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   اقا  ا ن ام2005 ا  و  
  

  الز���ي �احمد�يح����ادي�:الدكتور 

  جم�ور�ة�العراق،��لية��مام�ال�اظم
  

  املخلص�

����� ��عد �العراق �انتقالية��2003انتقل �املرور�بمرحلة �دون �الديمقراطي �النظام �ا�� ��حادي �النظام من

�الديمقراطية� �اسلوب �تب�� ��خ���قد �و�ذا ،� �العراق ��� �الديمقراطية �ع�� �بالتأث���سلبا �ذلك وسا�م

�،���ان�التجر�ة�التوافقية�كأسلوب�لتقاسم�السلطة�الس�يعاب�القطاعات�امل�مة����املجتمع�العرا� �

العراقية�قد�ش�دت�سوء�تطبيق�ل�ذه�الديمقراطية�بالتا���تحولت�ا���محاصصة�سياسية�حز�ية�اثرت�

�املشاركة� ��� �الراغب�ن �من �اك���عدد �إلرضاء �وذلك �؛ �التنفيذية �السلطة ��ي�ل �ع�� �وا�� و�ش�ل

  .السياسية

�الوزرا����� �ووكالء �الوزارات �عدد ��� �ال���ل �ي�ون �ما �تر�ال�وغالبا �ش�ل �ذلك �و�ل �العامي�ن �واملدراء ء

�(قانون� �التنفيذية �السلطة ��ي�ل �يحدد �قانون ��ناك �،ولو��ان �التنفيذية �السلطة ��ي�ل ��� وا��ا

السلطة�التنفيذية�)�ملا�سمح�باستحداث�مؤسسات�فائضة�عن�ا��اجة�لذلك�وضعنا�فرضية�مفاد�ا�

���اسلوب�املحاصصة�السياسية�وا��ز�ية�(ان�تحول�تقاسم�السلطة����العراق�من�اسلوب�الشراكة�ا

مع�غياب�قانون�السلطة�التنفيذية�ادى�ا���تر�ل�وا���ومفرط�����ي�ل�السلطة�التنفيذية)�وإلثبات�

  .ضية�قسمت�الدراسة�ا���ثالثة�مباحث�ذه�الفر 
Conclusion 
    Iraq moved after the 2003 unilateral regime to a democratic system without going through 
the transition and contributed by influencing negatively on democracy in Iraq, the last and 
this has adopted the style of consensual democracy as a way to share power to absorb the 
important sectors of Iraqi society, but the Iraqi experience has seen misapplication of this 
democracy thus its transformation into a political quotas partisan affected and clearly on the 
structure of the executive branch; and so as to satisfy the largest number of interested in 
political participation, including the size of the executive institutions is less than the number 
who are interested in political participation, it has created a justification for the creation of 
new positions, whether in the number of vice presidents and a number of his advisers, or it 
may be in terms of the number of deputies of the prime minister. 
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  املقدمة�

�ت�تقل����� �أي �سلس �ي�ون �ان �اما �التداول �و�ذا �للسلطة �السل�� ��و�تداول �الديمقراطية �اسس من

�اساس� �ع�� �السلطة �تقاسم �ي�ون �او�قد �اخر�، �ا�� �سيا��� �ائتالف �اخر�او�من �ا�� �حزب �من السلطة

�العدالة��جتماعية�لذلك�ال�يوجد�اسلوب�واحد�لتداول�السلطة�بل�ان�الدول�مختلفة����ذلك�و�عود

�وا��ياة� �املتبعة ��نتخاب �وطر�قة �السلطة �انتقال �اسلوب �أي �دولة �ل�ل �السياسية �الظروف �ا�� ذلك

  ا��ز�ية�ف��ا�.

�طبقات������ ��ناك ��ان �اذا �وخاصة �ايضا �ذلك ��� ��جتماعية �تؤثر�الظروف �بل �فحسب ��ذا ول�س

التنوع�الثقا���الذي�يحتم�اجتماعية�مؤثرة����ا��ياة�السياسية�اوقد�ت�ون�ظروف�ال��كيبة��جتماعية�و 

  اتباع�اسلوب�تقاسم�السلطة�ال�تداول�ا��ب�ن�القطاعات��ساسية����املجمع�وحسب�اوزا��ا�العددية�.

�ح�ومة�������� �اسلوب �ي�بع �ان �لھ �ار�د �واجتما�� �ثقا�� �يتم���ب�نوع �والذي �الدول ��ذه �كأحد والعراق

م�يطبق�بصيغتھ�ال��يحة�ما�س�ب�تر�ال�وا��ا�الشراكة�ال�ح�ومة��غلبية���ان�مف�وم�الشراكة�ل

  ����ي�ل�السلطة�التنفيذية�.

  اش�الية�الدراسة�:

  .�؟لھ�دور����ال���ل�ا���ومي�؟�و�لقانون�يحدد��ي�ل�السلطة�التنفيذيةال�ل�ان�غياب����

  فرضية�الدراسة�

�السلطة����� �وتقاسم �تحول �املحاصصة�"ان �اسلوب �ا�� �الشراكة �اسلوب �من �العراق السياسية����

�التنفيذية �السلطة �(قانون �التنفيذية �السلطة ��ي�ل �يحدد �قانون �غياب �مع �تر�ل��)وا��ز�ية �ا�� ادى

  .�"وا���ومفرط�����ي�ل�السلطة�التنفيذية

  �ي�لية�الدراسة�

  ��ناول�����ذه�الدراسة�ثالثة�مباحث�وع���النحو���ي:سوف�ن

  �ا����ال���ل�ا���ومي��ول�:الية�تقاسم�السلطة����العراق�ودور �املبحث

  2003الثا�ي�:�مظا�ر�ال���ل�ا���ومي����العراق��عد��املبحث

  الثالث�:�اسباب�ال���ل�ا���ومي�.�املبحث
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  �ول �املبحث

 ألية�تقاسم�السلطة����العراق�ودوره����ال���ل�ا��كومي�

�الشعب���� �ممارسة ��� �واحد �أسلوب �وال �الدولة �ألداره �تطبيقھ �يمكن �واحد �أسلوب ��ناك �يوجد ال

لسيادتھ�و�ذا��عتمد�بطبيعة�ا��ال�ع���الظروف�السياسية،��قتصادية�وح����جتماعية�و�السيما�

�إل  ��غلبية �حكم �بأسلوب �الدولة �تأخذ �أن �أما �لذلك �ون�يجة ��جتما�� �والتجا�س �التنوع دارة�حالة

  الدولة�او�حكم�التوافق�السيا����(ديمقراطية��جماع)�و�نا�البد�من��شارة�ا����ذين�املف�وم�ن�:

  أوال:�ديمقراطية��غلبية�

�(اختيار�حر�خالل�ف��ات�منتظمة�ل��اكم�ن�من�قبل�املح�وم�ن)����� ،���1عرفت�الديمقراطية�ع���ا��ا

كتابھ��حزاب�السياسية�عندما�عرف�الديمقراطية�بأ��ا�(�وأق��ب�من��ذا�التعر�ف�مور�س�دفرجيھ����

،�و�نا�نلتمس����كال��2نظام�اختيار�املح�وم�ن�ل��اكم�ن�عن�طر�ق�العملية��نتخابية�ال��ية�ا��رة�)

التعر�ف�ن�ان�الديمقراطية����حر�ة�الفرد����اختيار�من�يحكمھ����الوقت�الذي�لم�يحدد�أي�من��ذين�

  مقراطية��ذه�؟�ف�ل����ديمقراطية�أغلبية�ام�ديمقراطية�أجماع�سيا����؟�������التعر�ف�ن�نوع�الدي

����������� ��قلية �وتصطف �السلطة �ممارسة ��غلبية �تو�� ��ع�� �فأ��ا ��غلبية �لديمقراطية بال�سبة

بية�املعارضة�,�لكن��نا�املقصود�باألغلبية������غلبية�السياسية�ول�ست��غلبية��جتماعية�أو�املذ�

وطبقا�ل�ذا�املعيار�فأن�معيار��غلبية�ل�س�ثابتا�بل��و�متغ���,فأغلبيھ�اليوم�من�املمكن�ان�تصبح�أقلية�

�ا��ما����،� �أصوات �كسب ��� �ودور�ا �السياسية ��حزاب �ألوضاع �خاضع �ا��ال � �بطبيعة �و�ذا غدا

�من�املمكن�ا �بموجب�املصا���املتعارضة��فاألغلبية �منقسمھ�ع����عض�ا ن�تصبح�أقلية�وذلك�فاألمھ

  .3لعدم�قدرا��ا�ع���تلبية�طموحات��ذه��غلبية�

�ح�ومة������� �ت�ون �,أحيانا �فقط �انتخابية �أغلبية ��ع�� �ال ��غلبية �ديمقراطية �ان ا��دير�باملالحظة

�ع��� �الفائز�بمفرده �ا��زب �قدرة �لعدم �وذلك �ا���ومة �ل�شكيل �حز�ي �ائتالف �عن �ناتجة ��� �غلبية

لذلك�يذ�ب�لالئتالف�مع�أحزاب�أخرى�ت�ون�قر�بھ�من�أ�دافھ�و�رنامجھ�ا���ومي���شكيل�ا���ومة

لت�و�ن�ائتالف�حز�ي�يتم�بموجبھ��شكيل�ا���ومة�و�نا�تدخل�ا���ومة��ئتالفية�وفق�مبدأ�ح�ومة�

�غلبية�؛�ألن�املغانم�السلطو�ة�واملناصب�ا���ومية�يتم�تقاسم�ا�ما�ب�ن��حزاب�املؤتلفة�دون�غ���ا�

                                                           
  .45,�ص2000)�,وزارة�الثقافة�,سور�ا�,57عدد�( �ن�تور�ن�,ما�لديمقراطية(�دراسة�فلسفية)��,ترجمة�عبود��اسوحة،�-1
 .2011السياسية�،ترجمة�ع���مقلد�،�ع���عبد�املحسن�سعد�،ال�يئة�العامة�لقصور�الثقافة�،�ب��وت،�مور�س��دفرجية�,���حزاب���-2
,��2013مع�د�الدراسات��س��اتيجية�,م�شورات�ا��مل�،��غداد�، الك����دو�ت�وكفيل�,عن�الديمقراطية����أمر��ا�,ترجمة��سام���ار�,�-3
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وع����حزاب��خرى�ان�تمارس�دور�املعارضة�واملراقبة�لعمل��ذه�ا���ومة�ومن�املمكن�ان�يطلق�ع���

  �ذا�النوع�من�ا���ومات�(ح�ومة�أغلبية�ائتالفية)�.

�املغانم���� �ألن �ا���ومي؛ �بال���ل �السماح ��و�عدم ��غلبية �أساس �ع�� �السلطة �تقاسم �محاسن ومن

� � �التنفيذية �و�ج�زة �بالديمقراطية�السلطو�ة �تأخذ �ال�� �بالدول �مقارنتا �ا��كم �ملمارس�ن ��افية ت�اد

  التوافقية�او�ديمقراطية��جماع�السيا����.

