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 بسم هللا الرمحن الرحمي
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 اإلهداء
 إىل ...

 أم أبُها هىالتٍ فاطوة الزهزاء )علُها الضالم(

 الضالم(ًاصز احلك هىالٌ احلضني )علُه 

 شهداء العزاق األبزار )رمحهن اهلل(

 (والدٌالذٌ أهطز جبُنهُ رحُماً أصتود هنه لىتٍ وأًار دربٍ باألهل إىل هثلٍ األعلً )

 ش وصربها عىىٍ إىل أعز الناس إىل لليب وروحٍ )والدتٍ(باليت إمياهنا هي ل

 هي تفضلي بزعاَتهي يل )أخىاتٍ(

 

 ..هذا.أهدٌ جهدٌ املتىاضع 
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 شكر وتقدير
ُأشكر اهلل عز وجؿ وأسجد لُو لنعمة توفيقو وأصمي وأسمـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا 

 محمد وآلو الطيبيف الطاىريف.
يممي عمّي واجب الوفاء أف أتقدـ بوافر الشكر وعظيـ االمتناف إلى مف أفادني بعممو 

( لتفضمو بقبوؿ اإلشراؼ مميساجد محمد الزاوأحسف توجييي إلى أستاذي الفاضؿ الدكتور )
عمى رسالتي ولما قدمُو مف نصح وتوجيو كاف لُو بالغ األثر في أنجاز ىذِه الرسالة فمُو مف 

 اهلل الثواب واألجر ومني عميؽ الشكر والتقدير.
كما أتقدـ بعظيـ شكري وتقديري ألساتذتي األفاضؿ في السنة التحضيرية لمماجستير 

 المرحمة.وصولي الى ىذه د أو وقت ولما كاف ليـ مف دور في الذيف لـ يبخموا عمينا بجي
كما أقدـ شكري الجزيؿ إلى موظفي مكتبة كمية القانوف جامعة القادسية, ومكتبة كمية 
القانوف جامعة الكوفة, ومكتبة كمية القانوف جامعة بابؿ, ومكتبة كمية القانوف جامعة واسط, 

بة كمية العمـو السياسية جامعة بغداد, ومكتبة كمية ومكتبة كمية القانوف جامعة بغداد, ومكت
العمـو السياسية جامعة النيريف, ومكتبة العتبة العموية, ومكتبة معيد العمميف لمدراسات 
العميا, وموظفي مكتبة مجمس النواب العراقي عمى ما قدموُه لي مف مساعدة كبيرة بتزويدي 

 ني جميعًا كؿ الشكر والعرفاف.بالمصادر الميمة إلنجاز ىذِه الرسالة فميـ م
وفي الختاـ أتقدـ بخالص الشكر والتقدير إلى كؿ مف مد لي يد العوف والمساعدة 

 وزودني بالمعمومات البلزمة إلتماـ ىذِه الرسالة.
 
 

 
 الباحثة
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 ادلهخص
اعترفت العديد مف الدساتير لرئيس الدولة بحؽ تسمية رئيس مجمس الوزراء. وتتفاوت طريقة 

ة ىذِه طبقًا لمنظاـ السياسي السائد في كؿ دولة باإلضافة إلى العوامؿ المؤثرة في طبيعة نظاـ التسمي
الحكـ خاصة النصوص الدستورية التي تنظـ العبلقة بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية. وال شؾ كثيرًا ما 

دور شكميًا في العديد مف يقوـ رئيس الدولة بدور ميـ ومتميز في تسمية رئيس الوزراء ولـ يعد ىذا ال
الدوؿ بؿ بات دورًا فعميًا وحقيقيًا, ولذلؾ قد يكوف دور رئيس الدولة في اختيار رئيس الوزراء دورًا متميزًا 
وواسعًا في بعض الدساتير, في حيف قد يتضاءؿ ىذا الدور خاصة عندما يضطمع البرلماف أو ىيئة 

ئيس الوزراء , بحيث يبدو شكميًا وليس حقيقيًا ويقتصر الناخبيف اختصاص وصبلحية االختيار الحقيقي لر 
 فقط عمى إصدار مرسـو التسمية .

ويعد رئيس مجمس الوزراء الرئيس الحقيقي لمحكومة والعامؿ المنسؽ لعمؿ السمطة التنفيذية في 
أف حقُو النظاـ البرلماني العراقي, وىذا النظاـ يحفظ لرئيس الدولة حؽ تسمية رئيس مجمس الوزراء , إال 

في التسمية ليس مطمقا انما مقيد بوجوب تسمية مرشح الحزب ذي األغمبية البرلمانية لمنصب رئاسة 
مجمس الوزراء , وبعدما تتـ تسمية رئيس مجمس الوزراء يقوـ األخير باختيار الوزراء الذيف يتعاونوف معُو 

دة بقائيا في الحكـ, وبما أف في إدارة دفة الحكـ, ويضع منياج وزاري تسير عميو الحكومة طيمة م
الحكومة ال تستطيع البقاء في الحكـ مف غير أف تحصؿ عمى ثقة البرلماف , فيعرض رئيس مجمس 
الوزراء المكمؼ أسماء أعضاء وزارتو وبرنامجُو الوزاري عمى البرلماف لنيؿ ثقتو , بعد ذلؾ يؤدي رئيس 

 ياـ اختصاصاتيـ .وأعضاء مجمس الوزراء اليميف الدستورية قبؿ مباشرة م

عمى معالجة موضوع تسمية رئيس مجمس  ٕ٘ٓٓوقد حرص دستور جميورية العراؽ لسنة 
الوزراء, بحيث يأتي التكميؼ مف قبؿ رئيس الجميورية وفقًا لمعطيات النصوص الدستورية ثـ يأتي دور 

 السمطة التشريعية لمنح الثقة أو عدـ منحيا لرئيس مجمس الوزراء وأعضاء وزارتو.
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 احملتٌٕـــاخ                                             

 الصفحة الموضوع

 أ اآلية القرآنية.

 ب اإلىداء.

 ت الشكر والتقدير.

