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 املقدمـة
 وهو ولنفسه بنفسه الشعب حكم تعني والمتداول الشائع بمفهومها الديمقراطية كانت أذا

 يختار أن أوجبت قد لذلك لعمليةا االستحالة فان المباشرة بصفتها الديمقراطية يعني ما

 كان وإذا. النيابي بالنظام يعرف ما وهو عنة بدالا  السلطة لممارسة ممثلين الشعب

 والنظام  الرئاسي النظام جانب إلى النيابية النظم ابرز من واحداا  البرلماني النظام

 نشا من فان األنظمة من غيره عن تميزه أساسية واليات بخصائص تميز قد المحلي

 يؤدي أن أخرى واليات خصائص مع معين لنظام تنتمي واليات خصائص بين الخلط

 الديمقراطي النظام لهدم  ذلك يؤدي قد وبالتالي تحقيقها المطلوب النتيجة إفساد إلى

 .برمته

 أساسيتين خصيصتين توافر هو البرلماني النظام لقيام األساسية المبادئ من وان

 والقائمة السلطات بين المرن الفصل وجود -والثانية, فيذيةالتن السلطة ثنائية -األولى

 هاتين لكلمن أن على بينهما المتبادلة والرقابة المتوازن التعاون عالقات على

 النظام يكون لكي توافرها ينبغي التي الموضوعية ومتطلباتها شروطها الخصيصتين

 .  منه المنشود الهدف يتحقق برلمانيا

 دستور ظل في مرة ألول مستحدثاا  يكن لم( البرلماني) النيابي النظام ان في والشك

 منذ استحداثها تم قديمة دستورية مؤسسة هو بل, النافذ 5002 لعام العراق جمهورية

 االنكليزي االحتالل ظل في استمر ثم( 4141-4251) للعراق العثماني االحتالل
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 معطيات ثمة كانت لمرةا هذه في ولكن  الحالية السادسة الجمهورية ظل في وكذلك

 .السابقة النظم في موجودة تكن لم ربما

 نتجت قد 4152 لعام األساسي القانون صدور أعقبت التي البرلمانية التجربة كانت واذا

 ولدت قد النافذ 5002 دستور ظل في الحالية التجربة فان االنكليزي االحتالل ظل في

 يسجلون والمختصين الباحثين من عديدال جعل ما وهو األمريكي االحتالل ظل في أيضا

 و البحث أهمية هنا من وتأتي. التجربتين هاتين على واالنتقادات المالحظات من الكثير

 اوجه ومعالجة تشخيص لغرض الهادف النقد ميزان في التجربتين كال لتضع دوافعه

 البحث ذاه قسم فقد وعليه لتحقيقها جميعا نطمح التي الديمقراطية لروح تعزيزا الزلل

 الثاني وجاء البرلماني النظام ماهية لبيان األول خصص, اساسية فصول ثالثة ال

 لدراسة كرسناه فقد الثالث أما, 4152 دستور ظل في البرلماني النظام مقومات لدراسة

 .            النافذ 5002 دستور ظل في البرلماني النظام

 اي الربمل النظام مــاهية/ األول الفصــل       

 :وتقسيم متهيد

 اقترن فقد لذا 0 الرأسمالي النظام ابن هو البرلماني النظام إن القول يمكن    

 ظهر فقد أوربا في ظهرت الرأسمالية ان وحيث,  الرأسمالية بظهور البرلمانية

 0"أوال فيه البرلماني النظام

" أوال توجد قد البرلماني النظام عناصر تكون ان الصدفة قبيل من فليس وعليه

 إلى انتقلت ثم,  4250 عام البلد هذا في الصناعية الثورة بدأت حيث انكلترا في

 ان اال العشر الثامن القرن أواخر في فرنسا إلى انتقلت فقد األوروبية الدول معظم

 انتقلت ثم,  4142  عام إلى فيها البرلماني النظام ظهور أخرت تاريخية" ظروفا

 الثانية العالمية الحرب بعد فيه البرلماني النظام أسس تتوأثب ايطاليا الى ذلك بعد

 0 والمعاشي االقتصادي التقدم بفضل

 نظام ذات دول هي البرلماني النظام تتبنى التي األوروبية الدول اغلب فأن واليوم

 0 الدول أغنى من وتعتبر متطور رأسمالي
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 موافقة الى بحاجة فهو وبالتالي ديمقراطي إطار االفي دال يوج البرلماني فالنظام

 فالرأي البرلماني للنظام االقتصادي النجاح يسهلها العامة الموافقة وهذه,  األفراد

 ألمعاشي المستوى من وبالتالي القومية الثروة من يزيد الذي بالنظام يتمسك العام

 لألفراد
(4)

0 

 عوبلش واقتصادي سياسي نظام هـــو البرلماني النظام فأن مما تقد على" بناء

 نقله محاولة فأن وبالتالي واالقتصادي االجتماعي التطور من معينة مرحلة بلغت

 وأن مخاطرة من أكثر فيه التطور من المرحلة تلك تصل لم أخرى بلدان إلى

 الذي العراق على مالحظته نما يمك وهذا" ,  محققاا  يكون يكاد فشله احتمال

 العراقية الدولة تأسيس عقب األولى العالمية الحرب عقب البرلماني النظام استورد

 الى الفصل هذا نقسم فسوف مما تقد وبعد. 4152 لعام األساسي القانون ظل في

 -:اآلتيين المبحثين

 البرلمــاني النظــام تعريـــف/  األول المبحث

 البرلماني النظــام أركــان/  الثاني المبحث

 :الربملان النظام تعريف/  االول املبحث

 المختلفة تطبيقاته بسبب البرلماني للنظام جامع تعريف تقديم  بمكان وبةالصع من

 التطور من كثير اليوم به لحق قد النظام هذا ان الى باإلضافة,  المتباينة وصورة

 من جانب ذهب ولهذا,  انكلترا في هاتنشأ التي التقليدية صورته في عليه كان عما

 حكومات او" نظما وإنما الخصائص ددمح برلماني نظام يوجد ال انه الى الفقه

 0 واالزمان الظروف باختالف تختلف برلمانية

 من النوع ذلك)  بانه البرلماني النظام تعريف الى الفقهاء جمهور ذهب فقد هذا ومع

 البرلمان امام" سياسيا مسؤولة الوزارة فيه تكون الذي النيابية الحكومة انواع

                          

 ص, 5001, سلسلة دراسات عراقية,  4ط’ ترجمة فاضل جتكر,  أزمة البرلمانات,  كارل شميت . 

 وما بعدها.44
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 الركن هي السياسية فالمسؤولية برلمانال حل حق ذلك مقابل في لها فيكون

 يوازيه بل الوحيد الركن ليس ولكنه البرلماني النظام في الزاوية وحجر األساسي

( ) الحل حق هو هام ركن
4

 )0 

 او مرن فصل على يقوم الذي الديمقراطي النظام ذلك  هو)  بأنه آخرون يعرفه كما

 بحيث" , مطلقا او" تاما" صالف وليس والتنفيذية التشريعية السلطتين بين نسبي

( ) السلطات بين متبادلة ورقابة تعاون النظام هذا في يتحقق
5

 )0 

 : الربملاي  النظام أركان -: الثاي  املبحث

 : هما أساسيين ركنين في البرلماني النظام أركان حصر يمكن

 ( التنفيذيـة السلطـة ثنـائية)   األول

 (  التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة بين دلةالمتبا والرقابة التعاون) والثاني

 0النظام لهذا الجوهريتان الخاصيتان الوقت نفس في يمثالن الركنان وهذان

 -: يلي فيما الركنين هذين ونعالـج

 0 التنفيذية السلطة ثنائية:  األول الركــن

 من ونتتك فهي التكوين ثنائية النظام هذا في التنفيذية السلطة ان في يتمثل و

 -: متميزين عضوين

 سلطة بالتالي له وليس الحكم شؤون عن" سياسيا مسؤول غير دولة رئيس -4

 تشريفية أو أسمية سلطة مجرد بل فعلية

                          

 الجامعي الفكر دار,  االسالمية الشريعة ضوء في والحكومة الدولة السياسية النظم,  الباز داود دكتور . 4

  14 صفحة,  5002,  مصر,  االسكندرية, 

,  مصر,  االسكندرية,  الجديدة الجامعة دار,  السياسية النظم,  الوهاب عبد رفعت محمد دكتور . 5

 512 صفحة,  5002
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 0الفعلية السلطة وتباشر" سياسيا مسؤولة وزارة -5

 -: التالي التفصيــل علـى ذلــك وكل

 -" :سياسيا مسؤول غير دولة رئيس" : أوال

 جمهورية رئيس أو كان" ملكا الدولة رئيس أن البرلماني النظام مميزات من

 0 البرلمان أمام أعماله عن السياسية الناحية من مسؤول غير يكون منتخب

 من التنفيذية السلطة سال يمار فهو االعلى الدولة رئيس مسؤولية لعدم" ونظرا

 أمام "سياسيا المسؤولة الوزارة طريق وعن بواسطة تمارس بل الفعلية الناحية

) البرلمان
4

 سلطات يتولى ال الدولة رئيس أن النظام في السائدة العامة فالقاعدة( 

 على عال تق ولهذا البالد في الحكم دفة تسيير في ثقل مركز تعتبر وال,  فعلية تنفيذية

 .للجمهورية" رئيسا أم"  ملكا كان سواء مسؤولية أية عاتقه
(5)

 

 رئيس انتقاد جواز عدم في تتمثل أألولى,  نتيجتان القاعدة هذه على ويترتب

 0 ةالمسؤول هي الوزارة والن مسؤولية النعدام الجمهورية

 الدولة رئيس توقيع بجوار المختص الوزير و الوزراء رئيس توقيع وجوب والثانية

 0 المسؤولية من الوزارة يال تخل عنه الصادرة األوامر الن

 النظام ذات الدول في بشأنها يختلف مراأل فأن الجنائية للمسؤولية بالنسبة أما

 مسؤول غير البرلمانية الدول في الملك أن إذ 0 الجمهوري النظام دول عن الملكي

ال  ذاته أن أو,  ئال يخط الملك أن)  قاعدة أساس على,  وذلك أفعاله عن" جنائيا

 ( ستم

                          

 511 ص, السابق المصدر,  السياسية النظم,  الوهاب عبد رفعت محمد 0د . 4

العراق أنموذجا, أطروحة  -عدنان قادر عارف زنكنة, المركز القانوني لرئيس الدولة الفيدرالية . 5

  اوما بعده 12, ص5040دكتوراه كلية القانون والسياسة, جامعة السليمانية,
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 التي تصرفاته نجنائيا "ع يسأل الجمهورية رئيس فأن الجمهورية الدول في أما