  ثانيا:�الديمقراطية�التوافقية�(ديمقراطية��جماع�السيا���)�

�ما������ �اختالف �ع�� �السلطة �تقاسم �مسألة ��� �جديدا �أسلو�ا �لتضع �التوافقية �الديمقراطية جاءت

الديمقراطيات�او�ديمقراطية��غلبية�ال����ع���بان��الفائز�يأخذ��ل����ء�وا��اسر�يخسر��ل��جاءت�بھ

���ء�,�فالديمقراطية�التوافقية�جاءت�لتقاسم�السلطة�ب�ن��ل�فئات�املجتمع�املختلفة�لتحقيق�نوع�من�

�ء�وانما�تحصل�العدالة����توز�ع�املغانم�السلطو�ة�،�فالرابح�ال�ير�ح��ل����ء�وا��اسر�ال�يخسر��ل���

�ل�فئة�ع���م�اسب�ت�ناسب�مع���م�ا�العددي�,فالديمقراطية�التوافقية�جاءت�لت�ون�احدى�اليات�

�وتحو�ل� �التصارع ��ذا �لكبح �أداة �بدور�ا �لت�ون �واملتصارعة �املختلفة �امل�ونات �ب�ن �السلطة تقاسم

  التوافقية�.�الصراع�ا����عاون�وذلك�من�خالل�عدة�اليات��عد�بمثابة�عناصر�للديمقراطية

  .�ئـــتالف�الكبيـــــــــــــر(�ئتالف�الواسع)�:1

اذا�اردنا��عر�ف��ئتالف�الواسع�فأننا�نق��ب�من�وصفھ�مؤسسة�للشراكة�والتعاون�ب�ن�الزعماء�������

�للتمثيل ��و�مؤسسة �الواسع �فاالئتالف ,� �بلد �ألي ��جتما�� �لل�سيج �املمثلة �عدد�1والنخب �ولكن � ،

املنضو�ة�تحت��ذا��ئتالف�تختلف�من�تجر�ة�سياسية���ألخرى�,���ان��ناك�قاعدة�م�مھ�امل�ونات�

حول�ذلك�مفاد�ا��لما�زاد�عدد�املشارك�ن�����ئتالف�الواسع��لما�قل�نص�ب�الفرد����ذلك��ئتالف�

  .2والعكس���يح

  .الفيتـــــــــــــــــــــــــــــــــو�املتبادل�2

مشاركة�غالبية�الفئات��جتماعية�داخل��ئتالف�الواسع���ان��ذه�الفئات��شعر�ع���الرغم�من�����

�ع��� �خطرا ��ش�ل �بدوره �و�ذا ،� �باألغلبية �تتخذ �والقرارات �القوان�ن �ان �السيما ��غلبية �من � با��وف

                                                           
1. Areudl. Jpuart , thinkig about democracy power sharing and majority in theory anpractice pupli : shed by rouller new 

yourk, p3  
محمد�ز�ن�العابدين�السيد�محمد�،�الديمقراطية�التوافقية�واثر�ا����ا��ياه�السياسية����لبنان�,رسالة�ماجست���غ���م�شورة�مقدمة��-�2

،�ينظر�ايضا�حمد�جاسم�محمد�ا��زر��،�مستقبل�الديمقراطية�����32ص��2009ة�القا�رة�,ا����لية��قتصاد�والعلوم�السياسية�,جامع

 166- 165،�ص�ص�2013)�،�جامعة�كر�الء�،3العراق�،مجلة�رسالة�ا��قوق،�عدد(
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�بموجبھ� �الفيتو�الذي �و�� �أساسية � �بضمانة �التوافقية �الديمقراطية �جاءت �لذلك ��قليات حقوق

  �.�1ع��قلية�تح���مصا���ا�وان��ع��ض�ع���أي�قرار���دد�تلك�املصا���ستطي

  �.ال�س�يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ3

�عد�ال�س�ية�انحرافا�وا��ا�عن�حكم��غلبية�و�و�مرتبط�ا���حد�كب���باالئتالف�الواسع�,وا��ا�ت�ون�

  ع���مستو��ن�و�ما�:

    توز�ع�الوظائف�.أ)ال�س�ية����

  ب)ال�سبة����صنع�القرار�واتخاذه.

  ال�سبة����توز�ع�الوظائف  . أ

�قطاعات� �مختلف �ع�� �وال��وات �املالية �واملوارد �مستو�ا��ا �اختالف �ع�� �الدولة �وظائف �توز�ع �ع��

,�,�فال�س�ية�جاءت�لتحل�محل�مبدأ��غلبية�بأن�الرابح�يأخذ��ل����ء��2املجتمع�وحسب�وز��ا�العددي

وا��اسر�يخسر��ل����ء�,ف�نا�الرابح�ال�ير�ح��ل����ء�وال�ا��اسر�يخسر��ل����ء�بل�يحصل��ل�من�

  .�3الرابح�وا��اسر�ع���موارد�مادية�وتوظيفية�ت�ناسب�ع���أقل�تقدير�مع���مھ�العددي

  القرار�.ال�س�ية����صنع�واتخاذ�  . ب

�الوظائف�ع���أساس���� من�املمكن�أن�ت�ون�ال�س�ية����عملية�صنع�القرار����امتداد�لعملية�توز�ع

�القرار�والتأث���عليھ� �صنع �عملية ��� ��سا�م �املؤتلفة �امل�ونات �ف�ل �للمجتمع ��ساسية �امل�ونات ��م

والتأث���عليھ�تأ�ي�للتخلص�والغاية�من�املسا�مة�القطاعية����صنع�القرار��،��4حسب���م�ا�وأ�مي��ا

من�حكم��غلبية�و�يمنة��غلبية�ع���صنع�واتخاذ�القرار�ولضمان�مبدأ�ال�س�ية����عملية�صنع�القرار�

���� �ال�س�ية �عناصر �ل�س �التداب�� ��ذه �و�عد �اح��از�ة �تداب�� �جملة �أتخاذ �من �البد �عليھ والتأث��

  اطية�التوافقية�ك�ل�:الديمقراطية�التوافقية�فحسب�بل�عناصر�نجاح�الديمقر 

  .أسلوب�التنازالت�املتبادلة�(قوان�ن�السلة�الواحدة)�1

                                                           
  38املصدر�نفسھ�ص��-1
 .�226،ص�1985كمال�املنو���،�نظر�ات�النظم�السياسية�،و�الة�املطبوعات،�ال�و�ت�،�-�2
3�-�� �مركز�كردستان�فر�ال �ا��ديثة) �الديمقراطيات ��� �السلطة �توز�ع �(نمط �التوافقية �الديمقراطية ,� � �الن�� �عبد �فر�ال � �الن�� عبد

 54،�،�ص��2013للدراسات��س��اتيجية�،�السليمانية�،
 55املصدر�نفسھ���,�ص��-�4
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2���� �الرئ�سية �القطاعات �زعماء �كبار� �ا�� �حلول �ا�� ��شأ��ا �الوصول �يصعب �ال�� �القرارات .تفو�ض

املجتمع�،�والغاية����ذلك��عود�للروابط�الودية�ب�ن�الزعماء�وكذلك�سر�ة�املفاوضات�ال���تخلق�ا��و�

  .1ناسب����الوصول�ا���حلول�مناسبة�تر����جميع��طراف�امل

  ��ستقالل�القطا��.4

�امل�ونات����� �العنصر��ستطيع ��ذا �و�موجب �التوافقية �عناصر�الديمقراطية �عنصر�اخر�من و�ذا

�ا���ومة� �تدخل �دون �بنفس�ا �نفس�ا �وحكم �نفس�ا �بالتعب���عن � �املجتمع ��� ��ساسية والقطاعات

� �ذلك ��� �املش��كة�املركز�ة �القرار�و�دارة �واتخاذ �صنع ��� �ت�شارك �املركزي �املستوى �ع�� �فالقطاعات ,

  �.�2للدولة�لك��ا�ال��سمح�بالتدخل����أدارة�شؤ��ا�ا��اصة���ا����نطاق�حدود�ا��دار�ة

 ودور�ا����ال���ل�ا��كومي��2003ثانيا�:�الديمقراطية�التوافقية����العراق��عد�

�للمزاج���� ��عود �ال �النظر�ة ���ذه ��خذ �وأن �السلطة �تقاسم �نظر�ات �أحدى ��� �التوافقية النظر�ة

�وا��قائق� �التار�خية �الظروف �ص��ورة ��� �اخر�بل �دون �مع�ن �لبلد �ا��ا�زة �الوصفة �او السيا���

�والعراق�كأحد��ذه�البلدان�فرضت�عليھ�حقائق�اجتماعية�تمثلت�بوجود�ثالث�م�ونات ��جتماعية�,

�ا��كم� �أنظمة �او��عاقب �بوجود �تمثلت �ال�� �التار�خية �ا��قائق �مع �,�كراد) �,السنھ �(الشيعة و��

السلطو�ة�وال���غاب�ف��ا�تقاسم�السلطة�ما�ب�ن�امل�ونات��ساسية�,لكن��عد�التغي���الذي�حصل����

جذور��عود���ان��ناك�أجماع�ع���تقاسم�السلطة�ما�ب�ن��ذه�امل�ونات�،�ول�ذا�التقاسم�9/4/2003

لالتفاق�حول��4/11/2002وذلك�باجتماع�العديد�من�القوى�السياسية�املعارضة����لندن�����2003ا���

,�واملث���ل��دل�ان�تقاسم�السلطة��ذا��ان�مث���لالستغراب؛���2003تتقاسم�السلطة����عراق�ما��عد�

الكالم�عن�عناصر�الديمقراطية�ألنھ�افرط����تمثيل�امل�ونات����مؤسسات�الدولة�وإلبراز�ذلك�البد�من�

 التوافقية����التجر�ة�العراقية�.

  �ئتالف�الواسع����الديمقراطية�التوافقية�العراقية�.1

سبق�وان�تم��عر�ف��ئتالف�الواسع�ع���أنھ�مؤسسھ�لتمثيل�امل�ونات���انھ�ال�يتحدد�وجوده��������

ل�ل�دول��فأحيانا�يوجد��ذا��ئتالف�م�ان�محدد�بل�يوجد�حسب�الظروف�السياسية�و�جتماعية�

ع���مستوى�السلطة�التنفيذية�كما��و�ا��ال����املجلس�الفدرا������سو�سرا�،وأحيانا��اخرى�يوجد����

�و�جتما���وقد� ��ئتالف����املجلس��قتصادي �او�يتجسد��ذا ��و�حال��ولندا �خاصھ�كما مجالس

                                                           
�ص��- �1 �املصدر�السابق ,� �العابدين �ز�ن �ال�40محمد ،� �خدا�كر�م �فوز�ة � �والواقع�انظر�ايضا �الدستور�ة �ب�ن��سس �العراق ��� فدرالية

 147،�ص�2010)�،�صادرة�عن��لية��عالم�،�جامعة��غداد�،�10-9السيا����و�قتصادي�،�مجلة�الباحث��عالمي،�عدد�(
رة��لية�العلوم�,�أطروحة�.دكتوراه�غ���م�شو �2003عدي�فا���حسن�,�جدلية�الشراكة�واملعارضة����النظام�السيا����العرا����عد��-�2

  .27,�ص��2014جامعة��غداد�،�� السياسية،
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� �ال��ملا�ي �النظام ��� �الوزارة �مستوى �ع�� ��و�حال�يوجد �كما �واسع �ائتالف �ح�ومة ��شكيل �طر�ق عن

،�اما����العراق�فاألمر�مختلف�ا���حد�ما�،�فاالئتالف�الواسع����العراق��1)1966-1945النمسا����املدة�(

�املستوى� �ع�� � ��ئتالف ��ذا �وجد �,فقد �ا���ومي �ال���ل �سب�ت �من � ��� �و�ذه �كث��ة �مواضع ��� وجد

ة�فقد��ان����رئاسة�ا��م�ور�ة�أوال�و���الوزارة�ثانيا�,�فال�سبة�لألول�الرس������مجال�السلطة�التنفيذي

يتجسد�����ئتالف�الواسع�بما��عرف�(مجلس�الرئاسة)�الذي�يت�ون�من�رئ�س�ونائب�ن�و�ل�عضو�من�

  .��2ؤالء�يمثلون�احد�القطاعات�الرئ�سية�����املجتمع�العرا��(�السنھ�,الشيعة�,�كراد)�

�غ��� �التجر�ة �مستوى�و�ذه �ع�� �واسع �ائتالف ��ناك �ي�ون �ان �أي �التوافقية �التجارب ��� ���مسبوقة

رئاسة�ا��م�ور�ة�و�ذا��ع���أن��ناك�افراطا��وا��ا����التمثيل�ل�ذه�امل�ونات�و�التا����سمح�بال���ل�

 ا���ومي�.

الوزراء�من�أما�ع���مستوى�الوزارة�ورئاس��ا�فالوزارة�العراقية��انت��ش��ط�بأن�ي�ون�رئ�س�مجلس����

ا��زب�الفائز�و�و�من��امل�ون�الشي���وع���ان�ي�ون�لھ�نائب�ن�احد�ما�س���واخر�كردي��فيظ�ر��نا�

  �شكيل�ائتالف�واسع�ع���مستوى�رئاسة�الوزراء�.

�ذا�حال�ال�شكيلة��الوزار�ة�فال�بد�ان�ي�ون��ناك�تقسيم�عادل�للوزارات�ما�ب�ن�امل�ونات�الرئ�سية�

�بدو  �دولة�لتلبية�متطلبات�امل�ونات����املجتمع�و�ذا �الوزارات�مع�استحداث�وزارات ره�أدى�ا���توز�ع

  و�ذا�بدوره�أدى�ا���ال���ل�ا���ومي����أغلب�مفاصلھ.

 .الفيتو����الديمقراطية�التوافقية�العراقيــــــة�:2

� �وجد �الذي �الفيتو� �عن �ت�لمنا �وان �سبق �اذ ,� �ا���ومي �ال���ل �كب����� �للفيتو�دور �ضمانھ��ان لي�ون

حقيقية�ضد��يمنة��غلبية�ع����قلية�ولكن���ذا�الفيتو�فتح�املجال�واسعا��لل���ل�ا���ومي�وإلبراز�

  ذلك�سوف�نت�لم�عن�أنواعھ����ا��الة�العراقية�.

