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 الملخص:

البشرر، رذريا مرن ذرم ياكرم ذريا التجمعرا  رأن الريي السلطة من الضررررا  التري تاتاجهرا المجتمعرا ، تُعّد 

لى نوع من الظلم، بسبب المنهج الدكتاتوري رالتسرل  إحيان لى أن حريا  الناس رحقوقهم معرضة في بعض األإيؤدي 

فرراد، ليا  لضرمان تاقيرا الترواون رالمسراران برين األآاددا  رالبشر، رذنا البد من ضواب  رمبعض رذيا من صفا  

ريعود ذلك كون المجتمعا  في تطور مستمر، ررجود المبادئ الديمقراطية رتطبيقها فري أللرب ذريا المجتمعرا ، حير  

 صرراحة   تضرمن لى السلطة، فظهر لدينا مبدأ مهرم رمتطرور أال رذرو التردارس السرلمي للسرلطة، رذريا مرا إأمتد ذيا المبدأ 

وج رعرري ، ريعتبررر ذرريا المبرردأ انعكرراس إيجررابي علررى الواقرري السياسرري، ردليرر  علررى نضرر5002الدسررتور العراقرري لسررنة 

طررار إالديمقراطيررة الترري رسررمها الدسررتور، فرري مررن لررسس رسررا   نتقرراس السررلمي للسررلطة المجتمرري فرري قبرروس تاقيررا اال

 ارص على تفعي  ذيا الضمانا  لتطبيا ذيا المبدأ بشك  سليم.الضمانا  القانونية رالسياسية رالقضا ية، رالبد من ال

إذ عرن الفتررن التري سربقتها،  ا  كبيرر ا  التسفرحير  التلفر   5002تجربرة العرراق الجديردن بعرد ريثير ذريا البار  

لسرنة  تغير  طبيعة نظام الاكم، ربدأ  مرحلة جديدن مرن الديمقراطيرة، رتضرمن قرانون إدارن الدرلرة للمرحلرة االنتقاليرة

موضرروع الاريررا ، لكررن لررم يتوسرري فرري جانررب مهررم رذررو ترردارس السررلطة  5002رالدسررتور العراقرري الرردا م لسررنة  5002

السلمي، رالعم  على للا رسا   إلجراء إنتخابا  حرن رنزيه ، لكي ال يتم الدلوس في الصراعا  السياسية، ريتاروس 

 اطية. لى تدارس لشن ربالتالي ياد من فاعلية تطبيا الديمقرإ

لديمقراطية، ريعد من من المبادئ األساسية لمبدأ التدارس السلمي للسلطة رتكمن أذمية ذيا البا  في أن 

األركان المهمة في تطبيقها، فالواجب أن يكون الشعب ذو صاحب اإلرادن في تغيير من يعتلي ذرم السلطة، رفا 

 األسس الديمقراطية التي كفلها الدستور. 

نهج الوصررفي مررن أجرر  دراسررة مرراملة للموضرروع، رتاليرر  النصرروص الدسررتورية رالقرروانين، اتبرري الباحرر  المرر

 للتوص  إلى تفعي  ذيا المبدأ رتطبيا الديمقراطية بشك  سليم.

 .قراطيةالديمُ  ،نسانقوق اإلحُ الدستور، رعية، قابة، مبدأ المشرُ زبية، الر  دية الا  التعدُ  الكلمات المفتاحية:
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Guarantees of the peaceful transfer of power in the Constitution of the Republic of 

Iraq for the year 2005 

 

Abstract : 

Authority is consider as one of the necessities that societies need, and since those who 

govern these human gatherings are human beings, and this leads to people’s freedoms and 

rights sometimes subjected to a kind of injustice, because of the dictatorial approach and 

authoritarianism and this is one of the characteristics of human beings, and here there 

must be controls, limitations and mechanisms to ensure balance and equality between 

individuals that is due  to the fact that societies are in constant development, and the 

existence and application of democratic principles in most of these societies, where this 

principle extended to power, so we have an important and developed principle, which is 

the peaceful alternation of power, and this is what is expressly stipulated in the Iraqi 

constitution for the  year 2005.  This principle is considered a positive reflection on the 

political reality, and evidence of the maturity of society's awareness of accepting the 

peaceful alternation of power through the democratic means drawn up by the constitution 

within the framework of legal, political and judicial, and care must be taken to activate 

these guarantees to properly implement this principle. 

This research raises the new experience of Iraq after 2003, as it differed greatly from 

the period that preceded it, as the nature of the regime changed, and a new phase of 

democracy began. The Law of State Administration for the Transitional Period of 2004 

and the Permanent Iraqi Constitution of 2005 included the subject of freedoms, but did not 

expand on the aspect of freedom. It is important, which is the peaceful transfer of power, 

and working to create means to conduct free and fair elections, so that political conflicts 

do not take place, and turn into coarse exchanges and thus limit the effectiveness of the 

application of democracy.  

The importance of this research lies in the fact that the principle of peaceful transfer 

of power is one of the basic principles of democracy, and is one of the important pillars in 
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its application. The people must have the will to change those who climb the pyramid of 

power, according to the democratic foundations guaranteed by the constitution. 

The researcher followed the descriptive approach in order to comprehensively study 

the subject, and analyze the constitutional texts and laws, to reach the activation of this 

principle and the proper application of democracy. 

Keywords: partisan pluralism, censorship, the principle of legality, the constitution, 

human rights, democracy. 

 

 مقدمة:

ن رجود البشر على مرك  مجموعرا  أمرر طبيعري منري القردم، رأن ذريا التجمعرا  السركانية البرد مرن ضرواب  إ

رقرروانين تاكمهررا، فظهررر  االحكررام العرفيررة رتطررور  حتررى اصرربا  علررى مررك  قرروانين مدرنررة، رأن ذرريا القرروانين 

طة الااكمرة، رالسرتمرار ذريا العسقرة بطريقرة ديمقرطيرة رالتشريعا  نظم  عسقة الماكومين كافراد مي اعضراء السرل

سرتمر  ذريا القروانين برالتطور حترى ظهرر  نظريرة العقرد االجتمراعي، اظهر  أرادن االفراد في ألتيار من ياكمهم، ر

نظيررا فري المسرؤرلية ريار  مالر  مرخك يكرون  ،بانتهراء فتررن الاكرمينتهري علرى السرلطة رأن التعاقب من قب  الاكام 

حرد  مبرادئ الديمقراطيرة، ريكرون ذنالرك تجردد فري إنهرا أدارن، رالبد من استمرار ذيا العملية علرى اعتبرار يادن راإلرالق

للب الدرس أصرب  لرديها ذريا المبردأ كجرزء مرن اقافتهرا القانونيرة رالسياسرية أفكار رممارسا  الاكم، من ذيا المنطلا األ

ة االلتسف رالريي أفررو رجرود معرارؤ رمؤيردين، ررجرود حروار رانتظم  قاعدن مرعيستقر بشك  كام  فيها، احتى 

قليرة مرن دارن رالقيادن، فهيا ال يمني األللبية مشررعية في اإلفراد الارن، ربما أن لألرتبادس بشرط أن ال يمس بإرادن األ

 ري لخلرا نروع مرنقليرة موجرود ريعرد ضرررللبيرة راألإن الاروار برين األرا هم، آدارن راالنتقاد رطرح المساذمة في اإل

فري رتسرلي  الضروء عليهرا ضمانا  تدارس السلطة السرلمي، فقرد آارنرا باثهرا دراسة ، رألج  التواون رفا قواعد ماددن

،  5002، ردستور جمهورية العراق لسرنة 5002دارن الدرلة لعام إظ  التشريعا  العراقية الاديثة، رذي ك  من قانون 

رس ماذية مبردأ التردارس إال إذا توافر  عدن ضمانا ، تنارلها الباح  رذي المبا  األرذيا المبدأ ال يمكن تاقيا تطبيق  

 السلطة السلمي، رفي المبا  الثاني الضمانا  القانونية لتطبيا ذيا المبدأ، رفي المبا  الثال  الضمانا  القضا ية. 

 مشكلة الدراسة:

الفترن التي سربقتها، حير  تغيرر  طبيعرة نظرام  تختلف التسف كبير عن 5002تعد تجربة العراق الجديدن بعد 

 الاكم، ربدأ  مرحلة جديدن من الديمقراطية،

موضروع  5002رالدسرتور العراقري الردا م لسرنة  5002دارن الدرلرة للمرحلرة االنتقاليرة لسرنة إرتضمن قرانون  

صرريالتها تفتقررر الررى ن النصرروص الترري تررم أالاريررا ، لكررن لررم يتوسرري فرري جانررب مهررم رذررو ترردارس السررلطة السررلمي، ر

 نتخابا ،مارا  الواضاة رالقوية، لكي يتم التاكيد على تطبيقها كتجربة ديمقراطية، رتفعي  قانون االاإل
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يرتم الردلوس فري الصرراعا  السياسرية، ريتاروس الرى راء إنتخابا  حررن رنزيهر ، لكري ال جرالعم  على للا رسا   إل 

 ديمقراطية. تدارس لشن ربالتالي ياد من فاعلية تطبيا ال

 أهمية البحث:

يعتبر مبدأ التدارس السلمي للسلطة رج  من رجوا الديمقراطية، ريعد من األركان المهمة في تطبيقها، ربما أن 

الديمقراطية تعني )حكم الشعب(، فالواجب أن يكون الشعب ذو صاحب اإلرادن في تغيير من يعتلي ذرم السلطة، 

 ؤذلين لهيا المنصب، رفا األسس الديمقراطية التي كفلها الدستور. رتاقيا العدالة في التيار من ذم م

 أهداف الدراسة:

 لتيار من يمثلهم في الاكم.في ا رادتهم الارن فعليا  إمشاركة الشعب بالاكم من لسس االنتخابا  رفرؤ  .1

 قيام نظام الاكم على أسس المساران رالعدالة رتاقيا الديمقراطية. .5

 رظهور نظام دكتاتوري. الاد من التفرد بالسلطة .2

 جع  التدارس السلمي أدان للتخلك من الفساد في جميي مؤسسا  الدرلة رمني ظهور مبدأ المااصصة. .2

 

 فروض الدراسة:

 ماذية مبدأ التدارس السلمي للسلطة ؟ .1

 ما الضمانا  لتطبيا مبدأ التدارس السلمي ؟ .5

 طة ؟ما مد  رجود النصوص الدستورية لتطبيا التدارس السلمي للسل .2

 منهجية الدراسة:

تبرري الباحرر  المررنهج الوصررفي مررن أجرر  دراسررة مرراملة للموضرروع، رتاليرر  النصرروص الدسررتورية رالقرروانين، ا

 لى تفعي  ذيا المبدأ رتطبيا الديمقراطية بشك  سليم.إللتوص  

 البحث:خطة 

مبردأ التردارس السرلمي  ماذيرةعلى ذدي ما سربا قمنرا بتقسريم ذريا البار  إلرى اسارة مباحر ، تنارلنرا فري األرس  

 تم ذيا البار رنخللسلطة، رتطرقنا في المبا  الثاني إلى  الضمانا  القانونية رالسياسية لمبدأ التدارس السلمي للسلطة، 

 .  الضمانا  القضا ية لمبدأ التدارس السلمي للسلطةمن لسس المبا  الثال 

 

 المبحث األول

 ماهية مبدأ التداول السلمي للسلطة

مك في أن نزعة )التجمي رالجماعة( ضرررن تاتمها الايان البشرية، ررجود ذريا الجماعرة يتفررؤ رجرود ال 

مرن السلطة السياسية مي مولد الجماعرة، رلريلك فرإن السرلطة تعرد ظهور السلطة التي تاكمها رتنظم مؤرنها، رذيا يعني 

رجرود السرلطة المنظمرة رتيجرة رجرود الجماعرة ال يتصرور رجودذرا لرارج إطرار الجماعرة، ربالنر ،الظواذر االجتماعية

 يعني بأن ذناك درلة قا مة.
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ا في نشأتها، رذيا لرن  ربما أن الدرلة الاديثة تعتمد التجانس االجتماعي رالمساران رالمواطنة منطلق ا لها رأساس 

مرن لرسس رجرود عردن  يكون إال من لسس راقي الديمقراطية كنظرام سياسري فري الدرلرة، رذريا الديمقراطيرة لرن تكرون إال

مرن الركرا ز مبادئ، رمن ضمنها رأذمها ذو )مبدأ التدارس السلمي للسلطة( الريي ذرو مردار البار   ألن ذريا المبردأ يعرد 

 ، رذلرك مرن لرسس مطلبرينيان ماذية التدارس السلمي للسرلطةالنظم الديمقراطية، ليا سوف نقوم ببالقا مة عليها األساسية 

المطلب الثاني  فقد لصصناا لبيران رتا  عنوان  مفهوم مبدأ التدارس السلمي للسلطة رأنماط ، المطلب األرس  كالتالي 

 مقوما  التدارس السلمي للسلطة.

 مفهوم مبدأ التداول السلمي للسلطة وأنماطه:  المطلب األول

، لريا ينبغري الوقروف تتم مراعات  في النظم الديمقراطيةمن المبادئ الدستورية التي التدارس السلمي للسلطة يعد 

عند معنى ذيا المبدأ، رذلك من لسس بيان المعنرى اللغروي راالصرطسحي للمبردأ رإلعطراء مفهروم دقيرا للمبردأ البرد مرن 

تمييزا عما يشتب  ب  من مصطلاا  سياسية ردستورية ذا  معان قد تشرترك مري مردلوس التردارس السرلمي للسرلطة رذلرك 

لرب الثراني فقرد عقردناا للبار  فري أنمراط تردارس السرلطة سرلمي ا، فري حرين لصصرنا سريكون فري المطلرب األرس، أمرا المط

 المطلب الثال  لبيان أمكاس التدارس السلمي للسلطة، رليلك سنقسم المطلب إلى فرعين على الناو التالي 

 تعريف مبدأ التداول السلمي : الفرع األول

أ، رالادي  عن المعنرى االصرطسحي للمبردأ، رتمييرز سناارس في ذيا الفرع أن نقف على المعنى اللغوي للمبد

 مبدأ التدارس السلمي للسلطة عما يشتب  ب  من مصطلاا .

 المعنى اللغوي لمبدأ التداول السلمي للسلطة: -أوًل 

إن ماارلة تعريف مفهوم التدارس للسلطة ال تخلو من صعوبا  رإمكاال  ترتب  بتعدد رجوا التردارس، رتنروع 

بعضرها مكران بعرض كالردرس ، مما يعرق  عملية حصررا فري إطرار مفهرومي راحرد، لريا فرإن التردارس يكرون لواوم إمكان 

 .(1)متى رسخ  أي تاول  من حاس إلى حاس، يعني أمر األمة رتغاير أحوالهارالملك، ر

يعنري ، فالتردارس (2)رذيا يعني ألي ميء مكران اخلرر مهمرا يكرن ذريا الشريء )رتردارلن األمرر  ألريناا بالردرس(

االنتقاس رالتجوس، يقاس داس الدذر درال  درلة  إذا انتق  من حاس إلى حاس ... ريقاس دال  األيام بكريا، ردالر  لر  الدرلرة... 

 .(4)ريقاس )تدارلنا العم  راألمر بيننا بمعنى تعاررناا(، (3)ر))أنداس القوم(( تاولوا من مكان إلى مكان

                                                 
 .16م، ص1791، 2، دار صادر، بيرر ، ج1ابن منظور، مامد بن مكرم، لسان العرب، ط (1)

 .525، ص11ابن منظور، المصدر السابا، ج (2)

 .202م، ص1767، دار الدعون، إسطنبوس، 1إبراذيم مصطفى رآلررن، المعجم الوسي ، ج (3)

 .522ص ،11سابا، جور، لسان العرب، مصدر ابن منظ (4)
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لفئتين على األلر ، يقاس كان  لنا عليهم الدرلة رالجمي الدرلة بكسرر )درس  الدرس في الارب أن تداس إحد  ا

الداس، رالدرلة بالضم في الماس يقاس صار الشيء بينهم يتدارلر  مرر  بهريا رمررن لهريا رالجمري دالال  ردرس، رقراس أبرو 

 .(1)عبيد الدرلة بالضم اسم الشيء اليي يتدارس ب  بعين (

رالسرريطرن رالررتاكم ر)السررلطة( اسررم مررن السررلطان، رالسررلطان  الرروالي،  أمررا مصررطل  السررلطة فيعنرري  التسررل 

رجمع  سسطين، رالسلطان صاحب الاجة أر صاحب الشدن رالادن رالسطون أر صاحب القدرن، رالسلطان من السرلي ، 

 .(2)رالسلي  ما يضاء ب 

   (3))سلطان( رذي)تاج العررس( نجد أربعة معاٍن امتق  منها كلمة  جم اللغويربالرجوع إلى المع

رال يجمي بهيا المعنى  ألن  يعامر  معاملرة المصردر، رسرمي الخليفرة سرلطان ا  ألنر  ذر حجرة الحجة والبرهان:  .1

 بها تقني الرعية ربها تخضي.

  فسلطان ك  ميء مدت  رحدت  رسطوت ، رسمي الوالي سلطان ا لما يتمتي بر  مرن مردن الشدة والحدة والسطوة .5

 رحدن رسطون.

فمن جعل  ل  قدرن، فهو في اللغة ذر سلطان، كقول  قد جعل  ل  سلطان ا على ألي حقري مرن فرسن، أي   القدرة .2

 قدرن.

 رالسلطان كالمصباح تضيء ب  األرؤ ريستنير ب  الناس.السليط وهو ما يضاء به،  .2

االسرتبداد الطغيران ريترترب عليهرا فإنر  السلطة تجمي الخير رالشرر، رالمشرررعية رعردم المشرررعية، ربما أن 

باير  يرر  الررافض لوجرود السرلطة ترحيب من جانب ررفض مرن جانرب آلرر،  ، رمن ام فإنها تعنيرانتهاك الاريا 

 أنها تنظيم سيء ال ضرررن ل   ألن  يؤدي إلى استغسس األفراد راضطهادذم.

لك فهرم جراءرا بعردن أما المرحبين بالسلطة فإنهم يررن أنها ضرررن البد منها، رذلك لتنظيم مؤرن الجماعرة لري

نهرا ألى إقون في لدمة فكرن"، باإلضافة   "عرفهاتعريفا  للسلطة، رعلى رأسهم الفقي  الفرنسي "جورج بوردر" حي  

رتجبرر األفرراد إذا لرزم عرن الخيرر المشرترك للبار  لقيرادن الجماعرة لصصر  الروعي االجتمراعي، رلسس من تنبي قون 

 .(4)أمر بهاالمواقف التي تبلتزام االعلى األمر 

                                                 
 .512م، ص1795مامد بن أبي بكر الراوي، مختار الصااح، تاقيا  مامود لاطر، مكتبة لبنان نامررن، بيرر ،  (1)

 . 255، ص9سابا، حابن منظور، لسان العرب، مصدر  (2)

  .575، دار الفكر، بيرر ، ص10ينظر  مرتضى الزبيدي، تاج العررس من جواذر القاموس، ج (3)

، دار الاامرد للنشرر رالتوويري، 1السرادن بهيرر الردراجي، الترواون برين السرلطة رالاريرة فري األنظمرة الدسرتورية، ط د. جعفر عبرد (4)

 .51-50م، ص5006عمان، 
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من ينادي بضرررن رجود السلطة  ألن السلطة ذي أسراس قيرام مجتمري مرنظم يقروم علرى أسراس  الباحث ؤيدوي

ا عن المصال  الشخصية،  قون "ليا يمكن أن نعرف السلطة بأنها  الشعور بالمسؤرلية رالعم  من أج  المجتمي كك  بعيد 

 ."عد ماددن سلف ارفا قواالجماعة التي تعم  من أج  تنظيم المصال  

 المعنى الصطالحي لمبدأ التداول السلمي للسلطة: -ثانيًا

ن مبدأ التدارس السلمي للسلطة من المبادئ األساسية في الدساتير الديمقراطية  رلكن على الرلم من ذلرك فرإن إ

أر انتقالهرا، رذريا معظم مؤلفا  فقهاء القرانون الدسرتوري جراء  لاليرة مرن تعريرف رتاديرد لمصرطل  )تردارس السرلطة( 

ربما كان نتيجة حتمية لوضروح المعنرى اللغروي للمصرطل ، إال أن تاروس المصرطل  مرن الداللرة اللغويرة إلرى مبردأ يمثر  

ركن من أركان النظام الديمقراطي يجع  مرن الرسوم تاديرد معنراا، فقرد ررد عرن )ميشري  سرتيورا ( برأن مرن متطلبرا  

 .(1)السلطة إلى صفوف المعارضة رإحسس آلرين مالهم القابضون علىالديمقراطية إمكان نق  

فري تاديرد معنرى تردارس السرلطة بأنر   "تنرارب  (Andre Hauriouكيلك ما أمار إلي  العميدن أندري  ذوريو )

األحزاب السياسية على الاكم رالمعارضة بفع  تغير األكثريا  النراتج عرن تبردس المواقرف السياسرية لألحرزاب، أر عرن 

 .(2)تفروا نتا ج االنتخابا " حصيلة ما

 Yvesر Olivie Duhamelايرف مينري ) أرليف  در ذامي  ر الفقيهان الفرنسيان  رذناك تعريف للتدارس قدم

Men فري مؤلفهمرا المشرترك )Dictionnoire Constitutionel فقرد عرفرا التردارس بأنر   "نقر  الردرر السياسري فرري ،

حرزاب المعارضرة أر قسرم منهرا إلرى السرلطة السياسرية رتردل  األحرزاب التري إطار احترام المؤسسرا ، ربموجبر  تنفري أ

 .(3)كان  في الاكم أر قسم منها في المعارضة"

ذيا التعريفا  قد ررد  على مستو  الفق  الغربي، أما على صعيد الفقر  العربري فرإن تعريرف المبردأ لرم ياتر  

ا في كتاباتهم  رذلك ربما لغياب مبدأ تدارس السلط ة بشك  رسمي في قواميس النظم العربية  رلكرن علرى الررلم مرن حيز 

 ذلك فإن بعض الكتاب رالقانونيين قد أرردرا تعريفا  ليلك المبدأ رمنها 

تعريررف الرردكتور رافرري مرربر لترردارس السررلطة بأنرر   "التعاقررب الرردرري للاكررام علررى سرردن الاكررم تارر  صرري  

 .(4)التصاصاتهم الدستورية لمدن ماددن سلف ا"االنتخابا ، حي  يمارس ذؤالء الاكام المنتخبون 

                                                 
 .207م، ص1715ميشي  ستيوار ، نظم الاكم الاديثة، ترجمة  أحمد كام ، مراجعة  سليمان الطماري، دار الفكر العربي،  (1)

، األذليررة للنشررر رالتوويرري، 1، ط5نون الدسررتوري رالمؤسسررا  السياسررية، ترجمررة  علرري مقلررد رآلررررن، جأندريرر  ذوريررو، القررا (2)

 .552م، ص1792بيرر ، 

، المؤسسرة الجامعيرة 1د. وذيرر مركر، ط مرة  منصرور القاضري، مراجعرة أرليفي  درذامي ، إيف ميني، المعجم الدسرتوري، ترج (3)

 .222م، ص1771للدراسا  رالنشر رالتوويي، بيرر ، 

 .7م، ص5011را د حمدان عاجب المالكي، التدارس السلمي لمنصب ر اسة الدرلة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة باب ،  (4)
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بأن   "رجود آليا  النتقاس المنصرب  "تدارس السلطةـــ "بما اليي يقصد ركيلك ذناك تعريف ألحد الكتاب يبين 

ا للجمهوريرة أر للرووراء فري الرنظم الر اسرية رالبرلمانيرة يالسياسي من مخك إلى آلر سواء أكان مال  المنصب ر  س 

 .(1)ب"على الترتي

ككر  علرى  هراالسلطة، أر نقلأعلى رالمتأم  لهيا التعريف سوف يسحظ بأن  يعني عملية تغيير الااكم الفرد في 

المستو  الر اسي في الدرلة من تيار سياسي إلى آلر، رذيا ما يؤلي علرى ذريا التعريرف، حير  إنر  ركرز علرى الجانرب 

طبيعرة ذريا اخليرا ، فضرس  عرن إيضراح درن بآليا  النتقاس السلطة  فسبد منالشكلي لتدارس السلطة، بالرلم من أذميت  

أن  يضيا من دا رن تدارس السلطة رياصرذا بالمناصب التنفييية )ر يس الجمهورية رر يس الووراء(، رتدارس السلطة 

 ينبغي أال يفهم بهيا المستو  الضيا.

