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 الشكر والتقدير
 

 شكرك ربي عمى ِنعِمك التي الُتعد، واآلئك التي الالميم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو أ

 ، وأشكرك عمى أن يسرت لي إتمام ىذا البحث عمى الوجو الذي أرجو ترضى بو عني .ُتحد

، طَلل حامد خميلالفاضل الدكتور  ال يسعني إال أن اتوجو بالشكر إلى مشرفي  وفي ىذا المقام 

، إلى أن صار ذ أن كان الموضوع عنوانًا وفكرةنعمى الباحث والبحث مُ  الذي لو الفضل بعد اهلل تعالى

وأتقدم بشكر الجزيل الى األساتذة الموقرين الذين ساىموا في  ،والتقدير ، فمو مني جزيل الشكربحثاً 

 .جميع المكاتب العممية التي ساىمة في مساعدتي ، والىريسي عبر السنين ماضييا وحاضرىاتد

زاء وبعيدًا عن اجواء الدراسة من ال يسع الكَلم عن وصفيم أولئك ىم اىمي وعائمتي االع          

وزوجي ( ألذين صبروا وعانوا من أجل أن اوصل طريق النجاح  يأمو  أبي وأخص منيم بالذكر )

وقفوا بجانبي وغمروني بحبيم اسأل اهلل أن يحفظيم لي فميم واليفوتني الشكر الى أفراد اسرتي الذين 

 الفضل في وصولي الى ىذه المرحمة أمدىم اهلل بالعمر المديد .

 والى من ذكراىم ال تنسى ) اصدقائي وصديقاتي ( خَلل الدراسة
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 المقدمة

، وتعتبر م المتبعة في كثير من دول العالمتعد النظم البرلمانية واحدة من اىم انواع نظم الحك       

النظام  ، وتطور ىذابيذا النظام، وكان ذلك في العصور الوسطىبريطانيا أول دول العالم التي اخذت 

السمطة التنفيذية اي وجود شخصيتين ، ويقوم ىذا النظام عمى مبدأ ثنائية حتى وصل ماىو عميو اليوم

، وما ل منيما صالحياتو عمى وجو منفردةعمى رأس السمطة وىما رئيس الدولة ورئيس الوزراء يمارس ك

، باالضافة الى وخصائصة وما اىم مزاياه وعيوبو ، ماىيتو  لدراسة ىوة النظام البرلمانييخصنا في ىذه ا

 الدراسة والذي نبحث فيو عن ماىيةثاني والرئيسي في ىذِه منصب رئيس الوزراء الذي يعتبر المحور ال

 صنا،، وعمى ىذا االساس سوف نقوم بتقسيم دراستنا الى مبحثين حيث خصرئيس الوزراء وصالحيتة

بدوره إلى مطمبين يتناول، المبحث االول منيا لدراسة االطار النظري والتأصيل المفاىيمي والذي ينقسم 

، الفرع االول ماىية المظام البرلماني وما لبرلمانية ويقسم بدوره الى فرعينمنظم ا: االطار النظري لاالول

: ا المطمب الثاني فكان يتمحور حول، امرلمانياىم خصائصة بينما الفرع الثاني مزايا وعيوب النظام الب

اني : وزراء والث، االول :التعريف برئيس اللبرلمانية والذي ينقسم الى فرعيندور رئيس الوزراء في النظم ا

م البر لماني العراقي ودور رئيس اني يبحث في النظا، اما المبحث الثأىم اختصاصات رئيس الوزراء

والذي  ٣٠٠٢العراقي بعد النظام السياسي : المطمب االول ويقسم الى مطمبين ىما، ٣٠٠٢بعد الوزراء 

الوطنية والفرع  الحكم االنتقالية والجمعية في فترةالنظام السياسي العراقي  ه الى فرعين االول :ينقسم بدور 

: دور رئيس الوزراء اما المطمب الثاني فكان عنوانو ،٣٠٠٢العراقي وفقًا لدستور النظام السياسي الثاني : 

والثاني :دور رئيس  ٣٠٠٢، االول: دور رئيس الوزراء ماقبل دستور ويقسم الى فرعين ٣٠٠٢العراقي بعد 

خيرًا ينتيي البحث بفاتحة تتضمن اىم ما توصل اليو الباحث من نتائج ، وا٣٠٠٢الوزراء مابعد 

 وتوصيات .
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 اواًل ـ اشكالية البحث 

ترا اول يعد النظام البرلماني واحد من انواع النظم المتبعة في كثير من دول العالم وتعتبر انكم

السمطة التنفيذية وما ينتج عنيا من وبما إن ىذا النظام يقوم عمى اساس ثنائية ، دولة اخذت بيذا النظام

في أن االداء البرلماني ودور  ئيسية، وتنطمق مشكمة البحث الر صاتتقاطع في الصالحيات واالختصا

اتسم بسمبية متمثمة بتمكؤ وضعف االداء الواضح لمبرلمان من جية  ٣٠٠٢رئيس الوزراء فيو منذ عام 

ورئيس   لوزراء وعدم توافق التام بين البرلمانمجمس ا شخص رئيستنامي الدور الواضح والرئيس لو 

 العراقي .  الوزراء كميا اسباب دفعت بيا دراسة تحميمية وصفية لدور رئيس الوزراء في النظام البرلماني

 

 ثانيًا ـ فرضية البحث 

  يقوم البحث عمى االفتراض االتي :

قبيل ظيور نخب سياسية من  ٣٠٠٢ان العمل السياسي السمبي الذي ظير في العراق بعد عام 

تدعوا الى اعتماد الطائفة السياسية كوسيمة لمحصول عمى المناصب وامتيازات السمطة ىذا بدوره انتقمو 

الى قبة البرلمان من خالل االستقالل ان النظام البرلماني يسمح بوصول تعددية سياسية وعدم وجود ثقافة 

مى العمل وىذا انعكس سمبيا عمى اداء البرلمان والقدرة عسياسية وتقاليد ثابتة لمعمل السياسي البرلماني 

وتوجد ىناك عالقة طردية بين دور رئيس الوزراء باعتباره جزء من السمطة  ،لصالح الوطن والمواطنين

التنفيذية وبين البرلمان الذي يمثل السمطة التشريعية حيث ان كثير ما ترد القوانين والقرارات التي يصدرىا 

ء مجمس الوزراء من قبل البرلمان وىذا بدوره يرجع عمى تمكؤ االداء الحكومي لكل من مجمس الوزرا

 .والبرلمان عمى حٍد سواء
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 ثالثًا ـ اسئمة البحث 

 الوزراء في النظام البرلماني ؟( سماىو دور رئي : )حول تسائل رئيس مفادة ىويرتكز البحث 

 :يس لمبحث االسئمة الفرعية االتيةمن ىذا التسائل الرئ رعويتف

 ؟ والنظام البرلماني وما اىم خصائص ماىية طبيعة .1

 النظام البرلماني ؟ماىي مزايا وعيوب  .٣

  وما اىم اختصاصاتو ؟  من ىو رئيس الوزراء .٢

 رابعاًـ أهمية البحث 

بحث حول دراسة اىمية النظام البرلماني وباالخص دور رئيس الوزراء واعتبار أن يتمحور ىذا ال

ور رئيس ىذا النظام من اكثر االنظمة اتباعًا في الدول الديمقراطية حيث تتركز ىذِه الدراسة حول بيان د

البرلماني المتبع بعد دستور الوزراء في النظام البرلماني وباالخص دور رئيس الوزراء العراقي في النظام 

٣٠٠٢. 

 

 خامسًا ـ اهداف البحث 

 يسعى البحث الى بيان ىدفين ىما :

التعرف عمى النظام البرلماني بشكل عام والنظام البرلماني في العراق بشكل خاص ومعرفة اىم  .1

 مزايا وعيوب ىذا النظام .

يسعى البحث الى بيان دور رئيس الوزراء في النظم البرلمانية والنظام البرلماني العراقي عمى   .٣

 توصل الى اىم اختصاصات رئيس الوزراء .الوجو الخصوص و 
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 سادسًا ـ حدود البحث 

برلماني في يرتكز البحث عمى دراسة دور رئيس الوزراء في النظام ال -الحدود المكانية : .1

 جميورية العراق .

 الى الوقت الحاضر . ٣٠٠٢تتحدد بتبني العراق لمنظام البرلماني بعد  -الحدود الزمانية : .٣

 سابعًا ـ منهجية البحث 

 : المنهج الوصفي   

عمى معمومات كافية ودقيقة عن  اسموب من أساليب التحميل المرتكزيعرف المنيج الوصفي بأنو 

عممية تم  لوصول الى نتائجعبر فترة او فترات زمنية معمومو وذلك من أجل ا ظاىرة او موضوع محدد

ومن اساليب المنيج الوصفي ىو ، مع معطيات الفعمية لمظاىرةتفسيرىا بطريقة موضوعية تنسجم 

ك العمميات الفعمية التي مرأيسية بالبحث ويقصد بالتحميل تاالسموب التحميمي والذي سوف يكون االدات ال

يا الباحث في دراستو لمظاىرة واالحداث والوثائق لكشف العوامل المؤشرة في الظاىرة المدروسة يستخدم

، وأسباب االختالفات ودالالتيا لجعل الظواىر واضحة ا وطبيعة العالقات القائمة بينياوعزل عناصرى

 ومدركة من جانب الفعل .

  مزايا وعيوب المنهج الوصفي 

 المزايا ( أ

في اعطاء معمومات حقيقية ودقيقة تساعدة في تفسير الظواىر  يساعد المنيج الوصفي .1

 االجتماعية .

اتساع نطاق استخدام المنيج الوصفي لتعدد الطرق المتاحة أمام الباحث عند استخدامة المنيج   .٣

 الوصفي ،مثل أسموب المسح أو التحميل العمل أو الدراسات المقارنة أو التحميل المضمون .

 عمى توضيح لمعالقات بين الظواىر ، كالعالقة بين السبب والنتيجة . يقوم المنيج الوصفي .٢
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يتناول المنيج الوصفي الظواىر كما ىي عمييا في الواقع دون تدخل من قبل الباحث في  

 اكثر واقعية . التأثير عمى مسارىا ، مما يعطي نتائج

  العيوب ( ب

لى الواقع سواء كانت عن قصد من قد يستند البحث الوصفي الى المعمومات المشوىة وال يستند ا .1

 قبل الباحث او غير قصد ، كأن تكون الوثائق والسجالت المستخدمة غير دقيقة مثال .

ىناك احتمال تحيز الباحث ألرائة ومعتقداتو ، فيأخذ المعمومات والبيانات التي تنسجم مع تصوره  .٣

ائما مع ضواىر اجتماعية ويستبعد التي تتعارض مع رأية وىذا راجع الى ان الباحث يتعامل د

  وانسانية غالبا مايكون طرفًا فييا.

ك من اجل جمع البيانات ند القيام بالدراسات الوصفية وذلغالبا مايستخدم الباحث مساعدين ع .٢

 والمعمومات .

صعوبة اثبات الفروض في البحوث الوصفية النيا تنتج عن طريق المالحظة وجمع البيانات  .4

 وف دون استخدام التجربة في اثبات ىذه الفروض .المؤيدة والمعارضة لمضر 

ماعية واالنسانية تتصف ىناك صعوبة التنبؤ في الدراسات الوصفية وذلك الن الظواىر االجت .٢

 وذلك لتعرضيا لعوامل عدة. ،بالتعقيد

 طبقا ليذا المنيج سوف نقوم بوصف تحميمي عممي ودقيق لمدور الذي يمعبُو رئيس الوزراء في النظام     

البرلماني ونسمط الضوء عمى اىم مزايا النظام البرلماني وعيوبو كما يقوم ىذا المنيج عمى وصف الدور 

اسة الى وقتنا الحاضر در  ٣٠٠٢عام  وظام البرلماني العراقي منذ تأسيسالذي يمعبو رئيس الوزراء في الن

 اً زراء المخولة لو وفقوء عمى اىم اختصاصات رئيس الو ض، من خالل تسميط الوصفية تحميمية دقيقة

 .٣٠٠٢لدستور 
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  ثامنًا ـ الدراسات السابقة

، دبموم الدراسات البرلمانية، ظام البرلماني االنكميزي نموذجاً الن،  محمد لطفي زكريا الشيمي .1

 .٣٠٠٤،كمية االقتصاد والعموم السياسية ، جامعة القاىرة ،مصر

لذلك يعمل  السمطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون بينيقوم النظام البرلماني عمى اساس التوازن        

دون أدنى تبعية أو   النظام البرلماني كأصل عام عمى تساوي كل سمطة من ىاتين السمطتين مع االخرى

، وذلك ناحية اخرى ضرورة تعاون السمطات عمى ان ىذا التساوي يعني من  سيطرة إلحدىما عمى االخرى

 ة التشريعية بالسمطة التنفيذية .ربط السمطبتقديم عالقة متبادلة ت

ألية تكميف رئيس مجمس الوزراء واختصاصاتو في ظل الدستور ،  أقبال عبداهلل امين الجيالوي .٣

 .٣٢٠ـ٣٢٤ص  ، ٣٠٠٢لسنة   ،٢٠، المجمة السياسية والدولية، العدد  ٣٠٠٢العراقي لعام 

جميورية ، ينصو في المادة االولى )لمحكمالنظام البرلماني اسموبا  ٣٠٠٢بين الدستور العراقي النافذ لسنة 

وري نيابي برلماني ديمقراطي ، نظام الحكم فيو جمياحدة مستقمة ذات السيادة الكاممةالعراق دولة اتحادية و 

، ة والتنفيذيةتوازن بين السمطتين التشريعيومن ابرز خصائص ىذا النظام بإنو يقوم عمى التعاون وال ، (...