  الفيتــــــــــــــــــــــو�القانونــــي����التجر�ة�العراقية��:  . أ

�فالفيتو����� �,لذلك �غ���مدون �عرفيا �أو�ي�ون �ومدون �عليھ �متفق �ي�ون � �ان �للفيتو�فأما �نوعان �ناك

املدون��و�ما�وجد����القاعدة�الدستور�ة�او�القانونية�لذلك�يطلق�عليھ�(الفيتو�القانو�ي�)�و��ذا�النوع�

النتخاب��عض�الرئاسات��ا��اصة��غلبيةمن�الفيتو��ان�وا��ا����ا��الة�العراقية�من�خالل��تحديد�

�مجلس� �الختيار�رئ�س �املطلقة ��غلبية �الدائم �العرا�� �الدستور �اش��ط �أذ �النواب �مجلس �رئاسة وم��ا

                                                           
,�ص��2017دراسة����اش�الية��الرئاسات�الثالث�,�الس��وري�،��ب��وت�،�2003أحمد�يح���الز���ي��,�العملية�السياسية����العراق��عد��-�1

151�.  
 ).55,�املادة�(�2005.�الدستور�العرا���الدائم�لسنھ��-�2



                 الثاينالعدد  –الة األكادميية للبحوث القانونية والسياسية 

 وعالقته بالترهل احلكومي 2005قانون السلطة التنفيذية يف العراق بعد عام                                            
 

 

 مما ل ا     دور ا  ر  ا ق واا   ر وا 

   -27 - 
 

�ونوابھ �.��1النواب �بأغلبية�� �ا��م�ور�ة �رئاسة �مجلس �أعضاء �انتخاب �نصاب �الدستور �حدد وكذلك

�ذه��غلبيات�ا��اصة��و�ملنع�قوى�،�و�نا�يلمس�الباحث�ان�الغاية�من�وضع���2الثلث�ن�و�قائمة�واحدة

  �غلبية�للتحكم����مص���املناصب�السيادية�وع���ا��ماعة�السياسية�ا��لوس�لتقاسم�السلطة�.

�مظا�ر�الفيتو����� �ومن ،� �وا�� �ح�ومي �ب���ل ��سمح �مما �للموارد �عا�� �توز�ع �ا�� �يؤدي �بدوره و�ذا

�م �جلسات �ال�عقاد � �خاص �نصاب ��و�تحديد � �ايضا �باألغلبية�القانو�ي �تحددت �وال�� �النواب جلس

�الفيتو� �ملمارسة �السياسية �القوى ��عض �امام �واسعا �املجال �ف�� � ��� ��سا�م �بدوره �و�ذا � املطلقة،

وذلك�من�خالل�عدم�حضور�ا�و�خالل�بنصاب�ا�عقاد��ا��لسات�,�ول�س��ذا�فحسب�بل�من�مظا�ر�

يطلق�عليھ�(قراءة��وان�ن�ع���دفعت�ن�و�ذا�ماالفيتو�القانو�ي����التجر�ة�العراقية��و�طرح�مشار�ع�الق

أو���وثانية�)�فأغلب�الدول��غ���التوافقية��تناقش�مشار�ع�او�مق��حات�القوان�ن�وعندما�ي�ت���النقاش�

ان�ا��الة�العراقية�فرضت����النظام�الداخ���ملجلس�النواب�العرا�������إال �.�3تبدأ�مرحلة�التصو�ت�

)�وال���اشارت�بأنھ�ال�يجوز�التصو�ت�ع���مشروع�القانون�قبل�م����أر�عة�أيام�ع����قل�136املادة�(

�و�عد� ��قل �ع�� �يوم�ن ��عد �ثانية �وقراءه ،� �أو�� �قراءه �املشروع �يقرأ �أن �وع�� �فيھ �املداولة �ان��اء قبل

  .�4أستالم�املق��حات�التحر�ر�ة��بتعديلھ�ثم�أجراء�املناقشة�عليھ

 ب:الفيتـــــــــــــــــــــــــــــــــو�السيا����

�املمارسات����� �لبعض �رفض�ا �عن �العراقية �السياسية �القوى �فيھ �ع��ت �الفيتو �من �اخر �نوع �و

ت�اس��داف�ل�ا�والضرر�بمصا���ا�والفعاليات�داخل�العملية�السياسية�و�عد�تلك��فعال�او�املمارسا

�من� �����ابات �بـ( �تمثل � �وقد �(الفيتو�السيا���) �الباحث �عليھ �اطلق �جديد �اسلوب �ا�� ���ات وقد

�من� �ال�دف �و�ان ,(� �الوزراء �مجلس �جلسات �و�مقاطعة �العضو�ة ��عليق ،� �النواب �مجلس جلسات

لبية�املطالب�السيما�أن��ناك�����ابات�واملقاطعات��و�لغرض�الضغط�ع����غلبية��السياسية�لت

اعمال�تحتاج�ا���اغلبية�خاصھ�و���وء��قلية�ا���ممارسة�الفيتو�قد��عرقل�انجاز�تلك��عمال�،�لذلك�

�ا���ومة� �من �باال���اب �وتمثل �الفيتو� �ل�ذا �عديدة �ممارسات �العراق ��� �السياسية �العملية ش�دت

  .�5العضو�ة�ومقاطعة�جلسات�مجلس�النوابألك���من�مره�من�قبل�القوى�السياسية�وكذلك��عليق�

 .��ال�س�ية�(املحاصصة�السياسية)�3

                                                           
 /�ثانيا�/أ�)�.138,�املادة�(���2005الدائم�لسنة�الدستور�العرا��-�1
 .300-299أحمد�يح���الز���ي�,املصدر��السابق�,�ص�ص��-�2
 /�أوال�/ثانيا�).�163,�املادة�(�2006النظام�الداخ���ملجلس�النواب�العرا���لسنة��-�3
  .155-�154عدي�فا���حس�ن�,�املصدر�السابق�,�ص�ص��-�4
)�دراسة�ميدانية�,��مجلة�دراسات�سياسية�,�عدد�عب���س�ام�,�جدلية�الع�-�5

ً
القات�ب�ن�الديمقراطية�وتداول�السلطة�(العراق�أنموذجا

  .�15,�ص��2010)،��مجلة�صادرة�عن�ب�ت�ا��كمة�,��غداد�,�16(
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من�املبادئ��ساسية�للديمقراطية��و�التداول�السل���للسلطة�و��ون��ذا�التداول��و��غي���للنخب�����

ا��اكمة�أوال�ول��امج�وطر�قة�ممارسة�السلطة�ثانيا�,لذلك�تأ�ي�أحزاب�وجماعات�و�رامج�مختلفة�عن�

�ال����انت�موجوده�سابقا�  �وال��امج �يقوم��،�1حزاب�والتيارات �لذلك و�ذا��و�جو�ر�تداول�السلطة�,

��حزاب� �مع �للتحالف �يتجھ �بمفرده ��شكيل�ا ��ستطع �لم �واذا �بمفرده �ا���ومة �الفائز�ب�شكيل ا��زب

� �ذلك ��ل � �ان �� ,� �ا���ومة �ل�شكيل �ال��ملان �داخل �املطلو�ة ��غلبية �لتحقيق � �����خرى مختلف

الديمقراطية�التوافقية�اذ�ال�تمنح�الفائز��ل����ء����حالة�فوزه�وال�تأخذ�من�ا��اسر��ل����ء����حالة�

�وخ���أسلوب� �املجتمع ��� ��ساسية �امل�ونات �ع�� �السلطو�ة �املغانم �لتوز�ع ��و�أسلوب �بل خسارتھ

لعراق���ذا��سلوب�ع���أوسع�لتوز�ع�تلك�املغانم����الديمقراطية�التوافقية����ال�س�ية�،�وقد�أخذ�ا

��و� ���منا �ما �القرار�ولكن �صنع �مستوى �ع�� �وكذلك �امل�اسب �توز�ع �عملية �مستوى �و�و�ع�� حاالتھ

�الرئ�سية� �امل�ونات �ب�ن �و�ما �الثالث �الرئاسات �مستوى �ع�� �امل�اسب ��ذه �وزعت �,وقد �امل�اسب توز�ع

س�الوزراء�بنائب�ن�أحد�ما�س���و�خر�(الشيعة�,السنھ,��كراد)�ف�ان�نص�ب�الشيعة��و�رئاسة�مجل

كردي�,�ورئ�س�ا��م�ور�ة�كردي�بنائب�ن�احد�ما�شي���و�خر�س���ورئ�س�مجلس�النواب�س���بنائب�ن�

�عملية� ��� ��و��وسع �ف�ان �الوزار�ة �ال�اب�نة �مستوى �ع�� �ال�س�ية �اما .� �و�خر�كردي �شي�� أحد�ما

رات�وو�اال��ا�واملدراء�العامي�ن�ما�ب�ن�امل�ونات��جتماعية�توز�ع�امل�اسب�التنفيذية�اذ�تم�توز�ع�الوزا

�عدد� �ز�ادة ��� �ماسا�م �و�ذا �و�جتماعية �السياسية � �وا�ميتھ �العددي �وزنھ �وحسب ��ل العراقية

�ما� �و�ذا �العام�ن �واملدراء �الوزراء �وكالء �ع�� �ا��ال �و�نطبق �املطلوب �املستوى �عن �العراقية الوزارات

 الالحق�.�سوف��نفصلھ����املحور 

  .�ستقــــــــــــــــــــــــــــــــــالل�القطا���:4

�,الفيتو�,ال�س�ية)� �الواسع �(�ئتالف �التوافقية �للديمقراطية �العناصر�السابقة �عن �ت�لمنا �وان سبق

�الق �واتخاذ �صنع ��� �املشاركة �افاق �فتح ��� �إال ودور�ا �السلطة �م�اسب �من �����رار�و�ستفادة أن

�إلدارة� �ذا�ي �استقالل �قطاع ��ل �إعطاء ��نا �و�قصد ��مر�مغاير�تماما �(الفدرالية) �القطا�� �ستقالل

شؤونھ�او��عبارة�أدق�أدارة�اموره�الذاتية�بنفسھ�،و�ذا�ال��ع���انفصال�بقدر�ما��ع���اع��اف�بحقيقة�

��وس�ل�التطبيق�عندما�ت �و��ون��ذا�مؤاتيا � �ون��ناك�انقسامات�قطاعية��تلك�القطاعات�ال�نكرا��ا

،�وما�اسلفنا��ال��ع���بأن�الفيدرالية�ت�ون�حصرا�للدول�التوافقية�بل�أن��2مساو�ھ�النقسامات��قلية

�الن� �تص�� �التوافقية �الديمقراطية ��� � ��خ��ة ��ذه �وأن ،� � �بالفيدرالية �تأخذ �غ���توافقيھ �دول �ناك

�امل �داخل �التنوعات �إدارة �أساليب �من �أسلوب �ت�ون ��عد �العراق �,لذلك �ا��يار��2003جتمع �تب�� قد

                                                           
  .72ارنت�لي��ارت�,�الديمقراطية�التوافقية�,�املصدر�السابق�,�ص��-�1
  ).1املادة�(،��2005الدستور�العرا���الدائم�سنة��-�2
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�(جم�ور�ة� �بأن ��و�� �مادتھ ��� �الدائم �العرا�� �الدستور ��� �وا��ا ��ان �ما �و�ذا �الفيدرا�� �تحادي

  .��1العراق�دولة�اتحادية�واحده)

�وال ���� �التنوعات �ألداره �نافع �أسلوب �فأ��ا �للفيدرالية �واملعارض �املؤ�د �النظر�عن �و�غض سيما�و�ال��اية

�وال� �عل��ا �واملحافظة ���ا ��ع��اف �ا�� �تحتاج �ال�� �العرقية �إال التنوعات �ذلك ��سلوب��يتم �خالل من

و�عد��ذا��لھ�نلمس�ان��ناك�نظر�ات�عده�لتقاسم�السلطة�فأما�ان�ت�ون�خاضعھ�لنتائج���الفيدرا���.

�نتخابات�فالفائز��و�من��ش�ل�ا���ومة�و�ستحوذ�ع����ل�مغانم�ومناصب�تلك�ا���ومة�وا��اسر�

�باملعارضة،�او�يأخذ�بأسلوب�اخر�لتقاسم�السلطة�بأن�توزع�املغانم�السلطو�ة�ع���ا��ميع� يصطف�

�حس ��خ��ة�و�ل �ول�ذه �توافقيھ �ديمقراطية �امام �ن�ون �و�نا �امل�ونا�ي �واستحقاقھ �العددي ���مھ ب

اليات�لتقاسم�السلطة�ب�ن�القطاعات�الرئ�سية����املتجمع�فتتخذ�أسلوب��ئتالف�الواسع�و�ذا��خ���

ن�او�ي�ون�اما�أن�ي�ون�ع���املستوى�الرس���أي�داخل�ا���ومة�(السلطة�التنفيذية)��او�داخل�ال��ملا

  �ناك��ش�ل�سيا����غ���رس���يجمع�قيادات�القطاعات�الرئ�سية����املجتمع�.�

واملث���ل��دل����ا��الة�العراقية�ان��ئتالف�الواسع�يوجد����أك���من�م�ان�,وجد����مجلس�رئاسة������

�الوزا �ال�اب�نة �مستوى �ع�� �وأيضا �الوزراء، �مجلس �رئاسة �مستوى �ع�� �ايضا �ووجد �,�ا��م�ور�ة ر�ة

نا�يك�عن�رئاسة�مجلس�النواب�وال��ان�داخل�مجلس�النواب�و�ذا�بدوره�سمح�بال���ل�ا���ومي����

اما�بال�سبة�للعنصر��خر(الفيتو)�فقد��ان�للتجر�ة�العراقية�نوعان�من���مؤسسات�الدولة�العراقية�.