سياسية أللر  رفق را للطررق المارددن فري  رعرف  آلررن بأن   "انتقاس السلطة من مخك خلر أر من جماعة

 .(2)الدستور"

كيلك عرف التدارس على السلطة بأن   "مبدأ ديمقراطي ال يمكن رفق  ألي حرزب سياسري أن يبقرى فري السرلطة 

 .(3)إلى ما ال نهاية ل ، ريجب أن يعوؤ بتيار سياسي آلر"

لطة يمثر  آليرة إلدارن الردلوس رالخرررج مرن رلو أمعنا النظر على ذريا التعراريف لتبرين برأن التردارس علرى السر

رإلى السلطة برين تيرارا  سياسرية مختلفرة  رلكرن فري الاقيقرة إن إمركالية التردارس علرى السرلطة ذري ال تقرف عنرد تاديرد 

المعنى رإنما ذي أعما من ذلك بكثير، فهي تكشف عن طبيعة الاالة االجتماعية من صرراعا  رتاالفرا  برين أعضراء 

 .د، ركيلك في درجة الوعي السياسي العام ألي معب من الشعوبالمجتمي الواح

بر  الرنظم السياسرية الغربيرة ألري  رحقيقة األمر فإن التدارس السلمي للسلطة مصطل  رمن ارم مبردأ ديمقراطري 

رالتي على ماكلتها، باي  يتم تطبيا ذلك المبدأ عرن طريرا االنتخابرا  رالاصروس علرى األللبيرة، إذ مرن ياصر  علرى 

را سريكون بصرورن سرلمية عرن للسرلطة السياسريةلبية األصروا  فري االنتخابرا  سروف يتسرلم ومرام األمرور أل ، رذريا حتم 

طريا تطبيا المبدأ، ليا نر  بأن الدرس التي تبن  ذيا المبدأ رعمل  على تطبيق ، أي أنها التار  المرنهج الرديمقراطي 

قرد جنر  امرار تطبيرا ذلرك المبردأ مرن  -الردرس –راع العرام فإنهرا كأساس لتدارس السلطة سلمي ا، رمن لسس صناديا االقتر

لررسس االسررتقرار السياسرري، ربالنتيجررة االسررتقرار االجتمرراعي  رمررن اررم االودذررار االقتصررادي، رال ريررب فرري أن رجررود 

ن سريمكن النرالبين ربعرد مرررر فتررن ومنيرة معينرة مربشرك  درري انتخابرا  حررن رنزيهرة يوجرد صناديا االقتراع، أي 

 مااسبة مرمايهم اليين يمسكون ومام السلطة راليين لم يؤدرا ما عليهم من راجبا  على الوج  المطلوب 

                                                 
 صفي الدين لربوش، تدارس السلطة في الوطن العربي بين التشريعا  رالتطبيقا ، مقاس متاح على الراب    (1)

http://www.algazerah.net  

 مامد اليدرمي، التدارس السلمي للسلطة... الغاية رالوسا  ، متاح على الراب   (2)

http://www.marebpress.net/articles  

 السلطة، متاح على الراب  اإللكتررني التعريف لشارس دباش، أرردا عماد بن مامد، التدارس على  (3)

http://www.kalimatunisic.com  
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را لرن يكرون إال فري ظر    التري نتخابرا  االرمن ام يتسنى للناجبين تنايهم عن السلطة رإحرسس آلررين مالهرم، رذريا حتم 

 .تتوفر فيها ك  معايير الشفافية

 ول السلمي للسلطة )الوراثي والنتخابي والتعيين(أنماط التدا: الفرع الثاني

نم  انتقاس السلطة ذو  أسلوب أر طريقة أر كيفية ملئ الفراغ في السلطة العليا، أر تقييد تولية الاكرام فري قمرة 

 الهرم السياسي، أر أسرلوب تردارس السرلطة، رالريي ينبغري أن يتسرم بقردر مرن الرتابرة رالترواتر فري االسرتخدام الفعلري فري

 .(1)مواقي مختلفة رتا  ظررف متباينة

رمما تقدم يتبين بأن ذناك أكثر من أسلوب أر طريقة لكي يتم ملئ الفراغ في السلطة أر استبداس من ذو متزعم 

للسلطة، رذيا األساليب أر الطرق منها ما يكون بشك  سلمي رمن درن حدرث اضطرابا  أر اورا ، رذريا ذري نقطرة 

 وضوع، رمنها ما يكون بشك  فوضوي أي أسلوب عنيف يص  إلى حد الارب راالقتتاس،البا  األساسية في الم

ربما أن األسلوب أر الطريقة السلمية للسلطة ذي ماور البا ، ليلك سوف نقتصر في ذريا الفررع علرى بيران  

 أنماط تدارس السلطة بشك  سلمي، رذلك من لسس اختي 

 النمط الوراثي: -أولً 

ب من الفق  حوس أسلوب النم  الورااي لتدارس السرلطة برين مرن يؤيرد أسربقية الوراارة علرى امة لسف لد  جان

، لير أن الجانب األكبر من الفق  ييذب إلى الكاريزما أسبا من الوراارة كأسرلوب لنقر  السرلطة مرن الناحيرة (2)الكاريزما

قوس الدينيرة، رمرن ارم أصربا  ذنراك حالرة التاريخية  رلكن سرعان مرا التلطرا فيمرا بينهمرا  بسربب تمراوج كليهمرا برالط

ا رحدذا، رمن ام فإنها لم تألف فري يروٍم  تعانا يعصب معها فص  راحد عن اخلر، رلكن الطقوس الدينية لم تستخدم يوم 

ا بيات .  ما نمط ا قا م 

اراكم يرتم كان  الكريزما أسبا رتمثل  في البداية على أساس االعتقاد المسبا بقدسية الاراكم، ركران تفضري  ال

رفررا معررايير مختلفررة، رأكثررر أمرركاس الكاريزمررا تطرف ررا ذررو االعتقرراد فرري إلوذيررة الارراكم لررد  المصررريين القرردماء، ربنرري 

إسرا ي  رإسرا ي  القديمة، رالغريب أن ذيا االعتقادا  كان يفترؤ فيها أن تكون ركيزن لتاقيا انتقاس سلمي للسرلطة، 

لة لطيرن، فقد أد  ذيا االعتقادا  إلرى ممارسرة قتر  الاكرام كلمرا ظهرر الضرعف إال أن المسحظ عليها أنها أاار  مشك

على الااكم، أر عند توقي قرب رحلي ، حي  يقوم الشرعب عند رٍي بقتلر ، رليرر مثراس علرى ذلرك اعتقرد مرعب الكونغرو أن 

رتهلررك األرؤ، الارراكم المقرردس الرريي عضررد األرؤ بقوترر ، رمألذررا بفضررل ، لررو مررا  ميتررة طبيعيررة فسرريغنى العررالم 

رالمسحظ أن ذيا المعتقدا  كان  قد تباين  مدن رضعف ا، حي  كان  أق  حدن لد  الررمران باير  امتزجر  الكاريزمرا 

 عندذم بعناصر الاكم المقدس، ام التلط  الكاريزما بالورااة، 
                                                 

 .71م، ص1772، مكتبة مدبولي، القاذرن، 5صسح سالم ورنوقة، أنماط االستيسء على السلطة في الدرس العربية، طد.  (1)

لى القا د التاريخي أر البط  الملهم أر اليي يتمتي بتبجير  مرعبي رذي صرفا  لارقرة أر قردرا  يستخدم تعبير الكاريزما للداللة ع (2)

، مركررز دراسررا  الوحرردن العربيررة، 1صررسح سررالم ورنوقررة، أنمرراط انتقرراس السررلطة فرري الرروطن العربرري، طد. ليررر عاديررة، ينظررر  

 .22م، ص5015بيرر ، 
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ة العامرة، رذريا كلهرا ففي المجتمعا  الورااية القديمة كان  توجد عسما  مث  جودن الطقرس، رتاسرن مسرتويا  الصرا

 .(1)تشير إلى توافر الخصا ك الكاريزمية لد  ذيا الااكم اليي رص  إلى السلطة على أساس الورااة

ي بصررورن مسررتقلة عررن تلررك رذكرريا اسررتمر الارراس إلررى أن برررو  الورااررة كأسررلوب لتررولي السررلطة بشررك  سررلم

لطة بعد الكاريزما على حد قوس جانب مرن الفقر  رنارن رالورااة ذي من أقدم الوسا   التي عرف  لتولي السالمعتقدا ، 

 مي ذيا الرأي.

رف  )الورااة( كوسيلة لتولي السلطة فري درس الشررق القديمرة )درس رادي الرافردين رعنرد الفراعنرة فري رقد عُ 

لرة األمويرة مصر( كما اتبع  ذيا الوسيلة عند الفرس رالررمان، رألي  ب  العرب كوسيلة لتولي الخسفة مني بداية الدر

 .(2)األنظمة الملكيةرماوال  متبعة في  ،رسار  عليها الدرلة العباسية

را النتقراس األمرواس مرن السرلف إلرى الخلرف فري القرانون الخراص، رذكريا يسحرظ أن  ريعد أسلوب الورااة انعكاس 

 .(3)خي للمجتمعا  رقد تباين  تطبيقا  ذيا النظام عبر التطور التاري السلطة تورث كما تورث اليمة المالية،

رتتجسد الورااة بوضوح بورااة العرش، فالملك يمكن أن يرث منصب  من ليرا، ربريلك يقربض علرى السرلطة 

كليّ ا أر يسهم في ممارستها مي القابضين اخلرين، رالتاريخ يقدم أنواع متعددن لورااة العرش، فهي يمكرن أن تكرون عرن 

رذكريا، كمرا يمكرن أن تكرون عرن طريرا األم إلرى البنر  رذكريا، رال تقتصرر  طريا األب، أي أن تنتق  السلطة إلى ابنر 

 .(4)الورااة على ررااة العرش فاسب، ب  يمكن أن تتضمن ررااة العضوية في المجالس السياسية

ا مرعيّ ا، رذيا يعود تاريخيّ ا إلرى عراملين يتعلرا كسذمرا  رقد اعتبر القبض على السلطة عن طريا الورااة أمر 

 عة السلطة نفسها بطبي

  ذررو أنرر  بعررد سررقوط اإلمبراطوريررة الررمانيررة فرري الغرررب جرراء  الفترررن اإلقطاعيررة فاضررمال  سررلطة أولهمااا

الملوك  رلكن رلم ذيا فإن معظم األفراد كانوا يعتبررن الملك القاضي األعلى، رساد االعتقاد بأن الملرك مكلرف بإقامرة 

لب إعطاء الملك سلطة للقيام ب ، رانطسق را مرن ذريا فقرد اسرتطاع أذر  الفكرر السسم عن طريا العدالة، رذيا الواجب يتط

الملكيرة ذري د إلرى الملرك بمعنرى أنهرا ملكيتر ، فالقانوني، من أنصار الملكية في فرنسا بناء نظرية مفادذا أن السرلطة تعرو

، رحير  إن الملكيرة يمكرن أن دالربس إذن الارا المطلرا علرى سرلطةفللملك الاا المطلا للمالك على الشيء اليي يملك ، 

تنتقرر  بررين األحيرراء كمررا يمكررن أن تررورث، فكرريلك السررلطة باعتبارذررا ملررك للملررك يمكررن أن تنتقرر  باالتفرراق أر عررن طريررا 

 .(5)الورااة

                                                 
 .72 -72السلطة، مرجي سابا، صصسح سالم ورنوقة، أنماط االستيسء على د.  (1)

 .21د. علي لالب لضر العاني، د. نوري لطيف، القانون الدستوري، مؤسسة دار الكتب للطباعة رالنشر، بس سنة نشر، ص (2)

د. حميررد السرراعدي، مبررادئ القررانون الدسررتوري رتطررور النظررام السياسرري فرري العررراق، دار الاكمررة للطباعررة رالنشررر، الموصرر ،  (3)

 .61صم، 1770

 .29م، ص5009، المكتبة القانونية، بغداد، 1، ج5د. منير الشاري، القانون الدستوري، ط (4)

 .127سابا، صالمرجي الد. منير الشاري، القانون الدستوري،  (5)
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  فيرجي إلى فكرن الشرعية الدينية )الثيوقراطية( لتعزو درر الورااة كوسيلة من رسا   تولي أما العامل الثاني

ا معين ا أر عا لة معينة رفوضر  أر فوضرها الاكرم فري األرؤ، رمرا دام األمرر  السلطة على أساس أن هللا قد التار مخص 

 .(1)كيلك فمن الطبيعي أن تنتق  السلطة إلى رريث 

نتشررار النظررام رذلررك المسررتمر  تسمرري بهرريا األسررلوب فرري ألرري  ريسحررظ فرري الوقرر  الررراذن أن الرردرس الترري 

األنظمة السياسرية فري الردرس األررربيرة التري ال ترزاس ذريا األسرلوب مطبق را من بعض الك فإن ذلعلى الجمهوري، فضس  

، رإنما يبامر ذيا السرلطة مرن ق ب ر  مؤسسرا  دسرتورية منتخبرة، إذ إن الملرك ال يملرك مرن سلطة فعليةلملك لفيها، لم يعد 

مررن الرردرس الترري ال تررزاس تألرري بأسررلوب السررلطة سررو  اسررمها فقرر ، رذرريا مررا جررر  عليرر  العمرر  فرري بريطانيررا رليرذررا 

 .(2)الورااة

 النمط النتخابي: -ثانيًا

الرنم  االنتخرابي ذررو مرن أفضرر  الوسرا   التري عرفتهررا الشرعوب فرري تغييرر حكامهرا حتررى اخن، فبعرد أن كانرر  

قررو  لل، الرريي أعطررى رادن الشررعبإلالقضررية تاسررم فرري قصررور الملرروك أر رفررا رلبررا  الررديكتاتور، أصررب  االحتكررام 

السياسررية فرري المجتمرري فرصررة التطلرري إلررى السررلطة العليررا أر المشرراركة فرري ترردبير مررؤرن الخسفررة، رنظررم التنررافس علررى 

 .(3)التعددية السياسية راالنتخابا  الارننظام ذيا النم  على حي  قام رألغى استخدام القون، السلطة، 

األساسرية مرن الوسرا   رايق ا، باي  أصب  االنتخراب رفي الوق  الراذن يرتب  االنتخاب بالديمقراطية ارتباط ا 

، رذلررك علررى عكررس الررديمقراطيا  القديمررة الترري لررم يلعررب الاديثررةالديمقراطيررة الررنظم إسررناد السررلطة فرري الترري يررتم فيهررا 

ا  رذلك بسبب قيام تلك األليرن على أساس الديمقراطية المبامررن مرن ناحيرة، رأللريذا بو ا بارو  سريلة االنتخاب فيها درر 

 .(4)القرعة بصيغة أساسية من ناحية ألر 

ا الوديراد عردد  رألي االنتخاب ذيا المكانة في الوق  الراذن بسبب استاالة تطبيا الديمقراطية المبامررن، نظرر 

السكان رانتشار المدن رالقصبا  ذيا من ناحية  رألن الديمقراطية النيابية أصبا  ضرررن في الدرس الديمقراطيرة مرن 

 .(5)ألر ناحية 

رعلررى ذرريا األسرراس فررإن الررنم  االنتخررابي يعنرري  "مكنررة المررواطنين الرريين تترروافر فرريهم الشررررط القانونيررة مررن 

ا لهم"  .(6)المساذمة في التيار الاكام رفق ا لما يررن  صالا 

                                                 
 .29د. علي لالب لاضر العاني، د. نوري لطيف، القانون الدستوري، مرجي سابا، ص (1)

 .62نون الدستوري رتطور النظام السياسي في العراق، مرجي سابا، صد. حميد الساعدي، مبادئ القا (2)

 .116صسح سالم ورنوقة، أنماط االستيسء على السلطة في الدرس العربي، مرجي سابا، صد.  (3)

 .552م، ص5005، منشأن المعارف، اإلسكندرية، 2د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، النظم السياسية، ط (4)

 .552سابا، صالمرجي الي بسيوني عبد هللا، النظم السياسية، د. عبد الغن (5)

 .22م، ص1771د. صال  جواد الكاظم، د. علي لالب العاني، األنظمة السياسية، دار الاكمة، بغداد،  (6)
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رالتي طغ  رمن لسس ذيا التوضي  لمفهوم النم  االنتخابي نراا قد ركز على الديمقراطية التمثيلية )النيابية( 

على الديمقراطية المبامرن لألسباب التي ذكرناذا آنف ا، ليا نجد أن معظم الدساتير في العالم قد أقر  حرا المرواطنين فري 

 .ممارسة االنتخاب في إطار يضيا أر يتسي مداا بنسبة ديمقراطية النظام أر تسلط  راستبدادا

أنماط تولي أر تردارس السرلطة بشرك  سرلمي  رلكنر  الرنم  رذكيا نر  بأن النم  االنتخابي ذو النم  الثاني من 

ا راألقوم إن ص  التعبير من  يقوم ذيا النم  على وج األمخاص الريين نرالوا ف، تولي السلطة مرعيةجانب األكثر تطور 

نتا ج  اقة الشعب إلى دفة الاكم، أر اإلبقاء على من كان في السلطة فيما لو عبر الشعب عن ارتضا   باكمهم من لسس

بالشرك  اسرتخدم ، طالمرا المعاصررن ا للمجتمعراالنتخابا ، رمن ذنا نستطيي القوس بأن ذيا النم  ذو األنسب راألصل  

 المطلوب راألسلوب السليم.

 نمط التعيين: -ثالثًا

المراد بالتعيين  "رضي مخك بعين  في السلطة بما يعني تركها فري يرد مرخك قرد حراو علرى اقرة السرلف، أر 

 .(1)حدرث الصراع على ذيا السلطة بعد رحيل  بما يعني تأمينها رقطي الطريا على المتربصين بها" لتاامي

تاريخيّ ا عرف ذيا النم  مختلط ا مي الورااة كجزء من اإلجراءا  المتممة لها، رمرن ارم يمكرن القروس برأن ذريا 

ارة مرن حير  مجافاتر  للديمقراطيرة، رإن كران النم  يمث  الترجمة العصرية رالشك  الادي  للنم  الورااي، فهرو كالورا

ا عن العنف، أي بشك  سلمي، رذو كالورااة في قيام  ليس بالضرررن على صلة الدم، رإنما على التجرانس برين  يتم بعيد 

السلف رللف ، فالسلف يعين الشخك اليي يضمن أن  لن يعرق  سلطات  رذو في السلطة، رأن  سوف يسير على لطاا، 

ا بـــ)الورااة االنتقا ية(ريمضي في نف   .(2)س االتجاا ريام  نفس التوجها ، ليا يمكن تسمية ذيا النم  مجاو 

رعلى العكس ففي الورااة العادية أر التقليدية قد تأتي األقدار بخلرف مسرتنير، باير  يغيرر الكثيرر مرن سياسرا  

 يستطيي التال  من ذريا األسرر بتغييرر الكثيرر مرن سلف   لكن في ذيا النم  االحتماس لير رارد، فالخلف نظريّ ا أسير رال

 .(3)الظررف

، رذما  التعيين عن طريا السلف مال  السلطة، رالتعيين وذجان من حي  الجهة التي تمارسهارلهيا النم  نم

عن طريا ذيئة أر مجلس أر لجنة، األرس عرفتر  مجتمعرا  المانشرو فري الصرين القديمرة، حير  كران اإلمبراطرور يعرين 

 .(4)ف  من بين الوراة اليين لهم حا رالية العرؤ، رالثاني كان معموال  ب  لد  قبا   السواوي في أفريقيالل

 

 

                                                 
 .12صسح سالم ورنوقة، أنماط انتقاس السلطة في الوطن العربي، مرجي سابا، صد.  (1)

 .92م، ص5009دئ األساسية للنظم السياسية رأنظمة الاكم المعاصرن، دار الكتاب الادي ، القاذرن، د. سعيد السيد علي، المبا (2)

جاسم مامد أحمد الجبوري، التعاقب على السلطة في العراق المعاصرر، رسرالة ماجسرتير، كليرة العلروم السياسرية، جامعرة بغرداد،  (3)

 .22م، ص5012

 .12السلطة في الوطن العربي، مرجي سابا، صصسح سالم ورنوقة، أنماط انتقاس د.  (4)
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 :(1)ولهذا النمط خصائص يمكن إيجاز أهمها بما يأتي

إن  يمث  الا  الوس  بين الورااة كأسلوب تعسفي تقليردي، فقرد مزايراا فري العصرر الاردي  رالنظرام االنتخرابي  .1

ليب  لكن  يفترؤ عدن مررط ليس  متاحة لك  المجتمعا ، ذريا مرا لرم يخرتل  مري أنمراط ألرر  كأفض  األسا

 كالورااة أر االنقسبا  العسكرية أر السياسية.