 وظيفته بأعمال تتصل الجرائم هذه كانت سواء العقاب طائلة تحت تقع جرائم تشكل

 0 عادية جرائم أم

 دوره وحقيقة البرلماني النظام في الدولة رئيس مركز حول أختلف قد الفقه أن بيد

 رئيس دور ان يرى من فهناك الحكم وشؤون التنفيذية السلطة ممارسة في

 دور بأنه وقالوا ذلك عكس الى اخرون ذهب حين في,  سلبي دور الجمهورية

 جوهر على يعتمد الدولة رئيس دور تحديد ان الى أخر رأي اتجه بينما 0 ايجابي

) التنفيذية السلطة محور الوزارة يجعل الذي البرلماني النظام
4

)0 

 مثل تماما الجمهورية الدول في اذن يوجد ان يمكن للحكم كنظام البرلماني فالنظام

 ومجلس الوزارة بواسطة التنفيذية السلطة يتولى ان هو المهم,  الملكية لدولا

 فاحد ".برلمانيا وليس" رئاسيا النظام كان وإال,  بنفسه فعال يمارسها وال الوزراء

 يعتبر كان وان الدولة رئيس ان هو برلماني نظام اي في الجوهرية الخصائص

 لعدم كنتيجة وذلك فعلية وغير اسمية تهسلط ان اال التنفيذية السلطة سنظريا "رئي

 0 البرلمان امام السياسية مسؤوليته

 -: البرلمان امام" سياسيا مسؤولة وزارة" :  ثـانيا

 هو البرلماني النظام في التنفيذية السلطة تكوين في يشترك الذي الثاني الطرف

 يسرئ او ءالوزرا مجلس رئيس ويرأسها وزراء عدة من تتكون التي الوزارة

 الدولة رئيس شخص غير يكون ان يجب الوزراء رئيس وشخص,  الوزراء

 مجلس هي جماعية تضامنية هيئة شكل في الوزراء رئيس برئاسة تجتمع والوزارة

 0الوزراء

                          

 والحكومددددددة الدولددددددة لنظريددددددة دراسددددددة) السياسددددددية الددددددنظم, دهللاعبدددددد بسدددددديوني الغنددددددي عبددددددد0د .

 منشدددددددأة,  1ط,  (االوروبدددددددي والفكدددددددر االسدددددددالمي الفكدددددددر فدددددددي العامدددددددة والحريدددددددات والحقدددددددوق

 . 512ص, 5005,  مصر,باالسكندرية المعارف
 



 النافذ 9001و 5291تجربة العراق البرلمانية في الميزان بين دستوري 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

812 

 التي الهامة الخصائص من ويعتبر للوزارة دستوري تنظيم الوزراء مجلس ويعتبر

 مجلس فيه دال يوج حيث الرئاسي ظامالن مع بالمقارنة البرلماني النظام بها يتميز

 0 رسمي دستوري كتنظيم وزراء

 التي و التنفيذية السلطة في الفعال العضو هي البرلماني النظام في فالوزارة

 الفعل في التنفيذية للسلطة الدستورية االختصاصات وتزاول" فعال تمارسها

  .والواقع

 شؤون على المهيمن هو راءالوز مجلس ان على عادة تنص البرلمانية والدساتير

. بتنفيذها ويقوم للدولة العامة السياسة يضع الذي هو الدولة رئيس وليس وأنه الدولة
(

4
)  

 وقرارات مراسيم ان على صراحة النص على البرلمانية الدساتير تحرص كذلك

الوزراء  رئيس عليها يوقع ان وملزمة نافذة تكون لكي يجب الدولة رئيس

 هي الوزارة كانت واذا .القرار أو المرسوم موضوع بالمسألة نالمختصي والوزراء

 الدولة رئيس دون الفعلية الناحية من واختصاصاتها التنفيذية السلطة تمارس التي

" سياسيا مسؤولون ورئيسه الوزراء ومجلس الوزارة أن هو ذلك في السبب فان

 بالنسبة الحال عكس على و التنفيذية السلطة ونشاط اعمال عن البرلمان امام

 في تؤدي قد الوزارية والمسؤولية 0" سياسيا مسؤول غير هو الذي الدولة لرئيس

 0 بأجمعها الوزارة حتى أو الوزراء احد إقالة إلى تحققها حالة

 مسؤولية فأن( ةالمسؤولي توجد السلطة توجد حيث) المعروفة القاعدة على وبناءا 

 هي الوزارة تكون ان ىمنطقيا "إل تؤدي البرلمان أمام ورئيسها وأعضائها الوزارة

). التنفيذية الفعلية السلطة صاحبة
5

)  

  والتشريعية التنفيذية السلطتين بين المتبادلة والرقابة التعاون -: الثاني الركن

                          

 511 ص,  السابق المصدر,  السياسية النظم,  الوهاب عبد رفعت محمد دكتور . 4

ن,العالقددددددة بدددددددين رئدددددديس الدولددددددة ورئددددددديس الددددددوزراء فددددددي النظدددددددام د.لطيددددددف مصددددددطفى أمي . 5

 .اوما بعده 20,ص5001البرلماني, دار سردم للطباعة والنشر, السليمانية, 
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 بروح مشرب فصل فهو,  السلطات بين المرن الفصل بمبدأ البرلماني النظام يأخذ

 عضد يشد منهما كل يجعل والتنفيذية تشريعيةال السلطتين بين والتضافر التعاون

 على تتغول ان من أحداهما يمنع بينهما المتبادلة الرقابة من نوع قيام مع,  األخر

 0 األخرى

 المتبادلة الرقابة لصور ثم, السلطتين بين التعاون لمظاهر يلي فيما نعرض وسوف

 -: التالي النحو على وذلك بينهما

  التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة نيب التعاون مظاهر" : أوال

 -: التشريعية الوظيفة يف التعاون-4

 البرلماني النظام في أنه اال,  البرلمان عمل صميم من القوانين سن عملية تاذا كان

 اقتراح لها يحق إذ االختصاص هذا في البرلمان مع التنفيذية السلطة تشترك

) ءبسوا سواء التشريعية كالسلطة القوانين
4

)0 

 5002 لعام العراق جمهورية دستور من الثانية الفقرة( 10) المادة تنص حيث

) القوانين مشروعات اقتراح صالحية الوزراء لمجلس
5

)0 

 القوانين مشروعات بوضع التنفيذية السلطة تستأثر ما" كثيرا العملية الناحية ومن

 رغباتهم على فتتعرف,  الشعب بأفراد وتتصل الدولة شؤون تدير أنها بسبب

 ثم ومن تحقيقها الى وتسعى العامة المصلحة أعمالها جميع في وتتوخى واتجاهاتهم

 0 والتنفيذية التشريعية السلطة بين مشاركة القوانين اقتراح حق يكون

                          

,  االسدددددددالمية الشدددددددريعة ضدددددددوء فدددددددي والحكومدددددددة الدولدددددددة السياسدددددددية الدددددددنظم,  البددددددداز داود .د . 4

 511 ص,  السابق المصدر

اصددددددول العمددددددل النيددددددابي )البرلمدددددداني( ,بغددددددداد,  , الفضددددددل اللطيددددددف عبددددددد وائددددددل القاضدددددديد.  . 5

 اوما بعده 554, ص5002
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,  القوانين على التصديق حق له البرلماني النظام ظل في الدولة رئيس ان كما

 حق اخر جانب من وله التشريعية وظيفةال يفعليا "ف" اشتراكا بذلك فيشترك

 0 القوانين على االعتراض

 0 والوزارة الربملان عضوية بني اجلمع جواز -5

,  للوزراء" رئيسا او" وزيرا يكون ان البرلمان لعضو يمكن البرلماني النظام في

 لعضوية نفسه الوزير يرشح بان العكس او البرلمان في عضويته يفقد ان دون

 الجمع وهذا,  البرلمان وعضوية الوزارة بين بجمع فوزه حالة وفي,  البرلمان

 الوزراء او الوزير فيحضر والتنفيذية التشريعية السلطة بين التعاون الى يؤدي

 سياسة عن ويدافعون القوانين مشروعات مناقشة في ويشتركون البرلمان جلسات

 0االراء إبداء في ويشتركون الحكومة

 0 وإقرارها للدولة عامةال امليزايية إعداد-5

,  عام خالل المتوقعة ومصروفاتها ايراداتها,  للدولة العامة الميزانية تتضمن

 على يطرح الذي الميزانية مشروع بأعداد الوزراء ومجلس المالية وزير ويقوم

 0 وملزماا  نافذاا  ليكون النهاية في إقراره ثم تعديله او لمناقشته البرلمان

 0 وكومةاحل أعمال مراقبة -1

 وسحب أخطائها عن وبمسألتها الحكومة اعمال  بمراقبة التشريعية السلطة تختص

 العامة المصلحة سبل وتنكبت السوي الطريق عن حادت اذا منها الثقة
(4)

 0 

  -:التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة بين المتبادلة الرقابة صور": ثانيا 

 طريق عن يتحقق التنفيذية و التشريعية لسلطتينا بين المتبادلة والرقابة التعاون إن 

 بأعمال الحكومة فتقوم,  الطرفين بين المؤثرة الصلة وسائل من هنالك نما يكو

                          

,  االسدددددددالمية الشدددددددريعة ضدددددددوء فدددددددي والحكومدددددددة الدولدددددددة السياسدددددددية الدددددددنظم,  البددددددداز داود. د . 4

 511ص,  السابق المصدر
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 حق لها يكون كما, نتائجها وإعالن االنتخابات كأجراء البرلمان بتكوين خاصة

 راحكاقت التشريع اعداد في المساهمة تملك كما تأجيله وحق االنعقاد الى دعوته

 دخول حق الوزراء من الحكومة ألعضاء يكون كما عليها واالعتراض القوانين

 مناقشة في الحق التشريعية للسلطة ويكون .مناقشاته في واالشتراك البرلمان

 كما بشأنها إيضاحات وطلب والخارجية الداخلية العامة السياسة شأن في الحكومة

 األسئلة توجيه وحق الحكومة تتصرفا بشأن للتحقيق لجان تكوين حق لها يكون

 الوزراء الى واالستجواب
(4)

 

  -(:احلوكومة)  التنفيذية السلطة على( الربملان)  التشريعية السلطة رقابة مظاهر -أ

"  سؤاال يوجه ان في البرلمان أعضاء من عضو أي حق ومعناه:  السؤال حق-4

 من الوزراء موقف استيضاح بقصد الوزراء رئيس حتى أو وزير اي إلى أسئلة أو

 الوزير من معين أمر عن االستعالم او االستفهام هو غايته كل ولكن معينة مسألة

  0الوزراء رئيس أو المختص

 وبين السؤال مقدم البرلمان عضو بين العالقة تختصر السؤال حالة في ولذلك

 التدخل البرلمان اعضاء باقي حق من وليس0 السؤال هذا اليه الموجه الوزير

 الن نظراا ,  االسئلة توجيه بمناسبة عامة مناقشة تترتب ان زال يجو ألنه تعقيببال

 لهذا يجوز فأنه السؤال مقدم والنائب الوزير بين محصورة ضيقة عالقة هو السؤال

 االمر وينتهي سؤاله يسحب أن األخير
(5)

 . 