�ا �تج���القوى �قانونيھ �وضوابط �مدد �وضع �تم �بموجب �والذي �قانو�ي �ع���الفيتو�احد�ما لسياسية

التوافق����أتخاذ�القرارات�و�شر�ع�القوان�ن�وانتخاب�الرئاسات�الثالث�،�اما�فيما�يخص�لل�س�ية�ف�ان�

توز�ع�الوظائف�ب�ن�امل�ونات�بصوره��مفرطھ�ا���حد�كب���اذ�تم��توز�ع�الوظائف�السياسية�والرئاسية�

�امل� �ب�ن �ما �املؤسسوا��دمية �طوئفة �ا�� �يؤدي �بدوره �و�ذا � �ع����اتونات �الطائفي �ا��انب وغلبت

�ال���ل� �ع�� ��ساعد �الواسع ��ئتالف �اك���عنصر��عد � �ال�س�ية �ان �وا��دير�باملالحظة ,� �امل�� � ا��انب

�عناصر� �من ��و�عنصر�م�م (� �(الفيدرا�� �القطا�� �لالستقالل �بال�سبة �اما .� �الدولة �أج�زة ��� ا���ومي

للعناصر�السابقة�ال���ي�ون�الغاية��ساسية�م��ا��و��الديمقراطية�التوافقية�ال����س���باتجاه�معاكس

�القرار�إال �املشاركة �واتخاذ �صنع ��� �للقطاعات��ا��ماعية �الذاتية ��دارة �مبدأ ��ش���ا�� �الفيدرالية ان

املجتمعية�دون�تدخل�ا���ات�املركز�ة����عمل�ا�ضمن�الدستور��تحادي�,لكن�الصيغة�الفيدرالية�����

�الرغم�من�صياغة�مالمحھ����دستور�العراق�الدائم���انھ���د��ذه�ال��ظة�ال�ع���2003عراق��عد�

  يوجد��ناك�اتفاق�حول�الصيغة�الفيدرالية.

                                                           
؛�و�نظر�ايضا�ياس�ن�سعد�محمد�البكري�،اش�الية�الديمقراطية�التوافقية�وا�ع�اسا��ا��176عدي�فا���حس�ن�,�املصدر�السابق�,�ص��-�1

 .64،�ص�2009)،�ا��امعة�املس�نصر�ة،27ع���التجر�ة�العراقية�،مجلة�املس�نصر�ة�للدراسات�الدولية�،عدد(
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 الثا�ي�املبحث

  مظا�ر�ال���ل�ا��كومي����العراق

�ع����� �العمل �من �فال�بد �العراق ��� �السلطة �لتقاسم �كنظر�ة �التوافقية �الديمقراطية �تب�� �تم �أن �عد

طة�من�خالل�املشاركة�ا��ماعية����صنع�واتخاذ�القرار�وكذلك�توز�ع�مغانم�السلطة�ب�ن�تقاسم�السل

ا��ميع�او�ب�ن�القطاعات�الرئ�سية����املجتمع�العرا���و�مكن�مالحظة�ذلك����أ�م�مفاصل�الدولة�و���

  رئاسة�ا��م�ور�ة�ومجلس�الوزراء�.

  أوال:�ع���مستوى�رئاسة�ا��م�ور�ة�

������� �بأن��ش���التقاليد �ل��كم �كنظام �ال��ملا�ي �بالنظام �تأخذ �ال�� �الدول ��� �والدستور�ة السياسية

��و� �ا��قيقي �صاح��ا �صالحيات �,لديھ �بروتو�و�� �احتفا�� �شر�� ��و�منصب �ا��م�ور�ة �رئ�س منصب

  الوزارة�.

�العراق����� �جم�ور�ة �دستور �ان �أال �احتفا�� �رمزي �منصب ��و�صاحب �ا��م�ور�ة �رئ�س �فأن بالتا��

ال���اشارت�ا���حلول�مجلس�الرئاسة�بدال�من�رئ�س� )��138ذا�املبدأ����مواد�عدة�م��ا�املادة�(خالف�

� �دورة �و�� �فقط �واحده �لدورة �الرئاسة��2005ا��م�ور�ة �مجلس �انتخاب �النواب �بمجلس �وأناطت ,

�انتخا��م� �يتم �أن �وع�� �للرئاسة �مجلسا �بمجموع�م ��ش�لون �للرئ�س �ونائب�ن �رئ�س �من �ت�ون الذي

و�قر��ذا�املجلس�قراراتھ�باألجماع�و�عليقا�ع���مسألة�اتخاذ�قرارات�املجلس��باألجماع��بقائمة�واحدة�،

تدل�ع����ان�مجلس�الرئاسة�من�الناحية�الفعلية�والواقعية�يضم�ثالثة�رؤساء�ل��م�ور�ة�ول�س�رئ�سا�

�م�ور�ة�فأن�وجود��يئة�واحدا�,�و�ما�أن�النظام�ال��ملا�ي�يق����ب��وتو�ولھ�وشرفية�منصب��رئ�س�ا�

)� �للمده �ذلك �تم �.وقد �ا���ومي �ال���ل �اش�ال �من �ش�ل ��عد �ثالثية �تكن�   )2010-2005رئاسية ولم

� �وثالثة��2010تجر�ة �رئ�س �من �ا��م�ور�ة �رئاسة �ت�ون �بأن �التجر�ة ��ذه �جاءت �اذ �ذلك �عن ببعيده

عن�القائمة�العراقية�وعادل��نواب�للرئ�س��م�جالل�طالبا�ي�عن�التحالف�الكردستا�ي�وطارق�ال�اش��

�1عبد�امل�دي�عن�التحالف�الوط���وخض���ا��زا���عن�التحالف�الوط���التا�ع�الئتالف�دولة�القانون 

�ال���ل��)22( �ا�� �يؤدي � �ذلك �ان �بدا�� �منصبھ �من �استقال �قد �امل�دي �عبد �عادل �السيد �ان �أال ،

تر�ال�ح�وميا�وا��ا�ع���مستوى��ال���ش�دت�أيضا�2014ا���ومي،�واستمر��ذا�الوضع�ح���دورة�

�الكردستا�ي� �التحالف �قائمة �عن � �معصوم) �الرئ�س(فواد �من �الرئاسة �ت�ونت �اذ �ا��م�ور�ة رئاسة

�عن�ائتالف�متحدون� �وأسامھ�النجيفي �عن�ائتالف�دولة�القانون و�ثالثة�نواب��م�نوري��امل�املال�ي

�2014الحظة�أن��ذه�املناصب�وخاصة����دورة�واياد�عالوي�عن�ائتالف�العراقية�الوطنية�,�وا��دير�بامل

��امل� �نوري �السيد ��و�ألقناع ��ول �ا��م�ور�ة �نائب �منصب ��ان �فقد ,� �السياسية �لل��ضية جاءت
                                                           

  ).86املادة�(�الدستور�العرا���الدائم���-�1
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�ائتالف� �لرئ�س �الثا�ي �والنائب ,� � �ثالثة �لدورة �آنذاك �الوزراء �مجلس �رئاسة �منصب �عن �للتنازل املال�ي

ارضة�ع���توليھ�منصب�رئ�س�مجلس�النواب�لدورة�متحدون�اسامة�النجيفي��عندما��انت��ناك�مع

ثانية�وقد�استعيض�عن��ذا�املنصب��بنائب�رئ�س�ا��م�ور�ة�،�اما�بال�سبة�ملنصب��النائب�الثالث�

�السيا����وذلك� �ا���ومة�وتفعيل�دوره� �للدخول��� �عالوي ��و�ألقناع�السيد�اياد �ا��م�ور�ة� لرئ�س

� ��ان �أنھ �السيما �بھ �يليق �منصبا �ا���ومة�بإعطائھ ��� �الوزراء �رئ�س �منصب �سابقة �ف��ة ��� � �شغل

املؤقتة،�و�الحظ�الباحث�ان�ذلك��عكس�تر�ال�ح�وميا�,�اذا��ؤالء�النواب��م�فائضون�عن�ا��اجھ����

الوقت�الذي�ي�ون�منصب�رئ�س�ا��م�ور�ة��و�منصب�فخري�احتفا���وان�وجود��كذا�نواب�للرئ�س�

�و  �نائب �ل�ل �خاصھ �موازنات �تخصيص �عن��ع�� �فضال �مكتب �ل�ل �خاص �وتأث�ث �خاصة م�اتب

  ا��مايات�ا��اصة�ل�ل�نائب�وطاقم�املوظف�ن�نا�يك�عن�املس�شار�ن.

�الدولة�� �م��انية �اث�لوا �قد �الثالث �والرئاسات �ا��م�ور�ة �رئاسة ��� �املس�شار�ن �ان وا��دير�باملالحظة

�أر  �اختيار�املس�شار�ن�واذا �أللية �وا�� ��مع�غياب �إعطاء�تصور�حول�ذلك�فأننا�بالنفقات�العالية دنا

�اختيار� ��� �وا����ة �معاي���الكفاءة �ع�� ��عتمد �لم �ا��م�ور�ة �رئاسة ��� �السيما �العراقية �التجر�ة نلمس

املس�شار�ن�ح���يتالءم�والعمل�الذي�يقومون�بھ��,�بل�ساد�عرفا�����التجر�ة�العراقية�وخصوصا����

�يفوزوا�2014 �لم �أ��اص ��م �املس�شار�ن �ي�ون �داخل��بأن �مقعدا �ع�� �يحصلوا �ولم باالنتخابات

ال��ملان�فتم��عو�ض�م�لي�ونوا�مس�شار�ن����رئاسة�ا��م�ور�ة�,�فع���س�يل�املثال�لرئ�س�ا��م�ور�ة�

  عدة�مس�شار�ن��ل�واحد�م��م��عطى����ة�سياسية�او�م�ون�مع�ن�.

وامللفت�للنظر�أن�أغلب�املس�شار�ن�ل�م�وز��م����الساحة�السياسية�وا��ز�ية�لكن�لم��ستطيعوا�������

الدخول�ا���قبة�ال��ملان���س�ب�عدم�ا��صول�ع����صوات�الالزمة�����نتخابات�لذلك�تم�م�افئ��م�

�عد �الثالثة �النواب �من �نائب �ل�ل �اصبح �لذلك �ا��م�ور�ة �لرئ�س �مس�شار�ن �مس�شار�ن�بوضع�م ة

  ومدراء�م�اتب�و�ذا��لھ�يثقل��ا�ل�املوازنة�العراقية�.