، اما في البالد الحديثة كم عراقت تجربتيا في ىذا الميدانوان ىذا التوازن امر ناجح في البالد الغربية بح

 .، ومعرفة مدى نجاحة في ذلكعنده العيد في ىذه التجربة فيو امر يتطمب الوقف

، دراسة مقارنة، في النظام النيابي البرلماني دور رئيس مجمس الوزراء،  محمد سامي التركاوي  .٢

 .٣٠1٢، 1ط ، منشورات الحمبي الحقوقي

يعد النظام السياسي في اية دولة مرأة عاكسة لكل اوضاع المجتمع السياسية واالقتصادية        

ولختالف ىذه الظروف واالوضاع بشكل او بأخر من مجتمع األخر وتختمف ذلك بالنسبة   واالجتماعية

 لممجتمع الواحد من حقبة الى حقبة اخرى .
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، ، دراسة تحميمية مقارنةفي االنظمة البرلمانية المعاصرة دور البرلمان،  دانا عبد الكريم سعيد .4

 .٣٠1٢،  1، طمنشورات الحمبي الحقوقي

والسمطة ، فإلى جانب تواجد السمطة التنفيذية والمنفذ لمقانون البرلمان احد سمطات الدول الثالثيعد       

، ويتميز بمكانة رفيعة بين المؤسسات القانون عمى ما يحث من المنازعاتالتي تطبق   القضائية

بل اصبحة الييئة االساسية لمتعبير عن ارادة الشعوب   الدستورية فيو جياز ميم من اجيزة الحكم الحديثة

السياسي المباشر في اخيار في الدولة والوجو الحقيقي لمديمقراطية وتمارس الشعوب من خاللو دورىا 

 ممثمين عمييا ليعبروا عن افكارىم وارئيم ازاء القضايا التي تتعمق بالصالح العام .

، دراسة رئيس الوزراء في النظام السياسي ، اإلطار الدستوري لسمطة محمد حسب الحربي .٢

 .٣٠1٢،  1، ط، بغداد، دار السنيوريمقارنة

في فمك واحد فأينما وجدت االولى تحققت الثانية اما المبادئ المستقرة ان السمطة والمسؤولية يدوران       

عمى المستوى الدستوري والتي يرى البعض فييا بأنيا مالزمة لالنظمة السياسية مالزمة الروح والجسد إن 

، يمثل اىمية واسعة وذلك إلن راء كأحد اركان السمطة التنفيذيةبحث االطار الدستوري لسمطة رئيس الوز 

نامي ىذا المركز وتبموره بدأ يتصاعد بشكل ممحوظ وأن الواقع العممي أسفرة عن جممة من االنحرافات ت

التي عدت فييا بعد من االمور المستقرة في االنظمة السياسية وحتى في الدول التي تأخذ بالنظام الشبو 

ي البحث الناجم لرسم سياستيا الرئاسي بأستثناء الواليات المتحدة االمريكيا التي ترى في النظام الرئاس

ن دور رئيس الوزراء يحتل مكانة ميمة قد تفوق سمطة  القائمة عمى اقطاب التجارة والمال والنفوذ ، وا 

 .رئيس الدولة إلن الصالحيات الفعمية والييمنو كان ليا واقعيا بالنسبة لتعاطي ىذا الدور
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، مجمة جـامعـة ٣٠٠٢الدستورالعراقي لسنة السمطة التنفيذية بموجب  ،أحمد خورشيد حميدي .٢

 .٣٠1٣،  ٣، العددالمجمد السـابع ،دارســات اإلنسانيـةكركوك، لمــ

من رئيس   التنفيذية السمة االساسية لمنظام البرلماني حيث تتكون  يعد مبدأ ثنائية السمطة

، ويترتب عمى ةوالموضوعيورئيس الوزراء وكل منيما مستقل عن االخر من الناحية الشكمية   الجميورية

رئيس الوزراء الذي يمارس كل منيما   المبدأ تقيد صالحيات رئيس الدالة مقابل سعة صالحيات  ىذا

 صالحيات عمى وجو مستقل.

 

 تاسعا ـ هيكمية البحث 

ىذه الدراسة في مبحثين يتناول المبحث االول االطار النظري والتأصيل المفاىيمي  انتظمت

ويتضمن فرعين يسمط الفرع األول عمى  ،األول يتناول األطار النظري لمنظام البرلماني ويقسم الى مطمبين

 ،بينما يتطرق الفرع الثاني الى اىم مزايا وعيوب النظام البرلماني ، واىم خصائصو،ماىية النظام البرلماني

بدوره الى فرعين  ويقسم ىذا المطمب ،وجاء المطمب الثاني في دور رئيس الوزراء في النظام البرلماني

 .اما الفرع الثاني فيتناول اىم اختصاصات رئيس الوزراء  ،األول خصص لمتعريف برئيس الوزراء

ويقسم  ،٣٠٠٢وجاء بعنوان النظام البرلماني العراقي ودور رئيس الوزراء بعد  إما المبحث الثاني

ويقسم الى فرعين األول  ،٣٠٠٢عد العراقي ب النظام السياسيىذا المبحث بدوره الى مطمبين األول يعالج 

العراقي وفقا لدستور النظام السياسي اما الفرع الثاني فيتناول  ،(٣٠٠٢_٣٠٠٢) النظام السياسي العراقي

ويقسم بدوره الى  ،٣٠٠٢بينما خصص المطمب الثاني في دراسة دور رئيس الوزراء العراقي بعد  ،٣٠٠٢

اما الفرع الثاني فيسمط الضموء عمى  ٣٠٠٢اء ما قبل دستور فرعين يتناول الفرع االول دور رئيس الوزر 

 . ٣٠٠٢دور رئيس الوزراء مابعد دستور 
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 المبحث االول

 االطار النظري والتأصيل المفاهيمي

 
ون والتوازن ويقوم ىذا النظام عمى اساس التعايعد النظام البرلماني اسبق االنظمة النيابية وجودًا 

السمطتين التشريعية والتنفيذية،بحيث تؤثر كل منيما عمى االخر من جية ، وعمى والرقابة المتبادلة بين 

 . مبدأ ثنائية السمطة التنفيذية من جية اخرى

يعتبر رئيس الوزراء اعمى سمسمة في اليرم االداري الفعمي فالعالقة مع أصغر عضو في حكومتو       

االساس قسمنا المبحث الى  ، وعمى ىذاالداريومرؤوس ويحكميا القانون ا ىي عالقة رئاسية بين رئيس

النظام ماىية  :الفرع االول ،منظام البرلماني ويقسم الى فرعيناالطار النظري ل :، المطمب االولمطمبين

 الفرع الثاني :ماىي مزايا وعيوب النظام البرلماني . ،والبرلماني وما اىم خصائص
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 المطمب االول

  البرلماني االطار النظري لمنظام 

 هالبرلماني واهم خصائصالنظام ماهية  -الفرع االول :

  اواًل / النظام البرلماني

رغم اختالفيا في  ، إال ان غالبية ىذِه التعريفاتتعددت تعريفات الفقو لمنظام البرلماني وتباينت        

فيعرف النظام  ،البرلمانيالنظام  ، قد اتفقت عمى ضرورة توافر عناصر معينة حتى يوجدالصياغة

بحيث   ىو نظام الحكم الذي يقوم عمى قاعدة المساواة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية -:البرلماني

ورئيس الدولة عن   يكون أمر التوجيو السياسي لمشؤون العامة لمدولة نتيجة تعاون كامل بين البرلمان

   .(1)طريق الوزاراة المسؤولة أمام ممثمي الشعب"

وقد عرفة موريس دوفرجية بأنو " ذلمك النظام الذي يتميز بشفافية السمطة التنفيذية اي وجود 

لحكم ينقسم انظام البرلماني ىو نوع من انظمة وال، (٣)"ومة مسؤولة سياسيا امام البرلمانرئيس دولة وحك

وثانييما البرلمان الذي يتم  فييا الحكم "السمطة" بين ىيئتين احدىما الحكومة او مجمس الوزراء "الوزارة"

فيو اذا نظام  ،حكومة ويجوز لمحكومة حل البرلماناعضاءه من قبل الشعب مباشرة ومنو تنبثق ال انتخاب

 .البرلمان يعتمد التعاون والتوازن بين السمطات وعمى مسؤولية الحكومة امام

الى مقر الحكومة  بةقوم النظام البرلماني او نموذج " ويست منستر" كما يسمى احيانا نسي 

 تىذا النوع من الديمقراطية وترعرعنشأ  البريطانية عمى مبدأ " دمج السمطتين التنفيذية والتشريعية " وقد

، انية السابقة في العالم مثل كنداالمستعمرات البريط الى ذلك )البريطانيا( ثم انتقل بعد في المممكة المتحدة

                                                           

  ٢٣-٢٢، ص ٣٠٠٢، النظم السياسية المعاصرة دراسة تحميمة مقارنة ، القاىرة ، دار النيظة العربية ، محمد بدران ( 1

، العراق ، جامعة كركوك ، كمية القانون ، ٣٠٠٢، السمطة التنفيذية بموجب الدستور العراقي لسنة أحمد خورشيد حميدي (2
 .٢ص 
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وكذالك يعرف النظام البرماني أحد أشكال النظام الديمقراطي  ،(1)وغيرىااليند ،  واستراليا ، انيوزلندا ،

التعددي، يقوم عمى التداخل بين السمطتين التنفيذية )الحكومة( والتشريعية )البرلمان(. وتكون الحكومة فيو 

 مسؤولة أمام البرلمان، وأعضاؤىا ينتمون في أغمبيم إلى الحزب أو االئتالف الحائز عمى األغمبية

، ويكون البرلمانمن  الفرع التنفيذيالنظام البرلماني ىو نظام حكم ُيشكل فيو الوزراء في  ، (٣)البرلمانية

 رئيس الحكومةيكون  ن السمطتين التنفيذية والتشريعية في مثل ىذا النظاممسؤواًل أمام ىذه الييئة، بحيث أ

   بطبيعة الحال الرئيس التنفيذي وكبير البرلمانيين عمى حد سواء.

التنفيذية والتشريعية، مما يؤدي إلى  بفصل غير واضح بين السمطتينتتميز النظم البرلمانية 

دة ما يكون وعا ،نظام رئاسيمجموعة مختمفة من الضوابط والتوازنات بالمقارنة مع تمك التي وجدت في 

رئيس ، فيكون رئيس الحكومة ىو ورئيس الدولةىناك تمييز واضح في النظم البرلمانية بين رئيس الحكومة 

)منتخب  رئيس، ويكون وضع رئيس الدولة في كثير من األحيان صوريًا، ىو في األغمب إما الوزراء

 .(٢)(دستوريةممكية )غالبًا  عاىل وراثيشعبيًا أو إما من قبل البرلمان( أو 

أن البرلمان كممة وردت اصوليا في المغة الالتينية ووردت في الفرنسية بداللة المحادثة والنقاش، 

ومن ثم اجتماع افراد المناقشة والتباحث في قضايا ما، ويقصد بالبرلمان الييكل التمثيمي المكون من 

لتمثيل يقوم ىؤالء االفراد بوضع االطار مجموعة من افراد الشعب يتولون مسؤلية تمثيمية، ومن خالل ىذا ا

 .(4)من خالل السمطة التنفيذيةالقانوني الذي يحكم المجتمع، ومتابعة تنفيذ ىذا االطار القانوني 

 

                                                           

نصرية ، مركز المست، العراق يكمية النظام السياسي في العراق، االنتخابات البرلمانية واعادة ىشذى زكريا حسن( 1)
  .٢٢، ص دوليةلمدراسات العربية وال

 .15:34 ،الساعة  http://www.aljazeera.net.2015/11/16متاح على الرابط التالً : (  2)

  http://ar.m.wikipedia.org ٌنظر الى الرابط التالً : ( 3)
، رسالة ماجستٌر، جامعة بغداد، كلٌة 2115العراقً بعد  رئٌس البرلمان فً النظام السٌاسًسجى فاضل عباس،  ( 4)

 .3، ص2116العلوم السٌاسٌة ، فرع النظم السٌاسٌة، 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/
http://ar.m.wikipedia.org/
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  ثانيا / خصائص النظام البرلماني

سبق ان بينا ان النظام البرلماني في الوزارة تجسد التوازن : رأي االغمبية داخل البرلمانسيادة  .1

ىو الذي الحزبي داخل البرلمان فمن الطبيعي أن يكون الحزب صاحب االغمبية وان البرلمان 

 ، وفي نفس الوقت يستند الى تمك االغمبية في تمرير القوانين التي تسيميشكل الحكومة او الوزارة

 .(1)في جعل سياستيا موضع التنفيذ

 ةاي ان السمطو التنفيذية بثنائية السمطو التنفيذي يرلمانيتميز النظام الب : ثنائي السمطة التنفيذية .٣

نظر عن وما عن رئيس الدولة فإنو بغض ال ،بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة في الدولة مقسمة

النظر عن طريقة ، وبغض غض النظر عن طريقة اختياره لمحكم، أي بممكًا ام رئيساً   تسميتيا

اختياره ان تعمق االمر بمجميورية فقد يتم عن طريق البرلمان او عن طريق الشعب او عن طريق 