 ث الممخص.
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 ٙٙ – ٗ .حك رئٍس انذٔنح يف تسًٍح رئٍس جمهس انٕزراء :انفصم األٔل

 ٜٕ – ٗ حق رئيس انذونة يف تسمية رئيس جمهس انىزراء. املبحث األول: مضمىن

 ٜ – ٘ المطمب األول: طبيعة حق رئيس الدولة في تسمية رئيس مجمس الوزراء.

 ٙ – ٘ الفرع األوؿ: حؽ رئيس الدولة في التسمية حؽ مطمؽ.

 ٜ – ٚ الفرع الثاني: حؽ رئيس الدولة في التسمية حؽ مقيد.

 ٕٓ – ٜ ية رئيس مجمس الوزراء.المطمب الثاني: شروط تسم
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 ادلمذيح
ة التي تعبر فييا الدولة عف إرادتيا فبل يمكف تصور الدولة مف غير حكومة , تعد الحكومة األدا 

ألف الدولة تعمؿ مف خبلؿ الحكومة فاألخيرة ىي روح األمة والعقؿ المدبر ليا , فيي تتولى مقاليد 
األمور بالنيابة عف الشعب وتقبض بيدىا عمى مقاليد السمطة , كما تعد الحكومة الطرؼ الفاعؿ في 

ذا كانت الحكومة ىي روح الدولة فأف رئيس مجمس الوزراء ىو روح الحكومة, فيعد السمط ة التنفيذية , وا 
المسؤوؿ األوؿ أماـ البرلماف وىو الذي يشرؼ عمى سياسة الوزارات ويعمؿ عمى تنسيؽ وتوحيد الجيود 

مجمس الوزراء إدارة بيف زمبلئو الوزراء ويتولى في بعض الدوؿ ذات النظاـ البرلماني إلى جانب رئاستو 
بعض الوزارات التي تعتبر حيوية وميمة بالنسبة لمسياسة العامة , كما أنُو يعد قائد العمؿ التنفيذي 
الموجو والمحرؾ لمجمس الوزراء وكؿ أجيزتو. ونظرًا لمدور الكبير والميـ الذي يقوـ بو رئيس مجمس 

تو فأف وجودُه يعد ضرورة مف ضرورات النظاـ الوزراء في إدارة شؤوف مجمس الوزراء وادامة تناسؽ خطوا
البرلماني, لذا فأف دساتير الدوؿ ذات النظاـ البرلماني تعنى دائمًا بإبراز وضع رئيس مجمس الوزراء 
فتجعؿ حؽ تسميتو مثبًل لرئيس الدولة  وتتفاوت طريقة التسمية ىذِه تبعًا لمنظاـ السياسي المتبع في الدولة 

تسمية رئيس مجمس الوزراء ليس مطمقًا إنما مقيد بوجوب تسمية مرشح الحزب  , وحؽ رئيس الدولة في
 ذي األغمبية البرلمانية كما معروؼ.

ساير األنظمة البرلمانية التي تمنح البرلماف ميمة اختيار  ٕ٘ٓٓإف دستور جميورية العراؽ لعاـ 
مة النيابية األكثر عددًا, وىذا رئيس مجمس الوزراء , فقيد الدستور رئيس الجميورية بتكميؼ مرشح الكت

التقييد وأف كاف يتماشى مع تزايد االتجاه الديمقراطي غير أنُو أثار جداًل واختبلفًا كبيرًا حوؿ تفسيره عمى 
 الصعيديف القانوني والسياسي .

 : أىمية البحث

يعد موضوع الحؽ الدستوري في تسمية رئيس مجمس الوزراء المكمؼ بتشكيؿ الحكومة مف 
وضوعات الميمة , وذلؾ لما يرافؽ عممية تأليؼ الحكومات في العراؽ العديد مف التعقيدات التي الم

تصاحب تشكيؿ كؿ حكومة مف الحكومات العراقية , فمع كؿ دورة انتخابية برلمانية يبلحظ التسابؽ 
عتبارات المحموـ لمفوز برئاسة مجمس الوزراء فرافؽ ذلؾ صعوبة في تشكيؿ الحكومات بفعؿ دخوؿ اال

 السياسية بؿ ىيمنتيا عمى مجمؿ العممية السياسية وتحديدًا عمى عممية تشكيؿ الحكومة .
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 :مشكمة البحث

إف صبلحية تسمية رئيس الوزراء واحدة مف أىـ الصبلحيات التي يضطمع بيا رئيس الدولة في 
يار, ومشكمة قانونية , إال النظاـ البرلماني . يطرح ىذا التعييف مشكمة سياسية , إال وىي مشكمة االخت

مف دستور جميورية العراؽ لعاـ  ٙٚوىي مشكمة الكتمة األكبر. تكمف مشكمة االختيار طبقًا لممادة 
, يكمؼ رئيس الجميورية, مرشح الكتمة النيابية األكثر عددًا لرئاسة الوزراء, .... الخ وىذا يعني ٕ٘ٓٓ

جميورية وىو بيذا االختيار مقيد بمرشح الكتمة النيابية أف اختيار رئيس مجمس الوزراء يعود إلى رئيس ال
األكثر عددًا ,  ولكف ماذا لو أف الرئيس رفض مثؿ ىذا المرشح؟ ال شؾ أف البمد سيدخؿ بأزمة سياسية 

 وىنا رئيس الجميورية أصبح يقوـ بدور ميـ في اختيار المرشح.

بية األكثر عددًا( وىي المشكمة القانونية وقد يأتي بعد ذلؾ مشكمة تحديد المقصود بػػػػػ )الكتمة النيا
أثارة جداًل واسعًا مف الناحية القانونية وفي ىذا السياؽ أثار تحديد الكتمة األكثر عددًا عدة إشكاليات مما 

 دعا المحكمة االتحادية العميا التدخؿ في تحديدىا باعتبارىا المفسر لنصوص الدستور.