قانون��بإقرار لذلك�البد�من��شر�ع�قانون�يحدد�ضوابط�وشروط�املس�شار�ن�وعدد�م�و�ذا�ال�يتم���

السلطة�التنفيذية�الذي�يذ�ب�ا���تحديد�عدد�نواب�رئ�س�ا��م�ور�ة�وعدد�مس�شار�ھ�ح���ال�ت�ون�

لألمزجة�السياسية�وح���ت�ون�مقيدة�للقوى�السياسية�وحاكمھ�ل�ا�بأن�ي�ون��تلك�املناصب�خاضعة

.�و�و���ا��دول��ناك�قانون�يحدد��ي�ل�رئاسة�ا��م�ور�ة�منعا�للفساد�السيا����وال���ل�ا���ومي

  �الوظيفة�ودرجا��ا�والسند�القانو�ي�ل�ا:�)1الرقم�(
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  1)1جدول�رقم�(

  املالحظات  القانو�يالسند�  الدرجة�الوظيفة  الوظيفة

        نواب�رئ�س�ا��م�ور�ة

ـــر  مدير�مكتب�رئ�س�ا��م�ور�ة ــ ـــ ـــــــــــ     )9املادة�(  وز�ـــــــــــ

ـــر  رئ�س�ديوان�رئاسة�ا��م�ور�ة ــــــــ ـــــــــــ     /اوال)2املادة�(  وز�ـــــــــــ

ـــــــــر�عام  مدير�مكتب�نائب�رئ�س�ا��م�ور�ة     /اوال)5املادة(  مديـــــــــ

ـــــــــــر�عام  معاون�مدير�مكتب�رئ�س�ا��م�ور�ة ـــ     )12املادة(  مديــ

  غ���محدده  /اوال)14املادة�(  درجة�خاصة  سكرت���������لرئ�س�ا��م�ور�ة

ــــــر�عام  مدير�مكتب�رئ�س�ديوان�الرئاسة ـــ ــــــــ ـــ     /ثانيا)22املادة�(  مديــ

    /�اوال)21املادة�(  2وكيل�وز�ر�عدد�  نواب�رئ�س�ديوان�الرئاسة

�شكيالت�غ���محددة�ت�ش�ل�

  بتعليمات
      

عدة�مس�شار�ن����رئاسة�

  ا��م�ور�ة
ــــــــــــــار ــــــــــ ــ     )16املادة(  مس�شـ

مس�شار�او�اك���لنائب�رئ�س�

  ا��م�ور�ة
    /ثانيا)5املادة(  مس�شار

�شكيالت�غ���محددة��ش�ل�

  بتعليمات

مكتب�رئ�س��شكيالت�

  ا��م�ور�ة
    )15املادة�(

مس�شارون�رئ�س�ديوان�الرئاسة�

  (مس�شار�او�اك���)
    /اوال)22املادة(  مس�شار

موظف�يدير��شكيالت�ديوان�

  )13الرئاسة�والبالغ�عدد�ا(
ــــــــــــر�عام     /اوال)23املادة(  مديـــــــــ

  

  2015)�لسنة�1(�الباحث�باالعتماد�ع���النظام�الداخ���لرئاسة�ا��م�ور�ة�رقم�من�عمل�ا��دول:�

  

  

                                                           

�يق�����-�1
ً
ضمن�السياسة��صالحية�للسلطة�التنفيذية�ومنعا�لل���ل�ا���ومي،�اصدر�مجلس�الوزراء�برئاسة�السيد�حيدر�العبادي�قرارا

،�ولكن��عد�ان�قدم�النائب�الثا�ي�لرئ�س�ا��م�ور�ة�السيد�اسامة�النجيفي�طعنا��2015)�لعام�307بمعا��ة�ال���ل�ا���ومي�باملرقم�(

�ذا�القرار�اصدرت�املحكمة��تحادية�قرارا�يق�����عدم�دستور�ة�قرار�مجلس�الوزراء�.�ملز�د�من�املعلومات�حول�قرار�املحكمة��تحادية��

 .10/10/2016اتحادية�����119انظر�الوثيقة�رقم/�
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  ثانيا�:�مظا�ر�ال���ل�ا��كومي�ع���مستوى�الوزارة�

�العراق�الدائم�لسنة� �(�2005أشار�دستور �الـ �الوزارات�ووظائف�ا����86مادتھ� �(ينظم�بقانون��شكيل (

أشار�ا���وضع��قانون�يحدد��ي�لية�الوزارة�ولم��ش���ا���فالدستور��,1واختصاصا��ا�وصالحيات�الوز�ر�)

وضع�يحدد�مالمح�الوزارة�بصيغة�القانون�و�قصد���ذا�قانون�السلطة�التنفيذية�,�وان��غافل�املشرع�

العرا���أو��عمده����عدم�وضع�قانون�ينظم�و�حدد��ي�لية�السلطة�التنفيذية�أدى�ا���بروز�مالمح�تر�ل�

  ر�الوزارة�وسوف�ي�ناول�ا�الباحث�من�نوا���عدة�:وا��ھ�ومفرطھ����مظا�

  �رئاسة�مجلــــــــــــــــــــس�الوزراء.1

)� �املادة �76اشارت �لسنة �الدائمة �العرا�� �الدستور �من (2005� �مر���� �ا��م�ور�ة �رئ�س �ي�لف �أن ا��

الوزراء��و��الكتلة�النيابية��ك���عددا�ب�شكيل�مجلس�الوزراء�,�بموجب��ذا�املادة�فأن�رئ�س�مجلس

�ب�شكيل� �امل�لف �ع�� �لذلك ,� �يوما �بثالث�ن �مح�وم � �املادة ��ذه �وحسب �لكنھ �الوزارة �ب�شكيل امل�لف

�التحكم� ��ستطيع �ول�ي �ال�يتجاوزه �أن �وع�� �الوقت ��ذا ��� �الوزارة ��شكيل ��� �ج�ده �يبذل �ان الوزارة

�إعط �يمكن �ما �إعطا��ا �طر�ق �عن �وذلك �السياسية �الكتل �ير��� �أن �عليھ �املناصب�بالوقت �من اءه

السياسية�،�لذلك��فان��ذه�املادة�تفتح�الباب�واسعا�امام�ال���ل�ا���ومي����الوقت�الذي��غيب�فيھ�

قانون�يحدد��ي�لية�السلطة�التنفيذية�وخصوصا�الوزارة�,لذلك�نجد�أن�رئاسة�الوزارة��انت�ت�ش�ل�

�خر�كردي�و�ذا�ما�حدث����ع���أساس�م�ونا�ي��فرئ�س�مجلس�الوزراء�شي���ونوابھ�أحد�ما�س���و

ح�ومة�الوحدة�الوطنية�اذا�اصبح�نوري�املال�ي�رئ�سا�ملجلس�الوزراء�بنائب�ن�أحد�ما�س���و�و�سالم�

،�و�ان�س�ب�وجود�نائب�ن�فقط�لرئ�س�مجلس�الوزراء��2الزو����و�خر�كردي�و�و�روز�نوري�ساو�ش

��ن �ي�ون �بأن �مطالبات �وجود �لعدم �سيا��� ��ول �لس�ب�ن �الوزراء��عود �مجلس �لرئ�س �ثالث �نائب اك

)��من�الدستور�بأن�ي�ون�139و�ذا�مرتبط�بالس�ب�الثا�ي��و�الس�ب�الدستوري�ذلك�لتحديد�املادة�(

لذلك��ان�التقيد�الدستوري��و�س�ب�����،�3لرئ�س�مجلس�الوزراء�نائبان����الدورة��نتخابية��و��

تضم�ثالثة�نواب�لرئ�س�الوزراء�مع�رفض�النائب��تحديد�عدد�النواب�بدليل�ان�وزارة�ا��عفري��انت

  الرا�ع�و���امنة�او���من�قبل�مجلس�النواب�.

أما����ح�ومة�الشراكة�الوطنية�فقد��ان�عدد�نواب�رئ�س�مجلس�الوزراء��م�ثالثة�و�مثلون���عض�م����

ون��قتصادية�امل�ونات��جتماعية�واخر�ع�ن�العتبارات��سياسية�,�ف�ان�روز�نوري�ساو�ش�نائبا�للشؤ 

و�و�عن�التحالف�الكردستا�ي�وصا���املطلق�نائبا�لشؤون�ا��دمات��عن�القائمة�العراقية�،�أما�حس�ن�

                                                           

  .�398,�ص��2011)�,��غداد�,��2010-�1920املركز�العرا���للمعلومات�والدراسات�,�الوزارات�العراقية�(�-�1

  .2005من�الدستور�العرا���لعام��139املادة��-�2

  .176عدي�فا���حس�ن�,املصدر�السابق,�ص��-�3
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�الوط�� �التحالف �عن ��ان �فقد ��1الش�رستا�ي �ع���، �القانون �دولة �ائتالف �استحقاقات �من و�و�جزء

�ينط �نفسھ � �و�ذا �الوط�� �التحالف ��� �املقاعد �اغلب �ع�� �حصلت ��� �السيد�اعتبار�ا �وزارة �ع�� بق

�(� ��عر�� �(��اء �الوط�� �التحالف �عن ��ول �الوزراء �مجلس �لرئ�س �نواب �ثالثة �من �ت�ون �اذا العبادي

�و�و� �الوطنية �القوى �التحالف �عن �والثالث �ساو�ش) �و�و�(روز�نوري �الكردستا�ي �التحالف و�خر�عن

  (صا���املطلك).

نواب�لرئ�س�مجلس�الوزراء�،�ل����الغاية�أدار�ھ�أم��وعندما�ي�ناول�الباحث�الغاية�من�وضع�ثالث������

سياسية�.�بال�سبة�لإلدار�ة�فأن�من�املمكن�أن�يحل�نائب�واحد�لرئ�س�مجلس�الوزراء����حالة�سفره�أو�

ا�شغالھ����أمور�خارجية�وكذلك�وجود�رئ�س�ا��م�ور�ة�يحل�محل�رئ�س�مجلس�الوزراء����حالة�خلو�

�أ �ما �ألي�س�ب��ان�و�ذا �املادة�(املنصب �وجود��81شارت�اليھ �نلمس�ان �من�الدستور،�و�التا�� /اوال)

�ذا�العدد�من�النواب��و�سيا����لغرض��رضاء�السيا����و�ذا��سا�م�بدوره����ال���ل�ا���ومي�؛�

وذلك�ألن�نواب�رئ�س�مجلس�الوزراء�يحتاجون�ا���م�اتب�وموظفون�وكذلك�ا���حمايات�وتخصيصات�

�ش�ل�وا������ال���ل�ا���ومي�الذي�س�ب��در����النفقات�وأحيانا�ت�ون�مالية�و�ذا�بدوره��سا�م�

�ذه�املناصب����بطالھ�مقنعھ�ع���مستوى�املناصب�السيادية�العليا�ولو��ان��ناك�قانون�يحدد�عدد�

نواب�رئ�س�مجلس�الوزراء�بنائب�واحد؛�وذلك�ألن�املادة�اش��طت�نائب�ن����الدورة��و���لرئ�س�مجلس�

لماذا�يأخذ�السيا����تفس���املادة�بأنھ�يمكن�ز�ادة�عد�نواب�رئ�س�مجلس�الوزراء�ا���اك���من�الوزراء�ف

  ذلك�العدد�وملاذا�ال�ي�ون�أقل�من�نائب�ن�لرئ�س�مجلس�الوزراء��.

  �ال���ل�ا��كومي�ع���مستوى�عدد�الوزرات�وأ�مي��ا.�2

�ومدى������� �وأنواع�ا �الوزارات �عدد �تحديد ��� �وا��ا �والطائفية �السياسية �معيار�املحاصصة �ان

,�فبال�سبة�لعدد�الوزرات�ف�ان��2003أ�مي��ا���دمة�املجتمع�العرا������الواقع�السيا����العرا����عد�

)�وزارة�36د�الوزارات�(كب���جدا�مقارنتا�بما�يحتاجھ�البلد�بصوره�فعلية�,�فح�ومة�املال�ي��و����ان�عد

�الوزارات�ا���( �و���ح�ومتھ�الثانية�وصل�عدد ,42(�2)27،� �الوزارات��ش���ا����) �من �العدد �،�و�ذا وزارة

�ان�عليھ����وزارة�أحمد�حسن�البكر�سنة��ز�ادة�عدد�املطالب�ن�باملشاركة����ا���ومة�و�ذا�خالف�ما

  .��3)�وز�را15ضمت�حوا���(�1945سنھ�)�وز�را�و�انت�وزارة�نوري�سعيد�29وال���ضمت�(�1972

                                                           

1�-�� �ب�ت�ا��كمة،�لندن�, ؛�انظر�:�ياس�ن�محمد�حمد�العيثاوي�،���ع�اسات��13,�ص��2011طارق�حرب�,ا��ياة��دار�ة����العراق�,

ؤسسية�واملجتمعية�للنظام�الديمقراطي����العراق�الشرق��وسط�انموذجا�،�مجلة�الدراسات�السلبية�ملحاصصة�السياسية�ع���الب�ية�امل

 47-44،�صادرة�عن�مركز�الدراسات�الدولية�،�جامعة��غداد�،�ص�ص�60الدولية�،�عدد

 .47ياس�ن�محمد�حمد�العيثاوي�املصدر�السابق،�ص��-�2

 .��13لسابق�,�ص�طارق�حرب�,�ا��ياة��دار�ة����العراق�,�املصدر�ا�-�3
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و�ذا�من�ناحية�عدد�ا�أما�من�ناحية�نوع�الوزارة�,�ف�ناك�نوعان�للوزارة�،�ول�وزارات�بحقيبة�وزار�ة�

والثا�ي�وزارة�بال�حقيقة�وزار�ة�،�بال�سبة�للوزارات�بحقيبة�وزار�ة����العراق�فقد��انت�كث��ة�وم�شطرة�

�لت�و  �وزارة �أك���من �دمج �يمكن �(املال�ي�اذ �الوطنية �الوحدة �ح�ومة �املثال �س�يل �وع�� �واحده �وزارة ن

�و��)�وجد�ف��ا�وزارة�املوارد�املائية�و�وزارة�الزراعة�و�نا�يمكن�دمج�الوزارت�ن�لتصبح�(وزارة�الزراعة�

�العل��� �والبحث �العا�� �التعليم �وزارة �ووجود �والتكنلوجيا �العلوم �وزارة �وجد �وكذلك �املائية) واملوارد

����و  �دور �ل�ا �املحاصصة �وا��دير�بالذكر�أن �العل��) �والبحث �العا�� �التعليم �(وزارة �تحت �دمج�ا �مكن

  ا�شطار��ذه�الوزارات�ح���تل���ا���ومة�اغلبية�طلبات�القوى�السياسية�الداخلة����ا���ومة.