إن  ينطروي علرى لطرورن راضراة، ذريا الخطرورن ناجمرة عرن أن الاراكم فري السرلطة عنردما يعرين للفر ، فإنر   .5

خلف المادد على سلطات ، ركريلك ذريا الخلرف سروف يبار  يبا  عن رج  ضعيف، تاسب ا من تطارس ذيا ال

عن أضعف من  لنفس السبب رذكيا، رالنتيجة ستكون سلسلة من الاكرام الضرعاف، رال يقطري ذريا السلسرلة إال 

 انفجار التنافس على السلطة مي ذيا الخلف الضعيف.

، تجنرب التنرافس راسرتخدام العنرف، من أذم مزايا ذيا النم ، توافر الوضوح رالتأكد، قدر كبيرر مرن االسرتقرار .2

  تقديم للف جاذز تنتفي مع  حاال  الفراغ المفاجئ في السلطة.

 مقومات التداول السلمي للسلطة: المطلب الثاني

لديمقراطية، رالتي بردررذا تعرد رسريلة تهردف إلرى احتررام ابما أن مبدأ التدارس السلمي للسلطة يعد من المبادئ 

، رفرت  المجراس رإدارتهرا المشراركة فري الشرؤرن العامرةبوق  األساسية، رإعطاء ك  فررد الارا رتعزيز كرامة الفرد رحق

مؤسسرا  نيابيرة علرى المسرتويا  كافرة، يرتم التيارذرا مرن  بنراءرتردارلها، رللوصوس للسلطة لمنافسة سياسية ديمقراطية 

ادت  رعلى أسراس االنتخابرا  الدرريرة  لسس إجراء انتخابا  حرن رنزيهة على فترا  منتظمة يعبر فيها الشعب عن إر

رمن ام فإن ذيا الوسيلة سوف لن تتاقا من درن تطبيرا مبردأ التردارس السرلمي للسرلطة راإليمران بر  مرن قبر  األطرراف 

  .سلطة، أي مركاء العملية السياسيةالقابضة على ال

ي البار  عرن ذريا المقومرا  تطبيا المبدأ الميكور يتوقف على مد  توافر مقوما  معينرة، رعنرد التعمرا فرلر

نجدذا ترتكز على اسث مقوما  ر يسة، رذي  التعددية الازبية، أر ما يسمى بالسياسية، ررجود دسرتور للربسد يرتم مرن 

 لسل  االتفاق حوس مؤسسا  الدرلة، رتاديد النطاق الزمني لتولي السلطة،

 ، رذلك من لسس فرعين، كاختي رذيا يعني بأننا سوف نسل  الضوء على ك  من ذيا المقوما  

 التعددية الحزبية: الفرع األول

ا مرن تفكيرر مواطنيهرا فري العقرود  ا كبير  إن موضوع التعددية الازبية رالسياسية في الدرس العربية قد مغ  حيز 

حرد الريي سراد األليرن، رقد تمث  تاوس بعض من النظم العربية لأللي بأمكاس التعدد الازبي بدال  مرن نظرام الارزب الوا

را  في فترن سابقة من أذم التاوال  التي مهدتها النظم السياسية العربية رالعراق راحد من ذيا النظم قد مرهد اليروم انفتاح 

ا   التعددية الازبية،الديمقراطية رناو راتجاذ ا راضا 

                                                 
 .522د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، النظم السياسية، مرجي سابا، ص (1)
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ا إذا ما علمنا أن م ذا يقصدرمن ذنا البد لنا من أن نبين ما  صطل  التعددية الازبية مصرطل  بالتعددية الازبية لصوص 

 .(1)حدي  الظهور راالستخدام، رذر صلة رايقة بمصطل  الديمقراطية، إال أنها أرسي من  من حي  المفهوم

لرروك" ر"مونتسرركيو"، فقررد كرران الفيلسرروف جررون رالتعدديررة الازبيررة تعررود باألصرر  إلررى المفكرررين الغررربيين "

لقررن السرابي عشرر علرى أن الدرلرة يجرب أن تقروم علرى القبروس العرام، اإلنجليزي "جون لوك" أرس مرن أكرد فري أرالرر ا

رالعم  على رفاذية المجتمي ررعاية مصالا ، رإذا أذمل  ميئ ا من ذلك رجب تغييرذا، رعلى الفئا  الااكمة أال تتخي 

رررا لهرررا، لررريا فرررإن التعدديرررة الازبيرررة تعنررري  "توويررري السرررلطة السياسرررية عرررن طريرررا ترتيبرررا   أر أمررركاس مرررن القرررون أساس 

 .(2)مؤسساتية"

ا على فئة معينة، سواء أكان  ذيا الفئة سياسرية أم أيديولوجيرة أم أانيرة أم فكريرة، ليس  السلطة السياسية ف حكر 

أر ذي رجرود ألحزاب السياسية راالنتماء إليها، رذيا يعني بأن المراد بالتعددية الازبية أن تكون ذناك حرية في إنشاء ا

تقبرر  مسرراذمتها عررن طريررا ترمررن قبرر  األنظمررة السياسررية، ددن فرري مجتمرري معررين راالعتررراف بهررا أحررزاب سياسررية متعرر

  رمن اّم فإن ذيا النظام يستلزم رجود أكثرر مرن حرزبين سياسريين يتنافسران فيمرا بينهمرا، (3)رالمشاركة بالسلطةالوصوس 

لررر ، رقررد ارتررب  مصررطل  )التعدديررة(  بايرر  ال يسررتطيي أي منهمررا أن يتررولى الاكررم إال باالمررتراك مرري األحررزاب األ

بظهور رانتشرار المبرادئ الديمقراطيرة، فتعردد األحرزاب يسراعد جمهرور النرالبين علرى تكروين رتنظريم آرا هرم السياسرية، 

فضس  عن صيانة حقروق رحريرا  األفرراد مرن لرسس منري الاكومرا  مرن االسرتبداد بوجرود معارضرة تتزعمهرا أحرزاب 

 منظمة.

سراذم فري تكروين أحرزاب سياسرية ت، قرد جتماعيرةااقتصرادية رتناقضا  أيديولوجية رحد توجد ففي المجتمي الوا

جديدن، فضس  عن انقسام ك  من األحزاب القا مة إلى حزبين أر أكثر بسبب التسف األذداف أر رجها  النظر المتعلقرة 

الازبري  ألن اعتمراد طريقرة التمثير  النسربي أر بالقضايا السياسية، رال يمكننا أن نغف  أار النظام االنتخابي على النظرام 

طريقة األللبية المطلقة مي االقتراع على دررين يؤدي إلرى تعردد األحرزاب، فطريقرة التمثير  النسربي تكفر  حصروس كر  

حررزب علررى مقاعررد فرري المبرلمرران تتفررا مرري مررا حصرر  عليرر  مررن أصرروا ، رذرريا يضررمن لألحررزاب الصررغيرن رجودذررا 

األحزاب الكبيرن، كما تؤدي ذيا الطريقة إلى عدم ضياع صو  النالب في حالة التصروي  إلرى  راستقسلها في مواجهة

أحد األحزاب الصرغيرن، رسراذم نظرام التمثير  النسربي فري إيطاليرا بردرر برارو فري تعزيرز التعدديرة الازبيرة، ممرا جعلهرا 

 .(4)إحد  أبرو الدرس في ذيا المضمار

                                                 
م"، مجلرة كليرة التربيرة األساسرية، 5002آذار عبد لليفة، التعدديرة الازبيرة المااسرن رالمسرارئ "دراسرة حالرة العرراق بعرد عرام  (1)

 .556م، ص5011رالستون،  الجامعة المستنصرية، العدد التاسي

 .122سابا، صمرجي  ،األنظمة السياسية واد كاظم، د. علي لالب العاني،د. صال  ج (2)

 .557م، مرجي سابا، ص 5002آذار عبد لليفة، التعددية الازبية المااسن رالمسارئ "دراسة حالة العراق بعد عام  (3)

حرزاب السياسرية فري العرراق، رسرالة دكتروراا، كليرة القرانون، جامعرة بغرداد، مثيم حنظ  مريف، التنظيم الدستوري رالقانوني لأل (4)

 .52م، ص5005
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اسية ذو في حقيقة األمر مرن أذرم مقومرا  التردارس علرى السرلطة، إذ يررتب  ليا فإن تعدد األحزاب رالفئا  السي

األلير بوجود تعدد حزبري يسرم  بتنرافس فعلري برين عردد مرن األحرزاب ذا  التوجهرا  المتباينرة كري تنتقر  السرلطة مرن 

يسرتقيم فري ظر  حزب أر وعيم أحد األحزاب إلى وعيم حزب آلر، األمر اليي يعنري أن التردارس السرلمي للسرلطة قرد ال 

رجود حزب رحيد، رإن كان مرن الممكرن حردرث نروع مرن التردارس برين وعمراء الارزب أر وعمراء االتجاذرا  المختلفرة 

سلطة تتجلى التعددية الازبيرة كظراذرن طبيعيرة اللتسفرا  سياسرية تتضرمن تمرايزا  فكريرة على الصراع الدالل ، ففي 

ذيا عما حراك المجتمي، رذردف النظرام  -االلتسف –ي، رتمث  ظاذرن أيديولوجية... الخ بين مكونا  المجتمي السياس

 السياسي اليي يتوج  إليها بالتنظيم لافظ الدرلة رالمجتمي من التفكك رالتال .

رأدنى أمركاس التعدديرة الازبيرة ذرو رجرود حرزبين متنافسرين يناصرر التردارس علرى السرلطة بينهمرا فري فتررا  

ربالمقابرر  تنعرردم فرري نظررام الاررزب الواحررد حريررة االلتيررار بررين تيررارا  سياسررية ، تخابررا تاررددذا القرروانين المنظمررة لسن

مختلفة، ريناصر االنتخراب فري حرزب السرلطة الريي يهريمن عرادن  علرى كر  الوظرا ف السياسرية فري الدرلرة، ربريلك يفقرد 

ليرذا من المصرطلاا  المعبررن  االنتخاب ك  مضامين  األساسية ليتاوس إلى أمكاس أقرب إلى االستفتاء أر التركيز أر

 عن إبداء الرأي إواء طرف راحد.

 النتخابات الحرة والنزيهة: الفرع الثاني

من الوسرا   األساسرية إلسرناد السرلطة من الضررري بمكان التعرف على ماذية موضوع االنتخابا  بوصفها 

التطرررق إلررى التكييررف القررانوني لسنتخرراب، مررن لررسس التعرررف علررى معنررى االنتخرراب  رمررن اررّم يكررون ، ررترردارلها سررلميّ ا

ا نبين أذم الضمانا  السومة لكي ترأتي االنتخابرا  حررن رنزيهرة  رمرن ارّم تاقيرا الغررؤ المنشرود منهرا، رذلرك  رألير 

 سيكون من لسس اختي 

 المعنى اللغوي لالنتخاب: -أوًل 

، أي اَنق رض  الشريء  الترارا رانتقراا رب  نتخرب الشريء انتزعر ، ألري نخبتر ُ، رالنخبرة  مرا ، را(1)يقاس في اللغرة ن خ 

التارا من ، رنُخبةُ القوم رنُخبتهم لياُرذم، قاس األصمعي  يقاس ذرم نخبرة القروم، ريقراس جراء فري نُخرب أصرااب ، أي فري 

 .(2) همااللتيار راالنتقاء، رمن  النُخبة رذم الجماعة تختار من الرجاس، فتنتنزع من -كما أسلفنا –ليارذم، راالنتخاب 

 المعنى الصطالحي: -ثانيًا

تتص  بالعديد من الجوانرب السياسرية راالجتماعيرة رالديمغرافيرة، لريا اتخري الكتّراب مرياذب  عملية االنتخابإن 

 .(3)متى في تبيان المعنى االصطسحي لسنتخاب

                                                 
 .112م، ص5002، دار الكتب العلمية، بيرر ، 1مجد الدين بن يعقوب الفيررو آبادي، القاموس الماي ، ط  (1)

، دار إحيراء الترراث العربري، 2ابري عشرر، طللمزيد حوس المعنى اللغوي لسنتخابا  ينظر  ابن منظور، لسان العررب، الجرزء الر (2)

 .97بيرر ، ص

 .51م، ص5007، دار دجلة، بغداد، 1سعد مظلوم العبدلي، االنتخابا  ضمان حريتها رنزاذتها، ط (3)
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يعررف مرن ذريا  فمن الناحيرة الموضروعية نجرد برأن االنتخراب يعنري التيرار مريء أر أمرر معرين، لريا يمكرن أن

 .(1)الناحية بأن   "التيار النالبين لشخك أر أكثر من بين عدد من المرماين لتمثيلهم في حكم البسد"

أما من الناحية الشكلية فقد عرف االنتخاب بأن   "مجموعرة القواعرد التري تاردد األمرخاص الريين يملكرون حرا 

، رإذا مرا أمعنرا النظرر (2)يفية إجرراء االقترراع رإقررار نتا جر "االمتراك في تكوين الهيئا  الااكمة في الدرلة، ركيلك ك

فري حرين ركرز جانرب مرن بشك  كبيرر،  االنتخابا في ذيا التعريف سوف نسحظ بأن  قد ركز على الطابي اإلجرا ي في 

سرية الوحيردن الفق  على الجمي بين الجانبين الشكلي رالموضوعي لسنتخاب، فيعرف بيلك االنتخاب بأن   "الوسريلة األسا

إلسناد السلطة في النظم الديمقراطية المعاصرن من ناحية، رلتاقيا حا المشاركة في الايران السياسرية مرن جانرب أفرراد 

 .(3)الشعب من ناحية ألر "

رذناك مرن البراحثين مرن نظرر إلرى الجانرب الروظيفي لسنتخراب بوصرف  رسريلة تردارس السرلطة فري الديمقراطيرة 

ا، ر الترري تختلررف برريلك عررن الديمقراطيررة المبامرررن رمررب  المبامرررن، بررالقوس بررأن االنتخرراب ذررو رسرريلة النيابيررة تاديررد 

يعرد الديمقراطية النيابية، فعن طريا االنتخاب يختار الشرعب نوابر  الريين يمثلرون ريعبرررن عرن إرادتر ، رأن االنتخراب 

 .(4)ألة صوريةمجرد مسريكون النظام النيابي يكتم  ال   جوذر النظام النيابي، ربدرن

رنان من جانبنا نمي  إلى أن تاديد معنى االنتخاب يجب أال يقتصر على جانب معين درن ليررا، رإنمرا يجرب 

أن يشم  جميي النواحي العضوية )الشكلية( رالموضوعية رالوظيفية  لكون عملية االنتخابا  عمليرة ذا  أبعراد مختلفرة 

 عضويّ ا رموضوعيّ ا ررظيفيّ ا.

نعرف االنتخاب بأن   "تمكين النالبين في التيرار مرن يرلبرون فري تمثريلهم ضرمن نطراق سرلطا   أن ليا يمكن

الدرلة، سواء أكان على المسرتو  المركرزي أم المالري فري إطرار حكرم نيرابي ديمقراطري رفرا آليرا  رنصروص قانونيرة 

 ماددن سلف ا".

 التكييف القانوني لالنتخاب: -ثالثًا

ذلررك أن امررة سررؤاس يتبررادر إلررى ريررف القررانوني لسنتخرراب، رلكررن بشررك  مرروجز  الضرروء علررى التكيرذنررا نسررل  

   األذذان رذو متى تكون االنتخابا  ديمقراطية؟

ألن مجرررد حصرروس عمليررة االنتخابررا  بغررض النظررر عررن النتررا ج، رأيّ ررا كانرر  األسرراليب المعتمرردن فرري عمليررة 

 االنتخاب ذيا سوف لن يكون مجديّ ا  

                                                 
 .102م، ص5002د. ماجد رالب الالو، االستفتاء الشعبي رالشريعة اإلسسمية، دار المطبوعا  الجامعية، اإلسكندرية،  (1)

 .25سابا، صمرجي  ،التدارس السلمي لمنصب ر اسة الدرلة د حمدان عاجب المالكي،را  (2)

 .90م، ص1770د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، أنظمة االنتخابا  في مصر رالعالم، منشأن المعارف للطباعة، اإلسكندرية،  (3)

، دار النهضرة العربيرة، القراذرن، 5ية العليرا، طد. جورجي مفيا سراري، النظرام االنتخرابي علرى ضروء قضراء الماكمرة الدسرتور (4)

 .9م، ص5002
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من رص  إلى الاكم عن طريا مث  ذيا االنتخابا  سلطة مرعية، رذريا يعنري بأنر  لكري تكرون  رمن اّم لن تكون سلطة

ديمقراطية، رمتى تكون ديمقراطية سيكون الجواب على السرؤاس البد من انتخابا  سلطة القابضين على السلطة مرعية 

 المطررح آنف ا.

شرأن التكييرف القرانوني لسنتخراب، فقرد عرّدذا رعلى أيرة حراس فرإن آراء الفقر  السياسري رالدسرتوري قرد تباينر  ب

السياسررية جانررب مررن الفقرر  بأنهررا  حررا مخصرري معتمرردين فرري ذلررك علررى أسرراس مبرردأ المسرراران بررين األفررراد فرري الاقرروق 

 .(1)المدنيةر

يترتب عليها باعتبرار مضرمون سريادن الشرعب قد إن رجهة النظر ذيا ناتجة عن األلي بمبدأ سيادن الشعب، رما 

ا من السيادن، رإن االنتخاب ذو إحد  طرق ممارسة ذيا السيادنيقوم أس ا على أن ك  فرد يمتلك جزء   .(2)اس 

في حين كيّف جانب آلر من الفق  االنتخاب علرى أنر  رظيفرة، رذرم يسرتندرن فري ذلرك علرى أسراس مبردأ سريادن 

ا يعنري برأن األمرر سيصرب  راجب را علرى األمة، رذيا المبدأ يقوم على أساس عدم جواو تجز رة السريادن برين األفرراد، رذري

أفراد الشرعب فري التيرار النرواب الممثلرين لهرم ضرمن مجموعرة راحردن يعبرر عرن إرادتهرم رياقرا مصرالاهم، رمرن ذريا 

 .(3)المنطلا ُعد االنتخاب رظيفة رراجب دستوري

أسرراس أن  فرري حررين حررارس جانررب االرر  مررن الفقرر  األلرري بموقررف رسرر  رالجمرري بررين الفكرررتين السررابقتين علررى

االنتخاب ليس رظيفة اجتماعية لالصة، ب  أن في  ميء من صفة الاا الفردي، فلو كران رظيفرة اجتماعيرة لالصرة لمرا 

ع عند تضييق  لدا رن النالبين، أر امتراط  نصراب ا ماليّ را فري النالرب، كمرا أن المنتخبرين ال يعملرون  اعترؤ على المشرِّ

 .(4)ؤ بهم ذلكلاسابهم رإنما للصال  العام أر يفتر

 للنالربسرلطة أر مكنرة قانونيرة يعرد رذذب آلررن معتبرين االنتخاب سلطة قانونيرة علرى أسراس أن االنتخراب 

، رذيا السلطة يتاردد اسرتعمالها بالقرانون، ربطريقرة راحردن بالنسربة لجميري رليس للمصلاة الشخصية لمصلاة المجموع

ع التدل  بالتنظيم رالتعدي  في أي رق  يشاء  ألن االنتخاب ليس النالبين، ريترتب على ذيا المنطا إن  من حا الم شرِّ

ا لمركرز ذاتري  رلكنر  سرلطة قانونيرة ال يعتررف بهرا لكر  مرخك، إنمرا يعتررف بهرا لألمرخاص الريين  حق ا مخصريّ ا مولرد 

ع أن يعرردس فيهررا لكونهررا تولررد مراكررز عامررة مجرر ردن ال مراكررز ياررددذم القررانون، رفق ررا للشررررط الترري يقررذررا، رللمشرررِّ

 .(5)مخصية

  فيما لو كران االنتخراب حرا لترترب علير  تقريرر حرا االقترراع العرام لعمروم ومن كل ما تقدم يمكننا القول بأنه

 ، المواطنين رعدم جواو تقييدا بقيود طبقية أر مالية أر علمية

                                                 
 .92م، ص5006د. حميد حنون لالد، األنظمة السياسية، كلية القانون، جامعة بغداد، بس طبعة،  (1)

 .599م، ص5007، دار الثقافة للنشر رالتوويي، 1د. نعمان أحمد الخطيب، الوسي  في النظم السياسية رالقانون الدستوري، ط (2)

 .591 -592د. نعمان أحمد الخطيب، المرجي السابا، ص (3)

 .22سابا، صمرجي  ،االنتخابا  ضمان حريتها رنزاذتهاسعد مظلوم العبدلي،   (4)

 .12م، ص1779علي مامد صال  الدباس، نظم االنتخاب "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية الاقوق، الجامعة األردنية،  (5)
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ربعكس ذلك ، لمواطنين بالتساريلة رذيا األمر يتفا مي التدارس السلمي للسلطة، اليي يفترؤ في  اتساع دا رن المشارك

لو افترضنا بأن االنتخراب رظيفرة، فرإن مرن مرأن ذلرك التكييرف تقييرد االقترراع درن أدنرى مرك  رمرن ارّم تضرييا مسراحة 

 تدارس السلطة.