 :البحث منيج

سنتبعُو في دراستنا ىو منيج البحث التحميمي المقارف القائـ عمى أساس  إف منيج البحث الذي
تحميؿ النصوص الدستورية المنظمة لمحؽ الدستوري في تسمية رئيس مجمس الوزراء المكمؼ بتشكيؿ 
الحكومة في بعض االنظمة الدستورية محؿ الدراسة وتطبيقاتيا العممية , فتـ اختيار بعض النظـ 

, والنظاـ الدستوري ٜٛ٘ٔلنظاـ الدستوري البريطاني, والنظاـ الدستوري الفرنسي لعاـ الدستورية منيا ا
ألنيما مثاؿ حّي لؤلنظمة السياسية البرلمانية المتطورة , كما تـ  ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔالمبناني لعاـ 

ؿ الدراسة لضرورة تحميؿ نصوصو مع االنظمة الدستورية مح ٕ٘ٓٓاختيار دستور جميورية العراؽ لعاـ 
 والمقارنة .

 :خطة البحث

)حق رئيس الدولة في كاف بعنواف  الفصل األولسيتـ تقسيـ ىذا البحث عمى مقدمة وفصميف , 
, إذ قسـ إلى ثبلثة مباحث , أختص المبحث األوؿ في دراسة مضموف  تسمية رئيس مجمس الوزراء(

مبحث الثاني في بحث حؽ رئيس حؽ رئيس الدولة في تسمية رئيس مجمس الوزراء , فيما اختص ال
الجميورية في تسمية رئيس مجمس الوزراء في العراؽ , أما المبحث الثالث فقد خصص لبياف الكتمة 

 النيابية األكثر عددًا في الدورات االنتخابية .
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, وتـ تقسيمو إلى  )حق الرئيس المكمف بتشكيل مجمس الوزراء(كاف بعنواف  والفصل الثاني
خصص المبحث األوؿ لدراسة أحكاـ تشكيؿ مجمس الوزراء , والمبحث الثاني لمبحث في ثبلثة مباحث , 

 قيود تشكيؿ مجمس الوزراء , أما المبحث الثالث فقد تناوؿ إجراءات تشكيؿ مجمس الوزراء .

وأخيػػػػػػػػػػػرًا سػػػػػػػػػػػننيي البحػػػػػػػػػػػث بخاتمػػػػػػػػػػػة تتضػػػػػػػػػػػمف أىػػػػػػػػػػػـ النتػػػػػػػػػػػائج والتوصػػػػػػػػػػػيات التػػػػػػػػػػػي توصػػػػػػػػػػػمنا 
 إلييا .



 
 

 

 

 

 انفصم األول

اندونة يف تسمية  حق رئيس

 رئيس جمهس انوزراء
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 انفصم األٔل                                                 

 حك رئٍس انذٔنح يف تسًٍح رئٍس جمهس انٕزراء

مف رئيس الدولة ورئيس مجمس الوزراء, وكؿ منيما تتكوف السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني 
, وكاف لمبدأ الفصؿ بيف السمطات المحور األساسي لعمؿ الحكومة  ِه السمطةيقـو بممارسة صبلحيات ىذ

,  وحؽ رئيس الدولة في تسمية رئيس مجمس الوزراء معروؼ في النظاـ البرلماني , في النظـ البرلمانية
ىذِه  , وتكوف دور كبير في ىذِه التسمية وتطور ىذا الدور وأصبح حقيقيًا في الكثير مف البمداف كاف لوُ إذ 

,  التسمية حسب أسس يرسميا الدستور, منيا كفاءة الرئيس المكمؼ وقدرتِو عمى إدارة أمور الببلد
والحصوؿ عمى مساندة البرلماف لمسياسة التي يتبعيا, استنادًا إلى ذلؾ البد مف تقسيـ ىذا الفصؿ إلى 

 -مباحث وعمى النحو اآلتي: ةثبلث

 . في تسمية رئيس مجمس الوزراء: مضمون حق رئيس الدولة  المبحث األول

 . في تسمية رئيس مجمس الوزراء في العراق الجميورية: حق رئيس  المبحث الثاني

  . : الكتمة النيابية األكثر عددًا في الدورات االنتخابية المبحث الثالث

 ادلثحج األٔل

 يضًٌٕ حك رئٍس انذٔنح يف تسًٍح رئٍس جمهس انٕزراء

ئيس الدولة سمطة تسمية رئيس مجمس الوزراء لكف مع وجود تبايف مف الدساتير لر عدد أقرت 
بمضموف ىذِه التسمية بحسب النظاـ السياسي السائد الذي يطبقُو كؿ بمد, وىذا الحؽ الممنوح لرئيس 

في البعض مف دساتير الدوؿ حتى أنُو يصؿ إلى أبعد مدى مف االحكاـ  اً وميم اً الدولة قد يكوف واسع
, وقد يكوف حقُو ضئيبًل عند ظيور السمطة الحقيقية لمبرلماف في التسمية وىذا  ةوالنصوص الدستوري

 منصوص عميِو في النظـ السياسية البرلمانية.

ومقيد أحيانًا فالتسمية تعتبر مف الوسائؿ المحددة الواضحة والمأخوذ بيا  وحؽ رئيس الدولة مطمؽ
ذا المبحث إلى ثبلثة مطالب وعمى النحو , وفي ضوء ذلؾ يقتضي أف نقسـ ى في النظـ البرلمانية

 -اآلتي:
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 . : طبيعة حق رئيس الدولة في تسمية رئيس مجمس الوزراء المطمب األول

  . : شروط تسمية رئيس مجمس الوزراء المطمب الثاني

 . : حق تسمية رئيس مجمس الوزراء في االنظمة السياسية المقارنة المطمب الثالث

 ادلغهة األٔل
 ئٍس انذٔنح يف تسًٍح رئٍس جمهس انٕزراءعثٍؼح حك ر

واجبًا  د, وىذِه التسمية تع رئيس الدولة في النظاـ البرلماني لُو سمطة تسمية رئيس مجمس الوزراء
بتسمية الشخصية المرشحة مف  اً محكوم وصفوِ عمى رئيس الدولة وليس حقًا, فيو يقوـ بإداء عممِو ب