��ان���� �العراق ��� �الوزارة �من �النوع �و�ذا �وزار�ة �بال�حقيقة �الوزارة �أي �الدولة �وزارة �مستوى �ع�� أما

�ا���ومة� ��� �الداخلة �السياسية �للقوى �السيا��� �و�رضاء �السياسية �للمحاصصة �الصر�ح �نموذج

عشر�وزارة�دولة�فقد��ان�عدد�وزارات�الدولة����ح�ومة�الوحدة�الوطنية�(ح�ومة�املال�ي��و��)�احد�

�التوافق� �وج��ة �العراقية �والقائمة �املوحد �العرا�� ��ئتالف �الثالثة �السياسية �الكيانات �ب�ن �ما وزعت

  العراقية�.

وا��دير�باملالحظة�أن�تقسيم��وزارات�الدولة�ما�ب�ن��ذه�القوائم�ع���اعتبار�ان��ناك���صيات������

ات�تر�د�مناصب�تنفيذية�لذلك�تم�إعطا��م��ذه�حز�ية�م�مھ�او���صيات�ألحزاب�داخل�تلك�التحالف

املناصب�لتلبية�رغبا��م�و�ان�ذلك�وا��ا�أيضا����ح�ومة�املال�ي�الثانية�(ح�ومة�الشراكة�الوطنية)�اذ�

)� �ا�� �الدولة �وزارات �عدد �التحالف�16وصل �كتلة �و�� �الفائزة �الكب��ة �الكتل �ب�ن �ما �وزعت �وزارة (

التحالف�الوط���,�و�عود�ز�ادة�عدد��ذه�الوزارات�بال�حقيقة�وزار�ة��الكردستا�ي�وكتلھ�العراقية�وكتلة

لك��ة�عدد��حزاب�املنضو�ة�تحت�الو�ة��التحالفات�الثالث�،�لذلك�ع���الرغم�من�ز�ادة�عدد�الوزارات�

ا��دمية���ان�ذلك�لم��سد�الرغبات�امل��ايدة�باملشاركة�با���ومة�لذلك�تم�ز�ادة�عدد�وزارات�الدولة�

  ���رغبات�تلك��حزاب�.�لتل

و�رى�الباحث�ان�ال���ل�ا���ومي�يزداد��لما��ان��ناك�اع��اض�حول���صية�املر���ملنصب�رئ�س����

مجلس�الوزراء�و�ذا�ما�تم�تحديده����ح�ومة�املال�ي�الثانية�,حيث��ان�السيد�نوري��امل�املال�ي�محل�

�ثا �لدورتا � �الوزراء نية�ح���من�قبل��عض�أحزاب�التحالف�خالف�حول�ترشيحھ�لتو���رئاسة�مجلس

�ولذلك��ان��ناك�تر�ل�ح�ومي�وا���ل���از�التنفيذي�من�حيث�عدد�الوزارات�ال��� الوط���نفسھ�,

)�وزارة�دولة����الوقت�الذي�16)��قرابة�(42،�و�ان�من�ب�ن��ذه�الوزارات�الـ�(�1)�وزارة42بلغت�حوا���(

�الوزارات����ح�ومة�املال�ي��و���والذي��ان��خ����و�املر���التوافقي�بدال�من� �انت�فيھ�عدد�تلك

                                                           

 /خامسا�)�.80الدستور�العرا���الدائم�/ملاده�(�-�1
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)�وزارة�16)�وزارة�دولة�مقارنتا�بوزارتھ�الثانية�ال���بلغ�عدد�وزارات�الدولة�حوا���(11السيد�ا��عفري�(

  ،�و�عد�ا��مس�وزارات��ضافية���و�لل��ضية�السياسية�.

وامللفت�للنظر�انھ�لو���ان��ناك�قانون�خاص�بالسلطة�التنفيذية�يحدد�عدد�الوزارات�وانواع�ا�ملا�����

  �ان��ناك�تر�ل�ح�ومي���ذا�املستوى�.

رات�رئ�س�مجلس�الوزراء�و�عد��ذا��لھ�نصل�ا���حقيقة�مفاد�ا��ان�عدد�وزارات�الدولة�خاضع�لتقدي

ومفاوضاتھ�السياسية�بحيث�ان�امل�لف�ب�شكيل�الوزارة�أحيانا��ستخدم�املناصب�التنفيذية�املوجودة�

��ابي�تھ� �ع�� �الثقة �لنيل �السيا��� �لدعمھ �السياسية �القوى �تأييد �ع�� �ل��صول �اخرى واستحداث

  الوزار�ة�و�رنامجھ�ا���ومي�.

  ت�ا��اصة�.ال���ل�ا��كومي�ع���مستوى�الدرجا3

�ان�ا���از�ا���ومي����ت��م�كب���ن�يجة�وجود�عدد�كب���من�أ��اب�الدرجات�ا��اصة�و�ان��������

ذلك�نتاج�املحاصصة�السياسية�وا��ز�ية�ال���دفعت�ا���استحداث��كذا�مناصب�،�وساعد�ع���ذلك��

زراء�بتقديم�توصية�ا���/خامسا)�ال���اشارت�ا���اتجاه�مجلس�الو 80الدستور�العرا���الدائم����مادتھ�(

،��و�ان�اتجاه���1مجلس�النواب�باملوافقة�ع����عي�ن�وكالء�الوزراء�والسفراء�وأ��اب�الدرجات�ا��اصة

�مفرده� �ا��اصة �والدرجات �العامي�ن �و�املدراء �الوزراء �وكالء ��عي�ن �مسألة �جعل �ا�� �العرا�� الدستور

ومات�السياسية�وا��ز�ية؛�الن�عملية�تمر�ر�بموافقة�مجلس�النواب�قد�فتح�املجال�واسعا�امام�املسا

�الوزراء�رغبات�ومصا���الكتل� �لن�يحصل�مالم�يل���رئ�س�مجلس �تصو�ت�و�ذا املر���ن�تحتاج�ا��

السياسية�،�بالتا���تتحول��ذه�املناصب�من�مناصب�م�نية�ا���مناصب�سياسية�و�ذا�بدوره�ي�ون�ع���

�ا �بال���ل �أوال�و�سمح �والكفاءة �امل�نية �جديده�حساب �مناصب �استحداث ��س�ب �ذلك ,� �ثانيا ���ومي

لل��ضية�السياسية�او�قد����ب�أخرى�من�أ��اص�تا�ع�ن�لكتل�سياسية�معينھ�واسناد�ا�أل��اص�

اخر�ن���ألرضاء�كتل�سياسية��معينھ�وع���ا���ومة�إيجاد�مناصب�بديلة�ملن��ان��شغل�تلك�املناصب�

  ا����وا��ز�ي�.سابقا�ع���اعتبار�ان��ؤالء�ل�م�ثقل�م�السي

واملث���ل��دل��ان����اص�او�القيادات�ا��ز�ية�اذا�لم�تفز�باالنتخابات��فأ��م�ال�يخسرون����ء���������

�السياسية� �مل�ان��م ��عود �و�ذا �التنفيذية ��ج�زة ��� �او�مس�شار�ن �تنفيذية �مناصب �ا�� �يحولون بل

يا����بل�استحدث�ل�م�مناصب�مس�شار�ن�وا��ز�ية���ون�يجة�ل�ذه�امل�انة�لم��س�بعدوا�من�العمل�الس

���� �وا��ا �تر�ال ��س�ب �و�ذا �ا��م�ور�ة �رئ�س �لنواب �مس�شار�ن ��ناك �وكذلك �ا��م�ور�ة لرئ�س

  ا���از�ا���ومي�.

                                                           

 www.kitabat .com/ar/pageA4ملعلومات�اك���انظر�موقع�كتابات�,�قرارات�بتقليص�املناصب�العليا�واستجواب�املف�ش�ن�العموم�ن���- �1

/12/2014�� 
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ون�يجة�لتلك�السياسة�أصبح�لدينا�كم��ائل�من�وكالء�الوزراء�واملس�شار�ن�والدرجات�ا��اصة�و�ناك�

� �الوزراء �وكالء �عدد �ان ��ش���ا�� �(من �يبلغ �العراق ��م���716 �ومن �العامي�ن �املدراء �وز�ر�وعدد �وكيل (

،�و�نا�ي�سائل�الباحث��ل��ذه�الدرجات�ا��اصة�متماشية�مع��1)�مدير�عام4535بدرج��م�يبلغ�حوا���(

���� �ا��اصة �الدرجات �بقانون � �تكمن �السؤال ��ذا �ع�� �واجاب�نا �؟ �السياسية ���واء �مع �ام القانون

ا���الية��عي�ن�ذوي�الدرجات�ا��اصة���2)2(املادة�الذي��ش�������1966)�سنھ�8م�(الدوائر�الرسمية�رق

بالنص�(�ع�ن�املوظف�ن����الدرجات�ا��اصة�ألول�مره����الدرجة��د�ى�من�درج��ا���اذا��ان�مستحقا�

  لدرجة�اع���ت�ناسب�ومدة�خدمتھ�او�ممارستھ�للم�نة�او��ل��ما)�.

نفسھ����الفقرة�(أ)�بأنھ�(ال��ع�ن�بدرجة�خاصھ���من��و����الدرجة��و����)�من�القانون 5و�ش���املادة�(

و�نا�يدلل�الباحث�بأن�،���3أو�استحق�التعي�ن����الدرجة��و���حسب�اح�ام�قانون�ا��دمة�املدنية)

��خ��ة� �ف�ذه ,� �القانونية �ال�للقواعد �السياسية �لأل�واء �تخضع �أصبحت �العراق ��� �ا��اصة الدرجات

�أو��ش��  �الوظيفي �السلم ��� ��و�� �الدرجة �ا�� �وصل �قد �ي�ون �ان �البد �خاصھ �درجة ��� ��ع�ن �ملن ط

استحق�أن�ي�ون�ف��ا�و�نا�البد�ان�ي�ون�لديھ�خدمھ�وظيفية�طو�لة����تخصصھ�الوظيفي�ال����مرت�تھ�

 ا��ز�ية.

استقطاع�جزء�كب���و�عد��ذا��ست�تج�ان�ذلك��ش�ل�تر�ال�ح�وميا��سا�م�����فراط����النفقات�و �����

من�املوازنة�العامة�للدولة��للدرجات�ا��اصة�ال������باألساس�م���لة�,�و����ذه�ا��الة�فأن�القائم�ن�

/اوال)�ال���تنص�27ع���العملية�السياسية�قد�خالفوا�الدستور�العرا���وقد�ان���وا�الدستور����مادتھ�(

��و�عد��ذا��لھ�البد�من�العمل�ع���وضع���4نلألموال�العامة�حرمة�وحماي��ا�واجب�ع����ل�املواطن� .

