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 اإلهداء                            

 : إلى            

أول حب يغرس في قلوبنا منذ والدتنا وحتى موتنا الى وطني الغالي هذه 

 نان ترابها وجمال طبيعتها .األرض التي حضنتنا بح

 إلى :

كل أم حرمت من أبنائها إلى كل من حرم من حنان األبوة إلى كل من حرم 

من أخ أو صديق عزيز إلى كل من شاء القدر إن يكون للطاغوت بصمة 

في حياته إلى شهدائنا اإلبرار الذين أبصروا حياتنا بأرواحهم وبدمائهم 

 الطاهرة .

 إلى :

 أمي  وأبي                      

 راعيا حلمي وعلمي .........وساقيا طموحي إلى الجنة 

 إلى : 

 أخوتي الخمس , وصديقاتي وأقربائي األعزاء  
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  الشكر و االمتنان                         



 
 

 

المنعم المتفضل ذي المنة والجود ,الذي بشكره تدوم النعم وبذكره  الحمد هلل

واصلي واسلم على سيدنا محمد المصطفى المبعوث , تطمئن القلوب 

 رحمة للعالمين .

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير ألساتذتي األفاضل في قسم العلوم 

 السياسية بجامعة ديالى .........

 

ألحبائي وأصدقائي وزمالئي الذين أمدوني وكما إن أزجي الشكر خالصا 

 بالمصادر والمراجع .........

 شكر األستاذ المشرف

وليس لي بعد هذا إال إن أقدم جزيل الشكر واالمتنان إلى أستاذي الفاضل 

حسين علي حسين لما قدمه لي من مساعدة وعون إلتمام بحثي )القوى 

 (. السياسية  العراقية ومحددات التعاون واالختالف

 

    

 

   

 

 

                     

 -ج - -

 

 المقدمة



 
 

 األكبتر األثترهذا الموضوع  من المواضيع المهمة التي ينبغي  دراستتها لمتا لهتا متن يعد         
السياستتية متتن مهمتتات النمتتام  األحتتزابفتتي تنمتتيم الحيتتاة السياستتية فتتي البلتتدان العربيتتة وتعتبتتر 

, فتال يمكتن ان يقتوم النمتام التديمقراطي اال بوجتود هتذه  أركانتهالديمقراطي والنيابي وركن من 
السياستتية , تبتتدو العمليتتة السياستتية فتتي العتتراق  األحتتزاببستتبب التتدور التتذي تقتتوم بتته  األحتتزاب

 إمتتاالمشتتاركة فتتي الستتلطة  األحتتزاببتتين  األولتتضتتمن نتتوع متتن الصتتراعات علتتى المستتتويين 
ومعمم  واثأريترتب عليها من نتائج  ت كل ماالتي رفض األحزابالصراع الثاني فيبدو بين تلك 

نتيجتة دختول القتوات  2003هتذا الشتكل هتي تلتك التتي تشتكلت بعتد  أختذتهذه التنميمات التتي 
السياستية فتي العهتد  األحتزابالجنسيات في العراق فاننا في بحثنا هذا ستوف نركتز علتى  متعددة

 . األحزاببين هذه  واالختالفاتوجوانب االتفاق  2003الملكي والجمهوري وبعد 

 أوال:أهمية

يمكتن قيتام  السياسية ووصفها من مستلزمات النمتام التديمقراطي اذ ال األحزاب ألهمية          

 2003لدراسة العهد الملكي والجمهوري وبعد  اهتمامامن دونها لذا سيذهب  سياسي حديثنمام 

ياسية في العتراق وتعتد جانبتا مهمتا فتي تنمتيم الس األحزابوجوانب االتفاق واالختالف اذ تتعدد 

 الحياة السياسية بوصفها تعكس جانيا من التطور السياسي والقانوني في المجتمع . 

 البحث : إشكاليةثانيا : 

تكمن مشكلة البحث بكونها خطوة  من خطوات البحتث العلمتي ,وهتي ستمال مطترو ,           

السياستية  واألحزابسبب مهور هذه القوى  ي وهي )مامشكلة البحث تكمن في السمال التال إذن

والتجمعتات فتي العتتراق   متا هتتو موقتف هتتذه األحتزاب متن النمتتام الستابق   وكيتتف اتفقتت هتتذه 

 األحزاب   وبماذا اختلفت  

 ثالثا :فرضية البحث :

اقية شهدت العالقة بين األحزاب والقوى السياسية العر((انطلق البحث من فرضية مفادها         

جوانب من التعاون وجوانب أخرى من الصراع وطغى الثاني على األول حيث  2003بعد عام 

مهرت النسبية إي ما تعرف بالمحاصصتة المذهبيتة والقوميتة والتتي مارستت تتأثيرا كبيترا علتى 

 عمل هذه القوى واألحزاب السياسية في تلك الفترة .
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 منهج البحث :رابعا :



 
 

وذلتتك متتن ختتالل عتترض التطتتور  التتتاريخيالباحتتث فتتي بحثتته كتتل متتن المتتنهج  استتتخدم          

 األحتتزابالسياستتية وكتتذلك المتتنهج الوصتتفي متتن ختتالل وصتتف اليتته عمتتل  لألحتتزاب التتتاريخي

                                       السياسية العراقية .

 هيكلية البحث :خامسا: 

ففتي المبحتث تم تقسيم البحث علتى ثتالث مباحتث ,فضتال عتن المقدمتة والخاتمتة ,                

من ثتالث مطالتب تنتاول فتي  إلىالقوى السياسية في العراق وقد قسمه وتطور  نشأةتناول  األول

السياستية فتي العهتد  األحزابالسياسية في العهد الملكي والمطلب الثاني  األحزاب األولالمطلب 

وفتي المبحتث الثتاني تنتاول محتددات  2003عتد السياسية ب األحزابالجمهوري والمطلب الثالث 

لوحتدة الوطنيتة حكومتة ا األولثالث مطالتب  إلىالتعاون بين القوى السياسية العراقية وقد قسمه 

المذهبيتتة والقوميتتة (  المحاصتتةفتتات الواستتعة والمطلتتب الثالتتث النستتبية )تالالمطلتتب الثتتاني االئ

مطلبتين  إلتىوالمبحث الثالث فقد تناول محددات االختالف بين القتوى السياستية العراقيتة وقستمه 

االختتتالف بتتين القتتوى والمطلتتب الثتتاني تنتتاول فيتته مستتتقبل المشتتهد  أستتبابتنتتاول  األولالمطلتتب 

 السياسي تفعيل التعاون .
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 المقدمة 
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 المبحث األول                                        

 نشأة وتطور القوى السياسية في العراق                     



 
 

النمام الملكي في العراق ومنذ نشأته وارتباطه بعالقات وطيدة مع الملوك التذين  إنبما           

كبيرا في توجيته السياستة العراقيتة فتي  تأثيرالخبرته المتراكمة  أصبحالعرش حيث  تناوبوا على

المشاكل التذي واجههتا العتراق ختالل العهتد الملكتي هتو تحديتد طبيعتة  أهممعمم سنواته فأن من 

السياسية لذلك على الرغم  األحزابنشم مجموعة من  إلىبذورها  أدتالعالقة مع بريطانيا التي 

مماهرهتتا وقضتاياها لمختلتف المراحتتل  بإرستالالسياستية والتطتتورات االقتصتادية  اإلحتداثمتن 

لتتذلك شتتهد التتتاريم علتتيهم بتترفض العاهتتدة  األولتتىالجمهوريتتة حتتى ستتقوط النمتتام الملكتتي وقيتتام 

العامتة   اإلضتراباتنتخابتات المجلتس ومشتاركتهم فتي البريطانية والتزامهم بمقاطعتة ا–العراقية 

محتاوالت جتادة لبنتاء أطتر سياستية وطنيتة نتيجتة لمهتور  إيفلم تشهد الساحة السياسية العراقية 

متتذهبي وهتتذا اختتذ بتتدوره يتتنعكس علتتى التتدوام علتتى –في طتتائ أستتاسالسياستتية علتتى  االنقستتامات

السياستية  البيئيتة إنالتي خاضت بدورها االنتخابات السابقة والحاليتة لتذلك فقتد يالحتم  األحزاب

تشتهد حركتة حزبيتة قويتة والتتي تمثتل بتدورها عتامال مهمتا متن عوامتل ديمومتة  أخذتالعراقية 

لشعب العراقي .وسيتم تنتاول هتذا الموضتوع متن بشكل يحقق مصالح ا استقرار العملية السياسية

 خالل المطالب التالية .