                          

 ومابعدها.   14د. لطيف مصطفى أمين , المصدر السابق,ص . 4

 

( الددددددوزارة) الدولددددددة رئدددددديس,  التنفيذيددددددة لطةالسدددددد وضددددددع,  شدددددديحا العزيددددددز عبددددددد ابددددددراهيم .د . 5

, 5002,  مصددددددددر,  باإلسددددددددكندرية المعددددددددارف منشددددددددأة,  المعاصددددددددرة السياسددددددددية االنظمددددددددة فددددددددي

   .22 ص
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 عن ةالحكوم لعضو مسألة فهو البرلمانية الرقابة وسائل أخطر هو:  االستجواب-5

 الحكومة من الثقة سحب على التصويت الى يؤدي وقد,  وزارته سياسة أو عمل

 0تغييرها والى

 احد او للوزارة محاسبة أو" نقدا أو" اتهاما طياته في يتضمن استيضاح فهو

 0الحكومة به قامت عمل أو العامة التصرفات من تصرف على الوزراء

 مقدم البرلمان عضو بين قشةالمنا رال يحص السؤال خالف على واالستجواب

 كل فيها يشترك البرلمان في عامة مناقشات الى يؤدي وإنما,  والوزير االستجواب

 0االعضاء

 أذا نظره في يستمر ان للبرلمان يمكن فأنه استجوابه البرلمان عضو سحب وإذا

 0 البرلمان أعضاء من أكثر أو عضو تبناه

 وقد ضدها او الوزارة لصالح سواء معين قرار الى االستجواب ينتهي ان والبد

 0سقوطها وبالتالي الوزارة من الثقة سحب الى األمر يصل

 والوقائع باألمور مذكرة به" مرفقا, البرلمان رئيس إلى كتابة االستجواب ويقدم

,  للمستجوب المنسوبة المخالفة ووجه إليها يستند التي واألسباب يتناولها الذي

 طلبات بعد البرلمان أعمال بجدول المدرجة المواد ئرسا على أسبقية ولالستجواب

 0 واألسئلة اإلحاطة

 إلجراء أعضائه بين من خاصة" لجانا يؤلف ان للبرلمان:  البرلماني التحقيق-5

 وإبالغ الحقائق تقصي أجل من وذلك الوزارات من بوزارة خاصة تحقيقات

 لجنة اليها توصلت التي صاديةاالقت أو اإلدارية أو المالية األوضاع بحقيقة البرلمان

  . الحقائق تقصي
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 او مستندات اية على لالطالع واسعة سلطات ولها التحقيق اللجنة هذه وتجري

 من سماعه ترى من وأقوال الشهود تسمع ان ولها بيانات او دفتر او أوراق

 العاديين األفراد او المسؤولين
(4)

 . 

 مسؤولين اعتبارهم للوزراء السياسية بالمسؤولية يقصد:  الوزارية المسؤولية -1

 تنعقد السياسية فالمسؤولية البرلمان أمام الحكم شؤون بإدارة تصرفاتهم عن

 0 إليهم الموكلة للمهام ممارستهم بمناسبة

 االيجابية تصرفاتهم جميع تشمل فهي النطاق واسعة السياسية الوزراء ومسؤولية

 البرلمان ورقابة,  العمدية وغير العمدية المشروعة وغير المشروعة والسلبية

 القانون لقواعد التصرفات هذه ومطابقة بحث حد عند التقف الوزراء لتصرفات

 اتفاقها ومدى التصرفات هذه مالئمة فحص لتشمل تمتد وإنما والمشروعية

 البرلمان ويقدرها يراها كما للدولة العامة والمصلحة
(5)

 . 

 أخطاء بسبب الوزراء احد ويخص فردية مسؤولية تكون قد الوزارية والمسؤولية

 جماعية أو تضامنية المسؤولية يكون وقد,  وزارته شؤون في فادح تقصير او

,  للوزارة العامة السياسة عن بأجمعها الوزارة لهيئة المسؤولية هذه وتكون للوزارة

"جميعا للوزارة" رئيسا باعتباره أعمال من الوزراء رئيس يباشر ما بأو بسب
(5)

 . 

 

 

 

                          

 55 صفحة,  السابق المصدر,  السياسية النظم,  الوهاب عبد رفعت محمد .د . 4

 المصددددددر, يةاالسدددددالم الشدددددريعة ظدددددل فدددددي والحكومدددددة الدولدددددة سياسدددددة نظدددددم,  البددددداز داود .د . 5

 524 ص,  السابق

,  السدددددددابق المصددددددددر,  التنفيذيدددددددة السدددددددلطة وضدددددددع, شددددددديحا العزيدددددددز عبدددددددد ابدددددددراهيم .د       . 5

 22ص
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 0 التشريعية السلطة على التنفيذية السلطة رقابة مظاهر -ب
 بعض البرلماني النظام يقرر,  التنفيذية على التشريعية السلطة رقابة مقابل في

 قيام على كدليل التشريعية السلطة ميدان في التنفيذية السلطة تباشرها التي الوسائل

 0لالخرى رداء منهما واحدة كل وان السلطتين هاتين بين التعاون

 تتوازى حتى الوزارة ولكنها الدولة رئيس ليس الوسائل هذه من الحقيقي والمستفيد

 0التفرق سبل يتبعان وال عملهما في فيستقيما البرلمان رقابة مع رقابتها

 : التشريعية السلطة على التنفيذية السلطة رقابة مظاهر ألهم يلي فيما ونعرض

 -: وتأجيله فضهو لاليعقاد الربملان دعوة حق -1

 البرلمان تدعو أن لها العامة االنتخابات ألجراء بالدعوة التنفيذية السلطة تقوم

 انعقاد تؤجل أو االنعقاد دورة تفض وان العادية وغير العادية األدوار في لالنعقاد

 0 البرلمان

 -: احلل حق -2      

 في الحكومة حق ويعني,  البرلمان ازاء الحكومة تملكه رقابي سالح أخطر وهو

 0 للدستور" وفقا الطبيعية مدته انتهاء قبل للشعب البرلمان تمثيل إنهاء

 السياسية المسألة في البرلمان لحق الموازي السالح بمثابة السالح هذا ويعد

" برلمانيا النظام يعد وال السلطتين بين التوازن فيختل الحل حق وبدون للوزارة

 للبرلمان تابعة الحكومة تكون حيث النيابية معيةالج حكومة نظام صوب يتجه وإنما

 -: هما صورتين البرلمان حل ويأخذ 0

 كوسيلة الوزارة طلب على بناء الدولة رئيس بواسطة ويتم:  الوزاري الحل -أ

 0البرلمان وبين بينها القائم الخالف إلنهاء

 سقاطهاإ اجل من أمامه مسؤوليتها البرلمان يحرك حتى رال تنتظ هنا فالوزارة

 منه طالبة دولة رئيس إلى وتلجأ,  منها ينال أن قبل منه النيل إلى تسعى هي وإنما
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 الوزارة بين نشب الذي الخالف على السياسي  الشعب وتحكيم البرلمان حل

 0والبرلمان

 : الوزاري الحل – ب 

 البرلمان بين التوازن طبيعة مع تنسجم التي سابقتها من أهمية األقل الصورة هي

 بينه مستحكم خالل بما نش اذا حالة في الدولة رئيس بواسطة الحل الحكومة ويتمو

 يكون الدولة رئيس ان اي,  البرلمانية األغلبية من المؤيدة والوزارة البرلمان وبين

 وزارة ويعين الوزارة الرئيس فيقيل 0 أخرى كفة في والبرلمان والوزارة كفة في

 على مبنية فكرته الن الرئاسي بالحل الحل هذا يسمي ولذا,  البرلمان ويحل اخرى

 هو اذ استبدادية نزعة الرئيس لدى يخفى ما" وغالبا الدولة لرئيس الشخصي الرأي

  يريد

  الشخصية أرائه ويؤيد خطواته كبرلمانا "يبار
(4)

0 

 الثاي  الفصــل

 (( 1221 دستور ظل يف الربملاي  النظام مقومات)) 

 -: متهيــد

 االنكليزي النظام غرار على" وراثيا" ديمقراطيا" ملكيا" نظاما ستورالد هذا أرسى

 فيه والتنفيذية التشريعية السلطتين بين التوازن على" قائما" برلمانيا"نظاما وأسس

 ومجلساا   وزرائه بواسطة إال يحكم وال يسود مسؤول غير مصون الدولة رئيس

 يتكون التعيين بطريقة يأتي عيانولأل,  المباشر العام االقتراع بطريق يأتي للنواب

 بوضع المتمثلة التشريعية السلطة يتولى الذي( اآلمة مجلس) عليه يطلق ما منها

 بها تقوم التي الشؤون بإدارة تقوم التي الوزارة أن كما, وإلغائها وتقديمها قوانين

                          

,  االسدددددددالمية الشدددددددريعة ظدددددددل فدددددددي والحكومدددددددة الدولدددددددة السياسدددددددية الدددددددنظم,  البددددددداز داود .د . 4

 .525 ص,  السابق المصدر
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 لم فإذا الوزراء بأحد أو بأكملها للوزارة الثقة يطرح أن للمجلس ويمكن وزاراتهم

 تملك ذلك مقابل وفي الوزير يستقيل أو تستقيل أن عليها كان المجلس ثقة تحصل

 0 والمجلس الوزارة بين الخالف استفحل أذا المجلس حل الوزارة

 كذلك يكن لم األمر من الواقع لكن سلطتينال بين الميزان كفتي"نظريا ابتكروا هكذا

 0  4121-4152 نما بي" نافذا يالملك العراق دستور خاللها كان التي المدة خالل

 في النيابية الحياة تظهر ولم" دائما الوزارة لصالح تميل الميزان كفة كانت فلقد

 كان البرلمان ان بل قوي برلمان ينشأ فلم الدستور واضعوا لها أراد كما العراق

 -: التالية لألسباب ذلك ويرجع الحكومة به تصرح لما صدى

 او الرسمي الصعيد على جماهيرية قواعد ذات حزبية ةحرك العراق في تنشأ لم -4

 وليس منشئيها أشخاص من وقوتها وجودها استمدت نشأت التي فاألحزاب الشعبي

 تحرك ان تستطيع األقل اوعلى برلمانية كتل عنها يتمخض أن يمكن جماهير من

 الغرب دول لدى المألوف النحو على" سياسيا خطابا تمتلك أو السياسي الشارع

 كانوا األحزاب رجال من النواب مجلس عضوية إلى يصلون كانوا من واغلب

 0 الحزبي بانتمائهم وليس الشخصية بأوصافهم يصلون

 النواب مجلس عضوية إلى األشخاص وصول إلى العمل على الحكومة دأبت -5

 المجلس فأصبح(  تزكية -تزوير)  ممكنة وسيلة بأية رجالها بين ومن طريقها عن

 . الحكومة تريدها التي والقرارات قوانينال يمرر

 وليس التعيين بطريقة يتشكل األمة مجلس قطبي احد وهو األعيان مجلس كان -5

) رجالها من أعضائها بتعيين تنفرد الحكومة وكانت االنتخاب
4

 )0 

 