االثنين معا كما سبق القول فيو غير مسؤول من الناحية السياسية عن أمور الحكم وال يمكن 

ة بل شرفية او لمبرلمان عزلو ، وىذا يفترض بطبيعة الحال انو ليست لرئيس الدولة سمطات حقيقي

 والطرف الثاني من السمطات التنفيذية ىي الحكومة المتمثمة في مجمس الوزراء "رئيس  اسمية

ولة الوزراء" والحكومة ىي التي تتمتع بالسمطة الحقيقية في ادارة شؤون الحكم ومن ثم فيي مسؤ 

 .(٣)عن اعماليا امام البرلمان

لرئيس الدولة في ىذا النظام البرلماني دور فخري ورمزي مع انو  :يس الدولة محدودةصالحيات رئ .٢

ومن ثم يمارس بعض  ،سيادتيا ووحدتيا والمرشد والحاكميمثل الشخص االول في الدولة ورمزًا ل

، صادقة عمى القوانين وما الى ذالكالصالحيات ومنيا تكميف من يتولى ميام تشكيل الحكومة والم

، اذ ان اختصاصات رئيس وشكميو وتتوقف عمى اجرأت اخرى يةولكن ىذه الصالحيات رسم

                                                           

، دار النيضة كمية االقتصاد والعموم السياسية، جمال سالمة عمي، اصول العموم السياسية، مصر، جامعة القاىرة(  1)
    . ٣٢٢ص  ،٣٠٠٢،منشرالعربية ل

كمية االقتصاد والعموم   ،جامعة القاىرة مصر،   ظام البرلماني االنكميزي نموذجًا،، النمحمد لطفي زكريا الشيمي(  2)
 .٣، ص٣٠٠٤، السياسية
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يمارس دور الحكم  ، اي انوالحفاظ عمى التوازن بين المؤسساتالدولة في ىذا النظام ال تتعدى 

 ( وتوجيو النصح واالرشاد،(، والحكومة ) المؤسسة التنفيذيةبين البرلمان )المؤسسة التشريعية

البرلمانية يكون فييا رئيس الجمعيورية مسؤواًل امام البرلمان  والواقع يؤكد ان النظام الجميورية

لك وذ، ند فييا الممك الى شرعية الوراثةخالفًا لما ىوة سائد في النظم الممكية البرلمانية التي يست

محاسبتو عمى تقصيره مكانو أمصدر سمطاتو وب االول منتخب من قبل البرلمان وىويفعل ان 

 .(1)حكم محدودية صالحيتومحدودة ب وولكن مسؤوليت

الدول المتخمفة اقتصاديا عمى تحقيق التنمية بشكل أسرع ألن دمج  ساعدة االنظمة البرلمانية .4

، التمثيل السياسي والسرعة في اتخاذ القرارات وذلك عمى لسمطان يوفر ميزتين في نفس الوقتا

، وقد يصل ذلك البطء الى  عكس االنظمة الرئاسية التي تتصف بالبطء الشديد في اتخاذ القرارات

 .(٣)الجمود تماما في بعض الحاالت

ن باالشتراك في المناصب النظام البرلماني لنواب البرلما يسمح :الفصل المرن بين السمطات  .٢

، وما يسمح بو ذلك لموزراء من حضور جمسات برلمانية قد تقرر حق البرلمان في اختيار الوزارية

، كما سبق القول عن الحديث طريقة اختيار من قبل البرلمانابو رئيس الدولة عن طريق انتخ

 .(٢)رئيس الدولة الجميورية

 

 

 
                                                           

، ، الجامعة المستنصرية، العراق٣٠٠٢عراق عمى وفق دستور ، التكامل المؤسساتي في الطو حميد حسن العنبكي(  1)
 .41، ص ٣٠٠1٢السياسية، كمية العموم 

 ٢4العدد  ،رئاسي ام برلماني، شبكة ابيض واسود ،والشكل االنسب لمنظام البرلماني ،عبد اهلل الفقيو، جميورية العراق(  2)
 ،٣٠1٠/11/1 . 

 . ٣، مصدر سبق ذكره صمحمد لطفي زكريا الشيمي(  3)
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 مزايا وعيوب النظام البرلماني . أهم -الفرع الثاني :

 اواًل / مزايا النظام البرلماني .

 إنو يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السمطات الثالث التي تعد كاًل منيا مكممة لألخر. .1

 الديمقراطية ويمنع االستبداد .إنو يرسخ  .٣

إن ىناك مسؤولية سياسية مما يعني استحالة التيرب من الخطأ السياسي وسيولة معرفة   .٢

 المسؤول عن الخطأ .

 .(1)انو يؤدي الى وحدة السيادة لمدولة .4

 ثانيًا / عيوب النظام البرلماني .

 الى ظاىرة عدم االستقرار لمحكومة . )دول العالم الثالث(إنو قد يؤدي في دول عالم الجنوب .1

د قوي ياربة الصعوبة بمكان الحصول عمى تأيضالتجاىات الحزبية المعارضة والمتفي ظل ا  .٣

  لعمل الحكومة .

إن رئيس الحكومة قد ال يتمتع بشعبية كبيرة كشخص مما قد اليفضي عميو من الييبة والرمزية  .٢

 العالية كرمز االمة

لتأثير جماعات مصالح ميمة وستكون الوالءات الضيقة حزبيًا  إن الحكومة ستكون خاضعة .4

  وطائفية عمى السطح

اج الى وعي إن النظام البرلماني غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة فيو يحت  .٢

دراك سياسين عاليين  .(٣)، اضافة الى تعمق التجربة الحزبيةوا 

 

                                                           

 .٣٣٢ص  ،1٤٣٢ ،العربية مصر ، دار النيظة ،يحيى الكعكي، مقدمة في عمم السياسية(  1)

 

 . ٢1، ص 1٤٣٠مطبعة المعارف،  ،حسان العاني، االنظمة السياسية المقارنة، بغداد(  2)
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 المطمب الثاني

 النظم البرلمانيةدور رئيس الوزراء في 

 .التعريف برئيس الوزراء -الفرع االول :

 إن التعريف بمركز رئيس الوزراء ينقسم الى معنين :

 المعنى المغوي لرئيس الوزراء  األول/

 المعنى االصطالحي لرئيس الوزراء الثاني/

  .األول/ التعريف المغوي لرئيس الوزراء

البد لنا اواًل من ان نعرف معنى الوزارة ثم نصوغة  إذا أردنا ايراد تعريف لغوي لرئيس الوزراء

 لمعرفة معنى رئيس الوزراء لقد اختمق العمماء في اشتقاق لفظ الوزارة فنقسموا الى اربعة أوجو ىي :

الممجأ والمعتصم ألن رئيس الدولة يمجأ الى معاون الوزير  إنو مشتق من الوزير وىو -الوجه االول :

 اي ال ممجأ.  (1)منو قول تعالى )) كاًل ال وزر ((جأ اليو في حوائجيا و ومشاورتة ألن الرعية تم

الى ))حتى إنو مشتق من الوزير ألن الوزير يتحمل اثقال رئيس الدولة ومنو قول تع -الوجه الثاني :

،  (٢). ((حممنا اوزارًا من زينة القوم .. اي اثقاليا. وقولو جل شأنو )) ولكن، (٣).((..  تضع الحرب اوزارىا

                                                           

 .11، االية سورة القيامة ( 1)

 .4، االية سورة محمد )ص((  2)

 .٢٣، االية سورة طو(  3)
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يريد أن  -،ويقول الطرطوشي ) إنما اشتقت الوزارة من الوزر وىو الثقل (1)من امتعتيم وحمييم  اثقاالً  اي

 .(٣)...(واعبائيا واثقاليا مثل االوزاريحمل من امر المممكة 

إنو مشتق من االزر وىو الظير فتكون الواو في ىذا التقرير متقمبة عن اليمزة األن   -الوجه الثالث :

من االزر   فأصل كممة الوزير : ازير .(٢)رئيس الدولة يشتد ويقوى بالوزير كما إن الظير يقوي البدن 

مى االعانة ألن وىوة الظاىر ويراد بو القوة يقال : ازرت فالن عمى االمر : قويتة . فيذا االشتقاق يدل ع

 (4)الوزير يعين الحاكم عمى مايثقل كاىمو من اعباء السياسة .

. والذي  (٢)إنو مشتق من االوزار وىي االمتعة ألن الوزير متقمد بخزائن الدولة وامتعتيا -الوجه الرابع :

ن الكممة ، إ يستدل من الوجوه كميا ان اسميا يدل عمى مطمق المعاونة والمساعدة ويرجع بعض الباحثين

ومن خالل التعريف لموزارة او الوزير يتضح ان تعريف رئيس الوزراء بإنو كبير  ة،مشتقة من المعاون

 المساعدين او كبير المعاونين .

كما أسمفنا فأن الوزارة تعد جزء من ىيكل الدولة وليذِه  الثاني / المعنى االصطالحي لرئيس الوزراء .

التنفيذية او الحكومة الوالية العامة عمى الجميع مفاصل الدولة   الوزارة التي يطمق عمييا السمطة

 . (٢)وىي)الوزارة( تقوم عمى امور االمة وترعى شؤونيا في الداخل والخارج

                                                           

ص   ،1٤44، 1مصر، دار النيضة العربية، طظام الوزارة في الدولة االسالمية، دراسة مقارنة، ، ناسماعيل البدوي(  1)
1٣ . 

،  1، ط زىرية، المطبعة االوك ) عمى ىامش مقدمة ابن خمدون (، مصر، سراج الممابو بكر محمد الطرطوشي(  2)
 .144ص ،1٣٤٢

 ، ٣، ط ينية، مصر، مطبعة مصطفى الباني، احكام السمطانية والواليات الدابو الحسن عمي بن محمد الماوردي(  3)
 .٣4،ص1٤٢٢

مؤسس شباب الجامعة في االسكندرية، مصر، الطبعة ، فؤاد عبد المنعم احمد، مقدمة قوانين الوزارة لمماوردي(  4)
 .٣ص ،1٤٢٣، ٣ط ،المصرية

 .٣٣٣، ص1٤٢٤، ٢ط ، دار المعارف،محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية االسالمية، مصر(  5)

 .4٣، ص1٤٤٤، ٤ط ، دار الفكر العربي،لحضارة االسالمية، القاىرةراوي، النظم وافتحي النب(  6)
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، رئيس الوزراء يحمل اعباظ وزارتو ورئيس الوزراء ىوة القائم االول عمى االعانة او المعاونو ألن ،       

الحكومة ألن ىذا النظام األخير كانت تعرفة االنظمة السياسية ومنيا النظام وتشكيل رئاسة الوزراء اساس 

 .كسي فقد كان الوزراء مساعدين الممالفرن

 . الوزراءاختصاصات رئيس  -الفرع الثاني :

ية دستورية بدرجة ئيقوم رئيس الوزراء بممارسة العديد من االختصاصات التشريعية والتنفيذية وقضا       

 وسوف نتناول كل منيا عمى حدة محدودة

 اواًل / اختصاصات رئيس الوزراء التشريعية .

، اوليما : ثنائية السمطة التنفيذيةوثانييما التعاون البرلماني عمى دعامتين اساسيتين يقوم النظام       

التشريعية التي ، وبناء عمى ذالك سوف نتناول االختصاصات (1)والرقابة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية

 سوف يمارسيا رئيس الوزراء وىي كاالتي :

دعوة رئيس الوزراء مجمس النواب الى عقد جمسات طارئة حيث ان لمجمس النواب ادوار انعقاد  .1

اعتيادية واخرى استثنائية . ففي االول تناقش الميام االعتيادية وفي الثاني تناقش الميام الطارئة 

/اوال( عمى إنو )) لرئيي الجميورية ٢٣لطوارئ ، فقد نصت المادة )، مثل / اعالن الحرب وحالة ا

 ولرئيس مجمس الوزراء ولرئيس مجمس النواب او لخمسين عضو من اعضاء المجمس دعوة

 .(٣)((مجمس النواب الى جمسة استثنائية

                                                           

 .٣٠٠٢( من دستور جميورية العراق لعام ٢٣المادة )(  1)

ة ومسؤوليتة في الدساتير العربية، عمان، منشورات الحمبي ، التناسب بين سمطة رئيس الدولمي يوسف الشكريع(  2)
 .1٣٢، ص الحقوقي، بال سنة نشر
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ية ، لمجمس النواب دورات انعقاد سنو  .(1)لرئيس الوزراء تمديد الفصل التشريعي لمجمس النواب  .٣

وىنا اعطى الدستور الحق لرئيس   انجاز ميامة  وخالل ىذه المدة قد ال ينتيي المجمس من

الجميورية او رئيس الوزراء او رئيس مجمس النواب او لخمسين عضو من اعضائة الحق في 

 .(٣)تمديد الفصل التشريعي مدة التزيد عن ثالثين يوماً 

صد بحل المجمس النيابي أنياء حياة المجمس ببل ويق -اقتراح رئيس الوزراء بحل مجمس النواب : .٢

 االجل المحدود النتيائة ، أي إنو اليمثل النياية الطبيعية لحياة المجمس ،

، قبل انتياء وسحب صفة النيابة من ممثمي االمةحيث تمتمك السمطة التنفيذية حق حل المجمس 

 .(٢)مدة نيابتيم المحدودة وفقًا لمدستور

، حذف نص او اكثر من نصوص الدستور او ل الدستوريقصد بتعدي -:الدستوراح تعديل اقتر  .4