 المطلب األول                                       

 األحزاب والقوى السياسية في العهد الملكي                   

الديمقراطية فهي تلعب  النضمأركان من  أساسياركنا تشكل األحزاب والقوى السياسية           

تقتتوم فتتي بلتتورة االنقستتامات الطبيعتتة فتتي المجتمتتع  إذبلتتد  أليدورا مهمتتا فتتي الحيتتاة السياستتية 

 إليجتادالفعالتة   األدواتاالنقستامات منضتمة كمتا تعتد متن  إلتىوتحولها من االنقستامات طبيعيتة 

 .(1.) العليا نوع من النمام في الحياة االجتماعية كونها ملجأ لتجسيد المثل والقيم

ويعتترف الحتتزب السياستتي بأنتته : ))مجموعتتة متتن األشتتخاص المنضتتمين يممنتتون بأفكتتار        

وأيديولوجيتتة مهنيتتة وتجمعهتتم مصتتالح مشتتتركة هتتدفهم الوصتتول إلتتى الستتلطة واالحتفتتام بهتتا أو 

 .   (2)المشاركة فيها أو التأثير فيها ((

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,نشتتتتتاطها(,كلية الحقتتتتوق ,جامعتتتتة القتتتتتاهرة  نشتتتتأتها, أهميتهتتتتاالسياستتتتتية ) األحتتتتزابستتتتعادة الشتتتترقاوي ,-1

 . 23ص-22,ص2005,

طبيقاتهتتا ,مركتتز حمتتورابي للبحتتوث وت أسستتها,النضتتم السياستتية والدستتتورية المعاصتترة  العنبكيتتيطتته حميتتد -2

  121ص,2013,الطبعة االولى ,بيروت , اإلستراتيجيةوالدراسات 
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 واألوضتاعلتباين المتروف  بعاتعدة, تتباين  أسبابالسياسية  األحزاب نشأةوتقف وراء           

حتدث فتي انكلتترا  برلمانيتة وانتخابيتة وهتذا متا إلغتراض نشأت أحزابالتي ساهمت فيها فهناك 

بفعل تناسب دور النقابات والجمعيتات الدينيتة , ففتي  نشأت وأخرى األمريكيةوالواليات المتحدة 



 
 

كانتتت الكنيستتة وراء نشتتوء الحتتزب المحتتافم االيطتتالي والحتتزب التتديمقراطي المستتيحي  بلجيكتتا

فتي دول  أمتاحزب سياسي يممن بأفكار المفكر الفرنستي جتون كتالفن ,  وفي فرنسا نشأ ياأللمان

فان اغلب األحزاب السياسية كانتت قتد نشتأت بفعتل المتروف المحليتة والتطتورات  لثالث االعالم 

لالستتتعمار  ولستتنوات طويلتتةتلتتك التتدول التتتي كانتتت خاضتتعة   هاشتتهدتالتاريخيتتة الكبتترى التتتي 

هيئات ومجالس تمثيلية نيابية وعلى ذلتك مهترت  إيجادشعوب تلك الدول على فعملت ال األجنبي

وختالل متدة حكتم االحتتالل البريطتاني لتم تكتن  وفي العتراق  (1).اإلطارسياسية في هذا  أحزاب

ومعترف بها بصفة رسمية وان كان للجمعيتات السترية اثتر كبيترا سياسية معروفة  أحزابهناك 

( 9وبصتورة رستمية ) تألفتتفقتد  النتتداب أيامفي  إما 1920نار الثورة العراقية سنة  إشعالفي 

التى ضتغط عمتل مفيتدة  األنمتارالمملكتة وتوجيته  شمون إدارةفي البارز  األثروكان لها  أحزاب

في بغداد فكرا فريق من المشتركين بالسياستة الوطنيتة  األول.وعلى اثر عقد البيعة للملك فيصل 

حزب سياسي علني تكون غايته توجيه أنمار الشعب إلى المثل العليا في الحياة  إنشاءبعمل على 

السياستية وقتتد عقتتد اجتمتاع لهتتذا الستتبب فتتي دار جعفتر العستتكري حضتترة نخبتة متتن رجتتال البلتتد 

القترار بنشتاء الحتزب المنشتود وانتخبتت لجنتة  فتأختذالبارزين وجرت مناقشات حول الموضوع 

متتد رضتتا الشتتبيبي وبهجتتت زنبتتل ومهتتدي البصتتير التختتاذ اإلجتتراءات متتن : نتتاجي الستتويدي وح

 ( .1)الالزمة لتحقيق هذا الحزب السياسي

فهمتي  األستتاذوبينما كانت اللجنة مجتمعتة فتي دار يوستف الستويدي اذ دختل عليهتا               

للجنتة الملك فيصتل فتي المشتروع التذي قتدمت ا رأيالملك فيصل ونقل لهم  أمناءالمدرسي كبير 

 بتتتأليفيشتتتغل العراقيتتون  أنلتتيس متتن المصتتلحة  أن))يتترى -:علتتى تحقيقتته , وذكتتر فيتته قتتائال 

تفرق كلمة السوريين من  الرأيالبراهين على صحة هذا  أقوىالجمعيات السياسية اليوم وان من 

وعلتتى اثتتر هتتذا ,السياستتية ذات الخطتتط المتقاربتتة والمقاصتتد المختلفتتة (( األحتتزابجتتراء تشتتكيل 

اللجنتتة مناقشتتاتها ريثمتتا يعقتتد منتخبوهتتا اجتماعتتا اختتر وعنتتدما عقتتد االجتمتتاع  أوقفتتتالتصتتريح 

ولم يتوصل احد  األفكاروتناقضت  اآلراءوطرحت فيه هذه القضية على طاولة النقاش تضاربت 

عتد أن وب.اجتل غيتر معلتوم  إلتىحزب سياسي في البالد  تأسيسنتيجة , هكذا توقف البحث في  إلى

قتدم  إنموضتع نقتاش التى  وأصبحتتوج الملك فيصل على البالد تم طر  هذه الفكرة من جديد 

مع جماعة طلبا إلى وزاه الداخلية طلبتت فيته تتأليف حتزب سياستي ولكتن  ألتمن أبومحمد جعفر 

 (2).الوزارة لم تهتم في اتخاذ  قرار أمال في اتخاذ حزب مختلط تجتمع فيه األحزاب كافة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .118ص-111سعادة الشرقاوي, االحزاب السياسية )اهميتها ,نشاتها,نشاطها(,مصدر سبق ذكره,ص-1

, 1930-1922فتتي العتتراق  المتتدى لالعتتالم والثقافتتة والفنون,كيتتف تالفتتت االحتتزاب اليساستتية االولتتىمجلتتة  -2

2/4/2018 ,16                           

                                               -4- 

والجمعيتات السياستية  األحتزاب تتأليفولكن وبعد عدة شتهور وافقتت الحكومتة علتى              

 أول( والتتذي يعتتد 1922بتتذلك عتتدة قتتوانين ومنهتتا قتتانون الجمعيتتات الصتتادرة عتتام ) وأصتتدرت



 
 

(  1921النمتام التوطني لستنة ) تأستيسالسياستية فتي العتراق بعتد  األحتزاب شتمونتشريع نمم 

ن بالقضية وعلى اثر صدور هذا القانون اجتمع قسم من المنشغلي,ونشر في تموز من العام نفسه 

حزب سياسي علني وتكون غايته معالجتة القضتية العراقيتة وقتد مهترت  إنشاءالعراقية وحاولوا 

 (.1) ومنها أحزابعلى اثر هذا عدة 

(ولقد تراس هذا الحزب كل متن  1922تموز  28تالف في عام ) -الحزب الوطني لعراقي : -1

 يستهتأسوغيرهم , ولقد كان الغرض من  ألبدري, ومهدي البصير, عبد الغفور  ألتمن أبوجعفر 

 .اإلدارية األمورهو منع الحكومة البريطانية من التدخل في 

ستس بصتورة رستمية فتي العهتد الملكتي هو ثاني حتزب سياستي عراقتي يم -ة  :حزب النهض-2

هتو الحصتول علتى االستتقالل  تأسيسته( وكان الهتدف متن  1922أب  19في  ) تأسيسهولقد تم 

 التام للشعب العراقي .

كتل متن محمتود والنقيتب  إلفه( ولقد 1922 أيلول 23تالف في عام ) -الحزب الحر العراقي :-3

 عبد الرحمن . أبيهليسند وزارة 

(وكانتت لجنتته مملفتة متن محمتد صتدقي ستليمان ,  1924أب  20تتالف فتي ) -: األمةحزب -4

 . مكي الشبرتي , ابرهيم عطار وغيرهم 

حزب برلماني معتارض وقتد  أول(وهو  1925 األولكانون  3وتالف في ) -حزب الشعب : -5

 اشمي .ياسين اله أسسه

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,الطبيعتتتتتة,التوجهات 2003الحستتتتتناوي,النمام السياستتتتتي العراقتتتتتي مابعتتتتتد أختتتتتوانمتتتتتزة محمتتتتتد عبتتتتتد الح-1

 .32,ص2008منشورة,جامعة بغداد,كلية العلوم السياسية, اجستير غيرم,التحديات,رسالة 
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 يجمهوروالقوى السياسية في العهد ال األحزاب-المطلب الثاني :

(في العراق وتغيير نمام الحكم من ملكي الى جمهوري 1928تموز) 14بعد قيام ثورة           

السياستة  أصتبحتالجمهوريتة , إعتالنالعلنية متع  األحزابانتهت الحياة الدستورية وماتت معها 

وشتهدت تلتك المتدة صتدور . (1.) السرية التي مهرت نشيطة في العهتد الستابق لألحزابجاهزة 

تمتوز  27عدة دستاتير ممقتتة عكستت رمى واتجاهتات القتائمين علتى الستلطة.فلم يتنص دستتور 

نيستتان  29(ودستتتور 1964نيستتان ) 22(ودستتتور1963نيستتان )4ودستتتور  الممقتتت(1958)

 أشارالسياسية نهائيا في حين  األحزابمسالة  (على فكرة او1968) أيلول 21(ودستور 1964)

حرية تشكيل الجمعيتات والنقابتات  إلى(1968) أيلول 21(ودستور 1964) أيلول 29ن دستوري

  .(2)السياسية  األحزابان مصطلح الجمعيات والنقابات يشمل  أساسعلى 

(الممقت فأنه نص على ان ))يكفل الدستور حرية الرأي 1970تموز ) 16دستور  أما            

الدستتور وفتي  إغتراضألحزاب السياسية والنقابات وفتق والنشر واالجتماع والتماهر وتأسيس ا

حدود القانون وتعمل الدولة على توفير األسباب الالزمة للممارسة هذه الحريات التي تنسجم متع 

وثيقتة دستتورية فتتي  أول(1970تمتتوز ) 16ختط الثتورة القتومي التقتتدمي((, وهكتذا يعتد دستتور 

بتين  يميتزألحزاب السياسية وان هتذا الدستتور العهد الجمهوري والتي أقرت على حرية تشكيل ا

 (3) أخرىفكرة األحزاب السياسية من جهة والجمعيات والنقابات من جهة 

( اذ جمتدت 1935ستنة ) أذار 17السياسية بممارستة نشتاطها  األحزابوقد استمرت             

متتن دون ممارستتة نشتتاطها علنتتا حتتتى  األحتتزابواستتتمرت (4).متتن قبتتل وزارة ياستتين الهاشتتمي 