 هذه فان, للوزارة السياسية المسؤولية تحريك عن" عاجزا النواب مجلس كان وإذا

 عرفها" مجلسا عشر ستة من واحد مجلس فباستثناء,  حله في لتغا قد األخيرة

                          

,  4112-4151العددددددددراق مددددددددن  د. عبددددددددد الزهددددددددرة الجددددددددوراني, الحيدددددددداة البرلمانيددددددددة فددددددددي . 4

 .اوما بعده 44,ص5001,دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد,4ط
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 دورته إكمال من العراق في نواب مجلس أي يتمكن لم العراقي البرلماني النظام

 مجلس كان وإذا,  تأليفها يوم نفس في الحل قرار تصدر الوزارات بعض كان وقد

 .لملكا هيمنة تحت كانت األخيرة هذه فان الوزارة هيمنة تحت النواب

 الملك بيد السلطة تركيز إلى أديا النواب مجلس وضعف الوزارة انعدام فان وعليه 

 إن أال.  السلطة تركيز نظام إطار في تمارس البرلمانية من نوع إيجاد وبالتالي

 بين الفصل  أو. السلطة توزيع نظام إطار آالفي يدرك إن نال يمك البرلماني النظام

 في السلطة تمارس التي الهيئات بين أفقية عالقة وجود يفترض الذي السلطات

 هي السلطة تمارس التي الهيئات بين العالقة كانت فقد العراق في أما,  الدولة

 مجلس األسفل وفي الوزارة وبعده الملك يوجد الهرم قمة ففي عمودية عالقة

 النواب
(4)

   

 : مبحثين إلى الفصل هذا نقسم سوف البسيط التمهيد هذا وبعد

  الملكي العهد في البرلماني للنظام الدستوري البناء/  األول لمبـحثا

  الملكي العهد في البرلمانية التجربة تقييم/  الثاني المبـحث

  امللوك  العهد يف الربملاي  للنظام الدستوري البناء:  األول املبــحث
 السلطة)  4152 لعام العراقي األساسي القانون من والعشرون الثامنة المادة تنص

 األعيان مجلس من يتألف األمة ومجلس الملك مع األمة بمجلس منوطة التشريعية

 أحكام مراعاة مع وإلغائها وتعديلها القوانين وضع حق التشريعية والسلطة والنواب

(  القانون هذا
(5)

 0 

                          

 الثانيدددددددة الطبعدددددددة,  العدددددددراق فدددددددي البرلمددددددداني النظدددددددام انحدددددددراف,  فدددددددائز عزيدددددددز اسدددددددعد .د . 4

    45ص,   4111مطبعة السندباد,بغداد,,

  20,ص1222القانون األساسي العراقي مع تعديالته,مطبعة الحكومة,بغداد, . 
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 كان الذي األعيان مجلس من يتكون كان 4152 دستور في العراقي البرلمان ان

 اغلب ان غير. االنتخاب طريق عن يأتون كانوا الذي والنواب لكالم يختارهم

 :باالتي توضيحها يمكن البرلمان ذلك سمات

 النواب جملس ضعف -:األول املطلب       

 باالنتخاب يتألف النواب مجلس ان على نص قد العراقي 4152 دستور ناذا كا 

 بإجراء" فعال قامت قد التنفيذية السلطة كانت وإذا( م52) خاص قانون وفق( م52)

 فان العراق في البرلماني النظام عرفها التي النيابية المجالس كافة لتكوين انتخابات

 عملية على الديمقراطي الطابع إلضفاء" وظاهريا" سياسيا" عمال اال يكن لم هذا

 0 النواب مجلس تكوين

 الملك)  يذيةالتنف السلطة قبضة من ينجو لم المجلس هذا فان الواقع حيث من أما

 العراقي البرلماني النظام في المهم دورها لها الدستورية المؤسسة فهذا0( ووزارته

 تكوينها على األشراف مهمة التنفيذية السلطة تهمل أن" معقوال يكن لم لذا, 

 االنتخاب وبات, للشعب ممثلة تكون ان بدل السلطة لهذه ممثلة ذلك نتيجة فأصبحت

 أعضاء اختيار إلى التنفيذية السلطة لجوء حقيقة اءهور يخفي" شكليا" مظهرا

 قبل من معين مجلس إلى منتخب مجلس من المجلس هذا فتحول,  النواب مجلس

 مجلس في العضوية أن إلى العراقيين السياسيين بعض أشار حيث ووزارته الملك

 ةالتنفيذي السلطة جانب من التعيين طريق عن الواقع حيث من تكتسب كانت النواب

0  

 فكان,  لالنتخاب الترشيح مرحلة في" مباشرا" إسهاما التنفيذية السلطة أسهمت فقد

 الترشيح عن المعارضة عناصر أبعاد تحاول كانت نفسه الوقت وفي مرشحوها لها

 مختلفة أساليب ممارسة إلى السلطة هذه لجأت,  مرشحيها فوز ضمان والجل0

 0 االنتخابات على للتأثير

 ترك انه اال لالنتخاب( الترشيح)  بفكرة اخذ قد العراقي 4152 ردستو كان وإذا

 أحزاب من السياسية القوى أن واألصل, كيفيته بيان مهمة االنتخاب قوانين إلى

ال  أي بذلك تقوم فال التنفيذية السلطة اما0 مرشحيها تقدم التي هي مستقلة وعناصر
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 ان اال  االنتخاب مليةع أجراء على تقتصر مهمتها الن,  عنها مرشحين يءته

,  مباشراا  إسهاما لالنتخاب الترشيح مرحلة في أسهمت العراق في التنفيذية السلطة

)  وتسمى تابعيها بالحقيقة أو مؤيدها تضم,  بها خاصة ترشيح قوائم تعد كانت إذ

 أن المفروض من كان ولقد( الحكومة مرشحي) مرشحوها ويسمى(  الحكومة قائمة

 موال النواب مجلس  وجود ألهمية" نظرا مرشحيها قائمة تقدم التي هي الوزارة

 طريق عن لها تبعيته بحكم 0 أعمالها وتأييد مشروعاتها تمرير على يساعدها لها

 االنفراد مهمة للوزارة يترك لم الملك لكن مواجهتها في السياسية المسؤولية تحريك

 كان هذا واشتراكه الحكومية الترشيح قوائم أعداد في معها اشترك بل الشأن هذا في

 الملك أن إال الوزارة تعدها التي الترشيح قوائم على مصادقته طريق عن عادة يتم

 كان حيث0 المرشحين بعض بنفسه يختار" أحيانا كان بل,  االشتراك بهذا يكتف لم

 يكون ان دون" شخصيا به مرتبطين مرشحين اختيار في" أحيانا ينفرد الملك

 الوزارة طريق عن ترشيحهم
(4)

 0 

 تكوين إلى يهدف انه أو اختارهم من بكفاءة اعتقاده أما ذلك من الملك قصد وكان

 على السلطة مغانم توزيع في منه رغبة أو مباشرة به ترتبط المجلس داخل فئة

 اإلدارة طريق عن جهدها تسعى التنفيذية السلطة كانت أخرى جهة ومن 0  حاشيته

 لقائمتها المجال إفساح بغية أنفسهم ترشيح من ةالمعارض ممثلي بعض منع إلى

 في يرغب من كل على 4112 لسنة 44 رقم النواب انتخاب قانون اوجب حيث

 في اإلداري الموظف إلى بذلك" طلبا يقدم ان النواب مجلس لعضوية نفسه ترشيح

 0(م52) القضاء صندوق إلى كتأمينات دينار مائة مبلغ يودع وان( م52) منطقته

,   التأمينات ويتسلم الترشيح طلب بقبول يلتزم اإلداري الموظف ان روضوالمف

 من بأمر اإلدارة موظفو امتنع ان حدث ولكن,  المحددة المدة ضمن قدمت طالما

 المعارضة عناصر بعض ترشيح قبول عن قانوني مبرر دونما التنفيذية السلطة

                          

   415ص,  السابق المصدر,  فائز عزيز اسعد د. . 4
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 حيث التنفيذية السلطة لهم توفره الذي الدعم الى مستندين تأميناتهم تسلم وعن

0 المخالفة هذه جراء من عقاب ألي تعرضهم عدم يأمنون
(4)

 

 إلى يسعى من إجبار وهو أخر أسلوب إلى" أحيانا عمدت التنفيذية السلطة أن ال

 إجراء مرحلة بدء قبل الترشيح هذا عن التخلي على المعارضة من نفسه ترشيح

  مختلفة ضغط وسائل ذلك في مستخدمة االنتخاب
(5)

 0 

 

 

 االيتخــاب على التأثري:  الثاي  املطــلب 

 أساليب ممارسة إلى تعمد مرشحيها قائمة أعدت قد التنفيذية السلطة تكون ان بعد

 مرشحي وإفشال مرشحيها فوز لضمان وذلك االنتخاب على للتأثير مختلفة

 0 الترشيح مرحلة من إبعادهم من تتمكن لم الذين المعارضة

 في كبير دور لإلدارة االنتخاب قوانين منحته الذي الواسع رافلإلش كان فقد

 0 االنتخاب مراحل من مرحلة كل في التدخل من تمكينها

 من تجعل ان استطاعت األخيرة هذه فان التنفيذية للسلطة تابعة اإلدارة كانت ولما

 0 االنتخاب على التأثير في أداتها اإلدارة

 على للتضييق للحرية المقيدة الوسائل ستعمالا في التنفيذية السلطة تتردد ولم

 0 لها التصدي من منعهم او مسايرتها على وحملهم والناخبين المرشحين

                          

د.نبيددددددل عكيددددددد المضددددددفري, دور نددددددواب كركددددددوك فددددددي مجلددددددس النددددددواب العراقددددددي خددددددالل  . 4

العهددددددددددددددددد الملكددددددددددددددددي,من منشددددددددددددددددورات الجمعيددددددددددددددددة الثقافيددددددددددددددددة واالجتماعيددددددددددددددددة فددددددددددددددددي 

 .21-21,ص5001كركوك,

 

,  السددددددابق المصدددددددر,  العددددددراق فددددددي البرلمدددددداني النظددددددام انحددددددراف,. فددددددائز عزيددددددز اسددددددعد د . 5

 411 ص
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 في تتحكم ان استطاعت فقد اإلدارة مارسته الذي الواسع األشراف لهذا وإضافة