�توفر�ا� �الواجب �والشروط �املس�شار�ن �وكذلك �وعدد�م �ا��اصة �اختيار�الدرجات �الية �يحدد قانون

  .وأماكن�تواجد�م�و�ذا�ال�يتم���ب�شر�ع�قانون�السلطة�التنفيذية�

 الثالث�املبحث

  أسباب�ال���ــــــــــل�ا��كومـــــــــــــــي

��ذا����� �بل �واحد �س�ب �ن�يجة �يكن �لم �العراق ��� �ا���از�التنفيذي �أصاب �الذي �ا���ومي �ال���ل ان

  ال���ل��و�حصيلة�أسباب�عدة�م��ا�:

 طبيعة�نظام��نتخاب�ودورة����ال���ل�ا���ومي� .1

                                                           

 ).�2,�املادة(1966) , 8قانون�الدرجات�ا��اصة����الدوائر�الرسمية�وغ���الرسمية�رقم�(�-�1

 /�أ��).5،املادة(�1966)�سنھ�8قانون�الدرجات�ا��اصة����الدوائر�الرسمية�وغ���الرسمية�رقم�(�-�2

 /أوال�).27،�املادة�(2005الدستور�العرا���الدائم�لسنة��-�3

 ).�10/20املادة�(�2005سنھ���16قانون��نتخابات�رقم�-�4
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ال�يوجد�نظام�انتخا�ي�واحد�يمكن�ان�يطبق�ع���الدول��افھ�بل�ان��ل�دولة�تفصل�نظم�انتخابا��ا�

�كأحد��ع�� �والعراق �ا��غرافية �وح�� �،�جتماعية ��قتصادية ،� �السياسية �لظروف�ا �ووفقا مقاسا��ا

�فقد� ,� �ا���ومي �ال���ل ��� �سا�مت �انتخابية �أنظمھ �أتباع �السياسية �الظروف �عليھ �املت �الدول �ذه

،�و�ذا��1نظام�التمثيل�ال�س����كنظام�الح�ساب�وتوز�ع�املقاعد�النيابية�15/12/2005حدد�النتخابات�

� �رقم ��نتخابات �قانون ��26حال ��2009لسنھ �ال�س�� �التمثيل �نظام �تب�� �املقاعد��كأليةالذي لتوز�ع

  .�2/�ثالثا)3النيابية�ذلك����مادتھ�(

النيابية�فقد�تم�تب����نظام�جديد��و�نظام�(سانت�ليغو)��والذي��2014اما�بال�سبة�النتخابات��������

�الفردية�بما��ساوي�عدد�املقاعد� ��رقام �سيا����ع�� �يتم�تقسيم�أصوات��ل�قائمھ�او�كيان بموجبھ

�انتخابية �دائرة �ل�ل ��س�املخصصة �بدوره �نظو�ذا �اك���من �ا���ومي �ال���ل �خلق ��� �الت�م مثيل�ام

�م����ف���املجال�امام��حزاب�الصغ��ة�بالفوز�باالنتخابات�فأنھ��س�،�فبال�سبة�لنظام�ال�س���ال�س��

�م����وجود�عدد�غ���قليل�من�الفائز�ن�وسا�م�نظام�زنھ�العددي�����نتخابات�مما��س�ل�حسب�و 

)����انھ�سا�م�و�ش�ل����1،6((سانت�ليغو�املعدل)�أيضا�ع���الرغم�من��عديلھ�ليقسم�الناتج��ول�ع

كب������فوز��حزاب�الصغ��ة�وا�شقاق��حزاب�الكب��ة�ع���نفس�ا�لت�ون�عدة�أحزاب�صغ��ه�,�و�ما�ان�

ا��ميع�ا���ومات�غالبا�ما�ت�ش�ل�ع���أساس�التوافق�الوط���و�جماع�السيا����فالبد�من�ان��شارك�

� ��ا���ومة�� �ي�ناسب �تنفيذي �منصب �ع�� �يحصل �و�ش�ل�وان �سا�م �بدوره �و�ذا �ال��ملا�ي ���مھ مع

�واملدراء� �الوزراء �او�وكالء �الوزارات �تلك �او�نوع �الوزارات �عدد �مستوى �ع�� �ا���ومي �ال���ل كب�����

العامي�ن�للوزارات�،�وقد�تذ�ب�ا���ا�عد�من�ذلك�بإعطاء�مناصب�ودرجات�خاصھ�لتلك��حزاب�سواء�

  دولة�.��انت�ع���صيغة�سفراء�دولة�او�مس�شار�ن

ـــــــــــــــــزاب�2   .غياب�قانون��حـــــــــــــــــــ

������� ��عد �العراق ��� �السياسية �الساحة �2003ش�دت ��،� �طبيع��ا �اختالف �ع�� ��حزاب �عدد ��� ز�اده

فم��ا�من�يملك�تار�خ�سيا����واخر�يفتقد�ل�ذا�التأر�خ�وم��ا�من�يملك�قاعده�شعبيھ�وتأييد�شع���وأخر�

  ذا�التأييد.يفتقد�ل�

������ �انتخابات �(�15/12/2005ففي �قرابة �قرابة�338شارك �لوائھ ��� �يضم �للمنافسة �سيا��� �كيان (

)164� �انتخابات ��� �اما � �سياسيا �حز�ا (2010�)� ��نتخابات ��ذه ��� �املشارك�ن �عدد �بلغ �كيانا�86فقد (

                                                           

 /ثالثا).�30املادة�(�2009لسنة��26قانون��نتخابات�رقم��-�1

،��2010جليل��اشم�،�التحليل�ا��غرا���لنتائج��نتخابات�ال��ملانية��العراقية�لسنة��ملعلومات�اك���عن��ذه��نتخابات�انظر�:�نوار�-�2

 من4-2،�ص�ص�2010)�،�ا��امعة�املس�نصر�ة�،�31لدولية�،�عدد�(مجلة�مركز�املس�نصر�ة�للدراسات�العر�ية�وا
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،�وازداد�عدد��1)�امرأة�1813)�بضم��م�(6292)�ائتالفا�انتخابيا�و�قد�بلغ�عدد�املر���ن�(12سياسيا�و(

��ئتالفات� �عدد ,� �ليغو�املعدل) �(سانت �لقانون �ن�يجة �كب��ه �بصوره �و�ئتالفات �السياسية �حزاب

)�حز�ا�235)�كيان�سيا����ينظوي�تحت�لوائھ�(36قرابة�(�2014املشاركة�����نتخابات�النيابية�لسنھ�

� �السياسية�2سياسيا ��حزاب �الكب���من �الكم ��ذا �أن �ضوابط��, �ا�� �تحتاج ��نتخابات ��� املشاركة

�مالية� �يحدد ��و�الذي �القانون �ف�ذا ,� ��حزاب �لقانون �ا��اجھ �ت��ز �و�نا �عمل�ا �وتنظم �تحدد وقوان�ن

  .السيا����ا��زب�و�ي�ليتھ�و�يق�ن��شاطھ

�س���ع���قانون�رقم��2014ولغاية��2003أما�بال�سبة�ل��الة�العراقية�فأن�العملية�السياسية�منذ������

)97� �سنھ �مب�سر�وغ����2004) �القانون ��ذا �جاء �وقد � �املؤقتة ��ئتالف �سلطة �قبل �من �وضع الذي

�املق �من �وكذلك �سياسية �كيانات �السياسية �و�حزاب ��فراد �من ��ل � �بجعل � �واكتفى يدات�مفصل

القانونية�ال���وضعت�ع����حزاب�السياسية�ع���اعتبار�أ��ا�مقيدات�موضوعيھ����حصول�الكيان�

،�و�ذ�ب�الباحث��نا�ا���عدم�كفاية��ذا���3)�توقيع�أل��اص�مؤ�ل�ن�لالنتخابات500السيا����ع���(

� �وأ�عاد�ا �السياسية �لألحزاب �السيا��� �العمل �تقن�ن ��ستطيع �وح�� �التواقيع �من �التعددية�العدد من

املفرطة�البد�من�القيام�بتحديد�عدد�معقول�من�التواقيع�فع����ل�حزب�ان�يقدم�عدد�من�التواقيع�

املحددة�قانونا�وع���ا��زب�أن�يحصل�فعال�ع���عدد�مقارب�ل�ذه�التواقيع�من��صوات�و����يتعرض�

�الال  ��نتخابات ��� �معينھ �ملدة � �املشاركة �من �وحرمانھ �املالية �عدد�للغرامة �من �يقلل �بدوره �و�ذا حقة

  �حزاب�و�ق����ع���التعددية�املفرطة�لألحزاب�السياسية�.

وأن�التقليل�من�عدد��حزاب�سوف��سا�م��ش�ل�كب���من�ا��د�من�ال���ل�ا���ومي�ف�لما�قل������

ة�و�عدد��حزاب��لما�قل�ال���ل�ا���ومي�و�ذا�الكالم�ينطبق����حالة�غياب�قانون�السلطة�التنفيذي

  أنھ����حال�وجد��ذا�القانون�فأنھ�ال�مجال��ل��ديث�عن�ال���ل�ا���ومي�.

  .املحاصصھ�السياسية�3

� �بوادر�التغي����� �جاءت �بالسلطة �والتفرد �الدكتاتور�ة �من �عقود �أسلوب���9/4/2003عد �تب�� �تم اذ

قراطية�التوافقية�تقاسم�السلطة�بدال�من�احت�ار�ا����ة�أو�طائفة�معينة�,�و�ذا�ما�أطلق�عليھ�الديم

                                                           

 �http:// ihec.iqملعلومات�أك���أنظر�موقع�املفوضية�العليا�املستقلة�لالنتخابات�ع���املوقع��لك��و�ي��-�1

��ي�لية�العملية�السياسي�-�2 �التعددية�ا��ز�ية����العراق����ضل�غياب�قانون��حزاب�, )��لية�العلوم�43ة�,�عدد(�غم�محمد�صا���,

؛�وللمعلومات�اك���حول�محاسن�مساوئ�التعددية�ا��ز�ية����العراق�انظر�:�اذار�عبد�خليفة�،�التعددية��68السياسية�جامعة��غداد�ص�

،�2011ر�ة�،،�ا��امعة�املس�نص69،�مجلة���لية�ال��بية��ساسية�،�عدد��2003ا��ز�ية�املحاسن�واملساوئ�دراسة�حالة�العراق��عد�عام��

 .237-234ص�ص�

�الدراسات��-�3 �لقسم �املؤتمر�السنوي � ,� �العراقية �للدولة ��س��اتي�� �التخطيط �ع�� �وتداعياتھ �السيا��� �الواقع ,� �عواد عامر��اشم

   .�37ص��2011السياسية�,�ب�ت�ا��كمة�,�اس��اتيجية�بناء�دولة�العراق��عد�����اب��مر��ي�,�ب�ت�ا��كمة�,��غداد�,�
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إلدارة�الدولة�العراقية�,�فالديمقراطية�التوافقية�نظر�ة�جديده�من�نظر�ات�ادارة�التنوع�,�و���مطبقھ�

���دول�عدة��ع�ش�رفا�ية�اقتصادية�و�استقرار�سيا����واجتما���,���ان�العراق�قد�ساء�تطبيق��ذه�

  النظر�ة�وحول�ا�ا��(�محاصصتا�سياسية)�.

حاصصة�وا��ھ�����شكيل�ا���ومات�و�اب�نا��ا�الوزار�ة�,�ف�ذه�ال�اب�نة�توزع�ع���وتتج���مظا�ر�امل

�والكفاءة �وا����ة �املواطنة �أساس �ال�ع�� �م�ونا�ي �أساس �ع�� �وتقسم �عاش���1غرار�ا��صص �فقد ،

العراق�محاصصة�سياسيھ�مفرطھ�أبتداءا�من�املناصب�العليا����الدولة�و���رئاسة�السلطات�الثالث�

�وال�اب�نة ����� ��دار�ة �املناصب �تحولت �فقد ,� �العاميون �املدراء � �ف��ا �بما ��دار�ة �واملفاصل الوزار�ة

�ا���ومي� �ال��نامج �رسم ��� �التنفيذية ���ز�السلطة �ا�� �أدى �بدوره �و�ذا �سياسية �مناصب �ا�� الدولة

ل�م�السياسية�وتنفيذه�ال�بل�ان�الوزراء�واملوظفون�التنفيذيون�أصبحوا�يمثلون�احزا��م�وطوائف�م�وكت

 ال�رئ�س�ا���ومة�وال��اب�نا��م�الوزار�ة�فأصبحوا�ممثل�ن�أحزاب�ال�موظفون�دولة�.

ــــة�(تدو�ر�القيادات)�4 ـــــــــيـ   .���صنة�العملية�السياســــــــــــــ

�ولف��ات� �واملدراء�ع���حد�سواء �ناك�نظام����ا���از��داري��عرف�بتدو�ر�الوظائف�ماب�ن�املوظف�ن

،����2نية�محددة��الك�ساب��ؤالء�املوظف�ن�نوع�من�ا����ات�من�خالل�نقل�م��من�وظيفة�ا����أخرى زم

��ان�الواقع�العرا���قد�جاء�بنظر�ة�أخرى����القانون��داري�والسيا����و���نظر�ة�تدو�ر�القيادات�اذ�

عد�ان��اء��ل�ان��ناك�العديد�من�ال��صيات�قد��سنمت�مناصب�تنفيذية�وتنقلت�من�منصب�ألخر��

�؛� �ال��صيات ��ذه ��عرف �السياسية �الثقافة �محدود �ال�سيط �العرا�� �املواطن �ان �ح�� �نيابية دوره

ن�يجة�لوجود��ذه�ال��صيات����جميع�الدورات�السياسية�وعليھ�فأن�بقاء��ذه�ال��صيات�مع�بروز�

تعب���مما�يدفع���صيات�سياسية�جديدة�����ل�دوره�انتخابية�يؤدي�ا���ت��م�بالقيادات�ان����ال

بأزمة�مشاركة�ع���مستوى�الوظائف�التنفيذية�العليا�،��حيث��ان�املناصب�التنفيذية�ال�تل���طموح�

��ج�زة� �قدرة �عدم �من �ناتجھ �مشاركة �ازمة �امام �ن�ون �و�نا ،� �املناصب ��ذه �ع�� �با��صول الراغب�ن

�ون�يج ,� �باملشاركة �الراغب�ن �الكب���من �العدد �اس�يعاب �عن �السلطة�التنفيذية �قانون �وجود �لعدم ة

��ذا� �اس�يعاب �من �تتمكن �ح�� �جديده �مناصب �استحداث �ا�� �السياسية �القيادات �تتجھ التنفيذية

  العدد�الكب���من�الطامح�ن�بمناصب�تنفيذية�.