السياستية , فقتد تشتكلت علتى  األحزاب تأليف( 1946نيسان عام ) 2وزارة الداخلية في  أجازت

العلنيتة ومنهتا حتزب االستتقالل وحتزب  بتاألحزابنشتاطها علنتا وستميت  ومارسه أحزاب أثرها

 (5.)وحزب الوطن الديمقراطي وحزب الشعب وحزب االتحاد الوطني  األحرار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمحتددات الثقافيتة  واألستسواريتث التاريخيتة معبد الوهاب حميتد رشتيد, التحتول التديمقراطي فتي العراق:ال-1

 .256,ص1,2006الوحدة العربية ,بيروت ,طبعة الخارجية ,مركز دراسات 

 2ة الكتاب,القاهرة,طبعتتتتةينمتتتتر نبيتتتتل عبتتتتد التتتترحمن حياوي,دستتتتاتير العتتتتراق الجمهوري,العاتتتتتك لصتتتتناع-2

 .31ص,2009,

 المصدر نفسه.-3

,مركتتتز االبجديتتتة للطباعتتتة والنشتتتر ,بيتتتروت 2عبتتتد التتترزاق الحستتتني ,تتتتاريم االحتتتزاب السياستتتية ,طبعتتتة -4

 .121,ص1983,

(,مجلتة التربيتة 1954-1946بشار حسن يوسف,موقف األحزاب السياسية العلنية في العراق متن اإلقطتاع ,)-5

 . 83ص-80,ص2004,العدد 11لوم,المجلدوالع
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( وتبعهم حزب االتحاد 1946ممارسة النشاط السياسي في عام ) أجازتحملوا على  ذإ             

العديتد  أثرهتافتشتكلت علتى  ,(1951االشتتراكي ) األمتةوحتزب , (1). (1946الدستوري عام )

العتتراق متغيتترات حتتدثت عتتام وشتتهد   (2).السياستتية , ومارستتت نشتتاطها علنتتا  األحتتزابمتتن 

 إلتتى أدتالسياستة العراقيتتة التتتي  أقطتتاب( وكانتت هتتذه المتغيتترات غيتر مرضتتية لتتبعض 1954)

( 1954عودة نوري السعيد مجددا الى الحياة السياسية وتكتوين التوزارة الثانيتة عشتر فتي ستنة )

مقيتتده للحريتتات العامتتة مثتتل الصتتحافة  إجتتراءاتبحتتل مجلتتس النتتواب واتختتذت عتتدة  أقامتتتالتتتي 

لهتا قتوة القتانون بغيتاب مراستيم  إصتداروسحب الجنسية العراقيتة تحتت ذرائتع عتدة عتن طريتق 

المراستيم وكتان  إصتدارمجلس النواب وقد الجأ ذلك وزارة التي شكلها نوري السعيد الى سياسة 

( لحل مجلي النواب وبعد هتذا 1954لسنة ) 19جمعيات رقمهذه المراسيم هو مرسوم كل ال أول

الجمعيتات لستنة  تتأليفقتانون  إلتىمتن الدقتة فتي الصتياغة القانونيتة بالقيتاس  المرسوم علتى قتدر

السياسية والنقابتات والجمعيتات والتنص علتى ان  ألحزاب (1990)ولقد اقر دستور.(3)(1922)

مكفوالن للمتواطنين وينممهتا القتانون بمتا ال  إليهاالسياسية وحرية االنضمام  األحزاب تأسيس))

الجمعيتات وحريتة  تأستيسو))(4)الدستور والنمتام العتام والوحتدة الوطنيتة (( . وإحكاميتعارض 

الدستور والنمام العتام والوحتدة  وإحكاميتعارض  االنضمام اليها مكفوالن بموجب القانون بما ال

من األحزاب السياسية فأنة قد كفتل صتراحة  (1()1990إما موقف مشروع )و))(.5).الوطنية ((

 (6)(.للقانون (ام اليها مكفوالن طبقا النقابات واالتحادات وحرية االنضم تأسيسحرية تكوين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(,المكتبتتتتتتة العالميتتتتتتة 1954-1946عتتتتتتادل غفتتتتتتوري خليتتتتتتل,احزاب المعتتتتتتارف العلنيتتتتتتة فتتتتتتي العتتتتتتراق)-1

 .89-75,ص1984,بغداد,

 .83(,مصدر سبق ذكره ,ص1954-1946) عاالقطابشار حسن يوسف ,-2

 133عبد الرزاق الحسني,تاريم الوزارات العراقية ,مصدر سبق ذكره,ص-3

(, نيبل عبد الترحمن حيتاوي , دستاتير العتراق الجمهوريتة , مصتدر ستبق 54)المادة, 1990دستور مشروع -4

 ذكره .

 73صسبق ذكره .مصدر ,(, نبيل عبد الرحمن حياوي 56)المادة,  1990دستور مشروع -5

 73ص, مصدر سبق ذكره .(, نبيل عبد الرحمن حياوي 57,المادة) 1990دستور مشروع -6
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السياستتية قتتد  األحتتزاب( قتتد اهتتتم بمستتالة 1990)وهكتتذا يتضتتح متتن مشتتروع دستتتور             

متتن متتادة كمتتا انتته ميزهتتا عتتن فكتترة الجمعيتتات والنتتوادي والنقابتتات بنصتتوص  أكثتترختتص لتته  

 صريحة وواضحة 

 -السياسية هما : األحزاب شمونوقد شهدت فترة العهد الجمهوري صدور قانونين نضم 

 ( 1960لسنة ) 1قانون الجمعيات رقم -1

 (1991لسنة ) 30السياسية رقم  األحزابقانون -2

 ( 1960لسنة ) 1رقم  قانون الجمعيات -: أوال

الجمعيات انطالقا متن  شمونتشريع يصدر في فترة العهد الجمهوري ينمم  أوليعد هذا القانون 

صتدور هتذا القتانون  إلتى أدتالتي  األسباباحد التطورات الجديدة للنمام الجمهوري . وقد كان 

فيذيتتة )وزارة متتنح الستتلطة التن أستتاس(قائمتتا علتتى 1955لستتنة ) 63بتتأن قتتانون الجمعيتتات رقتتم 

ورقابتها وحلها فضال عن حرمان   األحزاب أجازتالداخلية ومجلس الوزارة (سلطة مطلقة في 

من دون مسوغ مقنع الى غير  األحزاب إلىفئات من المواطنين العراقيين من حقهم في االنتماء 

 أعقبتنتقال التي النافية للمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها ولما كانت فترة اال اإلحكامذلك من 

 1960كانون الثاني لستنة ) 6على وشك االنتهاء . اذ سبق للزعيم ان حدد  يوم  أصبحتالثورة 

مكانتها في خدمة جمهوريتنتا الخالتدة وان علتى  تأخذوجمعيات جديدة  أحزاب(يوم للبدء بتشكيل 

تمتوز  14ثتورة  ديمقراطية والحرية التتي نتادت بهتا أسسهذه الجمعيات ان تمارس عملها على 

(وحماية للنشاط االجتماعي والسياسي وسعيا لخلق وعي عام ينمي الفعاليات االجتماعية 1958)

 (1) ويطور الحياة السياسية في البالد على وفق مقتضيات المصلحة الوطنية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, بغتداد ,  1السياستية فتي العتراق , دار الحكمتة , طبعتة  وألحتزابالتشتريعات الجمعيتات –رعد ناجي الجدة -1

 .  82, ص  2002
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 (.1)  اآلتية األسسوقد قام هذا القانون على 

مع استقالل البالد ووحدتها الوطنيتة  إغراضهاحق التنميم لكل جمعية ال تتعارض  مبدأ إقرار-1

ونمامهتتا الجمهتتوري ومتطلبتتات الحكتتم التتديمقراطي وال تهتتدف التتى بتتث الشتتقاق بتتين القوميتتات 

 تقوم بفعالياتها السياسية بالطرائق السلمية الديمقراطية .  إنوالمذاهب على  واألديان

ومراقبتهتا وحلهتا بالهيئتة العامتة لمحكمتة التمييتز  األحتزاب إجتازاتالسلطة النهائية في  إناطة-2

هيئة قضائية في البالد بما يضمن استقالل النشاط الحزبي وحمايته مع ضمان لسيادة  أعلىوهي 

 العدل . 

المواطنين الراشدين كلهم في ممارسة حق تكوين الجمعيات واالنتماء اليهتا عتدا فئتات  إشراك-3

حفمتا للمصتلحة  األحتزابطبيعة نشاطها االبتعاد عن االشتراك في  أو مسمولياتهمقليلة اقتضت 

 العامة .

على  ديمقراطية تضمن التعرف الحر أسسالداخلية للجمعيات على  األنممة إناوجب القانون -4

علتى  األحتزابتستاعد  أخترىعديدة  إحكامفضال عن  اآلراءوتضمن احترام هذه  أعضائها أراء

( والثتتاني ستتنة 1964ستتنة ) األولعلتتى هتتذا القتتانون ثتتالث تعتتديالت  وأجريتتت فعاليتهتتاالقيتتام ب

  -هي :و أحزابخمسة  إجازة( وعلى اثر نفاذه هذا القانون تم 1991( والثالث سنة )1965)

 الحزب الشيوعي العراقي جماعة داود الصائغ -1

 الحزب الوطني الديمقراطي -2

 الحزب الديمقراطي الكردستاني -3

العراقتي بعتد ان استتأنف قترر رفتض التأستيس لتدى الهيئتة العامتة لمحكمتة  اإلستالميالحزب -4

فتي  هميتةاألالتمييز اذ جاء القرار لصالح الحزب وبعد هذا القرار ستابقة علتى درجتة كبيترة متن 

 . أيضاالسياسية ومحكمة التمييز  األحزابتاريم 

  الحزب الوطني التقدمي-5

تتتم  إن إلتتىاستتمر هتتذا القتتانون بالنفتاذ فيمتتا يتعلتتق بشتمون الجمعيتتات غيتتر السياستية فقتتط         

 .(2000لسنة ) 13بصدور قانون الجمعيات رقم  إلغامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .83ص-82رعد ناجي الجدة,تشريعات الجمعيات واالحزاب السياسية, مصدر سبق ذكره,ص-1

 

 

 

                                           -9- 



 
 

 ( 1991لسنة ) 30السياسية رقم  األحزابقانون  -ثانيا : 

 شتتمونيعتتد هتتذا القتتانون الوثيقتتة الثانيتتة التتتي صتتدرت فتتي العهتتد الجمهتتوري اذ تناولتتت          

عتن نيتهتا  آنتذاكالقيادة السياسية في العراق  أعلنت( 1988السياسية . ففي نهاية عام ) األحزاب

السياسية في اطار يتجاوز صيغة الحزب القائد  األحزاب بإنشاءالتعددية السياسية بالسما   إلقامة

السياستي فتي  التتاريمفتي  األولتىوالجبهة الوطنية في العراق هذا يعني ان المشتروع قتدم للمترة 

 لألحتتزابالقتتانوني  اإلطتتارالسياستتة تتتم بموجبتته تحديتتد  ألحتتزابالعتتراق التتى ستتن قتتانون مستتتقل 

 (1)السياسية في البلد . 