 من الرغم على إذ,  االنتخاب على المشرفة اللجان أهم وهي التفتيش لجان تكوين

 اإلدارة ان اال شعبية" لجانا باعتبارها,  االنتخاب طريق عن تتكون اللجان هذه ان

 الذين( المختارين) طريق عن إلرادتها اللجان هذه تكوين تخضع ان استطاعت

  0 انتخابهم على ويشرفون التفتيش لجنة أعضاء ترشيح يتولون

 مرسوم ظل في" كبيرا اللجان هذه انتخاب في المختارين دور ظل وقد

 المجلس أعضاء اشركا قد القانونين هذين ان من الرغم على4122وقانون4152

 ان اذ,  التفتيش لجان تكوين في اإلداري المجلس في المنتخبين واألعضاء البلدي

التفتيش لجنة تنتخب منها التي الهيئة أعضاء ترشيح في يشتركون المختارين
(4)

0 

 لتوجيهاتها الخضوع الى ونيضطر لإلدارة تبعيتهم بحكم المختارين فهؤالء

 من أشخاص ترشيح الى يعمدون ولهذا, مراكزهم في لبقائهم" ضمانا وأوامرها

 الحريات ضمان ان أخرى جهة ومن 0التفتيش لجان لعضوية اإلدارة اختارهم

 الحريات هذه ظل في يمكن اذ, الحرة االنتخابات عليه تقوم الذي األساس هو العامة

 .االنتخابي موقفه عن يعلن ان مواطن لكل

 في الواقع أن إال االنتخابية أمورها تنظيم على القدرة السياسية لألحزاب ويكون

 استغالل إلى التنفيذية السلطة عمدت ما" فكثيرا,  ذلك خالف على سار العراق

 هذا" أحيانا تتجاوز بل,  والناخبين المرشحين على للتأثير للحرية المقيدة القوانين

 في موجود هو مما أكثر للحريات" تقيدا تتضمن استثنائية راتقرا فتصدر الحد

 االنتخابات وتحرف أغراضها تحقق انتخابية نتائج لنفسها لتضمن,  القائمة القوانين

 بعض في مقنعة غير ألسباب تعلن كانت العرفية فاألحكام الحقيقية وجهتها عن

 فان وجيه لسبب أعلنت ما إذا وحتى,  االنتخاب إجراء عند قائمة وتبقى األحيان

 0 إعالنها موجب  انتهاء رغم االنتخاب على للتأثير تستغل كانت األحكام هذه

                          

احمددددددد محمددددددد امددددددين قددددددادر,موقف مجلددددددس النددددددواب العراقددددددي مددددددن القضددددددية الكرديددددددة فددددددي  . 4

 .21-25,ص5002العراق, بنكه زين,السليمانية, 
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 أبناء من كبيرة نسبة على يطبق كان الذي العشائر دعاوي نظام" أيضا استغل وقد

 بحيث اإلدارية الوحدات لرؤساء واسعة سلطات يمنح والذي العراقي الشعب

 استغل وقد,  األسباب ذكر وبدون جماعي كلبش األشخاص توقيف من يمكنهم

 خالفوا ما إذا عليهم بتطبيقه والناخبين المرشحين لتهديد النظام هذا اإلدارة رؤساء

 0 معينين أشخاص انتخاب في الوزارة رغبة

 األجواء به تمهد للحرية مقيدة مراسيم استصدار إلى" أحيانا الوزارة تلجأ وقد

 المجال هذا في يورد ان يمكن مثل ابرز ولعل,  امرشحيه انتخاب لضمان الالزمة

 عشر الخامس المجلس انتخاب عند 4121 عام سعيد نوري وزارة به قامت ما هو

 يوما عشر باثني االنتخاب مباشرة قبل للحرية مقيدة عديدة مراسيم أصدرت  فقد, 

"0 

 لجوء من العراقي البرلماني النظام ظل في جرت التي االنتخابات أكثر تخل ولم

 على التأثير وسائل من رئيسية كوسيلة التزوير استعمال إلى التنفيذية السلطة

 القوى  مطالب من" مطلبا بهذا األسلو عن التخلي إلى الدعوة بات حتى االنتخاب

 اضطرت األسلوب هذا تمارس أن اعتادت التي السلطة أن بل المختلفة السياسية

 سعيد نوري قال 4112 الثاني تشرين 55 يفف,  عنه التخلي بمحاولة التظاهر إلى

 الحكومة)  وان االنتخابات إلجراء تألفت وزارته أن للصحفيين الوزراء رئيس

 ( االنتخابات تزوير منع على ستعمل
(4)

. 

 في تغيير أو تالعب يحدث األحيان بعض ففي,  متعددة" أشكاال التزوير اتخذ وقد

 على المشرفة والهيئات اإلدارة موظفو يعمد أخرى أحيان وفي الناخبين عدد

 أوراق كتابة إلى, االنتخابي حقهم ممارسة عن الناخبون يحكم عندما االنتخاب

 معينين أشخاص النتخاب الوزارة من تردهم التي التعليمات وفق بأنفسهم االنتخاب

 الناخبون يكون ان فبعد االنتخاب أوراق تبديل هو"تزويرا األساليب أكثر أن إال 0

 على المشرفة الجهة تعمد أرادتهم عن وأفصحوا االنتخابي حقهم رسواما قد

                          
4
. 42د.عبددددددد الزهددددددرة الجددددددوراني, الحيدددددداة البرلمانيددددددة فددددددي العددددددراق, المصدددددددر السددددددابق , ص . 

 . 22ق,صوانظر كذلك د. نبيل عكيد المظفري,المصدر الساب
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 صناديق في بدلها أخرى اوراق ووضع االنتخابية أوراقهم أتالف إلى االنتخاب

 الناخبين إرادة يخالف بما التنفيذية السلطة مرشحي أسماء تحوي االنتخاب
(4)

 0 

  النواب وجملس الوزارة بني املتبادل التأثري/  الثاي  املطــلب

 من إذ البرلماني النظام جوهر هو والبرلمان الوزارة بين متبادل تأثير وجود أن

 . الدستوريتين المؤسستين هاتين بين التوازن حالة تحقق  خالله

 الوزارة بين التوازن لتحقيق مختلفة وسائل العراقي 4152 عام دستور اوجد وقد

 في تمارس الوسائل هذه وبعض(  ابالنو ومجلس األعيان مجلس)  األمة ومجلس

 وحينما" أحيانا الطرفين بين كبير خالف هناك نال يكو عندما االعتيادية األحوال

 او األخر الطرف توجيه غير الوسائل هذه إلحدى ممارسته عند احدهما دال يقص

 .ضده جزئي إجراء اتخاذ

 والتصويت بل فيه والتكلم األمة مجلس إلى الدخول حق الوزارة منحت جهة فمن

 عند الملك يلقيه الذي العرش خطاب ان كما المجلس في" عضوا الوزير كان اذا

 هذا الن المجلس هذا على الوزارة تأثير إشكال من" شكال يعد األمة مجلس افتتاح

 وبواسطته لسياستها والمحدد رأيها عن المعبر فهو الوزارة االبيان ليس الخطاب

 .المجلس توجيه للوزارة يمكن

 األسئلة توجيه حق األمة مجلس أعضاء من عضو لكل يكون ىأخر جهة ومن 

 األمة ولمجلس 0 الدستور من( 21) المادة وفق(  استجوابات)  واستيضاحات

 الوزارة توجيه عندئذ فيمكنه الوزارة بيان اي العرش خطاب على يرد ان" أيضا

 .سياستها من موقفه وبيان

ما  إذا ثانوية وسائل اال ليست الحقيقة في أنها اال أهميتها رغم األنفة والوسائل

 وقدرة, النواب مجلس حل في الوزارة الى أوالهما منحت اثنتين بوسيلتين تقيس

                          

د.فددددددائز عزيددددددز اسددددددعد, انحددددددراف النظددددددام البرلمدددددداني فددددددي العددددددراق , المصدددددددر السددددددابق ,  . 4

  414ص 
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 المسؤولية ممارسة طريق عن الوزارة عن الثقة حجب على النواب مجلس

 الوزارة استقالة الى يؤدي مما الفردية" وأحيانا التضامنية السياسية
(4)

. 

 

 حاالت في اال نال تمارسا اذ استثنائيان بأنهما وصفهما يمكن الوسيلتان نوهاتا

 . النواب ومجلس الوزارة بين والحاد الكبير الخالف

 هاتين ووجود, الهيئتين هاتين بين التوفيق عن االعتيادية الوسائل تعجز عندما أي

 في" فعليا هاممارست وإمكان أوال الدستور في عليها النص أخر بمعنى أو الوسيلتين

 0 البرلماني النظام يضمن الذي هو" ثانيا العمل

 في التوازن اختالل حالة عكس العراقي البرلماني للنظام العملي التطبيق ان اال

 عجز,  النواب مجلس حل في الوزارة غالت حين ففي 0 الوسيلتين هاتين ممارسة

 التوازن اختالل إلى لكذ فادى للوزارة السياسية المسؤولية ممارسة عن األخير هذا

  النواب ومجلس الوزارة بين
(5)

 0  

 المادة نصت حيث النواب مجلس حل حق الملك أعطى قد الدستور بان نرى وهكذا

 االنتخاب بإجراء األوامر يصدر الذي هو الملك)  ان على منه( 5) فقرة( 52)

 ويفضه جلهويؤ المجلس هذا يفتح وهو األمة مجلس وباجتماع النواب لمجلس العام

  الحل حق الملك أعطى قد النص فهذا( 5( ) القانون هذا ألحكام" وفقا ويحله

 جميعها قيدت فقد ذاته النص في الواردة األخرى الحقوق حكم عن يختلف" حكما

 حق أذن فهو القيد هذا من" خاليا الحل حق جاء حين في ىدستورية أخر بمواد

( 5) فقرة( 52) المادة في النواب مجلس حل حق على النص طريقة ولكن0 مطلق

)  بجملة النص نفس في الواردة  األخرى الحقوق مع قيد قد 4152 الدستور من

 مقيدة أصبحت الحل حق فيه بما الحقوق هذه ان ذلك ومعنى(  القانون لهذا" وفقا

                          

 وما بعدها. 550د. لطيف مصطفى امين,المصدر السابق,ص  . 4

 

,  الساااااااب  المصااااااد ,  العاااااارا  فااااااي البرلماااااااني النظااااااا  انحاااااارا , .فاااااااز  س ياااااا  اسااااااعد د . 