ذا كاف رئيس ا(ٔ)االغمبية النيابية حقُو مطمؽ أـ  يعد لدولة ىو مف يسمي المرشح لرئاسة الوزراء فيؿ. وا 
 ؟؟-مقيد بيذِه التسمية. وعميو يجب تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف وعمى النحو اآلتي:

 . : حق رئيس الدولة في التسمية حق مطمق الفرع األول

 . : حق رئيس الدولة في التسمية حق مقيد الفرع الثاني

 فرع األٔلـان
 رئٍس انذٔنح يف انتسًٍح حك يغهكك ـح

ف المبدأ العاـ في االنظمة البرلمانية تعطي لرئيس الدولة الحرية في سمطة اختيارِه لرئيس مجمس إ
معيا سياسيًا  اً يقوـ بتسمية الشخصية التي يكوف متفقإذ الوزراء, فرئيس الدولة حرُّ في تسمية مف يشاء 

تِو لرئيس مجمس الوزراء إال بوجود االحزاب ومدى تأثيرىا عمى , فبل يتقيد بتسمي لمنصب رئاسة الوزراء
جميع األمور مف ضمنيا الجوانب السياسية لمدولة, فيو يممؾ قدرًا كبيرًا مف الحرية عندما يكوف ىناؾ 
انعداـ لوجود التنظيمات الحزبية, لكف رئيس الدولة تتقيد حريتو في تسمية رئيس مجمس الوزراء عندما 

, ومع ذلؾ فأف ىذا التقييد  متعددة متنافسة عمى الحكـ ومتقاسمة لمعمؿ السياسي الحزبيحزاب أتوجد 
يبقى رئيس الدولة نظريًا, ىو إذ لرئيس الدولة لـ يكف إال تقييدًا واقعيًا في بعض الدوؿ وليس دستوريًا, 

 .(ٕ)صاحب السمطة الشخصية في تسمية رئيس مجمس الوزراء
 

 

                                                           
, مكتبة القانوف ٔد. أحمد عبد المطيؼ إبراىيـ السيد, دور رئيس الدولة في النظاـ السياسي الديمقراطي النيابي, ط (ٔ)

 .ٔٓٔ-ٓٓٔ, صٕٗٔٓواالقتصاد, الرياض, 
, بغدادـ في الجميورية العراقية, االعبلد. فائز عزيز أسعد, انحراؼ النظاـ البرلماني في العراؽ, منشورات وزارة  (ٕ)

 .٘ٗ-ٗٗ, صٜ٘ٛٔ
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ذا كانت صبلحية تسمية  رئيس الحكومة تدخؿ ضمف الصبلحيات الشخصية لمرئيس, فإنو وا 
" يجب أف تبقى ىذِه الصبلحية لمرئيس لئلبقاء عمى نوع مف التوازف بيف Duguitوعمى ضوء ما قالُو "

السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية لكف عمى الرئيس أف يحتـر رأي االغمبية النيابية فيسمي مف بيف ىذِه 
ولكف الواقع كثيرًا ما يظير عدـ تقيد الرئيس برأي االغمبية النيابية وأف سمطتو  ,(ٔ)ًا لموزراءاالغمبية رئيس

التقديرية في ىذا الخصوص دعتو في احياف كثيرة إلى تسمية رئيس وزراء ال يتمتع بتأييد وثقة االغمبية 
 .(ٕ)النيابية

, وأكدت  مجمس الوزراءشارت بعض دساتير الدوؿ صراحة إلى طبيعة حؽ تسمية رئيس أوقد 
دستور ( مف ٔ/ٛلنص المادة ) فطبقاً  ,ىذِه الدساتير عمى الصفة المطمقة لرئيس الدولة في ىذِه التسمية

, والحقيقة يمتمؾ رئيس الجميورية فرصة خيار  يسمي رئيس الجميورية رئيس الوزراء ٜٛ٘ٔفرنسا لعاـ 
أو حد ُمسمَّـٌ  اً , ليس ىناؾ زعيم ؿ المثاؿ في انكمترا, ألنُو في فرنسا, وخبلفًا لما يجري عمى سبي حقيقية

الرئيس ىو الزعيـ الحقيقي لؤلغمبية. اعتبار , يمكف  بو عمى رأس االغمبية البرلمانية. فضبًل عف ذلؾ
طبقًا لروح النظاـ, تكوف الحكومة تابعة لمرئيس بالدرجة األولى, لذلؾ فأف الرئيس غير ُممـز بأف يختار 

. وىذا ما حصؿ مع جورج بومبيدو في  ف بيف االعضاء البارزيف في االغمبية البرلمانيةم وزراءرئيس 
 ,(ٖ)ٕٕٓٓوجاف بيير رافاراف في نيساف  ٜٙٚٔوريموف بار في آب  ٜٙٚٔنيساف 

مف خبلؿ ما تقدـ يتضح أف النص القانوني والواقع السياسي ىو الذي يقوـ بتحديد فيما إذا كانت 
 ة في تسميةػػػػػيار الكاممػػػػػػمف عدميا, واف النص قد يترؾ لرئيس الدولة حرية االخت صبلحية التسمية مطمقة

رئيس مجمس الوزراء, لكف الواقع السياسي قيد مثؿ ىذِه الحرية في التسمية إلى حد ما والعكس يكوف 
دد الرئيس في التحفظ في التسمية وعدـ تر  يفرض عمى رئيس الدولة  , إال أف الواقع العممي صحيح تماماً 

استشارة أي جية يقدرىا, كاستشارة الكتؿ السياسية أو رؤساء االحزاب أو أي مف الشخصيات البارزة 
 .(ٗ)والميمة في البمد لبلستفادة مف طروحاتيـ وآرائيـ بيذا الخصوص

 
                                                           

, منشورات الحمبي ٔد. أنطواف أسعد, موقع رئيس الجميورية في النظاـ السياسي المبناني قبؿ وبعد اتفاؽ الطائؼ, ط( ٔ)
 .ٖٔٙ, صٕٛٓٓالحقوقية, بيروت, لبناف, 