، وما من او استبدال القائم منيا بنص جديد، ة لنصوص الدستور او اضافة لنصوصةاضاف

خصائص القاعدة التشريعية ، فالتعديل من عالم اال ويكون تعديمة امر متوقعدستور في ال

ن النص الدستوري ىوة وليالوضعية صادية المحيطة د الضروف السياسية واالجتماعية واالقت، وا 

، اضافة لما وف يقتضي بالضرورة تعديل الدستور، فإن تغيرت ىذِه الضر بيا في وقت تشريعة

 . (4)تستوجبو المستجدات والمتغيرات من اضافة او حذف بعض النصوص

                                                           

 .٣٠٠٢/ ثانيا( من دستور جميورية العراق لعام ٢٣لممادة )ينظر (  1)

النافذ، بحث منشور في مجمة الحقوق ،  ٣٠٠٢عامر عياش ، طبيعة النظام البرلماني في ظل دستور العراق لعام (  2)
 ىا .وما بعد ٣4، ص٣٠11( ، 14،1٢، العدد )ية القانون ، الجامعة المستنصرية، السنة السادسة، المجمد الرابعكم

، 1٤٤٢ميا بيجت يونس ، حل المجالس النيابية في العراق ، رسالة ماجستير ، كمية القانون ، جامعة بغداد ، (  3)
،  ، النظام في جميورية مصر العربية مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامةيحيى الجميلولممزيد ينظر: . 1٣ص

 .٣٢4ص، 1٤٢4، القاىرة ، دار النيضة العربية

 .14٢، مصدر سبق ذكره، صعمي يوسف الشكري(  4)
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تقديم مشروعات القوانين رئيس الجميورية الحق في لالدستور  يعطي -:اقتراح مشروع القوانين .٢

عمق بأعداد مشروع قانون الموازنة والحساب ت، عدا ما يوالمسائل المالية سواء في المسائل العادية

 .(1)الختامي الذي خص بو مجمس الوزراء والذي يتولى تقديمو الى مجمس النواب القراره

ارئ ىي نظام قانوني حالة الطو -طمب اعالن حالة الطوارئ باالشتراك مع رئيس الجميورية :  .٢

 يمجىء الييا اال بصفة ، واللوطنيةيتقرر بمقتض قوانين دستورية عاجمة لحماية المصالح ا

 . (٣)ومؤقتة لمواجية الظروف الطارئة  ةاستثنائي

 ثانيًا / اختصاصات رئيس الوزراء التنفيذية .

المادة االولى واناط السمطة النظام النيابي البرلماني بموجب  ٣٠٠٢اعتمد الدستور العراقي لعام 

ختصاصات وبناء عمى ذلك سوف نتناول اال . (٢)التنفيذية االتحادية الى رئيس الجميورية ومجمس الوزراء

 وىي: التنفيذية لرئيس الوزراء

ان المرشح لمنصب رئيس الحكومة ممزم بتشكيل  -تكميف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة : .1

ذا ما اخفق بتشكيل حكومتو خالل المدة  ،(4)اريخ التكميفحكومتو خالل ثالثين يوما من ت وا 

 .(٢)المذكورة يكمف رئيس الجميورية مرسح اخر لتشكيل الحكومة

عمى عمل الوزرات والجيات غير  ة لمدولة والخطط العامة واالشرافتخطيط وتنفيذ السياسة العام .٣

االشراف عمى عمل الوزارات احد اطراف السمطة التنفيذية لو الحق في   -:(1)مرتبطة بوزارة

  .والجيات الغير المرتبطة بوزارة باعتبار رئيسيا المباشر
                                                           

 .٣٠٠٢/اواًل وثانيًا( من دستور جميورية العراق ٢٣ينظر لممادة )(  1)

 ،٣٠٠٢، ٣ط ،الضبط االداري ) دراسة مقارنة (، القاىرة، دار النيضة العربية ، حالة الطوارئ وسمطاتمحمد الوكيل(  2)
 وما بعدىا .1٣٣ص

 .٣٠٠٢( من دستور جميورية العراق لعام ٢٢) ينظر لممادة(  3)

 .٣٠٠٢/ ثانيا( من دستور جميورية العراق لعام ٢٢ينظر لممادة )( 4)

 .٣٠٠٢/ثالثًا( من دستور جميورية العراق لعام ٢٢ينظر لممادة )( 5)
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يتولى رئيس الجميورية باصدار المراسيم  -تعين السفراء وقبول اعتماد السفراء االجانب :  .٢

الخاصة بتعين السفراء وذلك بناء عمى اقتراح من رئيس الوزراء وتعرض عمى مجمس النواب 

 .(٣)لمموافقة

خص الدستور -:(٢)، والتوقيع عميو لمن يخوليااىدات واالتفاقات الدوليةعأن المالتفاوض بش  .4

 العراقي رئيس الوزراء بالتفاوض عمى المياىدات واالتفاقات التي تبرميا الدولة والتوقيع عمييا .

قيادة القوات المسمحة والتوصية الى مجمس النواب بالموافقة عمى تعين اصحاب الدرجات   .٢

يعد رئيس الوزراء ىو ، (4)، و رؤساء االجيزة االمنيةاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيوالخ

 صاحب االختصاص الحقيقي والفعمي في ذلك .

صالحيات ولكن بتوصية من رئيس يمارس رئيس الجميورية ىذه ال  -منح االوسمة والنياشين : .٢

 .(٢)الوزراء ووفقًا لمقانون

منح الدستور العراقي رئيس الوزراء ورئيس الجميورية  -طمب اعالن الحرب وحالة الطوارئ : .٢

بأعتبارىما يمثالن السمطة التنفيذية سمطة التقدم بطمب مشترك الى مجمس النواب بأعالن الحرب 

 .(٢)افقة بأغمبية الثمثينوحالة الطوارئ ولمجمس النواب المو 

باعتبار رئيس الوزراء يمثل احد -:(٢)اصدار االنظمة والتعميمات والقرارات بيدف تنفيذ القوانين  .٣

 طرفي السمطة التنفيذية والمسؤول عن السياسة العامة في الدولة .

 

                                                                                                                                                                                     

 .٣٠٠٢/اواًل ( من دستور جميورية العراق لعام ٣٠ينظر لممادة )( 1)

 .٣٠٠٢( من دستور جميورية العراق لعام / خامساً ٣٠ينظر لممادة )( 2)

 .٣٠٠٢/ سادسًا ( من دستور جميورية العراق لعام ٣٠ينظر لممادة )(  3)

 .٣٠٠٢/خامسًا ( من دستور جميورية العراق لعام ٣٠/٢٣ينظر لممادة )(  4)

 .٣٠٠٢/ خامسًا ( من دستور جميورية العراق لعام ٢٢ينظر لممادة )(  5)

 .٣٠٠٢/تاسعًا( من دستور جميورية العراق لعام ٢1)ينظر لممادة (  6)

 .٣٠٠٢/ثالثًا ( من دستور جميورية العراق لعام ٣٠ينظر لممادة )(  7)
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 اختصاصات رئيس الوزراء القضائية ثالثًا /

ائية مستقمة ضائية فأكد بإن السمطة القضالسمطة الق ٣٠٠٢رية العراق لعام دستور جميو  تناول

إن لرئيس الوزراء  وتتوليا المحاكم وال يجوز ألية سمطة التدخل في القضاء او في الشؤون العدالة

ينص معنى العفو الخاص الى العفو عن  -:(٣)اصدار العفو الخاص، (1)ومنيا ةصالحيات قضائي

، إن رئيس الوزراء يستطيع ان يتقدم بتوصيات الى رئيس  الشخص او مجموعة اشخاص محددين بذواتيم

 الجميورية لفرض اصدار العفو.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ٣٠٠٢ل الدستور العراقي لعام ظئيس مجمس الوزراء واختصاصاتة في ، اليو تكميف ر اقبال عبداهلل أمين الجيالوي(  1)
 .٣٢٢، ص ٣٠٠٢، لسنة  ٢٠دد ، الععراق، المجمة السياسية والدوليةال
 .٣٠٠٢/ اواًل ( من دستور جميورية العراق لعام ٢٢ينظر لممادة )(  2)



22 

 المبحث الثاني

 2003النظام البرلماني العراقي ودور رئيس الوزراء بعد 

يعتبر النظام البرلماني واحد من اىم نظم الحكم في العالم حيث تتبع ىذا النظام العديد من الدول 

ولو جذور وسوابق تاريخية كما تناولنا ذلك فيما سبق، قد مر النظام  الديمقراطية في الوقت الحاضر

الحكم  سفي العديد من المراحل وكان أول ىذه المراحل ىو مجم ٣٠٠٢البرلماني في العراق بعد عام 

بعد االستفتاء عمى و ت بعدىا الجمعية الوطنية حكومة العراقية المؤقتو والتي جاءاألنتقالي ومن ثم ال

العراقي الى وقتنا الحاضر وسوف نتناول كل مرحمة  ر الشكل النيائي لمنظام السياسياستق ٣٠٠٢دستور 

وبشكل مختصر كما وسوف نتطرق الى  ،عمى حدى بيا النظام السياسي العراقيمن المراحل التي مر 

وبعده بشكل من األيجاز وبالتالي  ٣٠٠٢دور رئيس الوزراء في ىذه المراحل قبل االستفتاء عمى دستور 

والثاني دور رئيس الوزراء بعد  ٣٠٠٢سوف يقسم المبحث الى مطمبين االول دور البرلمان العراقي بعد 

٣٠٠٢ . 
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 األولالمطمب 

 2003العراقي بعد  السياسيالنظام 

 ( 2005- 2003) العراقي النظام السياسي: االول الفرع

في  تاريخ العراقي المعاصر وانعطافو غير طبيعيةيوم أستثنائي في  ٣٠٠٢نيسان  ٤ يعتبر يوم

ودخول  بغداد قوط النظام السابق واحتالل القوات االمريكيةإليو من س أنتيى السياسي وىو ما وتاريخ

ىذه وتجسدت  يةساسالسياسية واألمنية واالدارية سببيا المحتل بالدرجة اال العراق في مرحمة من الفوضى

بريمر( الذي عمل عمدًا عمى حل مؤسسات الدولة األمنية والجيش  السياسة بشخص الحاكم المدني )بول

المراحل بعد االحتالل االمريكي والمخابرات االمنية، وقد مرت الحكومة العراقية بالعديد من والشرطة 

 وأىم ىذه المراحل ىي : ٣٠٠٢لمعراق 

 .(2004-2003مرحمة مجمس الحكم االنتقالي)  .1

بعد مفاوضات  ٣٠٠٢تموز  1٣أمر الحاكم المدني بول بريمر بتأسيس مجمس الحكم االنتقالي في 

ألساس الى حالة عدم ىذا المجمس يرجع باعارضة العراقية والسبب في تشكيل أجراىا مع اطراف الم

( مقعد تم توزيعيا عمى ٣٢الوقت ويتكون ىذا المجمس من )األستقرار السياسي والتدىور األمني في ذلك 

يتولى كل عضو في الرئاسة لمدة شير واحد ويعتبر ىذا  وكان اساس المحاصصة الطائفية والعرقية،

جانب بريمر السفير)جيرمي نيتوك( ممثاًل وكان إلى ، (1) ٣٠٠٢المجمس أول شكل لمبرلمان العراقي بعد 

اصدر العديد  CPA،  وبالتالي فإن سمطة االئتالف المؤقتة ٣٠٠4-٣٠٠٢طانيا في العراق خاصًا لبري

من القوانين والقرارات الخطيرة في مجاالت السياسية واالقتصادية وحتى االجتماعية واالمنية والعسكرية 

نا ىذا واغمب ىذه القرارات نشر في الجريدة الرسمية )الوقائع العراقية( الى يوموالتي نعيش اثارىا السمبية 

العربية واالنكميزية وىذا يعود الى امتالك الحاكم المدني  في اكثر من مجمة وبالغتين،و  ليكون نافذا
                                                           

 .28ص ،2114بغداد ، دار النهضة، كٌف حكمو العراق ،أوراق من دهالٌز مجلس الحكم ، سٌف الخٌاط ،(  1)
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، بتشكيل CPAالسمطات الثالث )التشريعية والتنفيذية والقضائية(كذلك قامت سمطة االئتالف المؤقتة 

، وىذا االخير بدوره  قام بتشكيل حكومة عراقية باالتفاق مع سمطة 1٢/٢/٣٠٠٢مجمس الحكم في 

االحتالل االمريكي، حيث يعد المجمس الحكم ىو ثالث ىيئة ادارية تشكمت حسب التسمسل الزمني في 

 .(1)العراق عقب االحتالل االمريكي

 .(2005-2004مرحمة الحكومة العراقية المؤقتة ) .٣

نتيجة الحوار الذي قادة )االخضر  ٣٠٠4/حزيران/٣٣في  الحكومة العراقية المؤقتة تشكمت

ومجمس الحكم واطراف عراقية اخرى، وقد تشكمت ىذه الحكومة  سمطة االئتالف المؤقتةاالبراىيمي( مع 

من رئيس الجميورية وىو)غازي عجيل الياور(، ونائبان ىما ابراىيم الجعفري وروز نوري شاويس إلى 

جانبيم رئيس الوزراء ىو)اياد عالوي( والذي تم اختياره بعد التصوييت داخمي قام بو اعضاء مجمس الحكم 