في حين لو تم األلي بالرأي أر االتجاا اخلر، راليي يجمي بين االانين، فإن من مأن  أن يعطري نتيجرة مركبرة، 

ا، فاالقتراع عرام لكر  مرواطن يقيرد اسرم  رذرو ملرزم ذي عموم ية االقتراع رلزرميت ، رذما نتيجتان ال نر  فيها تعارض 

ا ال يُ  عارؤ مبدأ التدارس السلمي للسرلطة، رذريا النتيجرة نارن نتفرا معهرا  ألننرا نابري أن يكرون لمن فع  ذلك، رذيا حتم 

ا رلجميي المواطنين درن الااجة إلى  توافر مررط معينة في النالب، عدا تلرك المتفرا عليهرا لرد  الجميري، االقتراع عاّم 

ركيلك ندعو ألن يكون ذناك على األق  معور بااللتزام أر اإلجبرار مرن ق ب ر  النرالبين بضررررن االنتخراب  ألن التغييرر 

ا تلك التي  ا يتم عن طريا تاقرا ك  ذي ،النظام الديمقراطي النيابيتبن  رإصسح النظام السياسي في الدرلة، رلصوص 

، رذيا ال يتم إال عن طريا االنتخابا  الارن رالنزيهة، الوضوح رالشفافيةمبدأ التدارس السلمي للسلطة في أعلى معايير 

ا باإلدالء بصوت  لكي يقوم بعملية التغيير حتى رإن لرم  ا ال مخير  رأمام ذيا النتيجة نر  بأن المواطن سوف يصب  مسير 

ر سلطة معينة تلزم  بيلك، بر  يصرب  األمرر كامن را فري الرنفس كمرا ذرو الاراس فري اعتيراد النراس علرى يكن ذناك تشريي أ

 اتباع عرف معين  رمن اّم يصب  األمر كأن  تشريي  رلكن في نفوس الناس.

إلرى الررأي األليرر، رالريي اعتبرر  توص  الباحر ربالعودن إلى تالي  اخراء التي قيل  بشأن التكييف القانوني 

النتخاب سلطة قانونية، فإن  باعتقادنا ال يختلرف عمرا ذذرب إلير  مرن اعتبرر االنتخراب رظيفرة، رذلرك مرن حير  النتيجرة، ا

ع يستطيي التدل  رالتعدي  في أي رق  يشاء على النظام االنتخابي، ب  ريستطيي إجبار المواطنين علرى  حي  إن المشرِّ

 االقتراع. 

 النتخاب:معيار الحرية والنزاهة في  -رابًعا

لرريس كرر  االنتخابررا  الترري تشررهدذا درس العررالم اليرروم ذرري انتخابررا  ديمقراطيررة، إذ طررور الاكررام أسرراليب عرردن 

تخابرا  ديمقراطيرة، لريلك لكري تكرون االن، للتسعب في االنتخابا  أر في نتا جها  لتاقيا مقاصردذم رالبقراء فري السرلطة

 ملة من المتطلبا  رالتي منها يجب أن تتاقا ج

نظيم عم  مؤسسا  الاكم من لسس االستناد إلى حكم القرانون، أي تقييرد سرلطة الاكومرة بدسرتور يخضري لر  ت .1

 الاكام رالماكومين على قدم المساران.

مرن جميري المبدأ التدارس السلمي للسرلطة، رحرا على عتماد الالمواطن في صني القرارا  السياسية رامشاركة  .5

قاعد الاكرم، رذلرك مرن لرسس االسرتناد إلرى مبردأ )الشرعب مصردر السرلطة(، القو  السياسية في التنافس على م

السرلطة بهردف تاقيرا المصرلاة العامرة رلريس لتاقيرا مصرال  فئرة مرا أر تمارس رأن الاكومة يجب عليها أن 

 حزب معين.
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اقروق تنظيم عسقة مؤسسا  الاكم بالجماذير على أساس رابطة المواطنة، أي تمتي ك  فئا  المجتمري بكر  ال .2

 .(1)رالواجبا  على قدم المساران

إذا ما تاقق  تلك المتطلبا  فإن االنتخابرا  سروف ترأتي بالنترا ج المرجرون منهرا، أي أنهرا سرتكون ديمقراطيرة  

  (2)رلكن تاقا ذيا المتطلبا  مرذون بتوافر عدن ضمانا  معينة، رذيا الضمانا  ذي

 حسن تنظيم الدرا ر االنتخابية. -أ

 حرية التصوي . -ب

 ني تزييف عملية التصوي .م -ج

باالمرتراك السرلمي  أن رجود التدارس السرلمي للسرلطة بوصرف  مبردأ ديمقراطيّ را يكرون مشرررط ا ويرى الباحث:

، رأن تكرون إرادن الشرعب ذري الماررك األساسري لعجلرة التردارس رالتنرارب علرى سردن في تدارس السرلطة الاقيقي للشعب

انتخابررا  حرررن رنزيهررة يجررب أن مررن لررسس إن الترردارس السررلمي للسررلطة ، رالاكررم درن ليرذررا مررن العوامرر  راألسررباب

يتمخض عن  اتفاق حوس مؤسسا  الدرلة رحكم األللبية في ظ  احترام األقلية في حدرد الدستور  ألن التدارس ذو ليس 

ا للدرلة رإنما ذو تغيير في الدرلة، رذو ليس تبد  .لااكمة فق بة ايس  لنظام بقدر ما ذو تغيير للنختغيير 

 الضمانات القانونية السياسية لمبدأ التداول السلمي للسلطة: المبحث الثاني

كر  مررا يصرردر مرن الجهررا  المختصررة دسرتوريّ ا مررن تشررريعا  رقروانين، بايرر  ترروفر ضرمانة لتطبيررا المبررادئ 

لقانونيرة لمبردأ التردارس الديمقراطية من لسس حماية الدستور رالمؤسسرا  الدسرتورية رنظرام الاكرم تعرد مرن الضرمانا  ا

السلمي للسلطة، رذيا الضمانا  قد تكون فري صرلب الوايقرة الدسرتورية، رتكرون حينهرا ضرمانا  دسرتورية، رقرد تكرون 

همرا لرسس الضرمانا  التشرريعية، رسرنتنارس كر  منمن ق ب ر  سرلطة مختصرة بالتشرريي بموجرب الدسرتور، تسرمى ُمرع  

 المطلبين اختيين 

 لضمانات الدستورية لمبدأ التداول السلمي للسلطةا: المطلب األول

سنقسم ذيا الضمانا  إلى قسمين  ضمانا  مبامررن فري صرلب الوايقرة الدسرتورية رسرتكون فري الفررع األرس، 

 رضمانا  لير مبامرن في الفرع الثاني.

 

 

                                                 
م، 5010، دار النهضرة العربيرة للنشرر، القراذرن، 1دررير،، مرتكرزا  الاكرم الرديمقراطي رقواذرد الاكرم الرمريد، طمامد فهيم  (1)

 .120ص

 .292د. سعيد السيد علي، المبادئ األساسية للنظم السياسية رأنظمة الاكم المعاصرن، مرجي سابا، ص (2)
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 الضمانات الدستورية المباشرة: الفرع األول

بشررك  الموجررودن فرري صررلب الوايقررة الدسررتورية رالترري تشررير يقصررد بالضررمانا  الدسررتورية المبامرررن ذرري تلررك 

رذي االنتخابرا   ،عليها الدستورنك إلى تبني مبدأ التدارس السلمي للسلطة من لسس طرق ررسا   ديمقراطية  صري 

أذمهرا م، ذو راحد مرن الدسراتير التري تبنر  المبرادئ الديمقراطيرة ر5002الارن رالنزيهة، رالدستور العراقي الدا م لعام 

م، حير  جراء فيهرا  5002مبدأ التدارس السلمي للسلطة، حي  جاء  أرس إمارن إلى تبني المبردأ فري ديباجرة دسرتور عرام 

ا لبناء درلة القانون،   "لم يثننا التكفير راإلرذاب من أن نمضي قدم 

ا لتعزيز الوحدن الوطنية، رانتهاج سب   التدارس السلمي للسلطة، رلم توقفنا الطا فية رالعنصرية من أن نسير مع 

 .(1)رتبني أسلوب التوويي العادس للثررن رمن  تكافؤ الفرص للجميي"

كيلك ررد  اإلمارن إلى تبني ذلك المبدأ في مادن راضاة رصرياة من مرواد الدسرتور حير  جراء فيهرا  "يرتم 

 .(2)تدارس السلطة سلميّ ا، عبر الوسا   الديمقراطية المنصوص عليها في ذيا الدستور"

، حير  إن األليرر يعتبرر جروذر السلطة السلميم، قد نك رألرس مرن على مبدأ تدارس 5002بيلك يعد دستور 

ضمن مكونات  رمضامين  التعددية السياسرية رالتري تشرك  التعدديرة يكون المعبر عن مصداقيتها رذو عملية الديمقراطية 

 .(3)، رإقرار حكم األللبيةالازبية العمود الفقري لها راالنتخابا  الدررية النزيهة

، رلرم الشأن السياسيم التعددية الازبية رحظر تدل  القوا  المسلاة في 5002رقد أقر الدستور العراقي لعام 

مصردر السرلطا  رأسراس مررعيتها يمارسرها الريي يعرد لشرعب للقرانون ايجع  لها درر في تدارس السلطة، رجعر  سريادن 

 .(4)عبر المؤسسا  الدستورية، ركيلك عمد إلى تاديد مدن رالية ر يس الجمهوريةباالقتراع السري العام، المبامر ر

أذردافها ذيا المسا   كلها تعتبر ضمانا  لتطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة، رلكن ذريا الضرمانا  لرن تاقرا 

ا ألذميرة ذريالمنشودن  ا المبردأ فري تعزيرز االسرتقرار ما لم تهيأ لها األرضرية المناسربة رالمس مرة لنمرو ذلرك المبردأ، رنظرر 

الررداللي للبلرردان، فقررد أصررب  مارر  اذتمررام مجلررس اتارراد البرلمرران الرردرلي، رالرريي انعكررس فرري اإلعررسن العررالمي بشررأن 

م، حي  جاء فري 1779الديمقراطية راليي أقرا المجلس في دررت  الاادية رالستين بعد الما ة في القاذرن في أيلوس عام 

التااد البرلماني الدرلي إذ يؤكرد مرن جديرد الترزام االتاراد البرلمراني الردرلي نارو السرسم رالتنميرة اإلعسن  "إن مجلس ا

رقناعت  بأن تعزيز العملية الديمقراطية رالمؤسسرا  النيابيرة مرن مرأن  اإلسرهام بقسر  عظريم مرن تاقيرا ذريا الغررؤ"، 

 .(5)ية الازبية راالحتكام إلى االنتخابا ( من اإلعسن، حي  أكد على إقرار التعدد15رذيا ما أكدا البند )

                                                 
 م.5002 سنةدستور جمهورية العراق لينظر في ذلك  ديباجة  (1)

 م.5002 سنةدستور جمهورية العراق لالمادن السادسة من  (2)

 .61م، ص5007، دار دجلة، عمان، 1سرذنك حميد البرونجي، مقوما  الدستور الديمقراطي رآليا  المدافعة عن ، ط (3)

 .م5002 لسنة العراق ( من دستور95 -7 -2ينظر  المواد ) (4)

 .67-66سابا، صمرجي  ،الدستور الديمقراطي رآليا  المدافعة عن مقوما  د. سرذنك حميد صال  البرونجي،  (5)
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    (1)ذيا رقد امترط البعض لتاقيا عملية تدارس السلطة بشك  سلمي عدن مررط رمنها

الدالليررة سياسررتها عمليررة السياسررية حرروس سررير المؤسسررا  رطريقررة عملهررا بمررا فرري ذلررك الالتوافررا بررين أطررراف  .1

 رالخارجية.

 ار راالنسجام فيما بينها رتفعي  درر مؤسسا  المجتمي المدني.تعدد األحزاب السياسية رتاقيا االستقر .5

 .رجود معارضة حقيقية رتفعي  الضمانا  السومة للقيام بدررذا .2

 منها على سبيل المثال: ، ربرأينا فإن  يجب أن تضاف إلى ذيا الشررط عدن مررط ألر 

را تلرك المتعلقرة االلتزام بالدستور راالتفاق مي القواعد رالمبادئ القانونية التي  -أ أمار إليها أر جراء بهرا رلصوص 

 بالنظم الديمقراطية.

العم  من أجر  تطروير رإنجراح نظرام االنتخابرا  السرا د فري البلرد  ألن أي انتخابرا  ديمقراطيرة سروف تاقرا   -ب

 مقاصد الاكم الديمقراطي.

 :(2)ق اآلتيةويكفي لتحقيق النظام الديمقراطي برأي بعض الفقه بمجرد التسليم للمواطن بالحقو

 حا المواطن في التيار ممثلين عن  على قدم المساران. .1

 أن يتم ذلك بطريقة دررية، باي  ال تكون االنتخابا  لمد  الايان. .5

 أن يكون لهؤالء الممثلين حا الرقابة على السلطة. .2

صرررياة السررلمي فرري إمررارن السررلطة م، رإن أقررر رتبنررى مبرردأ ترردارس 5002دسررتور جمهوريررة العررراق لعررام إن 

رراضاة، إال أن  عاد رانزلا في منزلا لطيرر رذرو منزلرا التعصرب رالتطلري إلرى الماضري رتررك النظررن المسرتقبلية 

الجرادن الترري ينبغري أن يُبنررى كر  دسررتور عليهرا، رذرريا مرا أد  برر  إلرى ذرردم مرا بنرراا فري بعررض نصوصر ، كسررلب السررلطة 

(10في التشريي بموجب المادن )حقها التشريعية  (، عنردما عمرد إلرى تاديرد راليرة95، ركيلك المرادن )/ أرال  ر ريس  / أرال 

ية، رترك تاديد رالية ر يس مجلس الووراء درن تاديرد المنصرب ذر السرلطا  الاقيقيرة الجمهورية ذر السلطا  الشرف

نك القرانوني م، رذلك لجعر  ررح الر5002 رالفعلية، ليا ينبغي إعادن النظر في بعض مواد الدستور العراقي الدا م لسنة

 متطلبا  راقي المرحلة راالبتعاد عن االناراف عن مسار النك الدستوري الواض  في مث  ذيا المواضي.يطابا 

 

 

                                                 
م، 5011(، 22د. نغم مامد صال ، التعددية الازبية في العراق في ظ  ليراب قرانون األحرزاب، مجلرة العلروم السياسرية، العردد ) (1)

 .12ص

 .22جاسم مامد أحمد، التعاقب على السلطة في العراق المعاصر، مرجي سابا، ص (2)
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 الضمانات الدستورية غير المباشرة: الفرع الثاني

تنارلنا في الفررع األرس الضرمانا  التري جراء  بصرورن صررياة رمبامررن فري الدسرتور، رالتري عرزو  مبردأ 

سررلمي للسررلطة، رحثرر  علررى العمرر  بموجبرر ، أمررا فرري الفرررع الثرراني فإننررا نسررل  الضرروء علررى أبرررو المبررادئ الترردارس ال

الدسررتورية، رالترري تشررك  دعررا م أساسررية لتطبيررا المبرردأ رتعمرر  علررى كررب  جمرراع السررلطة مررن االناررراف عررن النظررام 

 الدستوري اليي جاء ب  الدستور، رذيا المبادئ ذي ما يلي 

 دة القانون:مبدأ سيا -أوًل 

ا فري أللرب الدراسرا ، ريكرون حيويّ را رفعراال  عنردما  موضوع سيادن القانون موضوع قديم متجدد، حاضر دا م 

را رماكرومين –  ألن  حينئٍي سيكون نقطرة انطرسق الجميري (1)يتص  بالديمقراطية فهرو يعنري مرمولية االلتصراص  -حكام 

، بعبرارن ألرر  ذرو يعنري ممارسرة السرلطة (2)المعنويين المخاطبين بهااليي تتمتي ب  القاعدن قب  األمخاص الطبيعيين ر

بشرك  مررعي مرن لرسس لضروع القرا مين عليهرا رالماكرومين لقرانون مسربا علرى قردم المسراران، رذريا يعنري ضرررررن 

 .ول  العاممي أحكام القانون بمدلتتفا أن تكون تصرفا  السلطة العامة في الدرلة راحترام القواعد القانونية القا مة 

ا  –إجرراء اتخراذ أي إلدارن فرس يجروو لر، عليهرا التري تقروم الدرلرة الاديثرةالمهمة ليا فهو يعد أحد األسس  قررار 

 .(3)إال بمقتضى القانون -إداريّ ا أر عمس  ماديّ ا

   رقواعد القانون بمعناا العام من قواعد دستورية أر قوانين عادية رليرذا من اللوا"  بالقانون ذنا ذوريقصد 

 .(4)"عرفية رمبادئ عامة للقانون

ربما أن الدستور يعتبر أعلى القوانين من حي  المرتبة، ليا فإن القون اإللزامية لقواعدا تعلو على ك  ما عداذا 

من قوانين رأعماس قانونيرة ألرر  رذرو مرا يعررف بـــرـ )سرمو الدسرتور(، أي علروا علرى القروانين الموجرودن فري الدرلرة 

 .(5)كافة

ا رماكومين رذو ما يعني بأن السرلطة مقيردن بالقرانون، رليسر  مطلقرة رأن  رتسري قواعدا على الجميي، حكام 

را ، رمبردأ سريادن أحكرام القرانون يعرد أحرد أذرم الضرمانا  العامرة بر  رمررط ا أساسريّ ا (6)سيادن القانون فروق اإلرادا  جميع 

 الدرلة رتعسف الغير، رمنها الارية السياسية،لممارسة الاقوق رالاريا  العامة في مواجهة سلطا  

                                                 
 .9م، ص1790، دار الطليعة للطباعة رالنشر، بيرر ، 1د. عصم  سيف الدرلة، الطريا إلى الديمقراطية، ط (1)

 .12م، ص1796سمير ليري توفيا، مبدأ سيادن القانون، دار الارية للطباعة، بغداد،  (2)

 .172ص، وريةد. جعفر عبد السادن بهير الدراجي، التواون بين السلطة رالارية في األنظمة الدست (3)

، المركرز القرومي لإلصردارا  1د. حميد إبراذيم الامادي، الرقابة على دستورية القوانين في درلة اإلمارا  العربيرة المتاردن، ط (4)

 .96م، ص5011القانونية، اإلمارا ، 

، منشرأن المعرارف 5لعليرا، طد. سامي جماس الدين، القانون الدستوري رالشرعية الدستورية في ضوء قضاء الماكمة الدستورية ا (5)

 .152م، ص5002للنشر، اإلسكندرية، 

 .17م، ص5001، دار الشررق، مصر، 1يايى الجم ، حصاد القرن العشرين في علم القانون، ط (6)
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التي من أذم مظاذرذا حرية التصوي  في االنتخابا  رالتعبير عن الرأي  رمن اّم العم  علرى تاقيرا التردارس السرلمي  

 للسلطة من لسس المظاذر الديمقراطية.

ة، فهو اليي يجع  سرلطة الاكرم التعبير القانوني الصادق عن معنى الديمقراطي"  رذيا يعني بأن ذلك المبدأ ذو

سلطة قانونية رليس مجررد سرلطة ماديرة مفررضرة  –الديمقراطي، اليي يقوم على أساس من الرضا رالمشاركة الشعبية 

 .(1)"على الماكومين

الة لتطبيا مبدأ تدارس رإذا طبا ذيا المبدأ بطريقة سليمة،  ، السريما السرلطة السرلميفإن  يشك  ضمانة قوية رفعَّ

ا في صلب الوايقة الدستورية كما ذو الااس في دستور عندم  م.5002ا يكون حاضر 

 مبدأ الفصل بين السلطات: -ثانيًا

يمكن القوس بأن مبدأ الفص  بين السلطا  ذو اليي يقضي بإسناد لصا ك السيادن المختلفة إلى أفراد رذيئا  

ا ، فهري التري تسرند ذريا الخصرا ك المختلفرة مختلفة رمستقلة بعضها عن بعض، رلما كانر  األمرة ذري مصردر السرلط

 رالمستقلة إلى الهيئا  المختلفة رالمستقلة.

رذيا يعني أن المراد ب  عدم تركيز السلطة في قبضة ذيئة راحدن، رإنما ترووع علرى ذيئرا  متعرددن يتمتري كر  

التنفيييرة مهمرة تنفيري القرانون، ، حي  تكون السلطة التشرريعية مسرؤرلة عرن أمرور التشرريي، رللسرلطة (2)منها باالستقسس

رالقضا ية يكون التصاصها تطبيا القانون على ما يعرؤ عليها من مناوعرا ، ردرن أن يكرون فري ذلرك اسرتقسس ترام 

 .(3)رمطلا، رإنما يكون ذناك تعارن متبادس بين السلطا  الموجودن في الدرلة

 :(4) وأساس ذلك المبدأ يقوم على ركيزتين أساسيتين

 يز رظا ف الدرلة بيد ذيئة راحدن.عدم ترك .1

 تقسيم رظا ف الدرلة إلى اسث رظا ف أساسية ذي الوظيفة التشريعية رالتنفييية رالقضا ية.  .5

فهاتان الركيزتان تساعدان سلطا  الدرلة لكي تقوم بأداء المهام الملقان على عاتقها على أكم  رجر ، رلضرمان 

إلى مبدأ الفص  بين تم توجيهها رعلى الرلم من االنتقادا  التي ، اد الاكامحقوق رحريا  األفراد رللايلولة درن استبد

 السلطا  إال أن  ياقا كثير من المزايا رمنها 

 حماية الارية رمني االستبداد. -أ

                                                 
 .171سابا، صمرجي  ،التواون بين السلطة رالارية في األنظمة الدستورية د. جعفر عبد السادن بهير الدراجي، (1)

 .66سابا، صمرجي  ،األنظمة السياسية حنون لالد،د. حميد  (2)

 .52سابا، صمرجي  ،مقوما  الدستور الديمقراطي رآليا  المدافعة عن  د. سرذنك حميد البرونجي،    (3)

داد، تغريد عبد القادر علي الدليمي، االلتصاصا  التشريعية االعتيادية لر يس الدرلة، رسالة ماجستير، كلية القرانون، جامعرة بغر (4)

 .6م، ص5002
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 إتقان رحسن أداء رظا ف الدرلة. -ب

 ضمان احترام مبدأ سيادن القانون. -ج

( منر ، حير  29المبردأ بصرورن صررياة فري المرادن )م، فقد تبنى ذلرك 5002أما دستور جمهورية العراق لعام 

فيها  "تتكرون السرلطا  االتااديرة مرن السرلطا  التشرريعية رالتنفيييرة رالقضرا ية، تمرارس التصاصراتها رمهماتهرا ررد 

 على أساس مبدأ الفص  بين السلطا ".