  .800 ص
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)  انه على نصت التي( 52) المادة ومنها الدستور في أخرى بمواد ممارستها عند

 الوزراء أو الوزير اقتراح على" بناء تصدر ملكية بإرادات سلطته كالمل يستعمل

ال  الملك فان وعليه(  قبلهم من عليها وبوقع الوزراء رئيس وبموافقة المسئولين

 اسمي أذن فحقه الوزارة من طلب على" االبناء النواب مجلس حل حق سيمار

 0 الحل إرادة إصدار على يقتصر شكلي ودوره

 قرار على" بناء النواب مجلس بحل ملكية إرادات يصدر الملك كان الواقع وفي

 بحيث" فعليا" دورا ممارسته دون يحل لم ذلك ان اال الوزراء مجلس من مسبق

 مجلس حل في لرغبته" وتنفيذا هو قراره على" بناء" واقعا الحقيقة في الحل يكون

  الفعلي الملك ورد يغطي" ستارا الشأن هذا في يصدره الذي القرار فيكون النواب

 مكنت قد 4152 دستور من( 22) المادة أن من الرغم وعلى مما تقد إلى إضافة

 له وهيأت كبيرة بسهولة السياسية الوزارية المسؤولية تحريك من النواب مجلس

 أي لنا يقدم لم العراق في البرلماني العهد تاريخ فان لذلك الضرورية  الضمانات

 0المسؤولية لهذه ممارسة

  امللوك  العهد يف الربملايية التجربة تقييم/  الثاي  ملبحــثا

 وجود ثالث مميزات فيه تتوافر الذي السياسي النظام ذلك هو البرلماني النظام أن

 تعاون ووجود الدولة رئيس ضعف خصائصه ومن وبرلمان ووزارة دولة رئيس

 0 والبرلمان الوزارة بين متبادل وتأثير

 يمكن النظام هذا فان التطبيق في أما,  البرلماني للنظام ظريالن الشكل هو هذا لكن

 فإما,  اآلخرين الهيئتين على هيئاته احدى تهيمن إذ النظرية صيغته عن ينحرف ان

 دستور ظل وفي0 البرلمان تهيمن او الوزارة يهيمن او,  الدولة رئيس يهيمن ان

 مجلس, الوزارة,  الملك وهي السلطة تمارس هيئات ثالث أقام حيث 4152 عام

 مكنة للوزارة الدستور هذا أعطى فقد0(  النواب مجلس, األعيان مجلس)  األمة

 المسؤولية تحريك صالحية المجلس هذا منح ذاته الوقت وفي,  النواب مجلس حل

 0 للوزارة السياسية
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,  البرلماني الدولة رئيس بضعف تقضي التي بالميزة اخل 4152 دستور ان اال

 النظام في الدولة لرئيس المقررة السلطات تفوق شخصية سلطات ملكال منح حين

 0 التقليدي البرلماني

 بممارسته فعلية هيمنة حقق بل الدستورية الهيمنة بهذه يكتف لم الملك ان كما

 0شخصية بصفة له الدستور يمنحها لم سلطات

" خصياش" حقا الوزراء رئيس اختيار فكان الوزارة تكوين على الملك هيمن فقد

 جعل بل,  البرلمانية األكثرية برأي يتقيد ان دون بحرية مارسه,  للملك" ومطلقا

 وعلى0 االختيار لهذا" أساسا الشخصية مصلحته من" واحيانا الذاتية قناعته من

 ان اال, الوزراء اختبار حق الوزراء رئيس أعطى 4152 دستور ان من الرغم

 الوزراء رئيس على يفرض كان اذ الحقيقة في يختارهم كان الذي هو الملك

 في أعضاء ليكونوا الوزراء رئيس اختارهم من ويرفض معينين وزراء المختار

 0وزارته

 بقائها فأن الوزارة تأليف عليه يقوم" أساسا الشخصية الملك قناعة كانت ومثلما

 0الملك ثقة إلى" أيضا يستند

 بإبداء االستقالة على مهاأرغ وإال الملك بثقة حظيت طالما باقية تظل فالوزارة

 إتباعه طريق عن وحدتها شق الى بلجوئه أو" ضمنا او صراحة,  ذلك في رغبته

 تقرير عن االمتناع على األمة مجلس في مؤيديه تحريض أو,  الوزراء من

 اإلرادات وتوقيع قراراتها على التصديق عن هو بامتناعه او الوزارة مشروعات

 على الوزارات لحمل األساليب هذه إلى الملك ولجوء . أليه ترفعها التي الملكية

 يفضل كان انه اال", رسميا إقالتها حق يملك يكن لم انه يال يعن االستقالة

 .الفعلية اإلقالة ممارسة عملية العتبارات

 وذلك أعمالها على"أيضا هيمن بل, فحسب الوزارة تكوين على الملك يهيمن ولم

 تعديل من الحق هذا مكنه اذ, الوزراء مجلس تقرارا على التصديق حق خالل من

 امتدت وقد0"أيضا وإلغائها ونفاذها صدورها وتأخير الوزراء مجلس قرارات
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 األعيان مجلس يعين الذي هو فالملك"أيضا األمة مجلس تكوين الى الملك هيمنة

 0المجلس هذا أعضاء" شخصيا باختياره

 هذه ان اال, االنتخاب يقةبطر يتكون كان النواب مجلس ان من الرغم وعلى

 على الديمقراطي الطابع آلضفاء"وظاهريا"شكليا" عمال اال يكن لم االنتخاب

 عن النواب يختار كان وزارته بمعاونه الملك فان الحقيقة أما المجلس هذا تكوين

 أساليب بفعل"مضمونا فوزها كان التي الحكومية الترشيح بقوائم يسمى ما طريق

 0النيابية االنتخابات في التنفيذية السلطة مارستها التي المختلفة التأثير

 ممارسة في الملك أسهم حيث"أيضا األمة مجلس أعمال على هيمنة للملك كان وقد

 الوزراء مجلس من صدورها بعد القوانين مشروعات طريق عن التشريعية السلطة

 التصديق سلطة يملك كان انه كما,  األمة مجلس إلى رفعها وقبل, القرار بصفة

 0 األمة مجلس من صدورها بعد القوانين على

 إصدار طريق عن المستقل التشريع الملك مارس,  التشريع في إسهامه جانب والى

 هذه إصدار في يتوسع وزارته مع الملك وكان القانونية القوة ذات المراسيم

 . المراسيم

  تبعية وهي)  هووزارت للملك النواب مجلس تبعية على ترتبةم النتيجة أن إال

 السياسية المسؤولية تحريك عن عجز المجلس هذا ان(  االنتخاب شكلية أوجدتها

 يجرؤ يعد لم,  ووزارته الملك صنيعة أصبح ان بعد فهو,  الوزارة مواجهة في

 صانعيه محاسبة على
(4)

 0 

 لديه يكن لم 4152 دستور ظل في العراق في البرلماني النظام بأن نرى ولذلك

 هذا من العكس على الوزارة ضد السياسية المسؤولية تحريك في والقوة القدرة

 من وجيزة فترة بعد النواب مجلس حل إلى األحيان من كثير في عمد الذي األخير

 مجلس في خاصة برلمانية أغلبية تكوين أو,  ذلك في الملك لرغبة وذلك تشكيلها

                          

 الساااااااب  المصااااااد ,  العاااااارا  فااااااي البرلماااااااني النظااااااا  انحاااااارا , .فاااااااز  س ياااااا  اسااااااعد   د . 

 ماااااا  ل فتاااااار  العراق ااااااة الدولااااااة دسااااااات ر. وانظاااااار .ااااااعلد د. وازاااااا  سبااااااد ال ط اااااا ,    822 ص,
 .22ص النافع 8002 إلى 1222
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 الحقبة تلك في العراقي البرلمان ضعف على واضحة فكرة يعطينا وهذا,  النواب

 النظام ان القول يمكن ولذلك,  بالملك األحيان من كثير في وارتباطه بل الزمن من

 أسس تطبيق في" ذريعا" فشال فشل 4152 دستور ظل في العراق في البرلماني

  0 النظام هذا وأركان

 الثــالث الفصــل

 النافذ 2001 عام دستور ظل يف الربملاي  النظام

 في وقع الذي االنتقالي الحكم مجلس تشكل 5005عام للعراق االمريكي زوالغ بعد

 الجمعية انتخاب يجري أن على نص مؤقت دستور مسودة على 5001 آذار

 المجلس هذا يقوم حيث5002 طشهر شبا نهاية زال تتجاو فترة في الوطنية

 استفتاء في العراقي الشعب عليه يوافق ان على الدائم العراقي الدستور بصياغة

  .عام

 وقد الدائم العراقي الدستور على االستفتاء تم 5002 عام الثاني كانون/ 50 وفي

 دولة العراق جمهورية)  ان على األولى المادة األساسية مبادئه في الدستور هذا أكد

 برلماني)  نيابي جمهوري فيه الحكم نظام,  كاملة سيادة ذات مستقلة واحدة اتحادية

 (.العراق لوحدة ضامن الدستور ذاوه ديمقراطي( 

 الرئاسي النظام على" مفضال البرلماني النظام اقر قد النافذ الدستور بأن نرى لذلك

 ألنه المتقدمة الدول مع" انسجاما أكثر يبدو النظام فهذا العراقي الواقع مع ليتالءم

 للشعب مختلفة فئات وجود لظ في,  الدستور مخالفة الدولة رئيس على يصعب

 عالي سياسي وعي يتطلب ألنه الجمعية حكومة لنظام اللجوء نال يمك انه كما

 من النوع لذلك مهيئ غير فهو العراقي الشعب لدى متوفر غير االمر وهذا للشعب
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 األفضل هو البرلماني فالنظام وعليه الحكم
(4)

 الجديدة البرلمانية التجربة ولتقييم . 

 :  بحثينم إلى الفصل هذا نقسم سوف العراق في

 

  النافذ 5002 دستور ظل في البرلماني للنظام الدستوري البناء/  األول

 النافذ 5002 دستور ظل في البرلماني النظام واقع/  الثاني 

  النافذ 2001 دستور ظل يف الدستوري البناء/  األول املبحــث

 في عراقال في البرلماني للنظام الدستوري البناء وواقع حقيقة على الوقوف لغرض

 تكوين خاللها من تم التي الكيفية معرفة من لنا البد النافذ 5002 دستور ظل

 هلعب الذي والدور البرلمان بها تشكل التي الكيفية معرفة ثم ومن التنفيذية السلطة

 وفقاا  وذلك 5002 لعام النافذة الدستورية النصوص وفق المنصرمة المرحلة خالل

 : لمطلبين

 في اما.  النافذ 5002 لدستور وفقاا  التنفيذية السلطة تكوين كيفية األول  في سنتناول

 الدستور ظل في الرقابي ودورة البرلمان تشكيل كيفية فسنتناول الثاني المطلب

 .النافذ

 .النافذ 2001 لدستور وفقا   التنفيذية السلطة توكوين كيفية -:األول املطلب

 بمبدأ اخذ قد البرلماني النظام يتبنى الذي, 5002 لسنة الحالي العراقي الدستور ان

 لشخصين التنفيذية السلطة رْاسي من رأس كل واسند التنفيذية السلطة ثنائية

 في ونصت التنفيذية للسلطة الثالث الباب من الثاني الفصل خصص فقد. مختلفين

, الجمهورية رئيس من, االتحادية التنفيذية السلطة تتكون))  انه على 22 المادة

 ((.والقانون للدستور وفقاا  صالحياتها تمارس, الوزراء ومجلس

                          

 سااااااا   ماااااا  ل فتاااااار   العراق ااااااة الدولااااااة دسااااااات ر ,  الفضاااااا  ال ط اااااا  سبااااااد  وازاااااا  القاضااااااي . 