أن االختيار رئيس الوزراء تم توجيو االخضر االبراىيمي  مبعوث االمم المتحدة سائد، بوكان ىناك اعتقاد 

وبالتالي فأن اياد عالوي أصبح رئيس الوزراء الحكومة المؤقتة، فقد استمرت ىذه الحكومة حتى اجراء 

ر ( وغادر بول بريمCPA، وفي ىذه المرحمة تم حل سمطة االئتالف المؤقتة )٢٠/1/٣٠٠٢انتخابات 

        .(٣)، واعتبر ذلك التاريخ تسمم السيادة لمحكومة العراقية المؤقتة٣٠٠4/حزيران/٣٣العراق 

إلتي تم تشكيميا بعد  بعد تسميم الحكومة العراقية المؤقتة مقاليد الحكم،مرحمة جديدة  العراقبدأ 

ساعد عمى سرعة نقل ا وكان من اىم م  مفاوضات عدة مع أطراف من داخل المعارضة ومن خارجيا،

ولقي مشروع بريمر   ،(٢)وعدم شرعية األحتالل األمريكي العراقي التدىور األمني، السمطة الى العراقين ىو

 ٣٠٠4وجاءت مبادرة )األخضر األبراىيمي( في اشباط  معارضة من داخل المجمس الحكم وخارجة،

                                                           

ماجستٌر، جامعة بغداد، كلٌة العلوم السٌاسٌة، ، رسالة 2113احمد ٌحٌى هادي، الدور الرقابً للبرلمان العراقً بعد  ( 1)

 .46، ص2111سنة

 .47احمد ٌحٌى هادي، مصدر سابق ذكره، ص  ( 2)

فً مناهضة احتالل  ماذا بأمكان الوالٌات المتحدة ان تفعل فً العراق، المجموعة الدولٌة لألزمات، مجموعة باحثٌن،(  3)

 .181 ص مركز دراسات الوحده العربٌة، ،العراق، بٌروت
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وتكون حكومة مرحمية تعمل عمى  المتحدة، نيا من قبل األممبأنشاء حكومة انتقالية قصيرة األمد يتم تعي

 .(1)٣٠٠٢وحتى انتخابات كانون الثاني  ٣٠٠4/حزيران/٢٠نقل السمطة في 

 (.2006-2005مرحمة الحكومة العراقية االنتقالية) .٢

 التي نص عمييا قانون ادراة الدولة المرحمة االنتقالية، ٣٠٠٢كانون الثاني  ٢٠جرت انتخابات    

( يجري انتخابيم بطريقة مباشرة من قبل افراد ٣٢٢الجمعية الوطنية المكون من ) نتخاب اعضاءوذلك ا

الشعب ورغم التدىور االمني الذي كان يعيش فيو العراق في ذلك الوقت بمغت نسبة المشاركة في 

وقد بمغت عدد الكيانات  ( مميون ناخب يحق ليم التصويت،144٣%( من مجموع )٢٣االنتخابات )

 ائتالف يضم اكثر من كيان سياسي، (1٢٢( كيانًا سياسيا باالضافة الى )٣٢٢النتخابات )المشاركة في ا

وبناًء عمى نتائج ىذه االنتخابات ذىبت رئاسة الوزراء الى االئتالف العراقي ، (٣)( مرشح مستقل4٣)

ثالثة اشير الموحد وتوليا ابراىيمم الجعفري بعد مفاوضات طويمة بين اعضاء القوائم االخرى استمرت 

االتفاق عمى وزراء الدفاع والنفط والكيرباء والصناعة  مم ىذا لم تكتمل الحكومة االنتقالية لعدتقريبًا ورغ

  .(٢)وكذالك عدم االتفاق عمى نواب رئيس الحكومة وحقوق االنسان،

، جدواًل زمنيا لعممية سياسية في ٣٠٠4اعتمد قانون ادارة الدولة لممرحمة االنتقالية في اذار وقد  

انتقالية في موعد ال وطنية لجمعية العراق،  تضمن تسميم سيادة الحكومة العراقية المؤقتة واجراء انتخابات 

، ٣٠٠4/حزيران/٣( في 1٢4٢وجاء قرار مجمس االمن الدولي رقم)، (4)٣٠٠٢/كانون الثاني/٢1يتجاوز 

يعتمد تاريخ اجراء االنتخابات وتشكيل جمعية وطنية منتخبة لتتمكن من صياغة الدستور الدائم لمبمد 

االمر  ٢1/٢/٣٠٠4وبرلمان لمدة اربع سنوات والتمام عممية اجراء االنتخابات اصدر بول بريمر في 

إلى قتضي بأنشاء )مفوضية االنتخابات(، وقد اسنتد ىذا االمر بتكوين ىذه المفوضية ( والذي ي٤٣المرقم )

                                                           

 .118ص ،2117 دار العربٌة للعلوم، بٌروت، اٌاد احمد، ترجمة: نهاٌة العراق، بٌتر و غالبرث،(  1)
فؤاد احمد خلف، الفٌدرالٌة واالستقرار السٌاسً فً العراق، رسالة ماجستٌر، جامعة القاهرة، كلٌة االقتصاد والعلوم (  2)

 .185-184، ص2114السٌاسٌة، 

مطبعة الهدى  القاهرة، )ملفات وحقائق وشهادات(، عام من معانات العراق تحت حكم الجعفري، مجموعة باحثٌن،(  3)

 .3ص ،2115 القومٌة،
 .14، ص2114نبٌل عبد الرحمن حٌاوي، قانون إدارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة، المكتبة القانونٌة، بغداد،  ( 4)
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، إذ إن ميمة ىذه الييئة ىو تنظيم ومراقبة ٣٠٠٢( لسنة 1٢11-14٣٢اقرار مجمس االمن الدولي )

تخابات لكن رافقة عممية اجراء االنتخابات ردود افعال كبيرة بين مؤيد االجراء االنو  ،(1)اجراء االنتخابات

تأجيل االنتخابات ىو الحل، بالنسبة الى المؤيدون يرون إن الفرصة قد وبين معارض ليا وبين من يرى 

جائت لبناء العراق واستعادة العراق لسيادتو واستقاللو، أما المعارض يرى بعدم جدوى اجراء انتخابات في 

لحين توفير الظروف االمنية ظل وجود احتالل اجنبي، ويذىب الفريق الثالث الى ضرورة التأجيل 

 .(٣)المناسبة حتى تتوفر األجواء لمجميع في المشاركة السياسية 

 

 .2005دور البرلمان العراقي وفقًا لدستور الفرع الثاني : 

حكومية أن تمارس نشاطاتيا ال يمكن ألي مجتمع بشري أن يعمل بال قوانين تحكمو وال مؤسسة 

جراءات واضحة ومحددة، في غياب بد أن يكون إذا ال قانون يؤدي إلى الفوضى،ذلك ألن غياب ال قواعد وا 

 .(٢)بالبرلمان ىناك جياز يختص بتشريع القوانين ومن الممكن ان يكون

 ففي الكويت يطمق عمى ىذه الجمعية بمجمس األمة، ،تطمق  عمى البرلمانتسميات عدة إن ىناك 

في  ماا(، مجمس العمومـ )نجمترا يطمق عمى ىذه الجمعية بأ فيو  )مجمس الشعب(، بـ إما في مصر يسمى

وبالمقابل فالبرلمان عمى  ،(4)بمجمس النواب شريعيةفينطمق عمى السمطة الت ،٣٠٠٢ل دستور العراق في ظ

فدستور كل من  سين،يكون من مجمأما أن يكون البرلمان من مجمس واحد او قد  اختالف تسمياتو،

ن من مصر( وىي من الدول العربية التي تقر دساتيرىا بأن ليا الييئو التشريعية تتكو  الكويت، )سوريا،

 .(٢)مجمس واحد

                                                           

 .52، ص2115الدستورٌة والسٌاسٌة العراقٌة، دار البستان، بغداد، فائز عزٌز اسعد، نظرة فً النظم  ( 1)

 وما بعدها. 21، ص2115رٌاض عزٌز هادي، البرلمان فً العراق، )الواقع المستقبل(، بغداد،  ( 2)

 .291ص ،1987 ،لمقارنة ، الكوٌت ،الربٌعان للنشراصول النظم السٌاسٌة ا كمال المنوفً ،(  3)
 .2115دستور الدائم لجمهورٌة العراق لعام ( من 61المادة )(  4)
 .354ص ،1983 ،دار العلم ،ً القانون الدستوريادمون رباط ، الوسٌط ف(  5)
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فقد يطمق  فإنو يقضي بإن يشكل البرلمان مجمسين أسمًا مختمفًا عن االخر، اما نظام المجمسين،

عمى مجالس النواب في حين أن  تسمية المجالس العميا عمى مجالس األقاليم وتسمية المجالس الدنيا

مجالس النواب ىي التي تحمل االختصاصات التشريعية والرقابية لذا من المفترض أن تطمق المجالس 

فضاًلعن أن السمطة التشريعية ذات المجمسين غالبًا ما تكون في الدول  العميا عمى مجالس النواب،

بالالقتراع العام السري ( عضو يتم انتخابيم ٣٢٢من ) العراقي يتكون مجمس النوابو  ،(1)االتحادية

( محافظة عراقية والباقي يمنحون مقاعد 1٣( عضو منيم سوف يمثمون )٣٢٠إال إن )المباشر 

 ،(٢)(ألف ناخب1٠٠ويتم تقسم ىذه المقاعد عمى المحافظات عمى اساس مقعد لكل )، (٣)تعويضية

فمدة عمل مجمس النواب العموم  تقويمية عكس ماىو عميو في انجمترا، سنوات (4عمميم لمدة) يمارسونو 

وبما  ،(٢)( سنوات٢ىي ) 1٤11في حين كان عام و   ،(4)( نائب ىي خمس سنوات ٢٢٠البالغ عددىم )

وظائف واختصاصات ىي تشريعية  كوفال بد من امتال الجية التشريعية والرقابية لمبالد، أن البرلمان ىو

 وتأسيسية وستتطرق ىذه الفقرة الى ىذه االختصاصات.بية والرقاومالية 

من خالل  يتمثل ىذا االختصاص في سن البرلمان القوانين االزمة لمدولة األختصاص التشريعي: .1

والتي أناطت  /اواًل( من الدستور الدائم،٢1وىذا ماحددتو المادة ) ،(٢)اقتراحيا واقرارىا ليذه القوانين

ذلك ألن السمطة التشريعية ىي أحد اركان النظام البرلماني الذي  النواب،تشريع القوانين بمجمس 

وىية صاحبة األختصاص الوحيدفي تشريع القوانين،في حين إن ىذه حددىا الدستور 

                                                           

دار الفكر  وفً الفكر السٌاسً االسالمً، السلطات الثالثة فً الدساتٌر العربٌة المعاصرة، سلٌمان الطماوي، ( 1)

 .67ص ،1967 العربً،
 .2115(لعام 16قانون االنتخابات الصادر عن الجمعٌة الوطنٌة رقم )(من 15ٌنظر للمادة)(  2)
 .2115( من دستور جمهورٌة العراق الدائم لعام 49المادة )(  3)
 .359مصدر سبق ذكره ،ص ، ادمون رباط(  4)
 جامعة بغداد،رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة  ،2113الدور الرقابً للبرلمان العراقً بعد  أحمد ٌحٌى هادي،(  5)

 .55ص ، 2111كلٌة العلوم السٌاسٌة،

مصر، دار النهظة  الدور التشرٌعً لرئٌس الدولة فً النظام المختلط )دراسة مقارنة(، عبدالعظٌم عبد السالم،(  6)

 .41،ص2114العربٌة،
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لمناقشة وتنتيي بالتصديق حل تبدأ بأقتراح القوانين مرورا باالعممية)عممية التشريع( تمر بعدة مرا

 .(1)الرسميةوالنشر في الجريدة 

تتميز االختصاصات المالية لمبرلمان بأىميتيا العظمى في حياة األمم  األختصاص المالي: .٣

مسائل المالية من فما من برلمان نشأ إال وكانت ال ومكانتيا اليامة في التأريخ ونشأة البرلمانات،

لذالك اصبح  ، (٣)سبق االختصاص التشريعي المالي حتى قبل إن االختصاص أولويات اىتمامو

لذلك اناط و  ،(٢)موضوع فحص الموازنة واقرارىا من المور الميمة التي ييتم بيا البرلمان

الدستورالعراقي الدائم بمجمس الوزراء ميمة تقديم مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي إلى 

 .(4)مجمس النواب لقراره

من الدستور  (،1لقد حدد الدستور العراقي مالمح نظام الحكم في المادة) األختصاص الرقابي: .٢

ساس التعاون والقابة المتبادلتين، وما دامت ىذه العالقة قائمة عمى ا بأن النظام البرلماني، الدائم،

لذلك قد تعاني الرقابة من غياب االىتمام بيا من جانب المختصين بالشؤون البرلمانية األمر و 

ر سمبًا عمى تعريفيا من االكاديمين القالئل،في حين أن الرقابة تعد الوضيفة الميمة الذي اثا

والفعالة في عممية الحكم عمى اداء السمطة التنفيذية،لكن الكثير من الباحثين اىتمو بالدور 

ن وبالرغم م ، (٢)التشريعي متناسين دور البرلمان الرقابي مما اثر سمبًا عمى الدراسات المتعمقة بو

ن قمة االىتمام بالرقابة إال أن ىناك جيودًا قد تظافرت لوضع تعريف ليا فقد وبالرغم م 