  را�عا�:�التعينات�بالو�الة

                                                           

�ناصر�بن�ف�يد�ناصر�,�التدو�ر�الوظيفي�وعالقتھ�بأداء�العامل�ن�دراسة��م��ية�ع���العامل�ن�باإلدارة�العامة�للشؤون��دار�ة�واملالية�-�1

 .16,�ص�2014بوزارة�الداخلية�بالر�اض�,�رسالة�ماجست���غ���م�شورة�مقدمھ�ا����لية�العلوم��جتماعية�و�دار�ة����الر�اض�,�

 /ثانيا).76،�املادة�(�2005ور�العرا���الدائم�لسنة�الدست�-�2
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ينات�وحسب�سادت�تجر�ة�التعينات�بالو�الة�للدرجات�ا��اصة����ح�ومة�املال�ي�الثانية�وان��ذه�التع

���� �الوزراء �مجلس �رئ�س ��عيق �الذي �الدستوري �القيد ��س�ب ��ول �خيار�ن �ا�� ��عود �الباحث تحليل

اختيار�ادواتھ��لتنفيذ�سياستھ�العامة�وذلك�الن��عينات�الدرجات�ا��اصة�تحتاج�ا���موافقة�مجلس�

  النواب�و�ذا�قد�ال�يحصل�بدون�التوافقات�السياسية�.

�لأل �� �الثا�ي �الس�ب ����اما �م�مة �مسالة �من �الوزراء �مجلس �رئ�س ��و�لتخلص �بالو�الة �بالتعينات خذ

اعفاء�ا��اب�الدرجات�ا��اصة�دون�ا��اجة�ا���مجلس�النواب�و�ذلك�فالس�ب��ول�مرتبط�بالثا�ي�

�ا��اجة� �دون �واقالتھ �الوز�ر�بالو�الة �الوز�ر�او�وكيل ��ع�ن ��ستطيع �الوزراء �مجلس �رئ�س �ان حيث

  النواب�.للرجوع�ا���مجلس�

�بالو�الة������ �الوزراء �بتع�ن �الوزراء �لرئ�س �ا��ق ��و�اعطاء �بالو�الة �التعينات �اسلوب ����ع �ما وان

� )� �املادة �الن �وذلك �الوقت �من �العرا��76لالستفادة �الدستور �من �مجلس��)42(��1/ثانيا) �رئ�س �قيدت ،

الوزراء�بثالث�ن�يوما��ألعداد�برنامجھ�ا���ومي�و�شكيل��ابي�تھ�الوزار�ة�و���حال�فشلھ�����شكيل��ذه�

�ال�اب�نة� �اخر�ل�شكيل ���صا �ا��م�ور�ة �رئ�س �ي�لف �الزمنية �املدة ��ذه �خالل �الوزار�ة ال�اب�نة

��تحادية�ب �القيد�الزم���سمحت�املحكمة �من �يأخذ�الوزار�ة�ول��روج �الوزراء�بالو�الة���ان�ما تع�ن

ع���املحمة��تحادية�ا��ا�لم�تاقت�التع�ن�بالو�الة�بل�جعلتھ�مفتوحا�مما�جعل�التع�ن�بالو�الة�عرفا�

  سياسيا��ستخدمھ�رئ�س�مجلس�الوزراء�للتخلص�من�موافقة�مجلس�النواب�.

/خامسا)�من�الدستور�ا���80املادة�(�اما�القيد�الدستوري�الذي�دفع�لألخذ�بالتع�ن�بالو�الة��و�نص����

��م� �ومن �والسفراء �الوزارات �وكالء �لتع�ن �النواب �مجلس �ا�� �بالتوصية �الوزراء �مجلس �رئ�س قيدت

�املادة( �اش��اط �وكذلك �خاصة �الدرجات�61بدرجة ��عينات �ع�� �النواب �مجلس �موافقة � /خامسا/ب)

  ا��اصة�.

ة��و�لسد�الفراغ��داري���ان�الواقع��ش���ا���ان�وان�ت��ير�رئ�س�مجلس�الوزراء�حول�التع�ن�بالو�ال

  لرئ�سھ��خوفا�من�اقالتھ�.���املجاملة�وعدم�امل�نية�و�ارضاءً املع�ن�بالو�الة�قد�ي��ا�ا�

�النفوذ����� �تقو�ة �ام �منھ �وال�ادف �النواب �مجلس �ملصادقة �غ���ا��اضع �بالو�الة �التع�ن �فان لذلك

تقد�رئ�س�مجلس�الوزراء�ا��م�قادر�ن�ع���تنفيذ��ذه�السياسة�وتنفيذ�السياسة�العامة�بتقر�ب�من��ع

�(سياسة� �السياسية ��ذه �بالتا�� �منھ �بالضد ��� �ال�� �و�بعد �لھ �الداعمة �ا��ز�ية ��تجا�ات او�يقرب

التعينات�بالو�الة�)�سوف�تز�د�من�عدد�املعي�ن�وا��ارج�ن�ع���الضوابط�مما��س�م�و�ش�ل�اسا����

  ���ال���ل�ا���ومي�.

  
                                                           

 .76املصدر�نفسھ،�املادة���-�1
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  اتمة�ا��

ان�تحول�العراق�السر�ع�واملفا���من�النظام��حادي�املركزي�ا���النظام�الديمقراطي�دون�ان�يمر�������

بف��ة�تحول�ديمقراطي�دفعھ�ا���تب���اسلوب�لتقاسم�سلطة�يؤمن�مشاركة�قطاعات�كب��ه����ا��كم�

�فالعراق��عد� ،� ��ذه�املشاركة تب���نظام�الديمقراطية���قد�2003دون��ن�باه�ا���ما�سوف�تؤول�اليھ

التوافقية���ان��اجراءات�تطبيق��ذه�الديمقراطية�لم�يكن���يحا�مما��بالديمقراطية�التوافقية�ا����

�املناصب� �عدد ��� �ز�ادة �بدور�ا � �املحاصصة � �تلك �وسب�ت �وحز�ية �سياسية �محاصصة �تتحول ان

�املشاركة ��� �الراغبة ��عداد �و�غطي ��ستوعب �ح�� �وذلك �املؤسسات��التنفيذية �ان �و�ما �السلطة ��

�مفاد�ا� �ا��كم�وادى�ذلك�ا���ازمة�مشاركة �اقل�من�عدد�الراغب�ن�باملشاركة��� التنفيذية�ت�اد�ت�ون

��ز�النظام�السيا����عن�اس�يعاب��عداد�الكب��ة�الراغبة����املشاركة����السلطة�السياسية�و�التا���

  ات�تنفيذية�جديدة�����ل�دوره�انتخابية�.دفع�القائم�ن�ع���مقاليد�ا��كم�باستحداث�مؤسس

�ال������� �سياسية � �ألغراض ��ان ��ستحداث �؛الن �الدولة �ع�� �عبئا �اصبحت �املؤسسات ��ذه وان

الحتياجات�املص��ة�العامة�و�التا���ش�لت��ذه�املؤسسات�تر�ال�وا��ا�����بناء�الدولة�العراقية�،�ولو�

ل��ذه�السلطة�من�رئاسة����ور�ة�ح���اصغر�منصب��ان��ناك�قانون�للسلطة�التنفيذية�يحدد��ي�

�عدد� �ا�� �اضافة �مكتبھ �وموظف�ن �نواب �وعدد �ا��م�ور�ة �رئ�س �موقع �تحدد �أي ،� �ا��اصة بالدرجات

مس�شار�ھ�،�وكذلك�رئ�س�الوزراء�وعدد�نوابھ�ومس�شار�ھ�نا�يك�عن�عدد�الوزرات�ودوا���استحداث�

الوزراء�واملدراء�العامي�ن�الذين�بلغ�عدد�م����العراق�ا��ديد�م��ا�،�ول�س��ذا�فحسب�بل�عدد�وكالء�

  )�مدير�عام.4535)�وكيل�وز�ر�وعدد�املدراء�العامي�ن�ومن��م�بدرج��م�يبلغ�حوا���(716ا���(��2003عد�

�ب�شكيل������� �كب���امل�لف �حد �ا�� �يقيد (� �التنفيذية �السلطة �(قانون �قانون ��كذا �وجود �فان لذلك

شكيل��ذه�ال�اب�نة����ضوء�ما�يرسمھ�القانون�ال�كما�ترتضيھ�ا�وائھ�السياسية�ال�اب�نة�الوزار�ة�����

  ومص��تھ�السياسية�.

�ا���ما�ورد����الدستور���� ��ي�ل�السلطة�التنفيذية�اس�نادا �يحدد لذى�يو����الباحث�ب�شر�ع�قانون

� �لسنة �الدائم �(�2005العرا�� �املادة �الوزارا��86 ��شكيل �بقانون �(ينظم �تنص �وال�� �ووظائف�ا�) ت

واختصاصا��ا�وصالحيات�الوز�ر)�،�واس�نادا�ا����ذه�املادة��ان��م�ان�وضع�قانون�للسلطة�التنفيذية�

ك�ل�من�ناحيھ��ي�ل�ا�واختصاصا��ا�و�بعد�ع��ا�ال���ل�ا���ومي�ا��اضع�لألمزجة�السياسية�واملصا���

  ا��ز�ية��عيدا�عن�املص��ة�الوطنية�.

  

  

 



                 الثاينالعدد  –الة األكادميية للبحوث القانونية والسياسية 

 وعالقته بالترهل احلكومي 2005قانون السلطة التنفيذية يف العراق بعد عام                                            
 

 

 مما ل ا     دور ا  ر  ا ق واا   ر وا 

   -43 - 
 

  �واملراجع�املصادر 

  اوال:�الدسات���والقوان�ن

  2005.�الدستور�العرا���الدائم�لسنھ�1

  2006.�النظام�الداخ���ملجلس�النواب�العرا���لسنة���2

  1966)�سنھ�8.�.قانون�الدرجات�ا��اصة����الدوائر�الرسمية�وغ���الرسمية�رقم�(3

  2005سنھ��16.�.�قانون��نتخابات�رقم�4

  2009ة�لسن�26.�.�قانون��نتخابات�رقم�5

  ثانيا:�الكتب�

دراسة����اش�الية��الرئاسات��2003أحمد�يح���الز���ي��,�العملية�السياسية����العراق��عد��� .1

 .2017الثالث�,�الس��وري�،��ب��وت�،

)�,وزارة�الثقافة��57ن�تور�ن�,ما�لديمقراطية(�دراسة�فلسفية)��,ترجمة�عبود��اسوحة�،عدد�(� .2

 .2000,سور�ا�,

,�الواقع�السيا����وتداعياتھ�ع���التخطيط��س��اتي���للدولة�العراقية�,��املؤتمر��عامر��اشم�عواد .3

السنوي�لقسم�الدراسات�السياسية�,�ب�ت�ا��كمة�,�اس��اتيجية�بناء�دولة�العراق��عد�����اب�

 �2011مر��ي�,�ب�ت�ا��كمة�,��غداد�,�

سلطة����الديمقراطيات�ا��ديثة)�مركز�فر�ال�عبد�الن����,�الديمقراطية�التوافقية�(نمط�توز�ع�ال .4

 ،��2013كردستان�للدراسات��س��اتيجية�،�السليمانية�،

فولد�بندر�الديمقراطية�السو�سر�ة�(ا��لول�املمكنة�للصراعات�داخل�املجتمعات�متعددة�الثقافات,� .5

 2013ترجمة�,�ا�ي�شب���,�م�شورات�ا��مل�,�غداد�,

��أمر��ا�,ترجمة��سام���ار�,مع�د�الدراسات��س��اتيجية�الك����دو�ت�وكفيل�,عن�الديمقراطية�� .6

 2013,م�شورات�ا��مل�،�غداد�،�

 2011)�,��غداد�,��2010-�1920املركز�العرا���للمعلومات�والدراسات�,�الوزارات�العراقية�( .7

مور�س��دفرجية�,���حزاب�السياسية�،ترجمة�ع���مقلد�،�ع���عبد�املحسن�سعد�،ال�يئة�العامة� .8

 2011ور�الثقافة�،�ب��وت،�لقص

  1985كمال�املنو���،�نظر�ات�النظم�السياسية�،و�الة�املطبوعات،�ال�و�ت�، .9

 ثالثا�:�البحوث�والدور�ات�

)�،�3حمد�جاسم�محمد�ا��زر��،�مستقبل�الديمقراطية����العراق�،مجلة�رسالة�ا��قوق،�عدد( .1

 .2013جامعة�كر�الء�،
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