جعل هذا القانون يبقى على الرف من بدون تطبيتق . فضتال عتن  و مابالعراق وه أحاطت       

بالعقوبتات  تتأثرتللمجتمع التتي  واألمنمن الخدمات  األدنىالحد انشغال القيادة السياسية لتوفير 

 وإنماالتي فرضت على العراق الحتالله للكويت وما رافقه من مشاكل التي لم تعكس فقط الدولة 

 االجتماعية واالقتصادية الخطيرة على المجتمع .  ارهاأثتجاوز ذلك وكان لها 
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 2003السياسية بعد  األحزاب -المطلب الثالث :               

( هتي مرحلتة تاريخيتة مهمتة  9/4/2003مرحلة سقوط النمتام التدكتاتوري فتي )تعد           

وهتي  أفضتلمرحلتة  إلىللعراق وان بعد هذه الحقيقة المملمة البد من االنتقال   وحاسمة بالنسبة

مرحلة التحول الديمقراطي ولكن هذه المرحلة يعترضها بعض العقبات وان مرحلتة التحتول متن 

خطتاب للشتعب  األمريكتيس وقتت طويتل فقتد وجته الترئي إلتىحكم الشعب يحتاج  الىحكم الفرد 

الدمار الشامل وتحريتر العتراق  أسلحةالعمليات العسكرية بحجة نزع العراقي يعلن فيه على بدء 

( دولة توفر الدعم للواليات المتحدة فتي حملتهتا هتذه 35عن وجود ) األمريكيولقد ذكر الرئيس 

وانتهت بانتصار قوات التحالف على القوات العراقية وقد  أسابيعولقد شنت الحرب ودامت ثالثة 

 (.1) دبغدا إلىدخلت هذه القوات 

م تشتكيل مجلتس الحكتم االنتقتالي ( وقتد تت2003بنمتام صتدام حستين عتام ) اإلطاحتةوبعد        

متن نمتام الحتزب الواحتد  لالنتقالبول بريمر وقد فتح ذلك الباب  األمريكيالحاكم المدني  بإدارة

التعددية الحزبية لتمثل هذه الحقبة مرحلة نوعية جديدة في تتاريم الدولتة العراقيتة ومنتذ ذلتك  إلى

فتتي العمليتتة السياستتية بشتتكل فوضتتوي فتتي ضتتل غيتتاب قتتانون تنمتتيم  األحتتزابالتتتاريم تواجتتدت 

السياستية بعضتها  األحتزاب( عشترات 2003وقتد مهترت بعتد عتام ) متواخرالذي اقر  األحزاب

هتو وجتود  األحتزابلم يستمر طويال ويقصد وكان يقصد بنمام تعدد  األخرض الزال قائم والبع

العتام  الترأيفتي اتجاهتات  وتأثيرهتامن حزبين سياسيين في الدولة متقاربة من حيث قوتها  أكثر

هتو االختالفتات العقائديتة والدينيتة والطائفيتة والقوميتة   األحتزابمهتور نمتام تعتدد  أستبابواهم 

 يتالمال  األحزابفي ضل نمام صدام حسين وان نمام تعدد  تأسيسهافي  وكذلك الكبت والحضر

منهتتا نقتتص الخبتترة والكفتتاءة والثقافتتة السياستتية لتتدى الحكتتام  أستتبابمتتع البيئتتة العراقيتتة لعتتدت 

لتعبر عن مصالح قومية او طائفية وليس  نشاءتالسياسية  األحزابوالمحكومين وان اغلب هذه 

 (.2) لعراق ا مصلحةمن اجل 
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 15ص ,  2017, دار السنهوري , بيروت ,  2003احمد يحي الزهيري , العملية السياسية في العراق بعد -1

 . 20, ص 

السياستتية فتتي العتتراق متتن الدكتاتوريتتة التتى الفوضتتوية ,  المركتتز  األحتتزابزيتتاد خلتتف عبتتد و الجبتتوري , -2

 .  2015,كلية العلوم السياسية , الديمقراطي العربي, العراق 
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السياستية علتى المذهبيتة والقوميتة فتي بنيتهتا لتعبئتة  األحتزاباعتمتدت  2003فبعد عام            

المكونتات التى التمستك باالنتمتاء المكون االجتماعي الذي يدعي تمثيله ومن ثتم حمايتته ممتا دفتع 

التتتي اعتمتدت فتتي بنيتهتا علتتى المذهبيتتة  بتاألحزاب لتبتتدأالطتائفي وتغليبتته علتى االنتمتتاء التوطني 

 (.1) ـوالتي تمثلت ب

اعتمتد فتي بنيتته الذي في العراق  يمثل هذا التحالف المكون -التحالف الوطني العراقي :  -: أوال

تجتمع مكونات  فغالبا ما إسالميةعلى المذهبية وجميع الكتل المشكلة لهذا التحالف ذات توجهات 

 . منصب رئيس الوزراء هذا التحالف للحفام على تمثيلها السياسي ومن ثم الحفام على 

وتجتمتتع  التتتي تصتتدرت المشتتهد السياستتي   األحتتزابويضتتم  -ائتتتالف القتتوى العراقيتتة : -ثانيتتا

فتي العمليتة السياستية والتتي تحتتفم منصتب رئتتيس  هتذا التحتالف لتمثيتل المكتون  فتي  األحتزاب

 البرلمان . 

 مثلتتتت بتحتتتالف القتتتوى التتتتي اعتمتتتدت فتتتي بنيتهتتتا علتتتى القوميتتتة والتتتتي ت األحتتتزاب إمتتتا         

ب التتديمقراطي الكردستتتاني , وحتتزب االتحتتاد الكردستتتاني , وكتلتتة لتغييتتر والجماعتتة )الحزكتتـ

 ( اإلسالمية
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*مركتز المستتتقبل  . 2018وتحالفتتات فتي االنتخابتتات تحتوالت , األحتتزاب السياستية العراقيتتة . شتجاع محمتود-1

 2001-2018للدراسات اإلستراتيجية , 
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 (.1)وتيارات ومنها  أحزابعدة  2012ولغاية عام  2003لقد برزت في عام          

(واعتمتد التيتار علتى 2003عتام ) األمريكتيهتذا التيتار بعتد الغتزو  تأستس -التيار الصدري :-1

العمق لمرجعي الذي يشكله السيد محمد صادق الصدر والسيد محمتد بتاقر الصتدر وبعتد احتتالل 

قطاعتات واستعة متن الشتيعة العراق بترز التيتار التى الوجتود بقيتادة الستيد مقتتدى الصتدر ليضتم 

هامتة مثتل معركتة النجتف ومدينتة  ركافتي معت األمريكيتةويعتبر التيار الوحيد الذي قاتل القوات 

 الصدر . 

للعتراق  األمريكتي(بعتد االحتتالل 2003فتي شتهر متايس ) تأسس -: اإلسالميحزب الفضيلة -2

 األمريكتتيمحمتد علتتي اليعقتوبي  رفتض الحتزب المقاومتتة المستلحة ضتد االحتتالل  أسستهوالتذي 

تتع بنفتوذ واستع فتي ( عضوا فتي مجلتس النتواب ويتم15وشارك في العملية السياسية وللحزب )

 محافمة البصرة . 

بانها وراء  إيرانهي جماعة مسلحة تضم العشرات من المسلحين تتهم  -حركة سيد الشهداء :-3

 الحستين )عليته الستالم( استما لهتا ممتا ال اإلمتامتشكيل هذه الحركة وتتخذ من لقب ستيد الشتهداء 

 التي تقوم بها . اإلعماليتناسب مع 

(في العراق بعد االحتالل  2003عام)  تأسسحزب سياسي شيعي  -: مياإلسالحزب الوالء  -4

ويستعى لتكتريس العالقتة الوديتة متع  إستالميةيتممن الحتزب بتان العتراق دولتة عربيتة  األمريكي

 االحترام المتبادل . أسسعلى  واإلسالميةالدول العربية 

محمتد  ويرأستهبعتد االحتتالل العتراق  تأستستنميم سياستي شتيعي  -: اإلسالميحزب الوحدة -5

 عبد الحسين الموسوي شارك باالنتخابات ولم يحصل على اي مقعد .
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/, 16/12السياستتية الدينيتتة العراقيتتة ,الثقافتتة العامتتة ,  واألحتتزابيز فتتي الحركتتات وليتتد التتراوي , التتوج-1

 http//www.google.algardenia -صباحا ,وينمر الى :9:37
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يريتتدون مواصتتلة تغييتتر  (ادعتتت الواليتتات المتحتتدة وحلفامهتتا انهتتم2003وفتتي عتتام )         

بالرئيس الستابق فتي حتين ذكترت متمخرا وزيترة الخارجيتة  اإلطاحةلنمام بالعراق من اجل 

السابقة )كوندليزا رايس (مانحة ))لتم نتذهب التى العتراق لتحقيتق الديمقراطيتة بتل ذهبنتا التى 

معمتم  النمام فحستب بتل دمترت بإسقاط(( ولم ينتهي االمر بالنمام السابق  لإلطاحةالعراق 

بحاجتة التى بنتاء دولتة جديتدة واصتدر )بتول  أنفستهمجهاز الدولة ووجتدوا الواليتات المتحتدة 

رئيسا سياديا فعليا للعتراق بوصتفة رئيستا لستلطة االئتتالف الممقتتة وقتد  أصبحبريمر (الذي 

اصتتدر)بول بريمتتر (قتترارين بتتارزين حتتدد مالمتتح الدولتتة العراقيتتة الجديتتدة فقتتد حلتتت ستتلطة 

متتن متتومفي الخدمتتة المدنيتتة  اآلالفذلتتك التتى طتترد  وأدىممقتتتة )حتتزب البعتتث (االئتتتالف ال

سلطة االئتالف الممقتة بحل الجتيش  أمرتالدولة كما  شمونعن تسيير  مسولينالذين كانوا 

امتتا فيمتتا يختتص العمليتتة السياستتية فتتي العتتراق فقتتد نتتص  (.1)وهيئتتة االستتتخبارات العراقيتتة . 