, منشورات الحمبي الحقوقية, ٔ, ط ابي البرلماني, دور رئيس مجمس الوزراء في النظاـ الني د. محمد سامر التركاوي( ٕ)
 .ٕٓٔ, صٕٚٔٓبيروت, لبناف, 

(3) F. Hamon, M.Troper. droit constitutionnel. LGDJ. Paris. 28 eme edit. 2003. P.601. 
مية , رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كٕ٘ٓٓمرواف حسف عطية العيساوي, مجمس الوزراء في دستور العراؽ لعاـ ( ٗ)

 .ٗٙ, صٕٗٔٓالقانوف, جامعة بغداد, 
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 فرع انخاًَـان

 حك رئٍس انذٔنح يف انتسًٍح حك يمٍذ

مف المياـ الصعبة الواقعة عمى رئيس الدولة, تعد تسمية المرشح لمنصب رئيس مجمس الوزراء 
, والمرشح ليذا المنصب يكوف  ألف ىذِه التسمية تعتبر المحور الميـ لمحكومة في النظاـ البرلماني

. وأف صبلحية رئيس الدولة في تسمية رئيس (ٔ)مسؤوؿ عف أعماؿ الحكومة المكمؼ بيا أماـ البرلماف
, وذلؾ عندما يكوف  بحيث تتحوؿ أحيانًا إلى سمطة شكمية يدة, ليست مطمقة بؿ ىي مق مجمس الوزراء

ودور رئيس الدولة يكوف مقتصرًا عمى اصداره صبلحية االختيار الفعمي لرئيس مجمس الوزراء,  لمبرلماف
, فعميو يكوف قرار رئيس الدولة في التسمية أما معمقًا عمى  مرسـو التسمية استنادًا إلى اختيار البرلماف

. ودفع ىذا بعض الكتاب إلى القوؿ أف حؽ (ٕ)لبرلماف أو مستندًا إلى قرار صادر مف البرلمافمصادقة ا
, ألف الحكومة تكوف مسؤولة  رئيس الدولة في تسمية رئيس مجمس الوزراء ىو حؽ مقيد وليس مطمؽ

, أو  النيابية , وعميو فأف رئيس مجمس الوزراء يجب تسميتُو الزاميًا أما مف داخؿ االغمبية أماـ البرلماف
صبلحية رئيس فأف , ومف ثـ  بموافقة ىذِه االغمبية إذا كاف رئيس مجمس الوزراء ال ينتمي ليذِه االخيرة

رأى أف رئيس  يـعضبو  .(ٖ)ة االغمبية البرلمانية المعارضة لوُ ادالدولة في التسمية مرتبطة جميعيا بإر 
, فيمجأ  يقوـ بمراعاة ثقة االغمبية البرلمانية, مف دوف أف  الدولة يستطيع تسمية رئيس مجمس الوزراء
ج رئيس الدولة في ىذِه الحالة إلى حؿ البرلماف وزراء ػػػػوف مصير الػػػدة فيكػػػة جديػػػات برلمانيػػػخابنتراء اػػػػ, وا 

كوف قد يف,  , وىذِه الطريقة قد توقع رئيس الدولة في حالة مف االحراج مرىونًا بنتيجة االنتخابات الجديدة
البرلماف الجديد مساندًا ومؤيدًا لرئيس مجمس الوزراء السابؽ عندىا يضطر رئيس الدولة إلى الخضوع 

. ورغـ ما يبدو في الظاىر مف أىمية وضخامة (ٗ)أماـ اختيار االرادة الشعبية ويشكؿ حكومة جديدة
جدًا, ذلؾ أنُو  اً ف محدود, لكف في الواقع دورُه يكو  صبلحية رئيس الدولة في تسمية رئيس مجمس الوزراء

 , ويكوف رئيس في النظاـ البرلماني يجب أف تكوف الوزارة حاصمة عمى ثقة البرلماف المنتخب مف الشعب

                                                           
, بحث منشور في مجمة القادسية ٕ٘ٓٓأحمد عمي عبود الخفاجي, ثنائية السمطة التنفيذية في دستور العراؽ لعاـ د.  (ٔ)

. ود. سعيد أبو الشعير, القانوف ٖٕٔ, صٕٚٔٓ (,ٕالعدد ) (,ٛ) كمية القانوف, المجمد لمقانوف والعمـو السياسية,
 .ٕٛٓص بدوف سنة طبع,, ديواف المطبوعات الجامعية, الجزائر, ٗ, طٕي والنظـ السياسية المقارنة, جالدستور 

 .ٚٗ- ٘ٗد. فائز عزيز أسعد, مصدر سابؽ, ص( ٕ)
 .ٗٓٔ, مصدر سابؽ, ص د. محمد سامر التركاوي (ٖ)
, ٕٔٓٓار النيضة العربية, القاىرة, , دٜٔٚٔد. رأفت فؤدة, ثنائية السمطة التنفيذية بيف الشكؿ والموضوع في دستور ( ٗ)

 .ٕٛٔص
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الدولة مقيدًا في تسميتو لرئيس مجمس الوزراء بأف يكمؼ مرشح الحزب ذي االغمبية النيابية الكبرى 
ف لـ يكف محؿ رضا ,(ٔ)لمنصب رئاسة مجمس الوزراء  .(ٕ)منُو شخصياً  وا 

ونجد تطبيؽ ىذا التقييد في بريطانيا مثبًل, أف رئيس الدولة )الممؾ(, ُممـز بتسمية زعيـ الحزب 
الحاصؿ عمى أغمبية مقاعد البرلماف, وكاف لظيور الحزبيف حزب العماؿ وحزب المحافظيف السبب في 

. كذلؾ نجد تطبيؽ آخر ليذا (ٖ)خاباتتقييد حرية الممؾ بتسمية الوزير األوؿ مف الحزب الفائز في االنت
أناط لرئيس  ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔالتقييد في دساتير الدوؿ العربية مثبًل, الدستور المبناني لعاـ 

الجميورية حؽ تسمية رئيس مجمس الوزراء, لكف بالتشاور مع رئيس مجمس النواب, وبعد أف يتـ االتفاؽ 
رئيس الجميورية بإصدار مرسوـ بتسمية  يقوـ مجمس النواب عمى اسـ المرشح وحصولِو عمى ثقة وتأييد