 .22, المصد  الساب , ص8002 سا  لغاية 1222
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 فقد. التنفيذية السلطة فرعي من فرع لكل مستقلين فرعين ذلك بعد خصص ثم

 ونصت, الجمهورية لرئيس 22 المادة إلى 22 المادة ومن االول الفرع خصص

, الوطن وحدة ورمز الدولة رئيس هو الجمهورية رئيس))  انه على 22 المادة

 الفرع أما مقيدة شكلية اختصاصات اختصاصاته من وجعل...(( البالد سيادة ثلويم

 .الوزراء لمجلس خصصه فقد 12المادة والى 22 المادة من الثاني

 حيث, الوزراء مجلس رئيس إلى أسنده فقد, الوزراء مجلس رئاسة يخص فيما

 نفيذيالت السؤل هو الوزراء مجلس رئيس إن على الدستور من 21 المادة نصت

 بإدارة يقوم, المسلحة للقوات العام والقائد, للدولة العامة السياسة عن المباشر

 مجلس بموافقة الوزراء بإقالة الحق وله اجتماعاته ويترأس, الوزراء مجلس

 .النواب

 لرئيس يعود اجتماعاته ورئاسة الوزراء مجلس إدارة هن النص من ويظهر

 في بالحضور الجمهورية لرئيس السماح على الدستور ينص ولم الوزراء

 النظام طبيعة مع يتماشى وهذا اجتماعاته وترأس الوزراء مجلس اجتماعات

 طبيعة على غريب بحكم جاء الدستور  ان اال, الدستور تبناه الذي البرلماني

 رئيس يقوم))  انه على نصت التي 14المادة من أوال الفقرة نص في وذلك الدستور

 ((. كان سبب ألي المنصب خلو عند, الوزراء مجلس رئيس مقام,الجمهورية

 عليها المنصوص الحالة تحقيق عند))  انه على المادة نفس من ثانيا الفقرة نصت ثم

 لتشكيل آخر مرشح بتكليف الجمهورية رئيس يقوم, المادة هذه من أوال البند في

 .يوماا  عشر خمسة على دال تزي مدة خالل الوزارة

 رئيس مقام يقوم بان الجمهورية لرئيس والسماح, منصبينال بين الجمع وهذا

 بتشكيل آخر مرشح تكليف ولحين كان سبب ألي منصبه خلو عند الوزراء مجلس

 في التنفيذية السلطة في الثنائية لمبدأ الشكلية المقتضيات مع يتنافى منتقد مسلك آخر

 جمهوريةال رئيس من كل ومسؤولية ودور طبيعة مع يتعارض انه كما رأينا

 .الدولة ورئيس
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 من الثقة وسحب واالستقالة كاإلقالة الحاالت كل تشمل المنصب خلو حاالت أن كما

 يتالءم بشكل الفقرة هذه تعديل يتم بان نقترح نحن عليه, وغيرها والوفاة البرلمان

 الوزراء مجلس من الثقة سحب او االقالة او االستقالة حاالت ففي, النظام روح مع

 والى معينه مدة أعماله لمزاولة منصبه في الوزراء رئيس يظل ان ينبغي بانه نرى

 في الدولة إدارة قانون به اخذ لما وفقا وذلك الجديد الوزراء مجلس تشكيل حين

 فيها عال يستطي أخرى حالة أي او الوفاة حالة في أما, 10 المادة من( ب) الفقرة

 الوزراء مجلس رئاسة يتم ان نقترح كالمرض مهامه ممارسة من الوزراء رئيس

ال  وان معينة مدة بحر وفي اخر مرشح تكليف ولغاية الوزراء رئيس نائب قبل من

 فعلية سلطات ويمارس, الوزراء رئيس منصب يتولى ان الجمهورية لرئيس حيسم

 يستحوذ المادة هذه من باالستفادة, الظروف بعض ويستغل الدولة رئيس يأتي وقد

 العهد وحيث نامي بلد العراق وان خاصة كلها السلطات وعلى الوزارة رئاسة على

 .ةبالديمقراطي

 .    النافذ الدستور ظل يف الرقاب  ودوره الربملان تشوكيل كيفية -:الثاي  املطلــب

 واحد بنسبة األعضاء من عدد من النواب مجلس يتكون)) أوال(  20)  المادة تنص

 انتخابهم يتم,  بأكمله العراقي الشعب ونيمثل العراق نفوس من نسمة ألف مائة لكل

 فيه الشعب مكونات سائر تمثيل ويراعى,  المباشر السري العام االقتراع بطريق

))
 (4)

 وساير,  المباشر االنتخاب نظام على صراحة ينص العراقي فالدستور.  

 االقتراع طريق عن االنتخاب يجري)  انه على نص االتجاه هذا االنتخابات قانون

 تبينه على نص عندما العراقي المشرع فعل" وحسنا(  المباشر والسري عامال

 تأكيد ثم,  الدستورية الوثيقة صلب في عليه ونص,  االنتخاب في المباشر للنظام

 الفائدة تحقيق إلى يؤدي الذي األمر االنتخابات قانون في وإقراره التوجه هذا

 لتحقيق العراقية البرلمانية االنتخابات ضمانات إلى تضاف جيدة ضمانة وكسب

 .نزاهتها

                          

,  السدددددابق المصددددددر,  العراقيدددددة الدولدددددة دسددددداتير,  الفضدددددل اللطيدددددف عبدددددد وائدددددل القاضددددديد.  . 

 .152صفحة

 



 النافذ 9001و 5291تجربة العراق البرلمانية في الميزان بين دستوري 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

822 

 

/  20)  المادة نص فقد باالنتخاب قما يتعل وكل والناخب المرشح شروط أما     

 المرشح شروط بقانون تنظم)  انه على 5002  النافذ العراق دستــور من" ( ثالثا

 للسلطة  الدستورية اإلحالة هذه وبموجب( ,  باالنتخاب قما يتعل وكل والناخب

 بطريقة الترشيح يكون)  أن على نص والذي االنتخابات قانون صدر التشريعية

 المستقلة العليا المفوضية أصدرت كما(  الفردي الترشيح ويجوز,  المغلقة,  القائمة

 منها,  البالد في االنتخابية العملية لتنظيم األنظمة من مجموعة العراقية لالنتخابات

 تسمية السياسي للكيان زال يجو)  تضمن الذيو السياسية بالكيانات قما تعل

 على" أيضا ونص(  المفوضية قبل من سياسي ككيان" مسجال يكن مالم مرشحيه

 على حصوله بشرط لالنتخابات بمفرده نفسه ترشيح ينوي الذي الشخص)  أن

 من ورد بما النظر خالل ومن( المفوضية قبل من سياسي ككيان الرسمية المصادقة

,  المفوضية من الصادرة واألوامر االنتخاب وقانون العراق دستور نصوص

(  القائمة و الفردي)  االنتخاب لنظامي العراقي التشريع تبني صراحة لنا يظهر

 عن" فضال والكيانات األحزاب من لكل . الترشيح بشمول تتمثل حسنة ذلك وفي

  .الفردي االنتخاب خالل من المستقلين

 أليه أن 5002/ 42/45 في جرت التي النيابية االنتخابات على يعاب ومما

 لدى والمفاضلة االختيار حرية غيبت والتي المغلقة القائمة وفق كانت الترشيح

 األمر,  لتغيرهم له لال سبي مغلقة قائمة ضمن مرشحين بأسماء وألزمته الناخب

 افظاتالمح لمجالس الترشيح ألية جعل إذ,  بعد فيما العراقي المشرع له تنبه الذي

 يكون)  اآلتي النص وفق تتم5040 انتخابات بعد وفيما والنواحي قضية وأال

 وفي,  الفردي الترشيح على زيادة وذلك(  المفتوحة القائمة لنظام" وفقا الترشيح

 المفتوحة بالقائمة واستبدالها المغلقة القائمة نظام عن صريح رجوع المتقدم النص

 إلى فعالة ضمانة إضافة ثم ومن,  الناخب لدى االختيار لحرية ضمان فيها والتي

نزاهتها لتحقيق" سعيا العراق في االنتخابية العملية
(4)

 .  

                          

 دراسددددددددة النيابيددددددددة االنتخابددددددددات لنزاهددددددددة الدسددددددددتورية الضددددددددمانات,   علددددددددي حسددددددددين هاشدددددددم . 

 .22, ص5040 ,تكريت جامعة القانون كلية,  ماجستير رسالة,مقارنة 
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 2001 دستور ظل يف الربملاي  النظام واقع -: الثاي  ملبحثا

  الحظ فقد  والحكومة العراقي النواب مجلس وتشكيل 5002 انتخابات اجراء بعد

 اخفق انه حيث وجه أتم على بواجباته يقم لم اقيالعر البرلمان بان المراقبين بعض

 في اإلسراع شأنها من لكان تشريعها تم لو التي القوانين من الكثير تشريع في

 في النيابية الكتل بين الكثيرة الخالفات وكذلك التحتية البنية وبناء العراق نهوض

 وكذلك ءشي أي على االتفاق المستحيل من كان حيث البرلمان قبة وخارج داخل

 بها يدلي التي التصريحات أكثر رأينا وكذلك,  األخر للبعض بعضها الكتل اتهام

 يصدر لم حينذاك النواب مجلس رئيس وان العراق خارج من كان النواب بعض

 مراحله في النواب مجلس ان من وبالرغم. الغائبين النواب هؤالء بشان قرار أي

 أمور تمشية في" ذريعا" فشال فشلوا نالذي الوزراء من العديد استجوب األخيرة

 منهم الثقة سحب من يتمكن لم فانه وزاراتهم
(4)

. 