انتخابتتات حتترة نزيهتتة النتختتاب جمعيتتة وطنيتتة تمثتتل جميتتع  إجتتراءالدولتتة علتتى  إدارةقتتانون 

كما نص القانون ايضا على  (.  2005مكونات الشعب العراقي وذلك بتاريم كانون الثاني )

ان تقوم الجمعية الوطنية المنتخبة بانتخاب رئيس وزراء يقوم بتشكيل حكومة وطنية انتقالية 

الدولتة علتى ان المهمتة  إدارةقانون  أشارمكون من رئيس ونائبين لرئيس .  رئاسيومجلس 

( ويتم 2005-8-15) أقصاهاللجمعية الوطنية هو اعداد دستور دائم للبالد في مدة  األساسية

( وعلى ضوء الدستور 2005- أكتوبر– 15عرض الدستور المقتر  لالستفتاء الشعبي في )

( 2005) األولبنهايتة كتانون  أخترىالجديد تقوم الحكومتة االنتقاليتة بالتدعوة التى انتخابتات 

فقتد تتم  الدولتة الممقتتة إدارةعمليا لمتا جتاء فتي قتانون  وتأكيدا النتخاب جمعية وطنية دائمة 

( ومن ثم 2004حزيران 30عالوي في ) أيادممقتة برئاسة  عراقية نقل السيادة الى حكومة 

نهائيتتتة ينتتتاير تمتتتت التتتدعوى التتتى االنتخابتتتات التشتتتريعية النتختتتاب الجمعيتتتة الوطنيتتتة فتتتي 

(2005).(2) 
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مصطفى الفقي,الطائفية في العراق,صراع بين الهوية وسياسات -1

 http:www.google.alaaham.oagالقضية,

 . 371, ص  20,  2005-2003,التطورات الدستورية في العراق نجم عبود مهدي  -2
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 المبحث الثاني                                                  

                

  محددات التعاون بين القوى السياسية العراقية 

القوى السياسية العراقية الرئيسية على الشتراكة وتقاستم الستلطة فتي بنتاء ممسستات عملت      

(التتي تمثلتت بمجلتس الحكتم العراقتي والحكومتات الممقتتة واالنتقاليتة وكتابتة 2003الدولة بعتد )

العرف السياسي الذي استمر بعد ذلك فتي الحكومتات الدائمتة التتي تشتكلت بعتد  أصبحالدستور , 

( . وعلتى 2010( وحكومة الشراكة الوطنية )2006بحكومة الوحدة الوطنية )( وتمثله 2005)

القوى السياسية الرئيسية الوس عاليات الشراكة السياستية متن ختالل االئتالفتات  إتباعالرغم من 

والياتهتا المختلفتة موافقتة إن المعارضتة السياستية بتا أشتكالها  إالالسياسية علتى كافتة المستتويات 

 من مراحل  تشكيل هذه الحكومات بأركانها األساسية ومستوياتها المختلف لكل مرحلة أيضا

                           

 

 

 المطلب األول : حكومة الوحدة الوطنية                  

الشتراكة السياستية  أستاسحكومة دائمتة قائمتة علتى  أولتمثل حكومة الوحدة الوطنية             

المتمثلتتة  األساستتية أركانهتتا( متتن ختتالل 2010-2006متتن ) األساستتيةبتتين مكونتتات  المجتمتتع 

باالئتالفتتات الواستتعة علتتى مستتتوى الرئاستتات الثالثتتة والحكومتتات التنفيذيتتة وكتتذالك النستتبية فتتي 

الفدرالية في تقاسم السلطة والصتالحيات بتين الحكومتة  إلى باإلضافةتوزيع المناصب والثروات 

و(فأنتته يمثتتل التتركن الرابتتع للشتتراكة السياستتية وهتتو )الفيت أوعارضتتة الم إمتتا,  واإلقلتتيم االتحاديتتة

 المختلفة . وبإشكالهامن مستويات الشراكة متحقق في كل مستوى 
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 2005\|كانون االول 15اوال.انتخابات مجلس النواب العراقي 

(التتذي اعتمتتد نمتتام 2005(لستنة )16انتخابتتات وفقتتا لقتانون االنتخابتتات رقتتم ) أجريتت           

 (45(مقعد واعتبر العتراق دائترة انتخابيتة واحتدة بالنستبة ل)275الدوائر المتعدد وخصص لها )

علتى المستتوى التوطني وكتذلك مقاعتد تعويضتية  لألحتزابمقعدا تعويضتا تخصتص نستب منهتا 

ئج االنتخابات حتى مهرت المعارضة )الفيتو( من قبتل الكتتل التتي نتا أعلنت إن إما (.1) لألقليات

العلمانية المشاركة في االنتخابات وشكلت جبهتة تحتت استم  األحزابمثلت العرب السنة وبعض 

)جبهتة التوافتق , والقائمتة العراقيتة الوطنيتة ( التتي  أبرزها( مجموعة 42)جبهة مرام (ضمت )

لمهتور  أستبابدولي وكانت هناك عدة  بإشرافنتخابات اال بإعادةخرجت في تماهرات طالبت 

ة حتدثت فتي عمتوم العتراق متن جهتة وكتذلك عواست: الشعور بعمليات تزويتر  أبرزهاالمعارضة 

 35-30متفائلتة حتول النستب الستكانية للعترب بالنستبة تتتراو   بتين ) أفكتارالمتالك هذه القوى 

 (.2)  أخرى%(من جهة 
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 ( www.ihec-iq.comالموقع االلكتروني للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات : )-1

 المصدر نفسه.-2
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 المطلب الثاني                            

                                              

     االئتالفات الواسعة                                        

            

 الرئيستتيةللمكونتتات الثالثتتة  األدوارتعريتتف  إعتتادةتشتتكيل االئتالفتتات الواستتع بمثابتتة  يعتتد       

السياستتية واالجتماعيتتة التتي رافقتهتتا معارضتتة )الفيتتتوات  األوزانباتجتاه اقتستتام الستتلطة واثبتات 

فتتي االنتخابتتات ستتواء فيمتتا يتعلتتق بمطالتتب الكتتتل الرئيستتية الفتتائزة  األربعتتةالمتقابلتتة ( للفئتتات 

في االئتالفات  األساسيةالسياسية الراغبة بالمشاركة او فيما يتعلق بشخصية من يتولى المناصب 

(لكي ترى حكومتة الوحتدة الوطنيتة النتور .  أياموخمسة  أشهر أربعةوقد استغرقت هذه العملية )

                                                     (1)االتتتتتتتتتتتتتتتتي :علتتتتتتتتتتتتتتتى الوجتتتتتتتتتتتتتتته وجتتتتتتتتتتتتتتتاءت مطالتتتتتتتتتتتتتتتب الكتتتتتتتتتتتتتتتتل السياستتتتتتتتتتتتتتتية 

عبرة هذه المطالب عتن رغبتة بعتض الكتتل  -مطالب الكتل الرئيسية الفائزة في االنتخابات : -:1

نهمتتا.       فتتي ضتتل غيتتاب الثقتتة المتبتتادل بيتتتوازن سياستتي بعيتتد عتتن التتتوازن االجتمتتاعي  إيجتتادفتتي 

الشتراكة  -: األول -: أساسيينالتي كانت تدور حول محورين -دستاني :مطالب التحالف الكر -2

في الحكومة بدال من المشاركة فيها من خالل تشكيل مجلتس للسياستات )اقتتر  مستعود برزانتي 

و  األمنيةعلى الحكومة تكون مهمته وضع السياسات  لإلشراف(يمتلك صالحيات تنفيذية واسعة 

 المتعلقة بمستتقبل العتراق وعالقتته الدوليتة و اإلستراتيجيةلقضايا االقتصادية للدولة والنمر في ا

ثانيتا .ان التحتالف الكردستتاني مستتعد . ستنوات القادمتة متن عمتر الحكومتة أربتعمية ولمتدة االقلي

 التحالف مع أي قائمة تحقق مطالب االكراد في كركوك.