بداد يعنري نبري الدكتاتوريرة، ريمنري االسرتبداد، رمرا دام منري االسرت حمايرة الاريرا  علرىيقروم ما دام ذلرك المبردأ 

رتبنري نظررام الديمقراطيرة، رتوويرري السرلطا   فررإن ذلرك سرريؤدي رظيفرة فرري لايرة األذميررة أال رذري ضررمان تطبيرا مبرردأ 

، بايرر  تكررون كرر  سررلطة مسررؤرلة عّمررا يرردل  فرري سس منرري االسررتبداد رتوويرري السررلطا الترردارس السررلمي للسررطلة مررن لرر

ذلك سيكون من مأن  تاقيا االستقرار رأداء مهرام كر  سرلطة درن التجرارو علرى التصاصها تجاا السلطا  األلر ، ر

ا سيكون ضمان ا لتطبيا مبدأ تدارس   السلمي.السلطة مهام السلطة األلر ، رذيا حتم 

، حتى ذذب رجاس (1)لسلطة المطلقة لمن بيدا السلطةامعارضة من رسا   رألن مبدأ الفص  بين السلطا  يعد 

 .(2)ة إلى القوس بأن الدرلة ال تقوم على مبدأ الفص  بين السلطا  تفقد أساسها الدستوريالثورن الفرنسي

الاقروق علرى  رالافاظكيلك يعتبر أحد أذم الضمانا  العامة األساسية رالسومة لتنظيم الدرلة القانونية الارن، 

، فرإن ذلرك (3)ذيئة راحردن درن األلرر الاريا ، رمني استبداد إحد  السلطا  على األلر ، رمني تركيز السلطة بيد ر

الة لتطبيا مبدأ تدارس   السلمي كما أسلفنا.السلطة سيكون ربس ريب ضمانة قوية رفعَّ

 مبدأ استقالل القضاء: -ثالثًا

الفصر  مبدأ سيادن القانون رلمعنى يوجد   ألن  ال للب دساتير الدرسأأحد المبادئ األساسية التي أقر  بها يعد 

 ، السلطا  بالدرلةعن أي تدلس  من ق ب   بعيد  ، يكون عمل درن رجود قضاء مستق ب بين السلطا 

سرلطا  الدرلرة عرن اسرتقسل  في الدرلة، فسبد مرن أن يكرون  للاقوق رميزان العدساامي الذو ريعتبر القضاء 

 .(4)لكي يمارس مهام  على أتم رج  (التشريعية رالتنفييية)

السلطة القضا ية من تأاير السرلطتين التشرريعية رالتنفيييرة، باير  تقرف السرلطة  راستقسس القضاء يعني تارير

 القضا ية على قدم المساران مي السلطا  األلر ، 

                                                 
 .10م، ص5010د. فريد علوش، آليا  حماية القاعدن القانونية الدستورية في الجزا ر، دار الجامعة الجديدن، الجزا ر،  (1)

 .59م، ص5007، العاتك لصناعة الكتاب، القاذرن، 5د. حسان مامد مفيا العاني، األنظمة السياسية رالدستورية المقارنة، ط (2)

، دار النهضرة العربيرة، 5أحمد مامد مرجران، درر القضراء رالمجتمري المردني فري اإلمرراف علرى العمليرة االنتخابيرة، طد. السيد  (3)

 .29م، ص5010القاذرن، 

م، مجلررة جامعررة بابرر  للعلرروم 5002رسررن حميررد رمرريد، الضررمانا  الدسررتورية للاقرروق رالاريررا  فرري الدسررتور العراقرري لعررام  (4)

 .111م، ص5012(، 2العدد )(، 51اإلنسانية، المجلد )
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ا عررن أي تررأاير آلررر  ا فرري أن ياكررم الوقررا ي الترري أمامرر  طبق ررا إلدراكرر  للاقررا ا رفهمرر  للقررانون بعيررد  ريكررون القاضرري حررر 

ي للقضاء االستقسس الكام  في ممارسة عمل ، فإن  سوف يقف بازم أمام أي انتهراك بالترذيب أر الترليب، فعندما يعط

ألي مبدأ دستوري السيما تلرك المبرادئ الدسرتورية المتعلقرة بنظرام الدرلرة رحقروق المرواطنين رمنهرا مبردأ تردارس السرلطة 

 .(1)بشك  سلمي، رمبدأ المساران، رمبدأ الفص  بين السلطا  رليرذا

  الدرلة من صني البشر المياس في طبيعت  للسيطرن رالسير للف ما تشتهي  نفس ، رمادام األمر ربما أن سلطا

ا في أي رق  لسنتهاك رالعب  في  من ق ب   السلطة الااكمرة بمرا يسراير مصرالاها، لريا  كيلك فإن الدستور سيكون معرض 

 .(2)لى ذدي الدستورفإن  البد من سلطة مستقلة تراقب عم  السلطا  رتكب  جماحها تسير ع

مبرردأ اسرتقسس القضرراء مرن المبرادئ األساسررية التري تضررمن تطبيرا المبرادئ الديمقراطيررة، رمنهرا مبرردأ يعرد لريلك 

نجدا في أللب الدساتير الديمقراطية، رمنها دستور جمهوريرة العرراق  –التدارس السلمي للسلطة، رمبدأ استقسس القضاء 

( من   "أرال   القضراء مسرتق  ال سرلطان علير  لغيرر القرانون"، ركريلك 17  في المادن )م، اليي أمار إلي5002الدا م لعام 

، رلكي يقوم القضاء بأداء مهام  بصورن صاياة  رمن (3)لصك الفص  الثال  من الباب الثال  من  للسلطة القضا ية

د عرن كر  ترأاير علرى عمر  راسرتقسس اّم يكون ضمان لتطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة، فإن  يجب العم  على االبتعا

القضاء، رذو ما ال يمكن إنكارا في الواقي السياسي للدرلة العراقية، إذ أن ذنراك ترأاير علرى القضراء مرن الناحيرة الياتيرة 

رالموضوعية نتيجة التجاذبا  السياسية بين الكت  راألحزاب السياسية في البلد، رالتي أار  بصورن راقعية علرى عمر  

   .(4)رمن اّم الاد من دررا القضاء 

أن يكون القضاء بمنأ  عرن مثر  تلرك المماحكرا  رأن يجررد مرن أي ترأاير، أيّ را كران مصردرا   :ويؤيد الباحث

ا مررن مظرراذر الديمقراطيررة راحترررام حقرروق اإلنسرران، ريعررد عسمررة مررن عسمررا   ألن رجررود ذرريا المبرردأ يعكررس مظهررر 

 ي، االستقرار السياسي راالجتماعي في المجتم

فإذا كان العدس أساس الملك، فإن استقسس القضاء ذو أساس العدس، ليا فإن أذميرة اسرتقسس القضراء رالعمر  بر  

بمقتضى الدستور ال تق  عن أذميرة مبردأ التردارس السرلمي للسرلطة فكسذمرا يكمر  اخلرر، ريعمر  علرى ضرمان اسرتمرار 

   ديمومت .

 

 

                                                 
، منشرورا  الالبري الاقوقيرة، بيررر ، 1د. أحمد فاض  حسين العبيدي، ضمانا  مبدأ المسراران فري بعرض الدسراتير العربيرة، ط (1)

 .72م، ص5012

 .65د. حميد إبراذيم الامادي، الرقابة على دستورية القوانين في درلة اإلمارا  العربية المتادن، مرجي سابا، ص (2)

 م.5002 لسنةدستور جمهورية العراق ( من 67 -66 -69ينظر المواد ) (3)

للطباعرة رالنشرر، أربير ،  O.P.L.C، مؤسسرة 1يعقوب عزيز قرادر، ضرمانا  حقروق اإلنسران فري إقلريم كوردسرتان العرراق، ط (4)

 .69م، ص5002
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 التداول السلمي للسلطة الضمانات التشريعية لمبدأ: المطلب الثاني

يقصد بالضمانا  التشرريعية، التشرريعا  رالقروانين التري تصردر مرن الجهرا  المختصرة دسرتوريّ ا بإصردارذا، 

السلمي من لسس حماية الدستور رالمبادئ الدستورية من االنتهاك، رذلك السلطة رالتي توفر ضمانة لتطبيا مبدأ تدارس 

ع  من أجلها، ليا سبتنظيم تلك التشريعا  رالقوانين  الفررع تنارس في أقسم المطلب إلى فرعين، حي  أللمسا   التي ُمرِّ

الثراني عرن درر الفررع درر قانون االنتخابا  في ضمان تطبيا مبردأ التردارس السرلمي للسرلطة، فري حرين سريكون   األرس

 قانون األحزاب في ضمان تطبيا المبدأ.

 تطبيق المبدأ دور قانون األحزاب في ضمان: الفرع األول

تمث  االنتخابا  أفض  الوسا   التي عرفتها الشعوب في تغيير حكامها حترى اخن علرى أقر  تقردير، فهري التري 

نقل  عملية تدارس السلطة من الكواليس السياسية الخفيرة إلرى السراحا  الشرعبية العريضرة، فاالنتخابرا  أصربا  تعنري  

السرلطة ، رذنراك مرن يعررف االنتخابرا  انطسق را مرن مبردأ تردارس (1)سرلطة""الوسيلة الديمقراطية لوصروس الاكرام إلرى ال

السلمي فيعرفهرا بأنهرا  "الوسريلة األساسرية إلسرناد السرلطة فري المنظمرة الديمقراطيرة المعاصررن رلتاقيرا المشراركة فري 

صرني القيرادا  السياسرية في  هامةتعد من الوسا   ال عملية االنتخاب، ليا فإن (2)الايان السياسية من جانب أفراد الشعب"

 .(3)من لسس االلتيار رتوفير آلية لهيا االلتيار

 ، (4)ما دام األمر كيلك فإن  البد من تنظيم االنتخابا  كونها طريقة اللتيار القادن رصنَّاع القرار

بردررا فري عن طريرا مرا يعررف بــــــرـ )قرانون االنتخابرا ( الريي يقروم رذلك  عملية االنتخابمن لسس إدارن 

مرح التافظا  رالتقييردا  للايلولرة درن سريطرن أصرااب المراس رالسياسريين تنظيم رعن طريا  عملية االنتخابإدارن 

النزيهة من أجر  تاسرين فعاليرة الرنظم القا مرة  نظم االنتخابا رليرذم، على إدارن العملية االنتخابية بأكملها، مي إدلاس 

أن ترنظم نتخابيرة مرن أجر  القروانين االاالنتخابي، رأللب درس العالم اليوم تشررع أر نزاذتها عن طريا عملية اإلصسح 

 العراق راحٌد من تلك الدرس.يعد ر عملية االنتخاب

حي  بدأ بنظام انتخابي يقوم على الترمي  الفردي للدرا ر المتوسطة في أرالرر سرنوا  تبعيرة العرراق للسرلطة 

م، 1755الملكري فري عشررينيا  القررن العشررين صردر قرانون لسنتخابرا  عرام العثمانية )مجلس المبعواان( رفي العهد 

                                                 
 .69م، ص5002نشر رالتوويي، عمان، ، دار مجدالري لل1د. ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السياسة، ط (1)

 .9عبد الغني بسيوني عبد هللا، أنظمة االنتخابا  في مصر رالعالم، مرجي سابا، ص (2)

 .22م، ص5002د. عبد الوذاب حميد رميد، التاوس الديمقراطي رالمجتمي المدني، دار المد  للثقافة رالنشر، بيرر ،  (3)

االنتخاب بأن   طريقة اللتيار القرادن أر صرني القررار  Academic American Encyclopediaعرف  الموسوعة األكاديمية  (4)

 بواسطة عملية التصوي .

         Academic American Ecyclopedia Arete Babliching compauyh Inc. Volume (7), United State, 

New Jerssy, 1981, p.103. 

وري، الضمانا  الدستورية لنزاذة االنتخابرا  النيابيرة، دار الجامعرة الجديردن، اإلسركندرية، نقس  عن  ذامم حسين علي صال  الجب      

 .19م، ص5012
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ا عررام  م، مري إلااقرر  بربعض التعرديس  البسرريطة، ارم صرردر 1752النتخابرا  المجلرس التأسيسرري تبعر  قررانون أكثرر تطرور 

م 1719ام ( لعر9م تاريخ سرقوط النظرام الملكري، ركريلك صردر قرانون رقرم )1726م، اليي اعتمد حتى عام 1721قانون 

على الرلم من أن  لم يتكون برلمران فري ذلرك العهرد )الجمهروري( علرى الررلم مرن صردرر القروانين الخاصرة بالبرلمران 

م قانون ررا 5002رانتخابرر ، ربقرري األمررر علررى مررا ذررو عليرر  إلررى أن أصرردر  سررلطة االحررتسس بعررد احررتسس العررراق عررام 

عراقيرة االنتقاليرة، ارم اسرتقر علرى تسرميت  الحق را "الجمعيرة الوطنيرة النتخابا  ما أطلا علي  المجلس الوطني للاكومرة ال

م، ربعررد ذلررك صرردر قررانون الحررا مرررع  المجلررس المنتخررب رعلررى أسرراس تشررريع  5002( لسررنة 71العراقيررة" برررقم )

( 51، ارم تبعر  بعرد ذلرك تعردي  رقرم )(1)م5002( لسرنة 11م( رذرو قرانون االنتخابرا  رقرم )5002للدستور الجديد لعام )

 .(2)م5012م رالتعدي  الصادر في الرابي من تشرين الثاني عام 5007لسنة 

رلكي يؤدي قانون االنتخابا  دررا في تنظيم رحماية العمليرة االنتخابيرة، فإنر  البرد مرن إنشراء مؤسسرة مسرتقلة 

دن  مرا تعررف بـــرـ تضطلي بعملية إجراء االنتخابا  رتعم  علرى تطبيرا قروانين رمرررط االنتخابرا  رذريا المؤسسرة عرا

)لجنررة االنتخابررا ( أر )اإلدارن العامررة لسنتخابررا (، )مجلررس االنتخابررا (، )رحرردن الشررؤرن االنتخابيررة( أر )مفوضررية 

االنتخابا (، رألي العراق بهيا التسمية األليرن، حي  تأسس  المفوضية العليا المستقلة لسنتخابا  بموجرب األمرر رقرم 

ف  من مجلس المفوضين )المكونة مرن تسرعة أمرخاص(، رذرو مرا يمثر  الهيئرة التشرريعية م، رتأل21/2/5002( في 75)

 .(3)للمفوضية، رمن اإلدارن االنتخابية رذي الجهة التنفييية لإلدارن

ررا مررن جميرري سررلطا  الدرلررة التشررريعية رالتنفيييررة  ريجررب أن تكررون الهيئررة )المفوضررية( مسررتقلة اسررتقسال  تام 

 ( من ،105م في المادن )5002ر إلي  دستور جمهورية العراق الدا م لعام رالقضا ية، رذو ما أما

تعررد المفوضررية العليررا لاقرروق اإلنسرران رالمفوضررية العليررا المسررتقلة لسنتخابررا  رذيئررة النزاذررة ذيئررا  مسررتقلة  

 .(4)تخضي لرقابة مجلس النواب رتنظم أعمالها بقانون

، رلكري (5)سلميّ ا رفقا  إلرادن صاحب السيادن األصلي رذو الشرعب رما دام أن األص  في السلطة أن يتم تدارلها

يؤدي قانون االنتخابا  دررا في ضمان عملية تردارس السرلطة بشرك  سرلمي عرن طريرا مفوضرية االنتخابرا  المسرتقلة، 

يا المبرادئ يجرب فإن  البد من توافر جملة مبادئ باي  تشك  الركا ز األساسية لتاقيا االنتخابا  النزيهة رالشفافة، رذ

فرإذا مرا تالر  اإلدارن (، المهنيرة ،الايراد، الشرفافية، النزاذرة، اإلدارن المستقلة)  (6)أن تتالى بها اإلدارن االنتخابية رمنها

ررا، ررا سررتؤدي إلررى تفعيرر  درر قررانون االنتخابررا  عموم  رفرري المسرراران رعرردم التمييررز  االنتخابيررة بتلررك المبررادئ، فإنهررا حتم 

                                                 
م، مجلرة المستنصررية للدراسرا  العربيرة رالدرليرة، العردد 5010-5009د. فاطمة حسين سلومي، االنتخابا  البرلمانيرة العراقيرة  (1)

 .151م، ص5015(، 20)

 م.5002( لسنة 11س رالثاني لقانون االنتخابا  رقم )قانون التعدي  األر  (2)

صفاء إبراذيم الموسوي، اإلدارن االنتخابية في العراق رأنماط اإلمراف على االنتخابا  في العالم، مجلة جامعة كربسء العلمية،  (3)

 .20م، ص5010المجلد الثامن، العدد الرابي، 

 م.5002 لسنةق دستور جمهورية العرا (4)

 .17يى الجم ، حصاد القرن العشرين في علم القانون، مرجي سابا، صيا (5)

 .22صفاء إبراذيم الموسوي، اإلدارن االنتخابية في العراق رأنماط اإلمراف على االنتخابا  في العالم، مرجي سابا، ص (6)
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ا، باي  ي مسراران فري ال، ركريلك حملرة االنتخرابمسراران فري الكون ذناك مساران بين المرماين في التصوي  رلصوص 

 .(1)نفقا  االنتخاب

ا في عملية  ا كبير  لسرلطة، رمرك  ضرمانة قويرة مرن ضرمانا  لتردارس البهيا يكون قانون االنتخابا  قد أد  درر 

 لطة أر افتتئا  على الدستور أر القانون.، باي  يمني رقوع أي مغاالسلطة السلميتطبيا مبدأ تدارس 

 دور قانون األحزاب في ضمان تطبيق المبدأ: الفرع الثاني

مرن أذرم  كونر  راحرد السياسريقب  الولوج في صلب الموضوع البد لنا من إمارن سريعة على تعريف الارزب 

السياسررية المصررري الاررزب المؤسسررا  السياسررية، رإحررد  آليررا  المشرراركة فرري السررلطة، فقررد عرررف قررانون األحررزاب 

السياسي بأن   "ك  جماعة منظمة مشتركة رتعم  بالواا ا السياسية الديمقراطية لتاقيا بررامج مارددن تتعلرا بالشرؤرن 

 .(2)السياسية راالجتماعية راالقتصادية، رذلك عن طريا المشاركة في مسؤرليا  الاكم"

م، فقررد عرررف الاررزب السياسرري بأنرر   "تنظرريم 1771( لسررنة 20أمررا قررانون األحررزاب السياسررية العراقرري رقررم )

سياسي يتكون من أمرخاص تجمعهرم مبرادئ رأذرداف مشرتركة رمنهراج ماردد رمعلرن ريعمر  الارزب بوسرا   مشرررعة 

 .(3)رسلمية رديمقراطية في إطار النظام الجمهوري طبق ا للدستور رالقانون"

في حين أن معظم التعاريف الغربية للازب كان  مركزن ربشك  كبير على أذداف الازب فري تعريفاتهرا، فقرد 

 ،(4)عرف "فريد ريجز" الازب بأن   "أي تنظيم يعين مرماين لسنتخابا  لدلوس الهيئة التشريعية"

زما  النظرام الرديمقراطي رمن لسس سياق ذيا التعراريف برا  األمرر جليّ را برأن األحرزاب السياسرية مرن مسرتل 

رالنيابي رركن ا من أركان ، ليا نجد أللب دساتير العالم قد تشير إلرى تبنري نظرام تعردد األحرزاب رتسرم  بتكروين الهيئرا  

رالجمعيررا  السياسررية راالنضررمام إليهررا، فنجررد مررثس  إمررارن ليررر مبامرررن إلررى ذلررك فرري القررانون األساسرري العراقرري لعررام 

  "للعرراقيين حريرة إبرداء الررأي رالنشرر راالجتمراع رترأليف الجمعيرا  لثانية عشرر منر  علرى أنالمادن انص  م، 1752

( منر  التري جراء فيهرا  "حريرة 21م في المادن )1712، كيلك ما جاء في دستور (5)راالنضمام إليها ضمن حدرد القانون"

 .(6)حدرد القانون" تكوين الجمعيا  رالنقابا  بالوسا   المشررعة رعلى أسس رطنية مكفولة في

ا في المادن )1716أيلوس لعام  51رجاء دستور    "حرية تكروين بأن  ( من ، بالنك على ذيا الاا22م، رتاديد 

 م،1790أما دستور عام ، (7)الجمعيا  رالنقابا  بالوسا   المشررعة رعلى أسس رطنية مكفولة في حدرد القانون"

                                                 
 رما بعدذا. 11سابا، ص ، مرجيالضمانا  الدستورية لنزاذة االنتخابا  النيابية( ذامم حسين علي صال  الجبوري، 1)

 م.1799( لسنة 20( من قانون األحزاب السياسية المصري رقم )5المادن ) (2)

 م.1771( لسنة 20( من قانون األحزاب السياسية العراقي رقم )1المادن ) (3)

 .110د. صال  جواد الكاظم، د. علي لالب العاني، األنظمة السياسية، مرجي سابا، ص (4)

 م.1752ساسي العراقي لعام القانون األ (5)

 م.1712( نيسان 57)العراق دستور  (6)

 م.1716( أيلوس 51)العراق دستور  (7)
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( علرى حرا تأسريس األحرزاب السياسرية بقولر   51ارن صررياة فري المرادن )فقد كان مختلف ا عمرا سربق ، حير  جراء ربإمر 

"يكفرر  الدسررتور حريررة الرررأي رالنشررر راالجتمرراع رالتظرراذر رتأسرريس األحررزاب السياسررية رالنقابررا  رالجمعيررا  رفررا 

 .(1) ألراؤ الدستور رفي حدرد القانون..."