مجموعة من السمطات التي تستعمميا الدولة بقصد ضمان  عرفت الرقابة بصورة عامة بأنيا:

 .(٢)احترام القانون من جانب المنظمات الخاضعة لمرقابة بقصد حماية الصالح العام ليذا المجال

                                                           

 .2115اوالً( من دستور جمهورٌة العراق الدائم لعام -61للمزٌد من المعلومات راجع المادة )(  1)
 .45مصدر سبق ذكره ص ،عبدالعظٌم عبد السالم(  2)
 .245ص ،2117األسس الدستورٌة لقوانٌن المٌزانٌة،الكوٌت، ،محمد عبد الطٌف(  3)
 مجلة التشرٌع والقضاء، األختصاص التشرٌعً للبرلمان فً الشؤون المالٌة، عثمان سلمان غٌالن،(  4)

 .77،ص2119داد،(،صادرة عن كلٌة القانون،جامعة بغ21عدد)
 .51ص ،2115العربٌة للنشر والتوزٌع، القاهرة، الدور البرلمانً للمرأة، أبتسام سامً حمٌد، ( 5)
منشورات  دراسة مقارنة فً تجربة الشعب المصري، الرقابة البرلمانٌة فً النظم السٌاسٌة، عمرو هاشم ربٌع،(  6)

 .31-24ص ،2112، القاهرة،ز االهرام للدراسات االستراتٌجٌةمرك
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 ،1٢/1/٣٠٠٢أجاز الدستور العراقي الدائم التي تم االستفتاء عميو في  التأسيسي:االختصاص  .4

وبالمقابل ، (1)لرئيس الجميورية ومجمس الوزراء مجتمعين او لخمسة أعضاء اقترح تعديل الدستور

حددت قيام مجمس النواب بتشكيل لجنة من أعضاء،تكون ىذه المجنة ممثمة (،14٣فأن المادة )

ئيسية لممجتمع العراقي،ميمتيا تقديم تقرير الى مجمس النواب خالل مدة ال تتجاوز لممكونات الر 

أربعة شيور ويتضمن ىذا التقرير،توجيو بالتعديالت الضرورية ثم تعرض ىذه التعديالت عمى 

مجمس النواب لمتصويت عمييا،وتعد ىذه التعديالت مقرة بموافقة االغمبية المطمقة لعدد االعضاء 

ب بعدىا تطرح المواد الدستورية المعدلة من قبل مجمس النواب لالستفتاء الشعبي مجمس النوا

ويكون ىذا االستفتاء ناجحًا وبموافقة اغمبية المصوتين،أذا لم يرفضو ثمث المصوتين في ثالث 

موافقة مجمس  >- اقتراح التعديل محافظات،وبالتالي نستنتج،أن مرحمة تعديل الدستور تمر ب)

 .(٣)المصادقة عمى التعديل ( >-أستفتاء  >-النواب عميو 

 لمجمس النواب العراقي صالحيات اخرى في الدستور العراقي ومنيا. :(3)الصالحيات االخرى .٢

أوكل الدستور مجمس النواب الحق في الموافقة عمى الطمب الذي يقدمو بشكل مشترك رئيس  - أ

 اعالن الحرب وحالة الطوارئ.الجميورية ورئيس الوزراء لغرض 

انتخاب مجمس النواب المرشحين لرئاسة الجميورية ومن توفر فييم الشروط القانونية لتولي  - ب

 .منصب رئيس الجميورية 

 موافقة مجمس النواب عمى الوزراء المنفردين. - ت

                                                           

 .2115/اوالً( الباب السادس )االحكام الحتامٌة والنتقالٌة ( للدستور جمهورٌة العراق الدائم لعام 126المادة )(  1)
مأزق  وأٌضاً مجموعة باحثٌن، .2115رابعاً( من دستور جمهورٌة العراق الدائم لعام -ثالثاً -ثانٌاً -/اوالً 142المادة)(  2)

 .443،ص2116الدراسات االستراتٌجٌة،بغداد، مركز الدستور)نقد وتحلٌل(،
سمً االختصاص التأسٌسً استناداً الى اسم الجمعة التأسٌسٌة التً تقوم بوضع الدستور،وهذه الجمعٌة تسمى فً فرنسا) 1

(Assemble Con S tit ante للمزٌد من المعلومات ،ثروت بدوي،القانون الدستوري،دار النهضة ،

 .55،ص1971العربٌة،

 .2115ج( من دستور جمهورٌة العراق الدائم لعام -ب-خامساً/أ-رابعاً -/ثالثاً 61المادة)(  3)

 فٌما ٌخص اختصاصات مجلس النواب الفرنسً. المصدرسابق ذكره، راجع ادمون رباط،
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تعين كل من رئيس واعضاء محكمة التميز ورئيس االدعاء العام ورئيس ىيئة االشراف   - ث

 القضائي.

 تعين السفراء واصحاب الدرجات الخاصة. - ج

 تعين رئيس اركان الجيش ومعاونيو. - ح

 ات واالتفاقات الدولية.\تنظيم عممية المصادقة عمى المعاىد  - خ
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 المطمب الثاني             

 2003دور رئيس الوزراء العراقي بعد 

 .2005الفرع االول: دور رئيس الوزراء ماقبل دستور 

 و قتةؤ لممرحمة االنتقالية تم حل سمطة االئتالف الم لما جاء بقانون ادارة الدولة العراقية  تنفيذاً 

 ٢٠اجراء انتخابات  أستمرت حتىالتي األخضر األبراىيمي( و ـاألمم المتحدة المتمثمة)بحمت محميا بعثة 

منصب رئاسة الوزراء بعد أن تم تعينو من قبل مجمس الحكم  أياد عالويتسمم  .٣٠٠٢(1)كانون الثاني

االمم المتحدة )األخضر األبراىيمي( وتعيد رئيس الوزراء في  وسمطة االئتالف المؤقتة ومبعوث المؤقت

رسالة وجييا الى رئيس مجمس االمن بأن حكومتو ستبذل قصار جيدىا ألنجاز انتخابات حرة نزيو وأكد 

ؤقتة عمى انشاء قوات أمن قادرة عمى توفير االمن لمشعب العراقي والوفاء بمسؤلية عمى عزم الحكومة الم

مة باشرت الحكو ، و (٣)بما يتصل باألمن ثم بين عزمو عمى أنشاء المجنة الوزارية لألمن الوطنيالحكومة 

ظمن مقراطي دستوري يقوم عمى اساس التعددية الفكرية والسياسية،ويتمياميا من خالل أقامة نظام دي

التداول السممي لمسمطة واعتبار الشعب المصدر االساسي لشرعية الحكم وتأكيد مبداء الفصل بين 

واعطاء الحقوق  السمطات ومنح الحقوق والحريات لجميع المواطنين فضاًل عن المساواة بين الرجل والمرأة

في اجراء االنتخابات الجمعية  كان رئيس الوزراء اياد عالوي دورا، و (٢)السياسية واالجتماعية كافة لممرأة

كانت عمى الرغم من سوء االوضاع االمنية في تمك المة إال أن الحكومة ، و (4)٢٠/1/٣٠٠٢الوطنية في 

وفي ىذا الصدد يذكر نائب رئيس الجميورية روز نوري شاويس"أن  عازمة عمى اجراء االنتخابات،

                                                           

جامعة  رسالة ماجستٌر، دراسة مقارنة، :2113صالحٌات رئٌس الوزراء فً العراق بعد عام عبٌر محمد عبد،(  1)

 .61ص ،2114كلٌة العلوم السٌاسٌة، د،بغدا
اعالن الحكومة العراقٌة  نص خطاب األخضر األبراهٌمً المستشار الخاص لألمٌن العام لألمم المتحدة حول -أنظر(  2)

 .58ص ،2114تموز ،315العدد بٌروت، مركز الدراسات الوحدة العربٌة، مجلة المستقبل العربً، ،المؤقتة
اسس مٌثاق الوفاق الوطنً العراقً متاح على الموقع الرسمً لحركة الوفاق الوطنً على الرابط (  3)

http://www.wifaq.com . 
 .172،ص2111لندن، دار الحكمة، الوجٌز فً الوزارات العراقٌة، طارق حرب،(  4)

http://www.wifaq.com/
http://www.wifaq.com/
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تطورات ايجابية من شأنيا أن تضمن انتخابات حرة االشير االربعة القادمة ستوفر الوقت الكافي لحدوث 

 .(1)وعادلة وشفافة"

 .2005الفرع الثاني: دور رئيس الوزراء مابعد دستور 

 :(٣)النحو التالي ليا تولي منصب رئيس الوزراء تقسمالطريقة التي يتم من خال 

 عشر خمسة خالل الوزراء مجمس بتشكيل عددا االكثر النيابية الكتمة مرشح الجميورية رئيس يكمف: اوال

 . الجميورية رئيس انتخاب تاريخ من يوما

 تاريخ من يوما ثالثون أقصاىا مدة خالل وزارتو اعضاء تسمية المكمف الوزراء مجمس رئيس يتولى: ثانيا

 .  التكميف

 اخفاق عند يوما عشر خمسة خالل الوزراء مجمس لرئاسة جديدا مرشحا الجميورية رئيس يكمف:  ثالثا

 ىذه من" ثانيا" البند في عمييا المنصوص المدة خالل الوزارة تشكيل في المكمف الوزراء مجمس رئيس

 .  المادة

 مجمس عمى ، الوزاري والمنياج ، وزارتو اعضاء اسماء المكمف الوزراء مجمس رئيس يعرض:  رابعا

 .  المطمقة باالغمبية ، الوزاري والمنياج منفردين الوزراء عمى الموافقة عند ثقتيا حائزا ويعد ، النواب

 عدم حالة في يوما عشر خمسة خالل الوزارة بتشكيل آخر مرشح تكميف الجميورية رئيس يتولى: خامسا

 .  الثقة الوزارة نيل

أبراىيم عبد : (٣٠٠٢مايو٣٠-٣٠٠٢أبريل٢تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة االنتقالية ) 

في مدينة كربالء ويعتبر أول رئيس لمجمس 1٤4٢مارس٣٢سياسي عراقي ولد ،الكريم حمزة الجعفري

( ٣٠٠٠٢-٣٠٠٢الحكم األنتقالي،تسمم عدة مناصب في الحكومة العراقية أبرزىا رئيس مجمس الوزراء )
                                                           

 .16/5/2114، 263العدد اد،بغد جرٌدة المدى،(  1)
 2115العراق الدائم لعام  جمهورٌة  ( من دستور 76المادة) ( 2)
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ىو اليوم الذي أدت فيو  ٢/٢/٣٠٠٢يعتبر يوم تسميم الميام في ، و (1)إالن(  -٣٠14ووزير الخارجية )

 .(٣)ري امام الجمعية الوطنيةاليمين الدستو 

إال انيم اعادوا اداء اليمين الدستوري بسبب احتجاج الكورد في جمسة الجمعية الوطنية العراقية 

عمى حذف ثالث كممات من نص اليمين الدستوري المتمثل بعبارة "نظام الديمقراطي االتحادي" وعتبروا أن 

تكونت حكومة الجعفري من ،و (٢)العراقية لممرحمة االنتقاليةإدارة الدولة ىذا الحذف يشكل خرافا لمقانون 

( مسيحية أذ بمغت نسبة مشاركة النشاء،حوالي 1( سنية )1(كرديات )٢( وزيرات )٢( وزارة ضمنت )٢٣)

وىذا دليل عمى إنو تم توزيع  فضال عن أن رئيس الوزراء ونوابو الثالثة،، و (4)%( من المناصب1٢)

ولكن اكد رئيس الوزراء ابراىيم الجعفري وان كانت ، (٢)ساس المحاصصة الطائفيةالحقائب الوزارية عمى ا

الحكومة قائمة عمى اساس المحاصصة الطائفية إال أن الجميع يعممون في حكومتو تحت سقف واحد 

بغض النظر عن الطائفة سواء ان كانت شيعية او سنية او كردية او مسيحية حتى إنو لم تنقطع 

الوزراء ولو السبوع واحد وانما كان يعقد في بعض االحيان اجتماعين في اسبوع واحد اجتماعات مجمس 
قدم ابراىيم الجعفري رئيس الوزراء قائمة بأسماء المرشحين لتولي المناصب الشاغرة في الحكومة و، (٢)

االنتقالية الى الجمعية الوطنية وصادق بدورىا الى االغمبية بالمطمقة أذ تولى عبد المطمك الجبوري 

ن الدليمي منصب نائب رئيس الوزراء الثالث فضاًلعن احمد الجمبي وروز نوري شاويس،تولي سعدو 

ومحسن منصب وزير الدفاع وابراىيم الجعفري بحر العموم وزير النفط وىاشم شمبي وزيرًالحقوق االنسان 

 .(٢)الكيرباء واسامة النجيفي وزيرًا لمصناعةشالش وزير 

                                                           

 .   jaffaary.net/index.php-http://www.alاح على الرابط التالً ،مت(  1)

التحدٌات،رسالة ماجستٌر) غٌر  –التوجٌهات  -الطبٌعة2113النظام السٌاسً العراقً بعد  محمد عبد الحمزة خوان،(  2)

 .594.،ص 2118جامعة بغداد، منشورة( كلٌة العلوم السٌاسٌة،
دار النشر المؤسسات العربٌة  ربح الحرب وخسارة السالم، إحتالل العراق، علً عبد االمٌر عالوي،(  3)