والمرشح لمنصب رئاسة مجمس الوزراء يكوف زعيـ الحزب  ,(ٗ)رئيس مجمس الوزراء موقعًا مف قبموِ 
 .(٘)الحاصؿ عمى االغمبية النيابية وىذا أمر متفؽ مع أصوؿ العمؿ البرلماني

يس الجميورية أف يقوـ بتكميؼ مرشح الكتمة الـز رئ فقد ٕ٘ٓٓأما دستور جميورية العراؽ لعاـ
. ىنا يتضح أف تسمية رئيس مجمس الوزراء تكوف بيف (ٙ)النيابية األكثر عددًا بتشكيؿ مجمس الوزراء

بعدة مراحؿ منيا قياـ الكتمة النيابية  ب ألف ىذِه التسمية تتطمب المروررئيس الجميورية ومجمس النوا
عد ذلؾ يقوـ رئيس الجميورية بتكميؼ ىذا المرشح  لتشكيؿ مجمس الوزراء االكثر عددًا بتقديـ مرشحيا , ب

 .(ٚ) ثـ قياـ مجمس النواب بمنح الثقة وحجبيا عف رئيس الوزراء المكمؼ مف قبؿ رئيس الجميوريةمف و 

                                                           
 –مصر فرنسا  –التشريعي لرئيس الدولة في النظاـ البرلماني )دراسة مقارنة  االختصاصد. أحمد سبلمة البدر, ( ٔ)

 .ٕٖ, صٖٕٓٓانجمترا(, دار النيضة العربية, القاىرة, 
أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجمس كمية صرة, محمد قدري حسف, رئيس مجمس الوزراء في النظـ البرلمانية المعا (ٕ)

 .ٚٔ, صٜٚٛٔ, جامعة القاىرة, الحقوؽ
مدراسات والنشر , المؤسسة الجامعية لٔ, طٔد. زىير شكر, الوسيط في القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية, ج( ٖ)

 .ٜٕٖ, صٜٚٛٔ, والتوزيع, بيروت
 .ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔالمبناني لعاـ  / ثانيًا/ ثالثًا( مف الدستورٖ٘ينظر: المادة )( ٗ)
, منشورات الحمبي الحقوقية, بيروت, لبناف, ٔد. أحمد سعيفاف, االنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة, ط( ٘)

 .ٖٗٗ, صٕٛٓٓ
 .ٕ٘ٓٓ/ أواًل( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٙٚينظر: المادة ) ( ٙ)
, مكتبة السنيوري, ٔ, طفي العراؽ تيف التنفيذية والتشريعية في النظاـ البرلمانيد. رافع خضر صالح شبر, فصؿ السمط( ٚ)

 .ٔٙ, صٕٙٔٓبغداد, 
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مما تقدـ أف صبلحية رئيس الدولة بتسمية رئيس مجمس الوزراء وفقًا لما ىو ُمبيف في  نستنتج        
بقًا ػػػحددة مسػػػوسائؿ المػػ, وتعتبر ىذِه الصبلحية مف ال ص الدستورية ىي صبلحية مقيدة ومحدودةالنصو 

والمبلئمة مع النظاـ البرلماني المطبؽ في العراؽ وىذا القيد يتمثؿ بوجوب تسمية رئيس مجمس الوزراء 
 . وزراءغمبية برلمانية مؤيدة لممرشح الذي سوؼ يتولى منصب رئاسة مجمس الأمف ضمف 

 ادلغهة انخاًَ

 شرٔط تسًٍح رئٍس جمهس انٕزراء

تحديد دور  ـ البرلماني التقميدي أو القريبة إليو عمىاالنص في دساتير الدوؿ ذات النظ جرى
, رئيس الدولة بتسمية زعيـ الحزب الفائز في االنتخابات أو مرشح الكتمة البرلمانية األكبر بتأليؼ الحكومة

. ورئيس مجمس (ٔ)سمية تعد أحدى الصور الديمقراطية في الدوؿ ذات النظاـ النيابيوىذِه الطريقة في الت
, وكاف مف  أماـ البرلماف عف اعمالو الوزراء يعتبر الرئيس الفعمي لمسمطة التنفيذية ويكوف مسؤوالً 

, لكف مقابؿ ذلؾ يجب أف يوجد رئيس لمسمطة التشريعية ورئيس  المنطقي أف توجد شروط خاصة بوِ 
قسـ ىذا المطمب نلمعالجة ذلؾ سوؼ و ,  وبياف كيفية انتخاب رئيس ىاتيف السمطتيف  سمطة التنفيذيةلم

 -إلى الفرعيف اآلتييف:

 . رئيس البرلمان : انتخاب الفرع األول

 . : انتخاب رئيس الدولة الفرع الثاني

 انفرع األٔل

 انربدلاٌ اَتخاب رئٍس 

ويعرؼ بأنُو  اره يمثؿ قمة اليـر االداري لمسمطة التشريعيةرئيس البرلماف دورًا ميمًا باعتبيؤدي  
الشخص المكمؼ بإدارة وترأس جمسات البرلماف التي تتعمؽ بالتصويت عمى القوانيف وتمثيمُو أماـ 

 . والسمطة التشريعية تعد ركيزة ديمقراطية في الجياز التشريعي في الوقت(ٕ)السمطات األخرى في الدولة

                                                           
د. عمي يوسؼ الشكري, تناسب سمطة رئيس الدولة مع مسؤوليتو في الدستور العراقي )دراسة مقارنة(, بحث منشور في ( ٔ)

 .ٔٔ, صٕٓٔٓ(, ٕ(, العدد )ٕجامعة كرببلء, المجمد ) كمية القانوف, مجمة رسالة الحقوؽ,
, ٕٙٔٓ, مكتبة السنيوري, بيروت, ٔد. مصدؽ عادؿ طالب, رئيس السمطة التشريعية في النظاـ السياسي, ط( ٕ)