راقية للمرحلة االنتقاليرة فري الفقررن )ج( رالتري جراء ( من قانون إدارن الدرلة الع12رذو ما أمار  إلي  المادن )

فيها  "إن الاا بارية االجتماع السلمي ربارية االنتماء فري الجمعيرا  ذرو حرا مضرمون كمرا أن الارا باريرة تشركي  

م، فقرد 5002أما دسرتور جمهوريرة العرراق لعرام ، (2)النقابا  راألحزاب راالنضمام إليها رفق ا للقانون ذو حا مضمون"

( منرر   "أرال   حريررة تأسرريس الجمعيررا  راألحررزاب السياسررية أر االنضررمام إليهررا مكفولررة ريررنظم ذلررك 27المررادن )  جرراء

 .(3)ربقانون"

علرى تنظريم عمر  يقروم من ذريا المنطلرا يجرب أن يكرون ذنراك قرانون يسرمى بـــرـ )قرانون األحرزاب السياسرية( 

ة اساررة قرروانين نظمرر  عمرر  األحررزاب السياسررية، قررانون تررأليف األحررزاب السياسررية، رفرري العررراق مررهد  الاقبررة الملكيرر

م، أمرا 1722( لسرنة 12م، رقرانون الجمعيرا  رقرم )1722( لسرنة 17م، مرسوم الجميعرا  رقرم )1755الجمعيا  لسنة 

( لسرنة 1فترن العهد الجمهوري فقد مهد  صدرر قانونين نظما مؤرن األحزاب السياسية رذما  قانون الجمعيرا  رقرم )

 .(4) م1771( لسنة 2م، رقانون األحزاب السياسية رقم )7101

م، فررإن تنظرريم األحررزاب السياسررية كرران رمررا يررزاس يجررري علررى رفررا قررانون األحررزاب 5002أمررا بعررد أحررداث 

، رلمرا لقرانون (6)، الصادر عن سلطة اال تسف المؤقر  برإدارن بروس بريمرر(5)م5002( لسنة 79رالهيئا  السياسية رقم )

من أذمية جلية ركبيرن في تنظيم عم  األحزاب رمررط االنضمام إليها، ليا ندعو المشررع العراقري لإلسرراع األحزاب 

بتشريي قانون يعم  على تنظريم األحرزاب رعملهرا رإوالرة مرا موجرود مرن ذياكر  حزبيرة، أي تلرك األحرزاب الخاليرة مرن 

ي ترألير سرن ذلرك القرانون  رذلرك ألن دررا فري المضمون رالتي تفتقرر لقاعردن جماذيريرة رنردعو إلرى عردم اإلسرراف فر

ا إذا مرا قرورن بنضريرا مرن قروانين البلردان المقارنرة، رلكري يرأتي قرانون األحرزاب  ضمان عملية تدارس السلطة كبيرر جرد 

   كضمانة لتطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة، فإن  يجب أن يراعي جملة مبادئ أساسية ينبغي عدم إلفالها رمنها

يكرون لألحرزاب رالكيانرا  السياسرية مرنهج تسرعى لتاقيقر  بالوسرا   السرلمية رالديمقراطيرة فري إطرار  يجب أن .1

 القانون راحترام حقوق المواطنين رحرياتهم.

                                                 
 م.1790 دستور العراق (1)

 م.5002قانون إدارن الدرلة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة  (2)

 م.5002 لسنةدستور جمهورية العراق  (3)

رمرا بعردذا   7م، ص5005، دار الاكمرة، بغرداد، 1ا  راألحزاب السياسية في العرراق، طد. رعد ناجي الجدن، تشريعا  الجمعي (4)

(، 15د. بشار حسن يوسف، د. سار مامد نجيب، تطور قانون األحزاب السياسية في العراق، مجلة الرافدين للاقروق، المجلرد )

 رما بعدذا. 527م، ص5015(، 22العدد )

 م.5002( لسنة 79رقم ) قانون األحزاب رالهيئا  السياسية (5)

 .16د. نغم مامد صال ، التعددية الازبية في العراق في ظ  لياب قانون األحزاب، مرجي سابا، ص (6)
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عرردم السررماح لألحررزاب رالكيانررا  السياسررية رقيادتهررا باالنتمرراء راالرتبرراط برراألحزاب رالتنظيمررا  المعاديررة  .5

 في الدستور، رذيا يجب أن ينظم  قانون األحزاب. رالمناذضة للثواب  المتفا عليها

 .(1)أن ياظر على جميي األحزاب إقامة تنظيما  عسكرية أر مب  عسكرية بنك صري  رراض  .2

أن يأتي القانون بهيئة مستقلة يتوفر فيها الاياد رالموضوعية لكي تكون رقيبة على الجوانرب الماليرة لألحرزاب  .2

عرردم اناررراف تلررك األحررزاب عررن المسررار الصرراي  رالخضرروع لهيمنررة  رمصررادر تمويلهررا، رذلررك كلرر  لضررمان

 .(2)رإرادن الجهة الممولة

رضي المرؤتمر التأسريس لألحرزاب السياسرية باير  ينراق، كر  حرزب نظامر  الرداللي رمباد ر  مرن لرسس ذلرك  .2

 .(3)المؤتمر رذيا لن ينظم  إال قانون األحزاب

جلررة األحرزاب السياسررية مرن االنررزالق فري لنرردق الطا فيررة بهريا فررإن قرانون األحررزاب السياسرية سرروف يوقرف ع

ممرا سريكون ضرمان ا لتطبيرا مبردأ التردارس السرلمي للسرلطة رالتجاذبا  السياسية في بلد تقسم  أطياف  رتعدد  مكونات ، 

الة.  بصورن أكيدن رفعَّ

 الضمانات السياسية: المطلب الثالث

يجرب أن تكرون ذنراك ضرمانا   ،السلميالسلطة مبدأ تدارس  الدستورية لضمانالقانونية رإلى جانب الضمانا  

مصدر السرلطا ، رذريا يعد من صميم الشعب اليي تستق  رتنبي ألر  ربما تكون أكثر فاعلية رحيادية  ألنها يجب أن 

ن في مدار الضمانا  عادن  تكون على نوعين  الرقابة البرلمانية ررقابة الرأي العام، ليا سوف نتنارس في الفرعين اختيي

 ضمان تطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة.لالادي  عن دررذما 

 الرقابة البرلمانية: الفرع األول

تعرد الرقابرة السياسررية عرن طريررا البرلمران رذررو مرا يعررف بـــررـ )الرقابرة البرلمانيررة( مرن أبرررو مظراذر سرريادن 

السياسرري تعنرري بشررك  عررام، مجموعررة السررلطا  الترري فالرقابررة فرري النظررام ، (4)البرلمرران، كونرر  المعبررر عررن سرريادن األمررة

 .(5)تستعملها الدرلة بقصد احترام القانون رحماية الصال  العام

أنهررا  "عمليررة تقصرري الاقررا ا مررن جانررب السررلطة التشررريعية ألعمرراس الاكومررة بالرقابررة البرلمانيررة فرر  ُعرِّ لرريا 

 .(1)رس عن ذلك رمسا لت "للكشف عن عدم التنفيي السليم للقواعد العامة رتاديد المسؤ

                                                 
 .522د. بشار حسن يوسف، د. سار مامد نجيب، تطور قانون األحزاب السياسية في العراق، مرجي سابا، ص (1)

 .91م، ص5011السياسية في العراق، مجلة الاقوق، العدد الرابي عشر،  د. حنان مامد القيسي، دراسة في تموي  األحزاب (2)

 .17د. نغم مامد صال ، التعددية الازبية في العراق في ظ  لياب قانون األحزاب، مرجي سابا، ص (3)

لقانون، جامعة عدنان ضامن مهدي حبيب، درر القضاء الدستوري العراقي في حماية الاقوق رالاريا ، رسالة ماجستير، كلية ا (4)

 .29م، ص5015تكري ، 

م، 5011(، 15حسن علي عبد الاسين البديري، الرقابرة البرلمانيرة علرى السرلطة التنفيييرة، بار  منشرور، مجلرة الكوفرة، العردد ) (5)

 .71ص
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المجرالس المنتظمرة مرن قبر   تبنتهرارمن لسس ذلك يتض  أن الرقابة على عم  الاكومة لد  رظيفرة سياسرية 

الشعب، رذيا الوظيفة تكون ضمن حدرد يرسمها القانون، رتكون ذيا الرقابة في األنظمة البرلمانيرة مرن لرسس عررؤ 

الحترامرر ، حيرر  إن البرلمرران يااسررب الاكومررة عررن تصرررفاتها ريراقررب مطالررب الرررأي العررام رالضررغ  علررى الاكومررة 

ا سيكون عن طريا أدرا  الرقابة البرلمانية رذي (2)أعمالها من لسس مناقشة سياساتها العامة  ، رذيا حتم 

يعني اسرتجسء حقيقرة األمرر التري تبردر لامضرة فري مسرألة معينرة عرن طريرا طررح السرؤاس مرن قبر  السؤال:  .1

 مان إلى الاكومة، عضو البرل

ا  . فالسرؤاس قرد يكرون (3)م5002( من الدستور العراقي لعام 11من المادن ) -أ–رذيا ما أمار  إلي  الفقرن سابع 

، رقرد يكرون رسريلة للرقابرة البرلمانيرة عنردما يسرتخدم (4)أدان استفهام لتبادس المعلوما  بين البرلمران رالاكومرة

 .(5)وانين راللوا  لغرؤ الكشف عن مخالفا  الاكومة للق

  يعني المااسبة راالتهام الموج  من البرلمان إلى الاكومة، ريكون عن طريرا فرت  براب المناقشرة الستجواب .5

 .(6)العامة، رينتهي عادن  إما بتأكيد الثقة أر سابها

اح عرن   ذي استدعاء للاكومة أر أحد أعضا ها من ق ب   مجلس النرواب، رذلرك للمناقشرة راالستيضرالستضافة .2

 .(7)م5001( من النظام الداللي لمجلس النواب لعام 22سياسة رأداء الاكومة، رذيا ما بينت  المادن )

  يعد من رسا   الرقابة البرلمانية على أعمراس الاكومرة عرن طريرا لجنرة يرتم تشركيلها لهريا التحقيق البرلماني .2

 .(8)قة معينة تتعلا بنشاط الاكومةالغرؤ، أر عن طريا تكليف إحد  اللجان القا مة للوقوف على حقي

تعمر  مرن أجر  المصرلاة العامرة، باير  تسرعى للتأكيرد علرى أعمراس  رقابرة البرلمرانيتض  من لسس ذلك بأن 

الدستور رالقوانين في الدرلة رتشخيك مواطن الخل  فري التشرريي ربيران عجرزا رالمطالبرة بإصرسح الخلر  عرن طريرا 

ي جديد، رذلك كل  من لسس عرؤ مطالب الرأي العام رحاجات  المتجددن، رذري بهريا تعدي  الدستور أر المطالبة بتشري

ا ضمان ا لتطبيا مبدأ تدارس   السلمي من لسس مااسبة المقصرين رتنايتهم عن السلطة.السلطة ستكون حتم 

                                                 

= 
 .79المرجي السابا، ص (1)

م، 5009(، اإلصردار الثراني، 55انونيرة، المجلرد )د. علي كاظم الرفيعي، رسا   الرقابة البرلمانية على الاكومة، مجلة العلروم الق (2)

 .29ص

 م.5002( من دستور جمهورية العراق لسنة 11ينظر  نك المادن ) (3)

(، فري مرباط، 2025م، المنشور على الوقا ي العراقية، العدد )5009( من النظام الداللي لمجلس النواب العراقي لعام 20المادن ) (4)

 م.5009

قيسي، رقابة مجلس النرواب علرى أعمراس الاكومرة "دراسرة فري االسرتجواب البرلمراني"، مجلرة الاقروق، المجلرد د. حنان مامد ال (5)

 .9م، ص5010(، اإلصدار العامر، 2)

 .2المرجي السابا، ص (6)

 .110حسن علي عبد الاسين البديري، الرقابة البرلمانية على السلطة التنفييية، مرجي سابا، ص (7)

 .112صلاسين البديري، الرقابة البرلمانية على السلطة التنفييية، مرجي سابا، حسن علي عبد ا (8)
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/ 11دن )ة مرن لرسس نرك المرايرعمراس الاكوماألعلرى  د ألري الدسرتور العراقري الارالي برقابرة البرلمرانذيا رق

 .(1)الرقابة على أداء السلطة التنفييية" –ااني ا( من  بأن   "يختك مجلس النواب بما يأتي  ااني ا 

 الرأي العام: الفرع الثاني

إن الرأي العام يعني اتجاذا  أعضاء مجموعة اجتماعية ما ناو قضية معينرة، أر أنر  تفضريس  يفصر  عنهرا 

  (2)ألة ذا  أذمية عامة، رالرأي العام يقوم على عناصر عدنكم يعتد ب  من أفراد المجتمي ناو مس

 رجود جماعة معينة من الناس، لديهم قضية، سواء أكان  ذيا الجماعة صغيرن أم كبيرن. .1

 رجود رأي لم يفص  عن  كتابة  أر مفاذة ، أر حتى باركة اليد. .5

 ر لاصة.رجود قضية معينة تتطلب إبداء الرأي اتجاذها عامة كان  تلك القضية أ .2

 أن تكون ذناك أللبية في ذيا الرأي. .2

ا. .2  إن  رأي مادد بوق  ومني رليس دا م 

فالادي  عن الرأي العام ذو حدي  في الديمقراطية، رذلك يعرود إلرى قرون ترأايرا علرى مسرار النشراط السياسري 

ر بأنرر   "مجموعررة مررن راالجتمرراعي راالقتصررادي فرري تلررك الدرلررة الديمقراطيررة، فررالرأي العررام كمررا عرفرر  الفقيرر  مينررا

 .(3)االجتهادا  التي يكونها قطاع كبير من األفراد في مسألة مهمة رفي فترن معينة تا  تأاير الدعاية"

في حين أن البعض ينظر إلى الرأي العرام مرن الناحيرة السياسرية فقر ، فيعررف عنردذا بأنر   "المعتقردا  رالقريم 

ن من الناس حوس األمور السياسية المعاصررن"، فبرالرلم مرن اعتراضرنا راالتجاذا  التي يعبر عنها فرد أر جماعة كبير

ألن مررن عناصررر الرررأي العررام ذررو رجررود جماعررة معينررة مررن النرراس، رالفرررد مررن  -يعبررر عنهررا فرررد –علررى إيررراد عبررارن 

علررى كرر   اخلررر مررن الفقرر  يؤكررد علررى أن الرررأي العررام ينصررباالتجرراا أمررا رالجماعررة إال أنرر  بمفررردا ال يشررك  األليرررن، 

القضايا العامة في المجتمي، فيعرفر  بأنر   "مواقرف النراس المجتمعرين فري فئرا  حروس موضروع مركرزي"، رمرن لرسس 

 –بأنر  طلبرا  النراس ررماذرم مكررس فري مرك  معرين  -الرأي العام –سياق التعاريف التي أرردناذا يمكن لنا أن نعرف  

   .(4) األللب تكون سياسية ، رفيإواء قضية معينة -ديمقراطي أر لير ديمقراطي

فالتعبير عن الرأي العرام بأسرلوب ليرر ديمقراطري كرالثورن أر االنقرسب، عنردما تكرون األرؤ التري بررو فيهرا 

ا علرى مرد   الرأي العام أرؤ لير لصربة بمبرادئ الديمقراطيرة رالثقافرة السياسرية، راألمثلرة فري ذريا السرياق كثيررن جرّد 

 م، اليي يطلا علي  اسم العهد الكبير، 1512" سنة Magna Cartaا( "التاريخ فقانون )الماجنا كارت

                                                 
 م.5002 لسنةدستور جمهورية العراق  (1)

 .222م، ص5002، دار مجدالري للنشر رالتوويي، األردن، 1د. قاطان أحمد سليمان الامداني، األساس في العلوم السياسية، ط (2)

 .21م، ص1799  رتكوين  رقياس  ردررا في السياسة العامة، دار لريب للطباعة، القاذرن، أحمد بدر، الرأي العام طبيعت (3)

 .72م، ص1771صادق األسود، الرأي العام ظاذرن اجتماعية رقون سياسية، دار الكتب للطباعة رالنشر، بغداد،  (4)
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ذو أرس دستور مكتوب في إنجلترا فلم يصدر إال بعد اورن اإلمراف رالكنيسرة علرى الملرك جران ربمقتضرى ذريا القرانون 

لمشرهورن عرام تقرر  حرية الكنيسة رتارر  من سيطرن الملك، رليرا الكثير من األمثلة على ذلك كالثورن الفرنسرية ا

م، رالتي قام  لغرؤ المطالبة باقوق الشعب رالبا  عن حريات  المفقودن رالعم  على احترامها رصردر عنهرا 1967

 .(1)دستور يتضمن المبادئ األساسية ريقرر حقوق ا لألفراد

م يكرون مرا لرصيالة الدستور، إحكام بليس مسألة تلقا ية ترتب  الاريا  ن الوصوس إلى الديمقراطية رضمان إ

اس  ، فراالنطسق فري رحراب (2)صراي بشرك  حسرن نفراذ الدسراتير رتطبيقاتهرا مرن اذتمام  للتأكيد يوج  ذناك رأي عام فعَّ

مشررعا  التنمية الشاملة رعلى كافة المستويا  بمرا فيهرا المسرتو  السياسري ال يكرون إال تار  ترأاير رأي عرام رقروي 

رأي العرام اليرد الطرولى فري البنراء الرديمقراطي رضرمان لتردارس السرلطة ، رلكري يكرون للر(3)معبر عن تطلعرا  الجمراذير

 .(4)الوعي السياسيعلى العملية السياسية من لسس تأايرذا بشكٍ  سلمي، فإن  البد من أن تكون قدرن للجماذير في 

ن كمررا أن الررررأي العرررام لررر  درر كبيررر فررري رسرررم االتجاذرررا  السياسررية رإحرررداث التغيررررا  الكبرررر   رذلرررك أل

ا على حرية تكوين الرأي العام رالتعبير عن  رتمكين  من أداء رظا ف  في التأاير علرى تصررفا   الديمقراطية تعتمد أساس 

المجتمري علرى تغيررا  الالااكمين رسلوك الماكومين، ربهيا سيصب  ل  تأاير على السرلطة السياسرية مرن لرسس إدلراس 

 .  (5)الديمقراطية رلير الديمقراطية رتعدي  الدساتير رنهايتها –ر تتمث  أبروذا بدررا الفعاس في نشأن الدساتير

ذيا رأن الرأي العام، ظاذرن اجتماعيرة تلعرب فري الردرس الديمقراطيرة درر الرقيرب علرى الممارسرا  السياسرية 

 ،جتمري معرينراألداء الاكومي، فهو يفترؤ التعددية انطسق ا من اإليمان بالارية، ريتخي صفا  القانون األلسقي في م

ليا فإن امة ارتباط ا عضويّ ا بين الرأي العام رالارية، فالرأي العام ال يمكن أن يتجلى بصورن صرادقة إال فري ظر  نظرام 

، رمرادام الررأي العرام بتلرك األذميرة فإنر  (6)ديمقراطي يؤمن بالارية ريمارسها كدلي  على إيمانر  بالمسراران برين األفرراد

ا سيكون ضمانة من ضم انا  تطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة إذا ما كان نابي عن اإليمان بالقضية التي جراء مرن حتم 

 أجلها ربررح رطنية بعيدن عن ك  المسميا  الفرعية.

 

 

                                                 
م، 5007معررة كررربسء العلميررة، العرردد الثرراني، ميررثم حسررين الشررافعي، درر الرررأي العررام فرري الكفرراح الدسررتوري للشررعوب، مجلررة جا (1)

 .127ص

 .507سابا، صمرجي  ،التواون بين السلطة رالارية في األنظمة الدستورية جعفر عبد السادن بهير الدراجي،د.  (2)

 .62م، ص5002، الدار للعلوم، بيرر ، 1مامد مافوظ، الارية االصطسح في العالم العربي، ط (3)

 .121التعاقب على السلطة في العراق المعاصر، مرجي سابا، ص جاسم مامد أحمد، (4)

 رما بعدذا. 129ميثم حسين الشافعي، درر الرأي العام في الكفاح الدستوري للشعوب، مرجي سابا، ص (5)

هرا علرى فالرأي العام يوجد في المجتمعا  الديمقراطية رالمجتمعا  الشمولية، حي  يوجد في تلرك األليررن علرى عردن صرور رمن (6)

الريي يتارين الفرصرة للكشرف عرن نفسر ، ينظرر فري ذلرك  د. لضرر لضرر،  –سبي  المثاس الررأي العرام المسرتتر، أر المعارضرة 

 .200 -577م، ص5011، المؤسسة الاديثة للكتاب، لبنان، 1مفاذيم أساسية في علم السياسة، ط
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 الضمانات القضائية لمبدأ التداول السلمي للسلطة: المبحث الثالث

ر اس لمبردأ المشرررعية، يتمثر  فري إلضراع لقد استقر فق  القانون العام رالخاص على أن الضرمان الاقيقري رالفعَّ

تصرفا  السلطا  العامة للرقابة القضا ية حتى يكتم  بيلك نظام درلة القانون مرن جهرة، رتعزيرز المبرادئ التري يرتكرز 

 عليها من جهة ألر ،

م بر  فالمشررعية مبدأ معررف في جميي النظم السياسية في العالم رتارص أللبها على تاقيق  رتأكيرد االلترزا 

رراس يارروس درن (1)مررن لررسس إلررزام الاكررام رالماكررومين بقواعررد القررانون ، لرريا فإنرر  البررد مررن أن يكررون للمررواطن سررسح فعَّ

 االناراف عن مبدأ المشررعية.