 تأستتيسلعراقيتتة )مجلتتس شتتكلت جبهتتة التوافتتق والحتتوار والقائمتتة ا -مطالتتب العتترب الستتنة :-3

 -(للتفاوض مع التحالف الكردي واالئتالف الشيعي وكانتت مطتالبهم تتدور حتول ثالثتة محتاور :

تصتويت داختتل  أليته وإتبتاعاالول : تشتكيل هئيتة لرئاستة التتوزراء تكتون ممثلتة للكتتل الرئيستتية  

. فضتتال عتتن تفعيتتل  األغلبيتتةالثلثتتين بتتدال متتن  أغلبيتتةاو  اإلجمتتاعمجلتتس التتوزراء تقتتوم علتتى 

                                                                      صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالحيات نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواب رئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس مجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزراء

اجتثاث البعتث متن الدستتور وحتل المليشتيات  وإلغاء وإعادةالدفاع والداخلية :المطالبة بحقيبتي 4

                                                                                                      الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيعية المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلحة

حصة االئتالف الشيعي او من  على حصة جبهة التوافق وذلك  إضافيةالمطالبة بعشرة مقاعد :5

 . نسبة المقاعد التعويضية من اجل تحقيق بعض التوازن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 20/2/2006(,15662الحياة اللندنية ,العدود) جريدة-1
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الرئيستية  األربتعمتن يتوالهتا : لتم يحصتل اي متن الكتتل  خصتيتهوش األساسيةالمناصب  -ثانيا :

( مقعتد 138( مقعدا وال على النصف زائد واحتد التتي تعتادل ) 184على نسبة الثلثين وعددها )

لتشتتكيل الحكومتتة وبالتتتالي جتتاء تشتتكيل االئتتتالف الواستتع بعتتد مفاوضتتات مطولتتة بتتين المكونتتات 

ات الحكومة . وبالتالي جاء تشكيل االئتالف الواسع بعد مفاوضتات مطولتة بتين المكونت األساسية

تقابلة للكتتل بتدأت متن اختيتار مرشتح رئاستة التوزراء بسبب) الفيتو ( او المعارضة الم األساسية

عتددا  األكثتربوصفها الكتتل النيابيتة  )*( الجعفري باعتباره من حصة االئتالف الوطني . إبراهيم

الف التحتت  وأولهتتاالرئيستتية الفتتائزة فتتي االنتخابتتات .   األربعتتةمعارضتتة الكتتتل  أثتتارتوالتتتي 

( 58في تطبيق المادة ) األخيرالكردستاني الذي رفض مرشح التحالف الوطني بسبب عدم جدية 

  )**( الدولة للمرحلة االنتقالية المتعلقة بمحافمة كركوك إدارةمن قانون 

وكذلك رفضت )جبهة التوافق , والحوار , والعراقية ( مرشح التحالف الوطني بسبب             

 .(1) يحضى بقبول جميع الكتل النيابية  خالل فترة الحكومة االنتقالية السابقة وكونه ال ادائيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح المجلس االعلتى )عتادل عبتد المهتدي ( ومرشتح حتزب التدعوى )*(كان التنافس على رئاسة الوزراء بين مرش

)ابراهيم الجعفتري( والتذي لتم يحستم بتالتوافق وانمتا بالتصتويت بعتد شتهرين ونصتف متن االنتخابتات وذلتك بعتد 

( صتوتا لصتالح مرشتح 63( صوتا مقابل ) 64مساندة التيار الصدري داخل االئتالف لمرشح  حزب الدعوة ب)

  (28/12/205( , 15655جريدة الحياة اللندنية , العدد , )للمزيد ينمر: ادل عبد المهدي (المجلس االعلى  ) ع

يعلل النائب عن التحالف الكردستاني )محمود عثمتان ( رفتض التحتالف الجعفتري التى مواقتف االخيتر متن -)**(

ر زيبتتاري( كركتتوك وستتفره التتى تركيتتا بتتدون علتتم رئاستتة الجمهوريتتة وبتتدون صتتحبة وزيتتر الخارجيتتة ) هوشتتيا

وصحب معه فقط نائب تركماني في سفره وبالتلي الخوف من عقد صفقة متع تركيتا علتى حستاب االكتراد فضتال 

عن ترشيح الجعفري داخل االئتالف جاء بدعم من التيار الصدري المعروف بموقفه الرافض للفدرالية على حسا 

راليتتة وينمتتر : جريتتدة الحيتتاة اللندنيتتة ,العتتدد )عتتادل عبتتد المهتتدي ( التتذي يعتبتتره الكتترد  حلتتيفهم فتتي مستتالة الفد

(15646 , )4/2/2006  . 

 .2/4/2006( , 15703جريدة الحياة اللندنية , العدد )-1
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وجمتود سياستيين  أزمتة أحتدثتعارضت الكتل الرئيستية لمرشتح االئتتالف العراقتي لما            

اال انه لم يشكل دافع للنخب للتعاون وتقديم التنازالت وبتدخل من المرجعية الدينيتة فتي        (.1)

النجف االشرف تنحى ابتراهيم الجعفتري عتن الرشتيح اللجنتة الستباعية داختل االئتتالف العراقتي 

الحكومة متن  نوري المالكي عن حزب الدعوة لمنصب رئيس مجلس الوزراء الذي كلف لتشكيل

أن حل عقدة منصب رئيس .(2)ما( يو28) استغرقت( التي 2006/ نيسان /22قبل البرلمان في )

المفتا  لتشكيل باقي االئتالفات على استاس المتزج بتين اليتتين همتا )االتفتاق  مجلس الوزراء هو

هتا السياسي , واالستحقاق االنتخابي ( متن ختالل التوافتق علتى المناصتب وشخصتيات متن يتوال

 (.3) وفقا اللية النقاط وعلى ثالث مراحل

التي تقضي بتحديد عدد النقاط التي حصلت عليها كل قائمة من خالل نسة مقاعدها في -االولى : 

 البرلمان . 

 أعطيتتتتحديتتد نقتتاط كتتل وزارة ومنصتتب ستتيادي فتتي الدولتتة وحستتب اهميتهتتا بحيتتث  -الثانيتتة :

(نقاط , اما الوزارات فانها قستمت 4الرئيسات على ) (نقاط لكل منها ونواب5الرئيسات الثالثة )

ت راوزا ( نقطتة  , و2وزارت خدميتة ) ( نقتاط , و3وهتي  :وزارات ستيادية ) أنواعالى ثالثة 

 .طالنقا إلية( نقطة واحدة . مع االتفاق على استبعاد وزارتي الدفاع والداخلية من 1دولية )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22/4/2006(,15723جريدة الحياة اللندنية ,العدد)-1

 .81,ص2013,ترجمة مصطفى نعمان احمد ,دار المرتضى,بغداد,2003قببي مار,عراق مابعد -2

 .  6/5/2006( , 15737لندنية , العدد )اة الجريدة الحي-3
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 المطلب الثالث                                 

 الديمقراطية التوافقية                     

بوصفها احد اركتان نمريتة تقاستم الستلطة السياستية يتحقتق متن ان النسبية او التناسب            

 (.1) -خالل اربعة اركان اساسية :

اوال : نمام التمثيل النسبي في االنتخابات : هتو احتد االنممتة المصتممة لغترض التمثيتل الواستع 

لتعتتاون بتتين االحتتزاب السياستتية متتن ختتالل صتتعوبة لوالمصتتالح المختلفتتة ويشتتكل دافعتتا  الاداء

ضتطرار حصول اي حزب علتى اغلييتة معينتة تمكنته متن تشتكيل الحكومتة لوحتده . ومتن ثتم اال

وفتتي   للتعتتاون متتع االحتتزاب االختترى الممثلتتة فئتتات التنتتوع متتن اجتتل تقاستتم الستتلطة السياستتية .

( التتذي  2005( لستتنة )16لنستتبي بموجتتب قتتانون االنتخابتتات رقتتم )العتتراق تتتم تبنتتي التمثيتتل ا

(  18اصدرته الجمعية الوطنية الذي اعتمد نمام الدوائر المتعددة من خالل تقستيم العتراق التى )

( مقعتتدا واعتبتتار العتتراق دائتترة 230دائتترة انتخابيتتة بعتتدد المحافمتتات وخصتتص لهتتذه التتدوائر )

مقعتتدا تعويضتتيا لضتتمان تمثتتل اغلتتب مكونتتات المجتمتتع التتتي (  45انتخابيتتة واحتتدة بالنستتبة لتتل )

ينتشتتر افرادهتتا فتتي مختلتتف انحتتاء العتتراق بستتبب العوامتتل التاريخيتتة واالجتماعيتتة والجغرافيتتة 

 بضمنها مقاعد االقليات من خالل نمام ) الكوتا( . 

ونات بحسب النسبية في توزيع المناصب الحكومية : ويقصد به توزيع المناصب بين المك -ثانيا :

االجتماعية وتلجا انممة الشراكة السياسية لهذه الوميفة من اجل ارضاء جميع االطراف  أوزانها

وفتي اطتار الحكومتة الوحتدة  وضمانه  هو اجسها تجتاه مستالة المشتاركة فتي الستلطة السياستية .