 .ٜٔص
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يقوـ بممارسة أدوار  اً منتخب اً برلماني اً . والبد أف يكوف ىنالؾ مجمس(ٔ)ى االتحاديالحاضر عمى المستو 
حقيقية وميمة, وأف انتخاب ىذِه الييئة النيابية ىو أصؿ النظاـ البرلماني, ورغـ أف مبدأ البرلماف 

إال أف . (ٕ)يـالمسيطر أصبح نظري في الوقت الحالي بسبب تراجع دورِه أماـ الحكومة حسب تعبير بعض
لُو المكانة المميزة في الدوؿ ذات االنظمة السياسية الدستورية ومف ثـ يصنع منُو عصب كؿ  البرلماف

الدولة, وأف رئيس  الموقع الرفيع المتمتع بو بيف سمطاتمف دولة, واساس قوة ىذا المجمس ورئيسو 
دارة أولىيث يقوـ ح , ذات طابع حقيقي معبرة عف إرادة الشعب البرلماف يقوـ بممارسة سمطات  بافتتاح وا 

, واتجيت العديد مف االنظمة الداخمية لممجالس (ٖ)لحيف اختيار الرئيس الدائمي لممجمس مجمسالجمسات 
النيابية في الدوؿ التي اخذت بالنظاـ البرلماني إلى منح رئيس البرلماف مكانة وموقع مختمؼ ومميز عف 

إلى  كما ىو معروؼ وقانونيةبممارسة صبلحيات دستورية يقوـ  البرلمافف رئيس ا  و  ,(ٗ)بقية االعضاء
وتختمؼ طريقة انتخاب رئيس البرلماف مف بمد إلى آخر طبقًا لما ينص عميو  جانب اختصاصُو التنظيمي,

ونائبيو, ولتوضيح ذلؾ  البرلماف. لذلؾ البد مف القياـ بانتخابات مف أجؿ انتخاب رئيس (٘)دستور البمد
 -أواًل ثـ الرئيس الفائز ثانيًا وعمى النحو اآلتي:نبيف الرئيس المؤقت 

 ت:ــؤقـس المــ: الرئي أوالً 
أكبر االعضاء سنًا الذي يترأس الجمسة المخصصة )يعرؼ الرئيس المؤقت أو رئيس السف بأنُو 

. وىذا التعريؼ أعطى الصورة الواضحة عف الرئيس المؤقت (ٙ)(النتخاب أو اختيار رئيس المجمس
ومف الُمسمـ بِو يراعى في اختيار الرئيس  الذي يؤديو وىو انتخاب رئيس المجمس, ور الميـوقيامو بالد

 .والرئيس المؤقت يقوـ بممارسة سمطات(ٚ)المؤقت أف يكوف أكبر االعضاء سنًا مف بيف اعضاء المجمس

                                                           
, بيروت, لبناف,  , منشورات زيف الحقوقيةٔد. رافع خضر صالح شبر, السمطة التشريعية في النظاـ الفيدرالي, ط( ٔ)

 .ٖٖ, صٕٚٔٓ
, ود. رافع خضر صالح شبر, الدور التشريعي لمجمس النواب بيف نصوص الدستور  ادي حميدي الشكراويد. عمي ى( ٕ)

 .ٕٔ-ٔٔ, صٕٚٔٓ, المركز العربي لمنشر والتوزيع, القاىرة, ٔواتجاىات القضاء الدستوري, ط
, رسالة ٕ٘ٓٓاؽ لعاـ المركز القانوني لرئيس مجمس النواب في ظؿ دستور جميورية العر , باسـ محمد عرياف شياب( ٖ)

 .ٚ٘, صٕٛٔٓماجستير مقدمة إلى مجمس كمية الحقوؽ, جامعة تكريت, 
 .٘ٙد. رافع خضر صالح شبر, السمطة التشريعية في النظاـ الفيدرالي, مصدر سابؽ, ص( ٗ)
 .وما بعدىا ٖٔصمصدر سابؽ,  ,د. مصدؽ عادؿ طالب  (٘)
, ٖٕٔٓالبرلماني العربي, الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة,  د. زيف عبد اليادي, القاموس –د. عمي الصاوي ( ٙ)

 .ٙٗٔ-٘ٗٔص
, بحث ٕ٘ٓٓد. ماىر فيصؿ صالح, التنظيـ الدستوري لرئاسة السف في دستور العراؽ لعاـ  –د. عكاب أحمد محمد ( ٚ)

 .ٛٙ, صٕٛٔٓ(, ٕ٘العدد ) ,(ٚالمجمد ) جامعة كركوؾ, , منشور في مجمة كمية القانوف لمعمـو القانونية والسياسية
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تنتيي مجمس النواب ونائبيو و وقيامِو, باإلعبلف عف الترشيح لتولي منصب رئيس  مجمس النوابرئيس 
 .(ٔ)بانتخاب رئيس مجمس النواب األصيؿ توميم

مف دساتير الدوؿ إلى الرئيس المؤقت ففي فرنسا مثبًل يدؿ تعبير مكتب الجمعية عدد شارت أو 
الوطنية عمى جياز جماعي مؤلؼ مف اعضاء ينتخبيـ كؿ مجمس مف داخمِو, ويتمتع بكامؿ الصبلحيات 

دارتي ا وفقًا لمشروط المحددة في النظاـ االساسي الذي يقرُه المجمس. لترؤس مداوالتو وتنظيـ مصالحِو وا 
( فمكتب السف, المؤلؼ مف عميد والمكتب النيائي(, )مكتب السنويميز النظاـ االساسي لكؿ مجمس )

السف ومف النيابييف الستة االصغر سنًا يشغموف وظائؼ أمناء سر, ينشأ في أوؿ جمسة مف مدة والية 
لدى كؿ تجديد بعد كؿ ثبلث سنوات في مجمس الشيوخ حتى اعبلف انتخاب الرئيس الجمعية الوطنية, و 

واعضاء مف ىيئة مكتب كؿ مف  ونواب الرئيس . ويتألؼ المكتباف النيائياف مف الرئيس(ٕ)االصيؿ
عضوًا في الجمعية الوطنية )الرئيس, وستة نواب رئيس,  ٕٕالمجمسيف وأمناء سر, أي ما مجموعة 