، لرريا فإننررا (2)فالرقابررة القضررا ية تعررد ذلررك السررسح الرريي يضررمن لألفررراد عرردم التجررارو علررى حقرروقهم األساسررية

الة اللتزام الاكام رالماكومين بقواعد القانون، رذري سنتنارس الرقابة القضا  ية في ذيا المبا  كونها من الضمانا  الفعَّ

درر   األرستنارس المطلرب  ،مطلبينلذيا المبا  رسيتم تقسيم ، السلطة السلميبيلك تعد من ضمانا  تطبيا مبدأ تدارس 

 القضاء اإلداري ردررا في ضمان المبدأ.  القضاء الدستوري في ضمان تطبيا المبدأ، أما المطلب الثاني

 دور القضاء الدستوري في ضمان تطبيق المبدأ: المطلب األول

بها حماية الدستور رتفسرير أحكامر ، ررقابرة أعمراس السرلطا  األلرر  التي يناط القضاء الدستوري ذو الجهة 

مدن مرن مكانرة رسرمو الدسرتور ذاتر ، لريا للتأكد من انسجامها مي النصوص رالمبادئ الدستورية، ممرا يجعر  مكانتر  مسرت

فسبد من اسرتعراؤ أبررو التعريفرا  التري جراء  بصردد تعريرف القضراء الدسرتوري ليتسرنى بريلك الوقروف علرى دررا 

كضمانة لتطبيا مبدأ التدارس السلمي للسرلطة، فقرد اتجر  بعرض الفقهراء إلرى تعريرف القضراء الدسرتوري بأنر   "سرلطة أر 

تاافظ بالدرجة األرلى على التزام قواعد توويي صرسحيا  السرلطا ، رعردم انتهراك أي منهرا  ذيئة حصري، رذلك لكي

 .(3)لصسحيا  األلر  التي لصها بها الدستور"

ف بأنرر   "الجهررة القضررا ية الترري لصررها الدسررتور برقابررة الشرررعية الدسررتورية عنرردما تكررون الرقابررة  كمررا رُعرررِّ

أنواعهررا ردرجاتهرا بصرردد بار  مسررألة الدسرتورية عنرردما تكرون الرقابررة ال  مركزيرة أر مجموعررة الماراكم علررى الرتسف

 .(4)مركزية"

رذيا المعنى الشكلي للقضاء الدستوري، أما المعنى الموضوعي فمفادا  "الفص  في المسا   الدستورية رالتي 

 ذي المسا   التي تثير تطابا التشريي مي الدستور"، 

                                                 
ة القضا ية على السلطة التقديرية لرإلدارن، رسرالة دكتروراا، كليرة علي حسين أحمد ليسن الفهداري، االتجاذا  الاديثة في الرقاب (1)

 .1م، ص5000القانون، جامعة بغداد، 

 .90م، ص5002حسين عبد العاس مامد، الرقابة اإلدارية بين علم اإلدارن رالقانون، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  (2)

 .112م، ص5005ء درلة القانون، المؤسسة الاديثة للكتاب، لبنان، د. أمين عاطف صليبا، درر القضاء الدستوري في إرسا (3)

د. عصم  عبد هللا الشيخ، مد  استقسس القضراء الدسرتوري فري مرأن الرقابرة علرى دسرتورية التشرريعا ، دار النهضرة العربيرة،  (4)

 .5م، ص5002القاذرن، 
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طريررا القضرراء الدسررتوري تعنرري التاقررا مررن االلتررزام بأحكررام الدسررتور، رجعرر   أن الرقابررة الدسررتورية عررنذرريا ريعنرري 

ا ، ربهريا فرإن القضراء الدسرتوري يقروم علرى عردن أسرس فلسرفية (1)تصرفا  كافة السلطا  تدرر فري فلكر  رال تجافير  أبرد 

لسرلطة رمرن ذريا تصب في مجموعها في لدمة الشررعية الدسرتورية رضرمانها، ربالترالي ضرمان مبردأ التردارس السرلمي ل

فضرس  عرن المجتمري، األسس حماية النظام الرديمقراطي، رسريادن الدسرتور، رضرمان احتررام الاريرا ، رإمرباع حاجرا  

ا ضمانة حقيقية لتطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة.   تاقيا االستقرار السياسي رالقانوني، ربهيا فإن  سيكون حتم 

في العراق فإن  دل  حيز الوجود رالتطبيا في ظ  قرانون إدارن الدرلرة  يتعلا بمسألة القضاء الدستوريما أما 

( منرر  مهمررة الرقابررة علررى دسررتورية القرروانين إلررى 22م، حيرر  أنرراط فرري المررادن )5002العراقيررة للمرحلررة االنتقاليررة لعررام 

ما لير ذلك فإن جميري الدسراتير ، أ(2)الماكمة االتاادية العليا، حي  جاء فيها إمارن إلى إنشاء الماكمة االتاادية بقانون

م لم تررد فيهرا أيرة إمرارن صررياة لأللري بالرقابرة 5002م إلى ما بعد 1751المؤقتة مني قيام الدرلة العراقية الاديثة عام 

 1752م، إذ ألري القرانون األساسري العراقري لعرام 1716م ردسرتور 1752على دستورية القوانين باستثناء دستوري عام 

 .(3)ستورية القوانين حينما نك على إنشاء الماكمة الدستورية العليابالرقابة على د

م( المؤق ، حي  جاء في  بأن تشك  ماكمة دستورية عليا يكون مهامها الب  فري دسرتورية 1716أما دستور )

، إال م1716( لسرنة 127م، قرانون الماكمرة الدسرتورية العليرا رقرم )1716/تشرين الثراني/12القوانين ربالفع  صدر في 

م تباينر  1790ضرون دسرتور رفري ل، (4)مهامها لسس فترن نفاذ ذلرك الدسرتور المؤقر تقم بممارسة أن ذيا الماكمة لم 

اخراء حوس مصير ذيا الماكمة، فيذب البعض إلى ضرررن إبقاء قانون الماكمة الدسرتورية سراري المفعروس  ألنر  لرم 

ا إلى أحكام المادن ) ، فري حرين ذذرب الربعض اخلرر إلرى أن قرانون الماكمرة (5)م1790دسرتور ( مرن 71يتم إلغاما استناد 

 م(،1716الدستورية العليا قد سق  بسقوط دستور )

القضاء العراقي لم يتجرأ على األلي بالدفي بعدم دستورية القوانين إال في سابقة راحدن رتجدر اإلمارن إلى أن  

( الصررادر بترراريخ 261ر مجلررس قيررادن الثررورن المنارر  رقررم )إلحررد  المارراكم العراقيررة الترري امتنعرر  عررن تطبيررا قرررا

 .(6)م المؤق 1790( من دستور 11م(، لمخالفت  لاكم الفقرن )ب( من المادن )1761/آيار/2)

( مرن 22فقد تم النك على إنشاء الماكمة االتااديرة العليرا فري المرادن )  -كما أسلفنا -فإن   م5002ام أما بعد ع

 لعراقية، قانون إدارن الدرلة ا

                                                 
 .22رلة اإلمارا  العربية المتادن، مرجي سابا، صد. حميد إبراذيم الامادي، الرقابة على دستورية القوانين في د (1)

 م.5002ينظر في ذلك قانون إدارن الدرلة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة  (2)

م، بغرض النظرر عرن االنتقرادا  التري رجهر  لهريا الرقابرة 1752( مرن القرانون األساسري العراقري لعرام 61ينظر في ذلك المادن ) (3)

ا، رلم تؤسس ألية تقاليد دستورية ذا  قيمة قانونية، ينظرر فري ذلرك  سرليم نعريم لضرير القضا ية حينها بأنها  تجربة متواضعة جد 

(، 6(، العرردد )1الخفرراجي، الرقابررة القضررا ية علررى دسررتورية القرروانين فرري الدسرراتير العراقيررة، مجلررة جامعررة أذرر  البيرر ، المجلررد )

 .259م، ص5007

 م.1716 سنةلمؤق  لا العراقي الدستور ( من69للمزيد  ينظر نك المادن ) (4)

 م.1790 العراق لسنة ( من دستور71ينظر  نك المادن ) (5)

 .51عدنان ضامن مهدي حبيب، المرجي السابا، ص (6)
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ا إلى المادن الميكورن فقرد أصردر مجلرس الرووراء باالسرتناد إلرى صرسحيات  التشرريعية األمرر رقرم ) ( 20ربالفع  راستناد 

( مررن القررانون مررا يلرري  "تنشررأ ماكمررة تسررمى 1م( )قررانون الماكمررة االتااديررة العليررا( إذ جرراء فرري المررادن )5002لسررنة )

ا فري بغرداد تمرارس مهامهرا بشرك  مسرتق  ال سرلطان عليهرا لغيرر القرانون"، كمرا الماكمة االتاادية العليرا، ريكرون مقرذر

 .(1)( من القانون على استقسس الماكمة ماليّ ا رإداريّ ا5رنص  المادن )

( منر  بقولهرا  "الماكمرة 75م، فقد جاء معرف ا الماكمة االتاادية العليرا بموجرب المرادن )5002أما دستور  /أرال 

ذي ذيئة قضا ية مستقلة ماليّ ا رإداريّ را"، رجراء  الفقررن الثانيرة مرن المرادن نفسرها مبينرة تشركيلة الماكمرة  االتاادية العليا

رطريقة تكوينها، حي  جاء فيها بأن تتكون الماكمة من عردد مرن القضران رلبرراء فري الفقر  اإلسرسمي، رفقهراء القرانون 

، أمرررا (2)بقرررانون يسرررن بأللبيرررة أعضررراء مجلرررس النررروابرياررردد عرررددذم، رتنظررريم طريقرررة التيرررارذم، رعمررر  الماكمرررة، 

 .(3)م5002( من دستور 72التصاصا  الماكمة فقد بينتها المادن )

م بالرقابرة القضرا ية علرى دسرتورية القروانين، ربمرا أن 5002بهيا الهيكلية ألي دسرتور جمهوريرة العرراق لعرام 

ع على احترام رحما ية الاقوق رالاريا  التي كفلهرا الدسرتور، فبوجرود القضراء الرقابة القضا ية تهدف إلى حم  المشرِّ

ع رالقضاء الدستوري تاديد الاقوق رالاريا  رحمايتها، فضس  عرن أنهرا تشرك  ضرمانة  الدستوري يكف  ك  من المشرِّ

، ربمررا أن (4)فاعلرة لدسررتورية القروانين، حيرر  يتسررم القضراء بالايرراد رالنزاذررة راالسرتقسلية، فضررس  عررن الخبررن القانونيررة

الرقابة الدستورية بهريا المكانرة رتلرك األذميرة، أي أنهرا تعمر  علرى حمايرة النظرام الرديمقراطي رسريادن أحكرام الدسرتور، 

رضمان حقوق األفراد رحرياتهم رتمني االفتئا  عليها رتؤدي إلى تاقيا االستقرار السياسري رالقرانوني، رالريي بردررا 

مي للسلطة، فإن تلك الرقابة إذا ما مورس  بالشك  المطلروب راألسرس السرليمة، فإنهرا ال يأتي إال من لسس التدارس السل

ا ربس ريب ستكون ضمان ا لتطبيا مبدأ التدارس السلمي للسلطة.  حتم 

 دور القضاء اإلداري في ضمان تطبيق المبدأ: المطلب الثاني

دللها بإمرباع الااجرا  العامرة عرن طريرا تؤدي اإلدارن مهام كبيرن في حيان المجتمعا  الاديثرة، مرن لرسس تر

تاقيرا المصرلاة العامرة رحمايرة النظرام العرام، رعنرد ممارسرة ذريا المهرام مرن لإنشاء رإدارن المرافا العامة التي تهدف 

جانب اإلدارن، فإن  يتوجب عليها احترام قواعد المشررعية، رذيا ال يمكن ضمان  عن طريا النصوص القانونيرة فقر ، 

الة ركفيلة تلزم اإلدارن في التقيد بمبدأ المشررعية.ب  البد م  ن إيجاد رسا   فعَّ

رالقضاء اإلداري يمث  أحد أذم ذيا الوسا  ، حي  إن  يتولى رقابة احترام اإلدارن للقانون بمعناا الواسي، فيما 

ا من الترواون برين المصرلاة العا مرة التري تهردف لهرا اإلدارن، يصدر عنها من تصرفا  قانونية أر مادية، فيقيم بيلك نوع 

                                                 
 .26، دار الضياء للطباعة رالتصميم، النجف، ص1مكي ناجي، الماكمة االتاادية العليا في العراق، ط (1)

 م.5002عراقي الدا م لعام ينظر في ذلك الدستور ال (2)

 م.5002 لسنة ( من الدستور العراق72ينظر  نك المادن ) (3)

، المكتررب الجررامعي الارردي  للنشررر، 1د. عبررد الاكرريم عبررد الجليرر  المغبشرري، أومررة المعارضررة فرري الررنظم السياسررية المعاصرررن، ط (4)

 .226 -229م، ص5015
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رالمصررلاة الخاصررة المتمثلررة فرري حقرروق األفررراد رحريرراتهم الترري يجررب إال تقيررد إال تاقيق ررا للمصررلاة العامررة رفرري حرردرد 

 .(1)القانون

فالسلطة اإلدارية عندما تخضي للقانون في جميري تصررفاتهم أي أنهرا عنردما تاتررم مبردأ المشرررعية فرإن ذلرك 

الاكم دستوريّ ا، رلكي يكون األمر كيلك فسبد من رجرود قضراء إداري متخصرك يمرارس رقابرة  سيؤدي أن يكون نظام

الة رمثمرن على أعماس اإلدارن للتأكيرد علرى مبردأ المشرررعية مرن جهرة، رضرمان حمايرة  مرن رحقروقهم األفرراد حريرة فعَّ

 .(2)جهة ألر 

الررة إال فرري ظرر  الرقابررة يترتررب علررى ذلررك، أن حقرروق األفررراد رحريرراتهم ال يمكررن ضررمانها بصرر ورن جديررة رفعَّ

ا الستقسس رحياد القضاء رتخصص  ذيا من جهرة، كمرا أن ذريا الرقابرة  القضا ية بشقيها الدستوري راإلداري، ذلك نظر 

تؤدي من جهة ألر  إلى حرص اإلدارن علرى القيرام بأعمالهرا فري حردرد مبردأ المشرررعية حترى ال تتعررؤ للطعرن فري 

 .(3)قراراتها

ا فإن القضاء اإلداري يساذم في ضمان الشرعية الدستورية بشك  مبامر رلير مبامر، فهو يساذم بشرك  ربهي

مبامر عندما يلغي القرارا  الفردية الصرادرن لسف را للقرانون، ريسراذم بشرك  ليرر مبامرر، فري حراس مرا إذا كران القررار 

ا إلى قانون لير دستوري،  اإلداري قد صدر استناد 

القضاء اإلداري بوقف النظر في الدعو  رترفي البر  فري عردم دسرتورية القرانون إلرى الماكمرة فتقوم ماكمة  

الدستورية المختصة، ربما أن الشرعية الدسرتورية تعنري رفق را التجراا الربعض دسرتورية السرلطة أي أن تكرون ممارسرتها 

داري يعرد ضرمانة لنظرام الاكرم برمتر ، حير  إن ، ربما أن القضراء اإل(4)لصسحيتها رفق ا للدستور رالنظام القانوني القا م

األجهزن اإلدارية تعد في حقيقتها راجهة النظام السياسي إواء المواطن، رالمرآن العاكسة التي ير  فيها الجمهور طبيعرة 

ا مرن مظراذر الدرلرة القانونيرة مرن لرسس إلضراع جميري (5)الاكومة رنظام الاكرم ، ربمرا أن القضراء اإلداري يعرد مظهرر 

، ليا فإن الردرر الكبيرر للقضراء اإلداري كضرمانة لتطبيرا (6)عماس اإلدارن لمبدأ المشررعية عن طريا الرقابة القضا يةأ

 مبدأ التدارس السلمي للسلطة قد تجلى بوضوح من لسس ذلك.

ا1767أما في العراق فقد بدأ تنظيم القضاء اإلداري مني عام  ا جديرد  ني لقرانون عنردما أنشرأ التعردي  الثرا ،م عهرد 

 م، ماكمة القضاء اإلداري، رأعاد تنظيم مجلس االنضباط العام،1797( لسنة 12مجلس مور  الدرلة رقم )

                                                 
 .1م، ص5010القضاء اإلداري، الغفران للخدما  الطباعية، بغداد، د. نجيب للف أحمد، د. مامد علي جواد كاظم،  (1)

 .16م، ص5001، منشأن المعارف، اإلسكندرية، 2د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، القضاء اإلداري، ط (2)

، اإلصدار التاسي، د. قيس عبد الستار عثمان، األذمية العلمية للقضاء اإلداري، با  منشور، مجلة كلية الاقوق، جامعة النهرين (3)

 .2م، ص5001

م، 5007  د. عليان بوويان، درلة المشررعية بين النظرية رالتطبيا، دار الجامعة الجديدن، اإلسركندرية، 22المرجي السابا، ص (4)

 .106ص

 .2م، ص5001د. إبراذيم عبد العزيز مياا، القضاء اإلداري، منشأن المعارف، اإلسكندرية،  (5)

 .62ستار عثمان، األذمية العلمية للقضاء اإلداري، مرجي سابا، صد. قيس عبد ال (6)
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س الماكمة رالمجلس التصاصا  النظر في بعض   التي قرد  النزاعا رجعل  ذيئة من ذيئا  مجلس مور  الدرلة رلوَّ

ي العراق كان ضعيف ا نتيجة استثناءا  ررد  على التصاصرات  إال أن القضاء اإلداري ف، (1) األفراد راإلدارنتثور بين 

م، 5002ذرو حترى صردرر دسرتور جمهوريرة العرراق النافري لعرام كمرا الاراس  ربقيرمنفعت  من النظر في حاال  عديدن، 

 في صرلب الدسرتور نفسر ، –حي  إن األلير قد عم  على دسترن القضاء اإلداري من لسس إيراد ذلك القضاء اإلداري 

، رنلخرك ممرا تقردم برأن القضراء يعرد المرجري األعلرى رالمرسذ الاقيقري (2)( مرن الدسرتور101رذيا ما جاء  ب  المادن )

اليي تلجأ إلي  اإلدارن راألفراد على حد سواء، للتأكد من االلتزام بمبدأ المشررعية، فالرقابة القضا ية تعد ضمان ا حقيقيّ را 

مامد كام  ليلة، اليي يقوس أن  "الرقابة القضا ية تعرد مرن أذرم صرور  أكدا الدكتورد رحقوقهم، رذيا ما لمصلاة األفرا

الرقابة في الدرلة  ذلك ألن القضاء ذو الجهة المؤذلرة لامايرة مبردأ المشرررعية مرن العبر  بر  رالخرررج علرى أحكامر ، 

تقسس فري أداء رظيفتر "، فالرقابرة ريقوم القضاء بمهمت  ذيا إذا ما توفر  لر  الضرمانا  الضررررية التري تكفر  لر  االسر

  يتجلى في توفير حماية للمواطنين، أما األولالتي تمارسها الماكمة بهيا الخصوص تهدف إلى تاقيا ذدفين أساسيين، 

   فإن  يهدف إلى ضمان احترام اإلدارن لمبدأ المشررعية.الثاني

را سريكون ضرمانة مهمرة مرن ضررمانا  تطبيرا مبردأ الترد ارس السرلمي للسرلطة، رصريانة رضررمان ربهريا فإنر  حتم 

ا لهيا الدرر الكبير الريي يقروم بر  القضراء اإلداري فري ضرمان  حقوق األفراد، فقد جاء قرار مجلس االنضباط العام داعم 

( فرري 11تطبيررا المبرردأ، حيرر  جرراء فرري قرررارا  "... رلررد  تسررديد النظررر إلررى قرررار مجلررس ماافظررة ميسرران العرردد )

جلس أن ذيا القرار قد صدر من درن االستناد إلى قانون أر نك يخوس ذيا الصرسحية، حير  م... رجد الم11/2/5001

إن النظر في قضايا حزب البع  )المنا ( قد تادد التصاص النظر فيها من قبر  الهيئرة الوطنيرة الجتثراث البعر ، فرإن 

رحير  إن القررار اإلداري الريي  قرار مجلس ماافظة ميسان المنوا عن  قد لرق قواعد االلتصراص المارددن للهيئرا ،

( مررن 11يصرردر مررن سررلطة ليررر مختصررة بإصرردارا ال يرتررب أاررر قررانوني فيكررون قرررار مجلررس ماافظررة ميسرران رقررم )

 .(3)القرارا  المعدرمة"

( بخصروص منري أحرد المرمراين مرن 11لسصة القوس أن مجلس ماافظة ميسان قد أصدر قرارا ذي الرقم )

ن  ينطبا علي  قانون اجتثاث البع ، رذريا القررار يعرد مرن القررارا  التري فيهرا االلتصراب الترمي  لسنتخابا  بداعي أ

ألرر  ال توجرد سرلطة إداريرة علرى التصراص سرلطة إداريرة تعردي للسلطة أي في  عيب التصاص جسيم رذو ما يعني 

لقررار مرن القررارا  المعدرمرة بصلة، مما دفي القضراء اإلداري ممرثس  بمجلرس االنضرباط العرام إلرى اعتبرار ذريا ابينهما 

 كون مجلس الماافظة الميكورن ليس جهة التصاص في القضية،

                                                 
 .62د. نجيب للف أحمد، د. مامد علي جواد كاظم، المرجي السابا، ص (1)

، إعداد رنشر 1د. عصم  عبد المجيد بكر، مجلس مور  الدرلة )الماضي، الااضر، المستقب (، موسوعة القوانين العراقية، ط (2)

 .21م، ص5007ي، بغداد، صادق جعفر األنبار

م  د. نجيب للف أحمد، د. مامد علي جرواد كراظم، القضراء 17/6/5009، في 5009ينظر في قرار مجلس االنضباط العام رقم  (3)

 .115م، ص5011، 5اإلداري، ط
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ربهيا فإن القضاء اإلداري ذنا قد مني الجهة اإلداريرة ليرر المختصرة بالتجرارو علرى حقروق األفرراد مرن لرسس إصردار  

ذيئرا  ألرر  قرد يصردر بنراء  قرارا  ليس  من التصاصها ب  قد يكرون القررار اإلداري مرن مجلرس الماافظرة أر مرن 

على اعتبارا  طا فية أر مخصية رليرذا من االعتبارا  التي ال تم  للمصلاة العامة بصلة، رمادام األمر كيلك فرإن 

الرردرر الرريي يقرروم برر  القضرراء اإلداري فرري حرردرد المشررررعية ذررو فرري ذا  الوقرر  درر فرري ضررمان تطبيررا مبرردأ الترردارس 

 السلمي للسلطة.