  -الوطنية فقد جاءت النسبية في توزيع المناصب على عدة مستويات :

(  2009/ نيستان /14صتوت البرلمتان فتي ) -النسبية في تعيين اصحاب الدرجات الخاصتة :-1

( وكيتل وزيتر 60) -( مومف متن اصتحاب التدرجات الخاصتة وهتم كتاالتي :200على تعيين )

 ( مستشار في الرئاسات الثالث .100( سفير عراقي جديد و)40و)

  -الشكل االتي :وهي على  -النسبية في تشكيل الهئيات المستقلة :-2

( 9بتات : تتم التوافتق علتى ان يتكتون مجلتس المفوضتية متن )المفوضية العليتا المستتقلة االنتخا-أ

( 1( من االكراد و)2( من السنة )2( من الشيعة و)4اعضاء يتم اختياهم من قبل البرلمان بنسبة)

ونائبته متن الستنة ومنصتب  على ان يكون منصب رئيس المجلس من االكراد )*( من التركمان ,

 (.2) رئيس الدائرة االنتخابية من الشيعة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انون المفوضتتية العليتتا المستتتقلة .)*( يتتنص قتت 2009/نيستتان /20( , 1654جريتتدة الصتتبا  , بغتتداد , العتتدد )-1

 (على مراعاة التوازن  بين جميع مكونات الشعب العراقي 4في المادة ) 2007( لسنة 11لالنتخابات رقم )

للمزيتتد ينمتتر موقتتع الهئيتتة العليتتا  1/3/2010( ,  4146للمزيتتد ينمتتر ك جريتتد الوقتتائع العراقيتتة , العتتدد )-2

وكتتتتتذلك جريتتتتتدة االتحتتتتتاد االلكترونيتتتتتة  ( (com-iq-www.ihec: المستتتتتتقلة لالنتخابتتتتتات فتتتتتي العتتتتتراق 
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نتص فتانون البنتك المركتزي العراقتي الصتادر بتاالمر رقتم  -البنك المركزي العراقتي : -ب       

عتتن ستتلطة االئتتتالف الممقتتتة علتتى ان يكتتون تعيتتين محتتافم البنتتك المركتتزي  2004( لستتنة 56)

( 5ونائباه واعضاء المجلس االخرين باقترا  من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس لنواب لمدة )

 (.1)سنوات 

تترتبط بمجلس النواب ويتكون ويمثل الديوان اعلى هئية رقابية مالية  -الرقابة المالية :ديوان -ج

( سنوات من قبل لجنتة داختل مجلتس النتواب مملفتة متن 4من رئيس ونائبين يتم اختيارهم لمدة )

ويتتترأس التتديوان عبتتد الباستتط التركتتي   ,القانونيتتة والماليتتة –(اعضتتاء يمثلتتون لجتتان النزاهتتة 9)

 (.2).  )سني(

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 2004( لسنة 56الصادر باالمر رقم ) –للمزيد ينمر : قانون التعديل االول لقانون البنك المركزي العراقي -1

/ 9( , 4054, جريتتدة الوقتتائع العراقيتتة , العتتدد ) 2007( لستتنة63مقتتتة رقتتم التشتتريع )عتتن ستتلطة االئتتتالف الم

12/2007 . 

 2004\10\27(,64جريدة الصبائر ,العدد)-2
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 الثالثالمبحث                                   

 محددات االختالف بين القوى السياسية العراقية 

اخذ يذهب باتجاه دولتة المكونتات فتالمعروف   2003ان مشروع بناء الدولة العراقية بعد        

ومذهبيتة فتأن تتدخل قتوات االحتتالل فتي –وقومية  –ان الشعب العراقي يتكون من تعددية دينية 

الدولتتة الممسستتاتية العستتكرية  واالمنيتتة  وتشتتجيع  تشتتكيل الدولتتة بعتتد ان قامتتت بحتتل ممسستتات

االستتتقطاب الطتتائفي فتتي بنتتاء الدولتتة وتشتتكيل معمتتم القتتوى واالحتتزاب السياستتية العراقيتتة التتتي 

تاسست على اساس والئها للمكتون وكانتت هتذه القتوى متن غيتاب رميتة واضتحة لمفهتوم الدولتة 

ت بالتشتبث بالستلطة وكتذلك عمليتة صتياغة وعملية بنائها لكونها حديثة الممارسة للسلطة وانشغل

 ( 2005العراقي الدائم لسنة )الدستور 

 أسباب االختالف بين القوى العراقية  -المطلب األول :                   

اختتذ يتتنعكس ويتتمثر علتتى  ان االختتتالف الواضتتح بتتين االحتتزاب السياستتية العراقيتتة التتذي        

مجمل الحياة السياسية واالجتماعية وماصاحبه من عتدم االستتقرار وحتدوث االزمتات المستتمرة 

لعله ابرز اسبابه هو قيتام احتزاب ذات والء قتومي ومتذهبي تمثتل مكوناتهتا دون  ان تجمتع بتين 

ثله ,وتاسسه مكونات الشعب المختلفة واصبح كل حزب يعتمد على جماهيره من المكون الذي يم

بذلك مايعرف بدولة المكونات التي تمدي الى خلق عصبيات اجتماعية للمكون التذي ينتمتي اليته 

التي تنتمي  اليها االفتراد والجماعتات وبتذلك تخلتق  سة على اساس المكونات,فتكون الدولة موس

عض الذاتي واالنصهار وتعتيش الجماعتات بجتوار بعضتها التبمجتمع يعاني من ضعف االندماج 

  (1. )لكنها تمل ضعيفة التبادل والتواصل فيما بينها 
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واالقتصتتادية  والعربيتتة  ,   المركتتز التتديمقراطي العربتتي للدراستتات الستتتراتيجيةمحمتتد نبيتتل الشتتيمي  -1

                      democraticac-deللمزيد ينمر الى 

 30;11الوقت 

 2018/ 3/ 22التاريم  
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) عتترب , بتنتتوع القتتومي المجتمتتع العراقتتي متتن المجتمعتتات التعدديتتة اذ يمتتتاز العتتراق           

وكتذلك تنتوع متذهبي وهتذا التنتوع  ....(مسلمين , مسيحيين , صابئة,تركمان ( وديني )اكراد , 

يجعل ونات الشعب ممايختزن الكثير من المشاكل والتناقضات الدينية والعرقية والمذهبية بين مك

لطة وصتتناعة القتترار الستتبيل االفضتتل هتتذه المجموعتتات المختلفتتة مشتتاركتها فتتي البرلمتتان والستت

%( وهنالتك االكتراد 75ات والنزاعات المتوقعة اذ االغلبية السكانية هم العرب )لتفادي الصراع

%( من عدد السكان , اما المستيحيون 2%( من نسبة السكان ويشكل التركمان ) 18ويشكلون )

%( متن عتدد 3العرب وغير العرب )االرثوذكس ,والكلدان واالشوريون واليعاقبتة ( فيشتكلون )

%( واالرمتن 5,0%( متن الشتكان والشتركس يتكلمتون )1ن اقتل متن )السكان و الصائبة يشكلو

)كلهم مسيحيون ( وهم اقلية ثم اليهود والذين لم يبقى منهم ستوى )مئتة ( شتخص او اقتل فحينمتا 

اخترى لدولتة سياسي متادة الضتغط والمنفعتة  تكون مطالبة االقليات والمكونات المتعددة لمجتمع 

ن تنميم ممسساتي محكم وتكون بالترغيب او الترهيب وذلتك وتكون المكونات المراد انشامها م

تشتجيع تلتك االقليتات بالمطالبتة بالتقستيم او التفكيتك او تتمدي التى حترب اهليتة والجانتب الستتلبي 

لدولة المكونات يقوم على الضغينة والنفاق تجاه الطرف االختر وشتعور المكتون بالضتغينة تجتاه 

اضح بل نتيجة الشتحن بالمشتاعر العاطفيتة وتلفيقتات كتل المكون االخر . وهذا كله بدون سبب و

االنتقتالي وفتق سياستة المحاصصتة الطائفيتة لحكتم القتد تتم تشتكيل مجلتس  (.1)طرف ضد االختر

والعرقية حيث تحول المجتمع العراقي الى جماعتات وتكتتالت تتتراو  بتين التعصتب والتطترف 

لسياستي الحقيقتي وخلقتت مروفتا جديتدة السياسي والمذهبي . وهذه العملية اجهزت علتى العمتل ا

في تعطيل بناء الممسسات السياسية في حتين استتمرت الحكومتات المتعاقبتة علتى االستس نفستها 

وهتي فتي حقيقتهتا نتوع متن المحاصصتة الطائفيتة . وقتد تجستد ذلتك فتي وتحت مسميات متعتددة 

انون التنفط والغتاز تشكيل الجيش بنص الدستور وتشكيل المجلس االتحادي للنفط والغاز بتنص قت

على  أعضاءهالمعدة للمصادقة من قبل البرلمان العراقي فضال عن مجلس النواب الذي يتصرف 

الوالء الطائفي والعرقي الضيق فأدى هذا الوضع الى  التخنق الطائفي والعرقي وانحستار  أساس

التى  أدتلتتي ا األستبابويترى الباحتث ان .(2)إشكالهالوالء للوطن ووالدة مشوهة للتطرف بكل 

عاتقته عمليتة بنتاء العتراق  غمتوض المشتروع السياستي التذي ياختذ علتى--1المشاكل الداخليتة : 

القوى السياسية كانت تعمل على تحقيق مصالحها للوصول التى الستلطة وجمتع الثتروة -2الجديد.

-4ة الطتائفي بتدل البترامج السياستي انتمامهتاالسياسية العراقيتة اعتمتدت علتى  األحزاب أكثر-3.

باالعتمتاد  ان تفتت  الوحدات السياسية وتشكل الدولتة الحديثتة األمريكيةالواليات المتحدة  أرادت

االغتيتاالت والتصتغبات بتدل الحتوار  بأستاليبالقتوى السياستية  أختذت-5 .لطائفيتةا العشائرعلى 

 الداخلية . األزمةذلك الى تفاقم  أدى

 ـ
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 للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والعربية,مصدر سبق ذكره. المركز الديمقراطي العربي-1

,متتتتتتتا  علتتتتتتى التتتتتتترابط  9:13, 5/2/2016مجلتتتتتتة البيتتتتتتان,اثر الفوضتتتتتتلى الداخليتتتتتتة علتتتتتتى العتتتتتتراق,-2

http://www.albagan.co.vk/print.aspx?id=5093            
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والقوى السياسية ليست فقط بين التحالفتات مثتل  األحزاباالختالفات بين  أصبحتلقد           

السياسية التي تنطوي داخل  األحزابامتددت الخالفات بين  إنماالتحالف الوطني او اتحاد القوى 

الخالفتات  وأصبحتالتي تكون التحالف الوطني غاب عنها التوافق  األحزابكل تحالف , فمثال 

بينهم هي السمة البارزة للتحالف واهم هذا الخالفات بين المالكي والحكيم بسبب زعامة التحتالف 

ة التيار الصدري لجلستات التتي يعقتدها لتحالف نفسه ومقاطعمقتدى الصدر (ووكذلك بين السيد )

التحالف وكذلك الخالفات بين مقتدى الصدر ونوري المتالكي بشتان مقاعتد البرلمتان والتتي تشتتد 

الحكتيم والنمتام  تستوية. كمتا اشتتدت الخالفتات بتين مكونتات التحتالف بشتان  واألختربين الحين 

التصتدع والتشتمي جتراء الخالفتات الحتادة بتين  صتابهأامتا تحتالف القتوى فقتد  الثوري وغيرهتا.