 .594ص ،1ط  ، 2119للدراسات،
 .6،ص2116،من قادة العراق الجدٌد؟ وماذا ٌرٌدون؟،معهد السالم االمرٌكً :أذار 161فٌبً مار،تقرٌر رقم(  4)
 .283،ص2116-1921رند حكمة محمود،مشكلة بناء الدولة فً العراق للمدة (  5)
 .43،ص2111الثقافٌة،بغداد،،مؤسسة الكتاب 1إبرهٌم الجعفري الخطاب السٌاسً للجعفري تحلٌالت ورؤى،ط( 6)

الملف العراقً،الجمعٌة الوطنٌة تصادق على االسماء مرشحً الجعفري سنً ٌعتذر عن المشاركة،المعهد العراقً (  7)

 .13،ص2115،اٌار 141للتنمٌة والدٌمقراطٌة،العدد

http://www.al-jaffaary.net/index.php
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 ٣٠٠٢الجعفري الى نوري المالكي وذلك بين اشباطويرجع السبب من انتقال الحكومة من ابراىيم 

عدم تحقيق الجعفري االستقرار السياسي، وتصاعد في مدة حكمو الكثير من المظاىر إلى  ٣٠٠٢وايار

السمبية أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا، وبدأت المؤشرات تتصاعد عمى الرغم من إن موارد العراق وميزانيتو 

مي واعداد وتجييز القوات العراقية العسكرية واالمنية كانت في تصاعد في ضل دعم امريكي _ اقمي

واضح، وىو ماجعمو غير قادر عمى الحصول عمى قدر كاف من التوافق بين اطراف العممية السياسية 

والتي تتيح لو تولي عممية تشكيل الحكومة الدائمة، واضطر لمتنازل عنيا لسياسة نوري المالكي وذلك في 

 .(1)٣٠٠٢/ايار/٣1

حسن كامل محمد  نوري(: ٣٠14سبتمبر٣-٣٠٠٢مايو٣٠وزراء )تولي منصب رئيس ال

-٣٠٠٢رئيس مجمس الوزراء العراق االسبق بين عامين) 1٤٢٠يونيو ٣٠سياسي عراقي ولد ،المالكي

امين عام ىو  ٣٠1٢/اغسطس/11وحتى  ٣٠14/سبتمبر/٤ونائب رئيس الجميورية السابق  (٣٠14

البرلمانية التي جرت خابات تم تشكيل الحكومة العراقية )الدستورية(بعد االنت، و (٣)لحزب الدعوة االسالمية

ذ حصل العراقي الموحد بالمرتبة األولى، إوالتي أظيرت فوز قائمة األتالف  ٣٠٠٢/كانون االول/1٢في 

وبعد مباحثات ومناقشات مع قادة الكتل  (،٣٢٢مقاعد مجمس النواب البالغ ) ( مقعد من1٣٣عمى)

ابراىيم الجعفري كمرشح لقائمة خمسة اشير وبعد استيبدال البرلمانية الفائزة والتي استمرت اكثر من 

االئتالف بعد اصدار الكتل االخرى عمى عدم قبولو كمرشح رغم حصولة عمى دعم المرجعية الدينية وتم 

وقد نجح المالكي في ، (٢)اختياؤ نوري المالكي كبدياًل لو وىو القيادي الثاني في حزب الدعوة االسالمية

ولقد تولى منصب رئيس الوزراء خالل واليتين وفي والية ثانية  ٣٠٠٢/مايو/٣٠ستوري إداء اليمين الد

 .(4)وتولى وزارة الداخمية بالوكالة ووزارة الدفاع أيضا واألمن االوطني 

                                                           

، 1مطبعة سٌماء، بغداد، ط، 2115فراس عبد الكرٌم البٌاتً، السٌاسة العامة لالمن الوطنً العراقً بعد عام  ( 1)

 .118 ، ص2117

 . http://nourialmaliki.me، متاح على الرابط التالً (  2)

 م.21/5/2116( فً 839العدد) جرٌدة الصباح، عبد الجبار الشبوط،(  3)
 . https://www.wsj.comٌنظر الى الربط:   ( 4)

http://nourialmaliki.me/
https://www.wsj.com/
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 :(1)نجحت حكومة المالكي االولى في ان تحقق جممة من النقاط الميمة ومنيا 

المالكي، من ان الحقبة التي تولى فييا  الذين اليؤيدون : الينكر حتى أولئكالوضع االمنيتحسين  .1

 كانت فقد شيدت شيئا من التحسن االمني. ٣٠1٠-٣٠٠٢رئاسة الوزراء 

تنظيم عالقة العراق مع الواليات المتحدة االمريكية: نجحت حكومة المالكي االولى في تنظيم عالقة  .٣

مى االتفاقية االمنية، التي انتيت بخروج القوات العراق مع الواليات المتحدة االمريكية، عبر التوقيع ع

 .٣٠11نياية عام  االمريكيا من العراق

العربية بعض االنفتاح، مع وجود بعض -إعادة عالقة العراق االقميمية: شيدت العالقات العراقية .٢

من ان يقيم العراق عمى ارض القمة العربية والدورية وىو  ٣٠1٣االشكاالت، وىو ما ميد في العام 

لممكن ان نجاح وتحقق لمدبموماسية العراقية إذ حضرىا عدد البئس بو من الساسة العرب، وكان من ا

 .تكون بداية التعاون الفعال بين البمدان العبية والعراق 

 ن حكومة المالكي فشمةت في ان تتخمص من االتي:إ

دون إن تتمكن حكومة  ،السياسي العملالمحاصصة: بقيت المحاصصة والتوافقية ىي العالمة الفارقة  .1

 المالكي من ان تقضي عمييا.

بالتغمغل في اجيزة الدولة ومؤسساتيا الرسمية من دون ان تتمكن استمرت عناصر الفساد الفساد:  .٣

 حكومة المالكي من وضع حد ليا كونيا محمية بغطاء سياسي_قضائي.

الوضع االمني اليش: بالرغم من االستقرار االمني النسبي الذي تحقق في تمك الحقبة، إال إن الوضع  .٢

 .(٣)كما سنرى الحقاً  ومن الممكن ان ينيار في اي لحضةاالمني بقي ىشًا، 

في  1٤٢٣)ولد عام  حيدر جواد العبادي (،٣٠14سبتمبر  ٣تولى منصب رئيس الوزراء )  

 مطرح اس كما يعد من األعضاء البارزين في حزب الدعوة اإلسالمية، رئيس الوزراء العراقي،وىو  (بغداد
                                                           

 .119فراس عبد الكرٌم البٌاتً، مصدر سابق ذكره، ص ( 1)

 .122،ص2114، 2، الفٌدرالٌة والهوٌة الوطنٌة العراقٌة، دار الكتب العلمٌة، بغداد، طسعد االبراهٌم ( 2)



36 

إبراىيم  أثناء عممية استبدال، ٣٠٠٢أبرز مرشحي حزب الدعوة لرئاسة الوزراء عام  العبادي كأحد

، وبعد إنتخابات ٣٠1٠الجعفري، وعاد ليطرح اسمو من جديد وسط مفاوضات تشكيل الحكومة عام 

كمفو التحالف الوطني  ٣٠14آب  11تولى منصب نائب رئيس مجمس النواب العراقي، وفي  ٣٠14

ء الجديد خمفا لنوري المالكي الجميورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة ليكون رئيس مجمس الوزرا ورئيس

ثم بعد ، إئتالف دولة القانون والذي قدم إحتجاجًا إلى المحكمة اإلتحادية بأنو األحق بتولي المنصب رئيس

عدة أيام تنازل نوري كامل المالكي لصالح حيدر العبادي وسحب نوري القضية التي قدميا إلى المحكمة 

عراقي فؤاد معصوم بخرقو لمدستور عندما كمف حيدر العبادي تضمنت اتيام الرئيس ال اإلتحادية، والتي

قبل يومين من انتياء الميمة الدستورية أعطى  ٣٠14سبتمبر  ٣وفي ، الوزراء العراقية بتولي رئاسة

أعمن حيدر العبادي عن مجموعة قرارات  ٣٠1٢أغسطس  ٤وفي  البرلمان العراقي الثقة لحكومة العبادي،

صالحات أبرزىا إلغاء ياد عالوي(  وا  مناصب نواب رئيس الجميورية )نوري المالكي وأسامة النجيفي وا 

ونواب رئيس مجمس الوزراء )بياء األعرجي وصالح المطمك وروز نوري شاويس( في استجابة 

 .(1)وأقر مجمس الوزراء العراقي القرارات التي أصدرىا لالحتجاجات الشعبية األخيرة،

أعمن القائد العام لمقوات المسمحة حيدر العبادي أن قوانتا المسمحة البطمة وبمختمف تشكيالتيا  

قد حررت ارض الوطن بالكامل من زمراالرىاب الجبان والتي  شعبي، طة اتحادية وحشدمن جيش وشر 

لقرى دخمت المدن وااستمرت عمى مدى ثالث سنوات وىي تمحق اليزيمة مبيننا أن القوات المسمحة 

وىناك جممة من  والواحدة بعد االخرى وابمى المقاتل العراقي بالء ارعب العدو وسر الصديق وانيل العالم،

 التحديات التي واجية رئيس الوزراء حيدر العبادي ىي:

: حكومة )حيدر العبادي( مطالبة بتحرير اكثر من ثمث االراضي العراقية التي التحدي االمني .1

 المسمحة في المحافظات :االنبار، صالح الدين، نينوى. تسيطر عمييا الجماعات

                                                           

  /https://ar.wikipedia.org/wiki التالً الرابط على متاح وٌكبٌدٌا موقع ( 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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حيدر ىالعبادي( مطالبة بإن تقف بوجو المشاريع االقميمية والدولية )حكومة : التحدي الخارجي .٣

 .(1)ترى بان العراق لم يعد بامكان ان يبقى كدولة موحدة وان مستقبمو البد وأن يكون بالتقسيم التي

اعمن المكتب االعالمي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن تفاصيل مشروع قانون التأمينات 

االجتماعية، مؤكدًا ان المشروع يتضمن فروع متعددة لتأمينات االجتماعية،بينيا التقاعد والشيخوخة والوفاة 

القتصاد العراقي ان الحكومة تسعى لتطوير اواصابات العمل وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي 

واصالح منضومة مواد الدولة واعادة ىيكمية القطاعات االقتصادية الميمة بما يتضمن رسم مسار 

اقتصادي صحيح يقوم عمى اسس  جديدة تعتمد الشركة مع القطاع الخاص وتنشيطو بالشكل الذي يحفز 

ق العمل وقد قامت الحكومة الدورة االقتصادية ويساعد في ايجاد فرصة العمل ويحقق قفزة نوعية في سو 

بالعديد من الخطوات اليامة في ىذا االتجاه اسيمت في وضع اسس راسخة لرؤية اقتصادية طموحة 

   .(٣)وتعزيز لياذا التوجو الحكومي وتداعييا لدور القطاع الخاص

ان المرأه كانت الدافع االساسي في طرد "داعش"، فيما اشار اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي،  

الى ان القوانين الحالية تمنح المرأة صالحيات واسعة لممشاركة بالعممية السياسية، وقال العبادي في كممة 

لو خالل االحتفالية المركزية ليوم المرأة العالمي واطالق التقرير الحكومي لتنفيذ قرار مجمس االمن الدولي 

(، ان "المرأة كان ليا دور في مواجية االرىاب، مبينا انيا كانت الدافع االساسي في طرد 1٢٣٢لمرقم )ا

داعش وفي تقديم التضحيات"، واضافة ان" القوانين الحالية والتشريعات تمنح المرأة صالحيات واسعة 

 (٢)لممشاركة في العممية السياسية يجب ان تكون حقيقة ال فمكمورية" 

 

 

 

                                                           

 .113صفراس عبد الكرٌم البٌاتً، مصدر سابق ذكره،  ( 1)

   .http://www.alsumariaم، 6:39، 2117/اب/21متاح على الرابط التالً،  ( 2)
 . http://www.alsumaria.tv  ص،11:27_2118/اذار/7الرابط التالً، ٌنظر الى  ( 3)

http://www.alsumaria/
http://www.alsumaria.tv/
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 الخاتمة 

 خالل من، إلييا توصمت التي االستنتاجات أىم ماىي نبين أن من لنا بد ال الدراسة ىذه ختام في

ومراحل  ٣٠٠٢دستورماقبل وبعد العراقي وخصائصة  وواقع النظام السياسي معطيات في البحث عممية

في العممية السياسية ماقبل وبعد  التي مر بيا النظام السياسي العراقي ودور رئيس الوزراء الحكم

 بعض تعالج أن يمكن التي التوصيات من بعض نقترح ثم ومنوالى وقتنا الحاضر،  ٣٠٠٢دستور

 ي.العراق تواجو النظام السياسي التي اإلشكاليات

 االستنتاجاتاواًل/ 

 بين المساواة قاعدة عمى يقوم ي البرلمان لنظامىو ان ا الدراسة إليو توصمت ما أىم من إن .1

 نتيجة لمدولة العامة لمشؤون السياسي التوجيو أمر يكون بحيث  والتنفيذية التشريعية السمطتين

 . الشعب ممثمي أمام المسؤولة ةالوزار  طريق عن الدولة ورئيس  البرلمان بين كامل تعاون

 بين الحقيقي التفاعل إلى يؤدي بكونو بيا يتسم التي المزايا ورغم نجاحو رغمالبرلماني  النظام إن .٣

 االستبداد ويمنع الديمقراطية يرسخ وأنو لألخرى مكممة منيا كل تعد والتي الثالث السمطات

 .المسؤول معرفة وسيولة السياسي الخطأ من التيرب واستحالة

 حكومتو في عضو أصغر مع فالعالقة الفعمي االداري اليرم في مطةس اعمى الوزراء رئيسان  .٢

 .االداري القانون ويحكميا ومرؤوس رئيس بين رئاسية عالقة ىي

التشريعية وضوح لمدور الذي يمعبو رئيس الوزراء فانو يقوم عمى بعض االختصاصات منيا  .4

 والتنفيذية والقضائية.