 السنوات هذه خالل نالحظ حيث االتحادية الموازنة إقرار في البرلمان فشل وكذلك

 يوجد وال الثالث الشهر إلى األحيان وبعض الثاني الشهر إلى تتأخر الميزانية بان

 0 التأخير بهذا ويقبل رريق برلماني نظام العالم في

 السلطة أن حيث األخر للبعض بعضها الثالث الرئاسات اتهام الحظنا كذلك

 انه أال النواب مجلس إلى القوانين مشاريع من الكثير ارسلت بأنها تدعي التنفيذية

 يصادق لم بأنه الرئاسة مجلس يتهم كان النواب ومجلس,  بتشريعه يقم ولم عرقله

 الرئاسة مجلس إلى وأرسلت البرلمان في تشريعها يتم يالت القوانين على

 .وهكذا لمصادقتها

 الوجود إلى يظهر لم فانه 2/5/5044 بانتخابات المنتخب الحالي البرلمان اما

 السياسية الكتل بين الخالفات بسبب أشهر سبعة إلى ستة قرابة انعقاده   وتأخر

 دعوة بعد إال المشكلة هذه يحل مول,  السيادية المناصب حول باالنتخابات الفائزة

                                                               

 

 . www. Bagdad times , nat / Arbic   
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 اتفق وهناك اربيل في االجتماع إلى السياسية الكتل لقادة كوردستان إقليم رئيس من

 رئاسة العراقية للقائمة أعطي بحيث,  الوطنية الشراكة حكومة تشكيل على الجميع

 رئاسة الوطني والتحالف الجمهورية رئاسة الكردستاني والتحالف البرلمان

 للسياسات الوطني المجلس تشكيل العراقية القائمة رئيس وإعطاء الوزراء

 خالل حكومته قدم حيث الحكومة بتشكيل الوزراء رئيس تكليف وبعد االستراتيجية

 إلى باإلضافة والدفاع الداخلية حقيبتي من ناقصة كانت أنها إال الدستورية المدة

 على الكتل تتفق ولم اليوم دلح شاغرة الوزارات هذه تزال وال الوطني األمن وزارة

 .   الوزارات لهذه مرشحيهم ترشيح

 تظاهرات 44/5/5044 الجمعة يوم البالد مدن من العديد شهدت فقد وبالمقابل

 هذه وقبل,  جذرية بإصالحات وتطالب الخدمات وسوء بالفساد" تنديدا احتجاجية

 ونظموا 2/5/5044 المصادف االثنين يوم المواطنين جموع خرجت المظاهرة

 في التحرير ساحة في العراقيين مئات تحشد حيث الندم بيوم سميت مظاهرة

 وإقالة باإلصالح الحكومة ويطالبون يهتفون البرلمانية لالنتخابات األولى الذكرى

 .الحكومة في المفسدين

 لمدة مهلة وطلب شاملة إصالحات بإجراء الوزراء رئيس السيد وعد وبعدها

 0 اإلصالحي برنامجه يذبتنف يقوم يوم( 400)

 وبحضور ألنجفي أسامة برئاسة( 10) أل جلسته العراقي النواب مجلس وعقد

 موجة بعد المالكي نوري الوزراء رئيس خاللها استضاف" نائبا( 510)

 العمل وفرص الخدمات بتوفير تطالب العراق مدن اجتاحت التي االحتجاجات

 . المعيشي المستوى وتحسين

 من كثير تشريع في اإلخفاق في البرلمان الوزراء مجلس رئيس تهما الجلسة وأثناء

 0 التحتية البنية وبناء العراق نهوض في اإلسراع شانها من التي المهمة القوانين

 ترفض العراقية أن عالوي أياد برئاسة العراقية القائمة ذكرت الجلسة هذه وبعد

 عن الحديث في المالكي ينور الوزراء رئيس استخدمها التي التقليدية الطريقة

 0حكومته لعمل كافية غير وكونها ونقصها التشريعات
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 في الحكومة بإقالة بالمطالبة المالكي نوري الوزراء رئيس حلو نيسان 52 يوم وفي

 يحق انه إلى لفت فيما 0 يوم المائة مهلة بعد المشاريع تحقيق عن عجزت حال

/ 52 في هدد المالكي وكان 0 كرةمب انتخابات بإجراء المطالبة الوزراء لرئيس

 العملية في شركاؤه استمر حال في حكومته من الثقة سحب بطلب 5044/ آذار

 في النجاح لها كتبي أن يمكن ال السياسية العملية أن" معتبرا بمحاربته السياسية

 . الحالي 5002 دستور ظل

 بسلوكيات هاتوصف ام همنتقد مبكرة انتخابات إجراء إلى العراقية القائمة دعت وقد

 السابق عن تختلف لم أنها تقال التي المالكي نوري الوزراء رئيس
(4)

. 

 وغير متذبذب النافذ  5002 دستور ظل في العراقي البرلمان واقع بان نرى وهكذا

 عاجزة عن توفير  والحكومة المهمة القوانين تشريع يستطيع ال فالبرلمان مستقر

 . مفرغة حلقة في تدورألمور ا فأن وهكذا للمواطنين الخدمات

 اخلامتة
 بالكثير الزاخرة العراقية الدولة عمر من جديدة مرحلة أعتاب على ونحن لنا البد

 ابن هو الحاضر بان نقر أن واالقتصادية واالجتماعية السياسية األحداث من

 الحاضر بدروس الواعي اإلنسان  بإدارة رهن هو المستقبل وان الماضي

 السابقة الحكم تجارب من ةالمستسقا الدروس إن .بالبارحة اليوم بهأش فما والماضي

 لم بمفاجآت الدولة لحكم يتصدى من مال يصطد كي األذهان في ماثلة تبقى أن البد

 :باالتي هذا بحثنا بصدد ونحن تسجيلها يمكن والتي الحسبان في تكن

 . الملغى 4152 دستور ظل في البرلمانية التجربة عن: أوال

 وذلل4152 دستور ظل في العراقية البرلمانية للتجربة النجاح كتبي لم -4

 على والقائمة المعروفة البرلماني النظام وأسس بضوابط االلتزام لعدم

 كان حيث السلطات بين المرن والفصل التنفيذية السلطة ثنائية أساس

                          

 .2/2/5044بتاريخ ( 5214) العدد, االتحاد جريدة . 
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 أن له كان كما األعيان مجلس تعيين في واضح وبشكل يتدخل الملك

 على له الموالية حكومته طريق عن النواب مجلس نتخابا في يتدخل

 .الدوام

 بقي حين في, البرلمان حل في الحكومة قبل من الواضحة المبالغة -5

 بل, منها الثقة سحب عن عاجزا الحكومة تجاه األيدي مكتوف البرلمان

 وهذا الوزير من الثقة سحب الملك من يطلب األحيان بعض في كان انه

 التدخل على آنذاك الملك قدرة إلى إضافة آنذاك برلمانال ضعف على دليل

 العامة االستراتيجية وضع له يتيح الذي الحد الى البرلمان شؤون في

 . للبرلمان

 . النافذ 5002 دستور ظل في البرلمانية التجربة عن: ثانيا

 البرلمانية التجربة قيام رافقت التي الشاذة روفظال بان اإلقرار من البد -4

 االحتالل قوات وجود في والمتمثلة النافذ 5002 ستورد ضل في

  طائفي وتهجير عنف أعمال من فقها ومارا العراق ارض على األمريكي

 تؤسس التي السياسية العملية مجمل على بظاللها ألقت قد بالبالد عصفت

 بين الثقة عدم أجواء ظل في السيما العراق في برلماني حكم نظام لقيام

 .الحالية السياسية العملية مكونات

 ترسم دستورية نصوص وجود أساس على القائم الدستوري البناء ضعف -5

 :ألهمها هنا تؤشر أن يمكن البرلمانية النظم بناء في مألوفة غير طريقة

 الخاصة 5002 دستور من( 22) المادة نص في الداللة وضوح عدم - أ

 .راءالوز مجلس بشكل عددا  األكثر النيابية الكتلة مرشح بتكليف

))  أن على تنص والتي الدستور من( 14) المادة نص يثيرها التي المشاكل - ب

 ألي المنصب خلو عند الوزراء مجلس رئيس مقام الجمهورية رئيس يقوم

 .يحكم وال يسود البرلمانية النظم في الدولة رئيس الن(( كان سبب
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 الخاصةو الدستور من( 20) المادة من( ثانيا) بالفقرة المتعلقة اإلشكاالت - ت

 مشروعات بتقديم الوزراء مجلس ورئيس الجمهورية رئيس من كل بمنح

 الن الوزراء ومجلس الوزراء برئيس الحق هذا حصر وضرورة القوانين

 . البرلماني النظام مقتضيات من ذلك

 النظام مقتضيات مع الدستور من( أ) فقرة( 24) المادة انسجام عدم - ث

  بنفسه يمارسها فعلية سلطات يملك ال الجمهورية رئيس أن ذلك البرلماني

 الكتل زعماء بين السياسية التوافقات أسلوب إلى ءاللجو فان مما تقد إلى باإلضافة  

 البرلماني العمل مضامين من كثير عن االبتعاد إلى أدى قد( حصراا ) السياسية

 كيفف بأكمله الشعب يمثل وإنما نفسه يمثل ال البرلمان في النائب بان تقضي والتي

 التصويت أما الكبيرة السياسية الكتل زعماء بإدارة رهين والبرلمان ذلك يتحقق

 عليه االتفاق تم أن سبق لما شكليا طابعا األحيان اغلب في فيأخذ القوانين على

 التجربة جدية حول واالستفسارات الشكوك رما يثي وهذا. البرلمان قبة خارج

 .األيام قابل في تشهده أن يمكن وما الحالية البرلمانية

 ...القصد وراء من وهللا                                                                      

 

 -ملصادر:ا

 االنظمة في( الوزارة) الدولة رئيس,  التنفيذية السلطة وضع,  شيحا العزيز عبد ابراهيمد. .1

   .5002.مصر,  باإلسكندرية المعارف منشأة,  المعاصرة السياسية

احمد محمد امين قادر,موقف مجلس النواب العراقي من القضية الكردية في العراق, بنكه  .8

 .5002زين,السليمانية, 

 الفكر دار,  االسالمية الشريعة ضوء في والحكومة الدولة السياسية النظم,  الباز داودد.  .5

  . 5002,  مصر,  االسكندرية,  الجامعي

,دار الشؤون 4, ط 4112-4151لحياة البرلمانية في العراق من د. عبد الزهرة الجوراني, ا .2

 .5001الثقافية العامة, بغداد,
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 والحقوق والحكومة الدولة لنظرية دراسة) السياسية النظم, عبدهللا بسيوني الغني عبدد.  .2

 المعارف منشأة,  1ط,  (االوروبي والفكر االسالمي الفكر في العامة والحريات

 .5005 , مصر,باالسكندرية

العراق أنموذجا,  -د. عدنان قادر عارف زنكنة, المركز القانوني لرئيس الدولة الفيدرالية .2

 .5040أطروحة دكتوراه كلية القانون والسياسة, جامعة السليمانية,

مطبعة , الثانية الطبعة,  العراق في البرلماني النظام انحراف,  د. فائز عزيز اسعد .2

 ,  4111السندباد,بغداد,

 5001, سلسلة دراسات عراقية,  4ط’ ترجمة فاضل جتكر,  أزمة البرلمانات,  شميت كارل .2

. 

د. لطيف مصطفى أمين,العالقة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء في النظام البرلماني, دار  .2

 .5001سردم للطباعة والنشر, السليمانية, 

,  االسكندرية,  يدةالجد الجامعة دار,  السياسية النظم,  الوهاب عبد رفعت محمدد.  .40

  . 5002,  مصر

مقارنة  دراسة النيابية االنتخابات لنزاهة الدستورية الضمانات,   علي حسين هاشم .44

 .  5040 ,تكريت جامعة القانون كلية,  ماجستير رسالة,

 .5002اصول العمل النيابي )البرلماني( ,بغداد, ,  الفضل اللطيف عبد وائلد.  .18

 8002لعا  دستو  جمهو ية العرا     

 . 4111القانون األساسي العراقي مع تعديالته,مطبعة الحكومة,بغداد,       

 2/2/5044بتاريخ ( 5214) العدد, االتحاد جريدة      
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