الخالفتات حتول التستوية السياستية التتي قتدمها التحتالف   أهمهتامكوناته بشان العديد من الملفتات 

امتا التحتالف خالفتات حتول العديتد متن القتوانين .الى ال باإلضافةبخصوص منصب وزير الدفاع 

تتتالف متن الحتزب التديمقراطي واالتحتاد التوطني الكردية التتي  األحزابالكردستاني الذي يضم 

الكردستتتاني فعلتتى التترغم متتن   اإلستتالميالتتى كتلتتة التغيتتر وكتلتتة االتحتتاد  باإلضتتافةالكردستتتاني 

, لكنها تبرز  2005الكردية ودخولها في قائمة واحدة في االنتخابات عام  األحزابالتقارب بين 

عتن العتراق  قضية انفصال كردستان أبرزهاالمهمة فيما بينها الخالفات حول العديد من الملفات 

, وملف برلمان كردستان المعطتل , ورفتع علتم كردستتان فتي كركتوك , وملتف التنفط والوضتع 

االقتصتتادي فتتي كردستتتان , حيتتث ادت هتتذه الخالفتتات علتتى استتتحواذ رئتتيس كردستتتان العتتراق 

 .(1)المنتهية والئته مسعود برزاني على خيرات كردستان والفساد .

 األحتتزابخالفتتات داخليتتة داختتل التحالفتتات وبتتين  بأنهتتاتصتتنف  االختالفتتاتلعتتل هتتذه            

لمكونة للتحالف بينهما فهناك خالفات بين التحالفات نفسها فعلى سبيل المثال ال لحصر الخالفات 

وقتت  تلك التي وقعت بينهما عندما قطتع نتوري المتالكي أبرزهاوالتي  اإلقليمالعميقة بين مراكز 

كتتان رئيستتا للتتوزراء الرواتتتب عتتن كمتتومفي  كردستتتان التهامتته حكومتتة كردستتتان بتوقيتتع   متتا

دات التنفط حيتث رد برزانتي بهجتوم الذع علتى وإعطائهتا عائت إليتهاتفاقيات نفطية دون الرجتوع 

بتين الساستة  أيضتاكانتت  االتهامتاتالمالكي ووصف مواقفته بالعدائيتة لكردستتان  وكتذلك تبتادل 

(بشان ملف النفط وانفصال  كردستان عن العراق  ألعبادي)حيدر وحكومة بغداد ورئيس  األكراد

 كبيترةوالجبتوري خالفتات  ألعبتادي, ورفع علم كردستان في كركوك . كما تخللتت العالقتة بتين 

الميزانيتة  أمتوالالصدر البرلمان حيتث اتهتم العبتادي البرلمتان بضتياع  أنصارالسيما بعد اقتحام 

 .(2) الصدر القتحام البرلمان  أنصاربالتواطم مع  لعباديالعامة بينما رد الجبوري باتهامه 
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,متتتا  علتتى 2/4/2018ة يقتتين لالنبتتاء,االحزاب الحاكمتتة تتعمتتد اثتتارة الخالفتتات للبقتتاء فتتي الستتلطة ,وكالتت-   1

 . http://uaqein,net/reb 2الرابط,

 المصدر نفسه.-2



 
 

                                                                  

 لمطلب الثاني ا                                      

 مستقبل المشهد السياسي وتفعيل التعاون                      

فيمتتا يختتص مستتتقبل المشتتهد السياستتي فتتي العتتراق  تطتتر  ستتيناريوهات مختلفتتة                

ن تقسيم هذا الموضتوع التى البعض يعزو بها الى النجا  البعض الى الفشل  ومن خالل ذلك يمك

 (.1)قسمين 

يفتتترض استتتمرار الوضتتع التتراهن علتتى مختلتتف المستتتويات السياستتية , االقتصتتادية ,  -: األول

متمتتثال باستتتمرار الكتتتل  الشتتاكلةاالجتماعيتتة , الثقافيتتة بمعنتتى بقتتاء المشتتهد السياستتي علتتى هتتذه 

 المحاصصة عرفا سياسيا ال مسالةومع التقدم الزمني تصبح السياسية الحالية على النهج نفسه . 

السياستية  وعتدم المشتاركة باإلحبتاطالمواطن العراقي  شعورقد يفضي الى  خلي عنه مايمكن الت

 -التالية : ألسباباالنقسام  الطائفي وذلك نتيجة  مما يمدي الى المزيد من

علتى رستم السياستيات العامتة  التتأثيروالقيادة السياسية , اذ نجدها غير فعالة في  اإلدارة أزمة-1

 في البلد .

 المحاصصة السياسية . حالة استمرار-2

البرلمانية للعمل الحكومي , نتيجة الخالفات السياسية , وهذا يمثر سالبا  الموسسةعدم مساندة -3

 على استقرار البالد . 

 والدولية في الشمون الداخلية للبلد  اإلقليميةاستمرار تدخل الدول -4

   نياألمحالة من الفراغ  أوجدتكثرة المجاميع المسلحة ,  -5

هذا الجانب يفترض حصول تغيير في المفاهيم والواقتع السياستي متن ناحيتة التفتامل ممتا  -ثانيا :

يمدي الى نجا  بناء الواطنة الحقيقة والتحول الديمقراطي السليم وذلتك يتطلتب العمتل الجتاد متن 

 -خالل معالجة المشاكل ومواقع الخلل وذلك باالعتماد على االفتراضات التالية :

 م السما  للدول الخارجية التدخل في شمنها الداخلية واحترام سيادة الدولة عد-1

 تحقيق مصالحة وطنية شاملة تاخذ باالعتدال كمنهج مع كل ابناء الوطن -2

 تقوية دور منممات المجتمع المدني -3

تعديل الدستور شكل يمثر على المشهد السياسي من ختالل تعتديل المتواد الدستتورية المختلتف -4

 عليها .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخاتمة 

من اجل تحقيق ديمقراطية حقيقية في العراق البتد متن التتخلص متن جميتع              

المشاكل والقيود التي تحول دون تطور العمل الحزبي والسياستي فتي العتراق , لتذلك 

فأن المروف الصعبة التتي يمتر بهتا العتراق وشتيوع متاهرة عتدم االستتقرار االمنتي 

ا نالحتتم ان البئيتتة والسياستتي فتتي العتتراق فتتي ضتتل وضتتعه التتراهن ,لتتذلك متتن هنتت

السياستتية فتتي العتتراق تشتتهد حركتتة حزبيتتة قويتتة لكتتي تعمتتل علتتى التتتداول الستتلمي 

وتتجنب احتكار الشترطة التتي عتانى متن نيرانهتا العتراق لعقتود عتدة لتذلك ان القتوى 

واالحزاب تمثل عتامال مهمتا متن عوامتل استتقرار العمليتة السياستية واستتمراريتها , 

هتد الملكتي كتان الشتعب يعبتر عتن موقفته ويمتارس دورا لذلك فتان معمتم ستنوات الع

فعتاال فتي الضتغط علتى الحكومتة متن اجتل تغييتر سياستتها ومواقفهتا ازاء العديتد متتن 

القضتتتايا , لتتتذلك غفتتتد اتستتتم لعهتتتد الملكتتتي بمهتتتور العديتتتد متتتن االحتتتزاب السياستتتية 

ك متن والجمعيات التي كان لبعضها دورا فعال في النشاط السياسي فتي العتراق , لتذل

المالحتتم ان هنالتتك نقتتاط تشتتابه عديتتدة بتتين االحتاللتتين االجنبتتين للعتتراق االحتتتالل 

القتترن الحتتادي االنكليتتزي فتتي بدايتتة القتترن العشتترين واالحتتتالل االمريكتتي فتتي بدايتتة 

 والعشرين .
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 القران الكريم 

   الوثائق والدساتير-: اوال

 1990دستور -1
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,2017. 

طه حميد العنبكي, النضم السياسية والدستورية المعاصرة اسسها وتطبيقاتها, مركز حمورابي -6

 .2013,بيروت, 1للبحوث والدراسات االستراتيجية ,ط

(,مركتز 1958-1921فال  محمود خضتر البياتي,مدينتة الهنديتة)طوريج(في العهتد الملكتي )-7

 .2011اريخية ,جامعة بابل ,بابل للدراسات الحضارية والت
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 . 2006, 1ية ,بيروت,طية, مركز الوحدة العربالثقافية والمحددات الخارج



 
 

-13بغتد          (  2005-2003نجم عبود مهدي , التطورات الدستتورية فتي العتراق )-  11

 زيتتتتتاد خلتتتتتف عبتتتتتد و الجبتتتتتوري,االحزاب السياستتتتتية فتتتتتي العتتتتتراق متتتتتن الدكتاتوريتتتتتة التتتتتى

 .2015الفوضوية,المركز الديمقراطي العربي,العراق ,جامعة تكريت ,كلية العلوم السياسية,

 ثالثا: الصحف.

جريتتتدة المتتتدى لالعتتتالم والثقافتتتة والفنتتتون ,كيتتتف تالفتتتت االحتتتزاب السياستتتية االولتتتى فتتتي -1
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 اللندنية .جريدة الحياة -4

 جريدة الوقائع العراقية.-5

 جريدة االتحاد االلكتروني.-6

 جريدة الصبائر.-7

 مجلة البيان ,اثر الفوضى الطائفية.-8

,مركتز 2018شجاع محمود ,االحزاب السياسية العراقية :التحوالت والتحالفات في انتخابات -9

 . 2018-2011المستقبل للدراسات االستراتيجية,

 ديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية واالقتصادية والعربية.زالمركز ال-10

سعد محمد حسن ,مستتقبل المشتهد السياستي فتي العتراق ,جامعتة كتربالء ,مركتز الدراستات -11
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