 إلى يؤدي قد وذلك السمبية األمور طياتو في يحمل كونو العيوب من النظام البرلماني يخمو ال .٢

 وأن والمتضاربة المعارضة الحزبية االتجاىات ظل في وأيضا لمحكومة االستقرار عدم ظاىرة

 والرمزية الييبة من عميو يغطي ال قد مما كشخص كبيرة بشعبية يتمتع ال قد الحكومة رئيس
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 ثانيًا/ التوصيات

 كان سواء النظام ىذا بطبيعة كبير قدر عمى معرفة توفر من أوالً  بد ال نظام البرلمانيال لتطبيق .1

 .السياسية النخب قبل من أم الشعب فئات جانب من

البد من ،  ٣٠٠٢ الدائم العراق دستور في جاءت التي الصيغة وبيذه برلمانيال النظامب االخذ إن .٣

االبتعاد عما يعرف بالحكومة االئتالفية واعطاء الفرصة لمحزب الفائز باالغمبية في االنتخابات 

 رئيس يكمف): / اوال والتي تنص عمى ٢٢وفق المادة  تشكيل الحكومة وتطبيق برنامجو االنتخابي

 من يوما عشر خمسة خالل الوزراء مجمس بتشكيل عددا االكثر النيابية الكتمة مرشح الجميورية

 .(الجميورية رئيس انتخاب تاريخ

، العالم في ىذا النظام لنجاح الالزمة الشروط توفريجب  ، العراق في لكي ينجح النظام البرلماني .٢

 .الشعب أطياف كل قبل من عميو متفق دستور وجود رأسيا عمى التي

 من قبل البرلمانين والقادة . ٣٠٠٢ يالعراق دستورال موادل بتطبيق متكامل وصحيح  القيام  يجب .4
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 قائمة المصادر

 واًل/ القران الكريم

 ثانيا/ القوانين والدساتير
 .٣٠٠4عام قانون ادارة الدولة لممرحمة االنتقالية  .1
 .٣٠٠٢العراق الدائم  جميورية  دستور .٣

 

 ثالثًا/ الكتب العربية
 .2115العربٌة للنشر والتوزٌع، القاهرة، الدور البرلمانً للمرأة، أبتسام سامً حمٌد، .1
 .2111الكتاب الثقافٌة،بغداد، مؤسسة ،1ط إبرهٌم الجعفري الخطاب السٌاسً للجعفري تحلٌالت ورؤى، .2

 ٣طبعة مصطفى الباني ، طمحمد الماوردي ، احكام السمطانية والواليات الدينية ، مصر ، مابو الحسن عمي بن  .3
 ،1٤٢٢. 

 1المطبعة االزىرية ، ط  ابو بكر محمد الطرطوشي ، سراج المموك ) عمى ىامش مقدمة ابن خمدون ( ، مصر ، .4
 ،1٣٤٢. 

، جامعة كركوك ، كمية  ، العراق٣٠٠٢لسنة أحمد خورشيد حميدي ، السمطة التنفيذية بموجب الدستور العراقي  .5
 .القانون 

 .1983 ،دار العلم ،ً القانون الدستوريادمون رباط ، الوسٌط ف .6

،  1اسماعيل البدوي ، نظام الوزارة في الدولة االسالمية ، دراسة مقارنة ، مصر ، دار النيضة العربية ، ط .٢
1٤44. 

 .2117 دار العربٌة للعلوم، بٌروت، د،اٌاد احم ترجمة: نهاٌة العراق، بٌتر و غالبرث، .8
 .1971القانون الدستوري،دار النهضة العربٌة، ثروت بدوي، .9

، دار   جمال سالمة عمي ، اصول العموم السياسية ، مصر ، جامعة القاىرة ، كمية االقتصاد والعموم السياسية .11
  . ٣٠٠٢النيضة العربية لمنشر ،

 .1٤٣٠ة ، بغداد ،مطبعة المعارف ، المقارنحسان العاني ، االنظمة السياسية  .11

 .2116-1921رند حكمة محمود،مشكلة بناء الدولة فً العراق للمدة  .12
 .2115رٌاض عزٌز هادي، البرلمان فً العراق، )الواقع المستقبل(، بغداد،  .13

 .2114، 2، الفٌدرالٌة والهوٌة الوطنٌة العراقٌة، دار الكتب العلمٌة، بغداد، طسعد االبراهٌم .14
دار الفكر  وفً الفكر السٌاسً االسالمً، السلطات الثالثة فً الدساتٌر العربٌة المعاصرة، سلٌمان الطماوي، .15

 .1967 العربً،
 .2114بغداد ، دار النهضة، كٌف حكمو العراق ،أوراق من دهالٌز مجلس الحكم ، سٌف الخٌاط ، .16

صرية ، العراق ، مركز المستن  السياسي في العراق شذى زكريا حسن ، االنتخابات البرلمانية واعادة ىيكمية النظام .17
  .لمدراسات العربية والدولية 

 .2111لندن، الوجٌز فً الوزارات العراقٌة،دار الحكمة، طارق حرب، .18

، العراق ، الجامعة ٣٠٠٢طو حميد حسن العنبكي ، التكامل المؤسساتي في العراق عمى وفق دستور  .19
 . ٣٠٠1٢ة ، المستنصرية ، كمية العموم السياسي

، جميورية العراق ، والشكل االنسب لمنظام البرلماني ،رئاسي ام برلماني ، شبكة ابيض واسود عبد اهلل الفقيو .21
 . ٣٠1٠/11/1،  ٢4،العدد 

مصر، دار النهظة  الدور التشرٌعً لرئٌس الدولة فً النظام المختلط )دراسة مقارنة(، عبدالعظٌم عبد السالم، .21
 .2114العربٌة،
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دار النشر المؤسسات العربٌة  ربح الحرب وخسارة السالم، إحتالل العراق، عبد االمٌر عالوي،علً  .22
 .1ط  ، 2119للدراسات،

لحمبي ، عمان، منشورات اة ومسؤوليتة في الدساتير العربية، التناسب بين سمطة رئيس الدولعمي يوسف الشكري .23
 .، بال سنة نشرالحقوقي

منشورات  دراسة مقارنة فً تجربة الشعب المصري، البرلمانٌة فً النظم السٌاسٌة،الرقابة  عمرو هاشم ربٌع، .24
 .2112، القاهرة،ز االهرام للدراسات االستراتٌجٌةمرك

 .2115فائز عزٌز اسعد، نظرة فً النظم الدستورٌة والسٌاسٌة العراقٌة، دار البستان، بغداد،  .25

 .1٤٤٤، ٤اىرة ، دار الفكر العربي،طفتحي النبراوي ، النظم والحضارة االسالمية ، الق .26

، 1مطبعة سٌماء، بغداد، ط ،2115فراس عبد الكرٌم البٌاتً، السٌاسة العامة لالمن الوطنً العراقً بعد عام  .27
2117. 

مصر، الطبعة فؤاد عبد المنعم احمد ، مقدمة قوانين الوزارة لمماوردي ، مؤسس شباب الجامعة في االسكندرية ،   .28
 .1٤٢٣،  ٣المصرية ، ط

 .1987 ،الربٌعان للنشر ،لمقارنة، الكوٌتاصول النظم السٌاسٌة ا ،كمال المنوفً .29
فً مناهضة  ماذا بأمكان الوالٌات المتحدة ان تفعل فً العراق، المجموعة الدولٌة لألزمات، مجموعة باحثٌن، .31

 مركز دراسات الوحده العربٌة. ،احتالل العراق، بٌروت
مطبعة  القاهرة، )ملفات وحقائق وشهادات(، معانات العراق تحت حكم الجعفري،عام من  مجموعة باحثٌن، .31

 .2115 الهدى القومٌة،

، ٣محمد الوكيل ، حالة الطوارئ وسمطات الضبط االداري ) دراسة مقارنة ( ، القاىرة، دار النيضة العربية ،ط .32
٣٠٠٢ . 

 .٣٠٠٢، رة، دار النيظة العربيةلقاى، اية المعاصرة دراسة تحميمة مقارنة، النظم السياسمحمد بدران .33

 . 1٤٢٤، ٢ط ، دار المعارف،االسالمية، مصر، النظريات السياسية محمد ضياء الدين الريس .34

 .2117األسس الدستورٌة لقوانٌن المٌزانٌة،الكوٌت، ،محمد عبد الطٌف .35

القاىرة ، كمية االقتصاد والعموم محمد لطفي زكريا الشيمي ، النظام البرلماني االنكميزي نموذجًا ، مصر ، جامعة  .36
  . ٣٠٠٤السياسية ، 

، 2114نبٌل عبد الرحمن حٌاوي، قانون إدارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة، المكتبة القانونٌة، بغداد،  .37
 .14ص

دار ىرة، ، القادراسة المبادئ الدستورية العامة ، النظام في جميورية مصر العربية مع مقدمة فييحيى الجميل .38
 .1٤٢4، النيضة العربية

 .1٤٣٢ ،، دار النيظة العربيةمصر ،يحيى الكعكي، مقدمة في عمم السياسية .39

 
 

 ماجستيرال/ رسائل  رابعا  
 

، رسالة ماجستٌر، جامعة بغداد، كلٌة العلوم 2113احمد ٌحٌى هادي، الدور الرقابً للبرلمان العراقً بعد  .1
 .2111السٌاسٌة، سنة

رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة جامعة  ،2113الدور الرقابً للبرلمان العراقً بعد  أحمد ٌحٌى هادي، .2
 .2111كلٌة العلوم السٌاسٌة، بغداد،

 كمية، بغداد جامعة، ماجستير رسالة، ٣٠٠٢ بعد العراقي السياسي النظام في البرلمان رئيس، عباس فاضل سجى .٢
 .٣٠1٢، السياسية النظم فرع،  السياسية العموم

جامعة  رسالة ماجستٌر، دراسة مقارنة، :2113صالحٌات رئٌس الوزراء فً العراق بعد عام عبٌر محمد عبد، .4
 .2114كلٌة العلوم السٌاسٌة، بغداد،

فؤاد احمد خلف، الفٌدرالٌة واالستقرار السٌاسً فً العراق، رسالة ماجستٌر، جامعة القاهرة، كلٌة االقتصاد  .5
 .2114والعلوم السٌاسٌة، 

التحدٌات،رسالة ماجستٌر)  –التوجٌهات  -الطبٌعة2113النظام السٌاسً العراقً بعد  عبد الحمزة خوان، محمد .6
 .2118جامعة بغداد، غٌر منشورة( كلٌة العلوم السٌاسٌة،
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 . 1٤٤٢ية القانون ، جامعة بغداد ، ميا بيجت يونس ، حل المجالس النيابية في العراق ، رسالة ماجستير ، كم .٢
 

 والتقارير المجالت والصحف الدورية/ ا  خامس
 

ل الدستور العراقي لعام ظئيس مجمس الوزراء واختصاصاتة في اقبال عبداهلل أمين الجيالوي ، اليو تكميف ر  .1
 .٣٢٢، ص ٣٠٠٢، لسنة  ٢٠، العراق ، المجمة السياسية والدولية ، العدد ٣٠٠٢

 ،اعالن الحكومة العراقٌة المؤقتة لألمم المتحدة حولخطاب األخضر األبراهٌمً المستشار الخاص لألمٌن العام  .2
 .2114تموز ،315العدد بٌروت، مركز الدراسات الوحدة العربٌة، مجلة المستقبل العربً،

النافذ، بحث منشور في مجمة الحقوق  ٣٠٠٢عامر عياش ، طبيعة النظام البرلماني في ظل دستور العراق لعام  .3
 .٣٠11( ، 14،1٢نصرية ، السنة السادسة ، المجمد الرابع ، العدد )، كمية القانون ، الجامعة المست

 مجلة التشرٌع والقضاء، األختصاص التشرٌعً للبرلمان فً الشؤون المالٌة، عثمان سلمان غٌالن، .4
 .2119(،صادرة عن كلٌة القانون،جامعة بغداد،21عدد)

 .2116معهد السالم االمرٌكً :أذار ،من قادة العراق الجدٌد؟ وماذا ٌرٌدون؟،161فٌبً مار،تقرٌر رقم .5
 .16/5/2114، 263العدد اد،بغد جرٌدة المدى، .6
 م.21/5/2116( فً 839العدد) جرٌدة الصباح، عبد الجبار الشبوط، .7

 

 

 / مواقع االنترنتسادسا  
 

1. http://ar.m.wikipedia.org  

2. http://nourialmaliki.me . 
3. jaffaary.net/index.php-http://www.al   . 
4. http://www.aljazeera.net 
5. http://www.alsumaria.   
6. http://www.alsumaria.tv   
7. http://www.wifaq.com .https://ar.wikipedia.org/wiki / . 
8. https://www.wsj.com . 
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