 الخاتمة

ر عملية تدارس السلطة في األنظمة السياسية بشك  عرام فري ممارسرا  تعمر  فري مجموعهرا علرى تثبير  تناص

 الااكم، ربالتالي فإنها تعم  جاذدن على استبعاد الكثير من أمكاس الثقافة السياسية أر التنمية السياسية.

ل  إلررى العديررد مررن األنظمررة إن المنررادان باإلصررسح الترري أطلقتهررا الاريررا  رالررديمقراطيا  الدرليررة قررد رصرر

السياسية، رأذم ذيا اإلصرسحا  ذري توسريي دا ررن المشراركة السياسرية، ممرا يعنري بالضررررن إفسراح المجراس أمرام كر  

 القو  في الدرلة للمساذمة في اتخاذ القرار السياسي أي بألي دررذا المركزي في عملية تدارس السلطة.

إجراء إصسحا  سياسية راجتماعية راقتصادية رفكرية راقافية تكرون رحتى نخرج من ذيا اإلمكالية البد من 

 رمن ذنا يستخلك الباح  مجموعة من النتا ج رالتوصيا  كما يلي   ماملة لك  مكونا  المجتمي.

 النتائج: -أولً 

حرا من حا ك  إنسان أن يعتبر موقف  صاياا  لير لاطئا ، لكن اعتداد اإلنسان بنفس  ال يعطي  حا مصرادرن  .1

اخلرين في أن يعتقدرا بأنفسهم ما اعتقدا ذو بنفس   ألن االعتقاد بانفراد اليا  بالصاة بصرورن مطلقرة يقطري 

الطريا على التواص  رالمراجعرة، ربالترالي ياروس درن تأسريس صريغة سرلمية للتعامر  مري ظراذرن االلرتسف 

 األمر اليي يعني بدررا تدارال  سلميا  للسلطة.

مراكررز القررو  السياسررية راالقتصررادية راالجتماعيررة رالثقافيررة فرري المجتمرري تررؤدي إلررى انعرردام  انعرردام الثقررة بررين .5

 التدارس الار رالسليم للسلطة، ريا  ما  ذلك توويي موارد الدرلة على أسس ميزان القون.

إن انقسام المجتمعا  إلى جبها  متصارعة رمتعارضة ذو دلي  علرى للر  راضر  فري عمليرة تردارس السرلطة  .2

لسلمي في األنظمة السياسية، رسيقود ذلك فري نهايرة األمرر إلرى ضرياع التوجر  رالعرودن إلرى االقتتراس الرداللي ا

 ريلغى قانون المنطا راالستقرار.

 إن التدارس السلمي للسلطة يلخك سما  النظام الديمقراطي. .2

الردرس، إال أنهرا تكرون  أن النصوص الدستورية قرد ال تكرون المارك الاقيقري للممارسرة السياسرية فري كثيرر مرن .2

 مؤمرا  للتوج  فيما يتعلا بانتقاس السلطة.

 يعد من العناصر المهمة رالركا ز األساسية للاكم الديمقراطي اليي يبنى على إرادن الشعب، إن تدارس السلطة  .1

ذريا نظم التري ترالقواعرد القانونيرة مخالفرة بسربب تدارس السلطة الكثير مرن المشراك  رالعقبرا  تواج  عملية رقد 

تأايرذرا علرى جميي القو  السياسية تولي السلطة أر المشاركة فيها، رمن ارم لآلياتها، فسبد رعدم التقيد بالعملية 

 التي تخدم المصلاة العامة.صني القرارا  السياسية 
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بنرراء ينابيعرر ، رمررن اررم رتجفيررف  ،دال  الدرلررةبررمررب  العنررف القضرراء علررى يررؤدي الترردارس السررلمي للسررلطة إلررى  .9

 .راالستقرار رالتطورالتنمية رتاقيا  ،، راليي يسهم في تعزيز الديمقراطيةمجتمي متماسك

 راالنقسبا  العسكرية.روعزعة االستقرار قيام الثورا  يؤدي إلى عدم إن التدارس السلمي للسلطة  .6

ارزب الريي إن التدارس السلمي للسلطة يقوم على أساس الرجوع إلى الشرعب فري تاديرد التيرارا للشرخك أر ال .7

يولي  السلطة نيابرة عنر ، فرإن رسريلة ذريا الرجروع البرد أن تكرون معبررن عرن رأي المرواطن رمارددن اللتيرارا 

 بشك  حقيقي، رفي ذيا اإلطار يعد االنتخاب الوسيلة األساسية لتدارس السلطة سلميا .

لدسرتور الجديرد لعرام دسرتورا  رمؤسسرا ، جراء ا 5002بعد التغييرر الكبيرر الريي مرهدا العرراق عقرب أحرداث  .10

رقبل  قانون إدارن الدرلة العراقية للمرحلرة االنتقاليرة علرى تبنري المبرادئ الديمقراطيرة رحترى أن دسرتور  5002

قد أمار بالنك على تبني مبدأ التدارس السلمي للسلطة، إال أن  ألف  النك على بيان اخليا  رالوسرا    5002

 مكليا  من درن تطبيا.التي تضمن تطبيق  مما حد  ب  أن يبقى 

ليشرير صرراحة رفري المرادن )السادسرة( منر  إلرى تبنري مبردأ  5002جاء دستور جمهورية العراق الردا م لعرام   .11

التدارس السلمي للسلطة، ركيلك جع  الشعب مصدر السلطا  رأقرر مبردأ الفصر  برين السرلطا  رالرقابرة علرى 

اب الديمقراطيررة رعمررد إلررى تعزيررز درر مؤسسررا  دسررتورية القرروانين ركفرر  حريررة تأسرريس الجمعيررا  راألحررز

 المجتمي المدني رتطويرذا.

 التوصيات: -ثانياً 

فري  آرا هرم المشرررعةللتعبيرر عرن تنظريم مسرتق  يؤمن لهرا  نظام قانوني للفئا  االجتماعية كافةإيجاد البد من  .1

 تشريعي ديمقراطي.نظام السلطة السياسية تا  مظلة إلى السعي السلمي للوصوس 

لتركيررز علررى أن تتارروس األنظمررة السياسررية إلررى األلرري بالدرلررة الاديثررة بايرر  تضررمن ترردارال  للسررلطة بررالطرق ا .5

 السلمية رالسير درن إبطاء ربشك  ملموس رعملي في طريا بناء نظم ديمقراطية.

أصربا  التري رالعملية السياسية مثر  األحرزاب السياسرية رالشعب لتنظيم تنظيما  رسيطة بين الاكومة إيجاد  .2

 . الاديثة في النظم الديمقراطيةمن الظواذر المهمة 

أن تكون ذيا الديمقراطية السياسية متناسبة مي األرضاع االجتماعية راالقتصرادية فري الدرلرة بمرا ياقرا سريادن  .2

 فعلية للشعب يستطيي أن يتعام  معها باقتدار.

ا مروادا مري نمروذج النظرام السياسري الريي التركيز على إصرسح قروانين الدرلرة رأذمهرا الدسرتور باير  تتوافر  .2

 ينشدا المجتمي رمي القانون الدرلي العام رقوانين االنتخابا  رالصاافة رالتكوينا  الازبية. 

تشجيي قياسا  الرأي العام رتاريرذا من العوا ا باعتبارذا من رسا   الديمقراطية األساسية، رتشكي  ذيئا   .1

 م بصورن دقيقة في القضايا السياسية راالجتماعية راالقتصادية. رمراكز باثية الستطسع الرأي العا

المساران بين المواطنين في االنتخاب رالترمري  رذرو مرا يمثر  أذرم أسرس الديمقراطيرة، حير  إن المسراران فري  .9

 االنتخاب رالترم  تمث  إتاحة الفرص بين جميي األفراد.
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كررار قيررادن الارزب للسررلطة، رالسرريرن مرن لررسس النفرروذ أن تقروم ذرريا االنتخابررا  بصرورن درريررة ربمررا يمنري احت .6

 راألمواس على مجر  العملية االنتخابية.

تنظرريم العمليررة السياسررية رذلررك أن ممارسررة الديمقراطيررة رترردارس السررلطة يتطلررب تنظرريم العمليررة السياسررية رفقررا   .7

 لإلجراءا  رالقواعد الديمقراطية.

مي المدني لسنتخاب رذرو مرا يضرمن حريرة رنزاذرة االنتخابرا  مراقبة مؤسسا  حقوق اإلنسان رمنظما  المجت .10

 رعدم رقوع مخالفا  تتعلا باالنتخاب باي  ال تخضي في عملها ألي جهة حكومية أر حزبية

التأكيررد علررى ضرررررن اسررتقسس القضرراء رسرريادن القررانون رالعمرر  بمبرردأ الفصرر  بررين السررلطا  فإنهررا الركررا ز  .11

 أ التدارس السلمي للسلطة.األساسية التي يستند عليها مبد
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 دار الارية للطباعة. بغداد.  مبدأ سيادن القانون.(.  1796توفيا، سمير ليري. ) .9

 . دار مجدالري للنشر رالتوويي. عمان. 1ط موسوعة علم السياسة.(.  5002الجاسور، ناظم عبد الواحد. ) .6

دار الجامعرة  ابية.الضمانا  الدستورية لنزاذة االنتخابا  الني(.  5012الجبوري، ذامم حسين علي صال . ) .7

 الجديدن. اإلسكندرية. 

 . دار الاكمة. بغداد. 1ط تشريعا  الجمعيا  راألحزاب السياسية في العراق.(.   5005الجدن، رعد ناجي. ) .10

القانون الدستوري رالشرعية الدستورية في ضوء قضاء الماكمرة الدسرتورية (.  5002جماس الدين، سامي. ) .11

 للنشر. اإلسكندرية.. منشأن المعارف 5ط العليا.

 . دار الشررق. مصر. 1ط حصاد القرن العشرين في علم القانون.(.  5001الجم ، يايى. ) .15

دار المطبوعررررا  الجامعيررررة.  االسررررتفتاء الشررررعبي رالشررررريعة اإلسررررسمية.(.  5002الالررررو، ماجررررد رالررررب. ) .12

 اإلسكندرية. 

. 1ط نين في درلرة اإلمرارا  العربيرة المتاردن.الرقابة على دستورية القوا(.  5011الامادي، حميد إبراذيم. ) .12

 المركز القومي لإلصدارا  القانونية. اإلمارا . 

. دار مجررردالري للنشرررر 1ط األسررراس فررري العلررروم السياسرررية.(.  5002الامرررداني، قاطررران أحمرررد سرررليمان. ) .12

 رالتوويي. األردن. 

 ة بغداد. كلية القانون. جامع األنظمة السياسية.(.  5006لالد، حميد حنون. ) .11

 .  المؤسسة الاديثة للكتاب. لبنان. 1ط مفاذيم أساسية في علم السياسة.(.   5011لضر، لضر. ) .19

. دار الثقافررة للنشررر 1ط الوسرري  فرري الررنظم السياسررية رالقررانون الدسررتوري.(.  5007الخطيرب، نعمرران أحمررد. ) .16

 رالتوويي. 

. دار 1ط لسرلطة رالاريرة فري األنظمرة الدسرتورية.التواون برين ا(.  5006الدراجي، جعفر عبد السادن بهير. ) .17

 الاامد للنشر رالتوويي. عمان. 

. دار النهضررة 1ط مرتكررزا  الاكررم الررديمقراطي رقواذررد الاكررم الرمرريد.(.  5010درريرر،، مامررد فهرريم. ) .50

 العربية للنشر. القاذرن. 

ر المررد  للثقافررة رالنشررر. دا التارروس الررديمقراطي رالمجتمرري المرردني.(.  5002رمرريد، عبررد الوذرراب حميررد. ) .51

 بيرر . لبنان.

. مكتبررة مرردبولي. 5ط أنمرراط االسررتيسء علررى السررلطة فرري الرردرس العربيررة.(.  1772ورنوقررة، صررسح سررالم. ) .55

 القاذرن. 

. مركررز دراسررا  الوحرردن 1ط أنمرراط انتقرراس السررلطة فرري الرروطن العربرري.(.  5015ورنوقررة، صررسح سررالم. ) .52

 العربية. بيرر . 

دار الاكمررة  مبررادئ القررانون الدسررتوري رتطررور النظررام السياسرري فرري العررراق.(.  1770د. )السرراعدي، حميرر .52

 للطباعة رالنشر. الموص . 
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. دار الطليعررة للطباعررة رالنشررر. بيرررر . 1ط الطريررا إلررى الديمقراطيررة.(.  1790سرريف الدرلررة، عصررم . ) .52

 لبنان. 

. دار 5. طاء الماكمرة الدسرتورية العليراالنظام االنتخابي على ضروء قضر(.   5002ماري، جورجي مفيا. ) .51

 النهضة العربية. القاذرن.

 . المكتبة القانونية. بغداد.1. ج5ط القانون الدستوري.(.  5009الشاري، منير. ) .59

 منشأن المعارف. اإلسكندرية.  القضاء اإلداري.(.   5001مياا، إبراذيم عبد العزيز. ) .56

سس القضرراء الدسررتوري فرري مررأن الرقابررة علررى دسررتورية مررد  اسررتق(.  5002الشرريخ، عصررم  عبررد هللا. ) .57

 دار النهضة العربية. القاذرن.  التشريعا .

المؤسسرة الاديثرة للكتراب.  درر القضاء الدستوري في إرساء درلة القرانون.(.   5005صليبا، أمين عاطف. ) .20

 لبنان.

. العاتك لصناعة الكتراب. 5ط ارنة.األنظمة السياسية رالدستورية المق(.   5007العاني، حسان مامد مفيا. ) .21

 القاذرن. 

مؤسسررة دار الكتررب  القررانون الدسررتوري.العرراني، علرري لالررب لضررر، رد. لطيررف، نرروري. )برردرن ترراريخ(.   .25

 للطباعة رالنشر. بغداد. العراق.

منشررأن المعررارف للطباعررة.  أنظمررة االنتخابررا  فرري مصررر رالعررالم.(.  1770عبررد هللا، عبررد الغنرري بسرريوني. ) .22

 سكندرية. اإل

 . منشأن المعارف. اإلسكندرية. 2ط النظم السياسية.(.  5005عبد هللا، عبد الغني بسيوني. ) .22

 . منشأن المعارف. اإلسكندرية. 2ط القضاء اإلداري.(.  5001عبد هللا، عبد الغني بسيوني. ) .22

 بغداد.  . دار دجلة.1ط االنتخابا  ضمان حريتها رنزاذتها.(.   5007العبدلي، سعد مظلوم. ) .21

. منشرورا  1ط ضمانا  مبدأ المساران في بعض الدساتير العربيرة.(.   5012العبيدي، أحمد فاض  حسين. ) .29

 الالبي الاقوقية. بيرر . لبنان.

دار الجامعرررة الجديررردن.  آليرررا  حمايرررة القاعررردن القانونيرررة الدسرررتورية فررري الجزا رررر.(.  5010علررروش، فريرررد. ) .26

 الجزا ر. 

دار الكترراب  المبررادئ األساسررية للررنظم السياسررية رأنظمررة الاكررم المعاصرررن.(.  0095علرري، سررعيد السرريد. ) .27

 الادي . القاذرن. 

. مؤسسرررة 1ط ضرررمانا  حقررروق اإلنسررران فررري إقلررريم كوردسرررتان العرررراق.(.  5002قرررادر، يعقررروب عزيرررز. ) .20

O.P.L.C  .للطباعة رالنشر. أربي . العراق 

 كلية القانون. جامعة بغداد.  الدستوري في العراق.النظام (.  1760الكاظم، صال  جواد رآلررن. ) .21

 دار الاكمة. بغداد.  األنظمة السياسية.(.  1771الكاظم، صال  جواد، رد. العاني، علي لالب. ) .25

 . الدار للعلوم. بيرر . 1ط الارية االصطسح في العالم العربي.(.  5002مافوظ، مامد. ) .22
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دار الفكرررر الجرررامعي.  ة اإلداريرررة برررين علرررم اإلدارن رالقرررانون.الرقابررر(.   5002مامرررد، حسرررين عبرررد العررراس. ) .22

 اإلسكندرية. 

 درر القضاء رالمجتمري المردني فري اإلمرراف علرى العمليرة االنتخابيرة.(.  5010مرجان، السيد أحمد مامد. ) .22

 . دار النهضة العربية. القاذرن. 5ط

. المكترب 1ط الرنظم السياسرية المعاصررن.أومرة المعارضرة فري (.  5015المغبشي، عبد الاكيم عبد الجلير . ) .21

 الجامعي الادي  للنشر. 

 . دار الضياء للطباعة رالتصميم. النجف.1ط الماكمة االتاادية العليا في العراق.(.  5009ناجي، مكي. ) .29

 الرسائل العلمية: -اً ثالث

 رسائل الدكتوراه: -

حررزاب السياسررية فرري العررراق"، رسررالة (.  "التنظرريم الدسررتوري رالقررانوني لأل5005مررريف، مثرريم حنظرر . ) .1

 دكتوراا. كلية القانون. جامعة بغداد، العراق.

(.  "االتجاذررا  الاديثررة فرري الرقابررة القضررا ية علررى السررلطة 5000الفهررداري، علرري حسررين أحمررد لرريسن. ) .5

 التقديرية لإلدارن"، رسالة دكتوراا. كلية القانون. جامعة بغداد، العراق. 

 رسائل الماجستير: -

(.  "التعاقب على السلطة في العراق المعاصر"، رسرالة ماجسرتير. كليرة 5012الجبوري، جاسم مامد أحمد. ) .1

 العلوم السياسية. جامعة بغداد، العراق. 

(.  "درر القضراء الدسرتوري العراقري فري حمايرة الاقروق رالاريرا "، 5015حبيب، عدنان ضامن مهردي. ) .5

 تكري ، العراق. رسالة ماجستير. كلية القانون. جامعة 

(.  "نظررم االنتخرراب دراسررة مقارنررة"، رسررالة ماجسررتير. كليررة الاقرروق. 1779الرردباس، علرري مامررد صررال . ) .2

 الجامعة األردنية، األردن. 

(.  "االلتصاصررا  التشررريعية االعتياديررة لررر يس الدرلررة"، رسررالة 5002الرردليمي، تغريررد عبررد القررادر علرري. ) .2

 غداد، العراق. ماجستير. كلية القانون. جامعة ب

(.  "الترردارس السررلمي لمنصررب ر اسررة الدرلررة"، رسررالة ماجسررتير. كليررة 5011المررالكي، را ررد حمرردان عاجررب. ) .2

 القانون. جامعة باب ، العراق.

   :المجالت العلميةاألبحاث المنشورة في  -اً رابع

 (.15ييية". مجلة الكوفة  )(.  "الرقابة البرلمانية على السلطة التنف5011البديري، حسن علي عبد الاسين. ) .1

(.  "الرقابرة القضرا ية علرى دسرتورية القروانين فري الدسراتير العراقيرة". 5007الخفاجي، سرليم نعريم لضرير. ) .5

 (.6) 1مجلة جامعة أذ  البي   

م". 5002(.  "الضمانا  الدستورية للاقوق رالاريا  في الدستور العراقي لعرام 5012رميد، رسن حميد. ) .2

 (.2) 51اب  للعلوم اإلنسانية  مجلة جامعة ب
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 (.5) 55(.  "رسا   الرقابة البرلمانية على الاكومة". مجلة العلوم القانونية  5009الرفعي، علي كاظم. ) .2

م". مجلررة المستنصرررية 5010-5009(.  "االنتخابررا  البرلمانيررة العراقيررة 5015سررلومي، فاطمررة حسررين. ) .2

 (.20للدراسا  العربية رالدرلية  )

(.  "درر الررأي العرام فري الكفراح الدسرتوري للشرعوب". مجلرة جامعرة كرربسء 5007ي، ميثم حسرين. )الشافع .1

 (.5العلمية  )

(.  "التعدديرة الازبيرة فري العرراق فري ظر  ليراب قرانون األحرزاب". مجلرة العلروم 5011صال ، نغم مامد. ) .9

 (.22السياسية  )

م". 5002ااسن رالمسارئ "دراسرة حالرة العرراق بعرد عرام (.   "التعددية الازبية الم5011عبد لليفة، آذار. ) .6

 (. 17مجلة كلية التربية األساسية. الجامعة المستنصرية  )

(.  "األذمية العلمية للقضاء اإلداري"، مجلة كلية الاقوق. جامعة النهررين  5001عثمان، قيس عبد الستار. ) .7

(7.) 

لررى أعمرراس الاكومررة "دراسررة فرري االسررتجواب (.  "رقابررة مجلررس النررواب ع5010القيسرري، حنرران مامررد. ) .10

 (.10) 2البرلماني". مجلة الاقوق  

 (.12(.  "دراسة في تموي  األحزاب السياسية في العراق". مجلة الاقوق  )5011القيسي، حنان مامد. ) .11

 (.  "اإلدارن االنتخابيرة فري العرراق رأنمراط اإلمرراف علرى االنتخابرا  فري5010الموسوي، صفاء إبراذيم. ) .15

 (.2) 6العالم". مجلة جامعة كربسء العلمية  

(.  "تطور قرانون األحرزاب السياسرية فري العرراق". مجلرة 5015يوسف، بشار حسن، رنجيب، سار مامد. ) .12

 (.22) 15الرافدين للاقوق  

 :والقرارات القوانين واألحكام القضائية -ساً خام

 م.1716( أيلوس 51) العراق دستور .1

 م.1712سان ( ني57) العراق  دستور .5

 م.5002الدستور العراقي لسنة  .2

 م.1790 الدستور العراقي لسنة .2

 م.5002قانون إدارن الدرلة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة  .2

 م.1771( لسنة 20قانون األحزاب السياسية العراقي رقم ) .1

 م.1799( لسنة 20قانون األحزاب السياسية المصري رقم ) .9

 م.5002( لسنة 79اسية رقم )قانون األحزاب رالهيئا  السي .6

 م.1752القانون األساسي العراقي لعام  .7

 م.1711قانون االنتخاب الفرنسي لسنة  .10

 م.5002( لسنة 11قانون االنتخابا  العراقي رقم ) .11
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 م.5006( لسنة 2قانون االنتخابا  راالستفتاء اللبناني رقم ) .15

 م.17/6/5009، في 5009قرار مجلس االنضباط العام رقم  .12

 م.5009 داللي لمجلس النواب العراقي لسنةال النظام .12
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