)الرئيس, وأربعة ف ىيئة المكتب, وأثنا عشر أميف سر( وستة عشر مف مجمس الشيوخ وثبلثة أعضاء م
 .(ٖ)نواب رئيس, وثالثة أعضاء وثمانية أمناء سر(

عمى أف في كؿ مرة يجدد مجمس ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔأعمف الدستور المبناني لعاـ كما        
, ويقوـ العضواف األصغر سنًا بينيـ بوظيفة النواب انتخابو يجتمع المجمس برئاسة أكبر اعضائِو سناً 

. وكذلؾ أكد النظاـ الداخمي لمجمس (ٗ)أميف ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة والية المجمس
عمى أف يجتمع مجمس النواب بناء عمى دعوة أكبر اعضائِو سنًا وبرئاستِو  ٖٕٓٓلعاـ  النواب المبناني

لدائـ في أوؿ جمسة يعقدىا المجمس بعد تجديد انتخابو, وذلؾ في مدة النتخاب ىيئة مكتب المجمس ا
, ويقـو بأمانة السر أصغر عضويف سنًا مف الحاضريف  أقصاىا خمسة عشر يومًا مف بدء والية المجمس

ذا تعذر حضور أكبر االعضاء سنًا يرأس الجمسة أكبر االعضاء سنًا مف الحاضريف  .(٘)وا 

أف ُتعقد الجمسة األولى برئاسة أكبر اعضاء إلى  ٕ٘ٓٓاؽ لعاـ شار دستور جميورية العر أو 
نص عمى أف يرأس الجمسة  ٕٙٓٓالمجمس سنًا, كذلؾ النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ 
, وتنحصر ميمتو في إدارة الجمسة  األولى الجتماعات مجمس النواب أكبر اعضائِو سنًا مف الحاضريف

                                                           
 .ٙٙ-٘ٙد. رافع خضر صالح شبر, السمطة التشريعية في النظاـ الفيدرالي, مصدر سابؽ, ص( ٔ)
, ٔايؼ ميني, المعجـ الدستوري, ترجمة منصور القاضي, مراجعة العميد د. زىير شكر, ط –دوىاميؿ  ينظر: أوليفيو( ٕ)

 .ٕ٘ٔٔ, صٜٜٙٔبيروت,  المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع,
 .ٕ٘ٔٔص, نفسومصدر ال (ٖ)
 .ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔعاـ ل( مف الدستور المبناني ٗٗينظر: المادة )  (ٗ)
 .ٖٕٓٓ( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب المبناني لعاـ ٕينظر: المادة )  (٘)
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جراء انتخابات فعؿ حسنًا في ىذِه المعالجة  قد وكاف المشرع العراقي .(ٔ)رئيس المجمس ونائبيوِ  األولى وا 
عندما نص في النظاـ الداخمي عمى أف يترأس الجمسة األولى أكبر االعضاء الحاضريف سنًا, ولـ ينص 

وأف  , وبذلؾ تجنب موضوع حضور أكبر االعضاء سنًا في الجمسة األولى. عمى أكبر اعضاء المجمس
طابع دستوري واضح وليس  اذ اً والتزام اً الجمسة األولى يكوف بموجب الدستور والقانوف ويعد واجب ترأس

, ألف ىذا االلتزاـ منصوص عميو في الدستور, والرئيس المؤقت يدير  لمرئيس المؤقت سمطة تقديرية
ذا تجاوزىا عممُو ي كوف باطبًل الجمسة األولى لمبرلماف بصورة مؤقتة ويمارس اختصاصات محددة وا 

 .(ٕ)ومخالفًا لمدستور

 ز:ـــس الفائـــًا: الرئيــثاني
عندما يتـ انعقاد المجمس النيابي المنتخب والدعوة إلى تولي انعقاد الجمسة األولى بمرسـو 
جميوري يتـ اصداره مف رئيس الدولة ينعقد البرلماف برئاسة أكبر اعضائو سنًا كما اسمفنا, حيث تكوف 

جراء انتخابات رئيس المجمس ونائبيودارة الجإميمتو  ألنُو مف غير المعقوؿ أف يبقى  ,(ٖ)مسة األولى وا 
رئيس يقودُه ويمثمُو أماـ السمطات األخرى في الدولة أو أماـ الدوؿ والمنظمات  غير البرلماف مف

تمؾ نصوص عمى وفؽ وأف اجراءات انتخاب الرئيس الفائز تختمؼ مف بمد إلى آخر, وذلؾ  .(ٗ)االجنبية
نتخب رئيس مجمس العموـ الدساتير أو االنظمة الداخمية لمدوؿ وعمى سبيؿ المثاؿ في بريطانيا, حيث يُ 

( عمى شخصو, وعمميًا دوف اقتراع, ولمدة حزب العمال وحزب المحافظينبعد توافؽ الحزبيف الرئيسييف )
جمسات مجمس العموـ بكؿ  والية مجمس العموـ وىذا التوافؽ يستمزمو الدور المناط  بالرئيس وضرورة

اتزاف وحياد, دوف أف يكوف منحازًا لفريؽ االكثرية التي تستطيع لو ترؾ األمر لبلنتخاب, أف تختار مف 
جري  يتشاء منيا رئيسًا لمجمس العموـ. لذلؾ ليس مف األىمية أف يكوف الرئيس مف حزب االغمبية, ربما 

ـ أف تتوافر الصفات التي تتطمبيا ممارسة ميمة االتفاؽ عمى رئيس مف الحزب المعارض, ولكف المي
 .(٘)الرئيس في الشخص الذي جرى التوافؽ عميو

                                                           
 .ٕ٘ٓٓ( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٗ٘المادة )( ٔ)

 .ٕٙٓٓمف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ  (٘وينظر: المادة )
 وما بعدىا. ٛٛد. مصدؽ عادؿ طالب, مصدر سابؽ, ص( ٕ)
 .ٕٙٓٓ( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ ٘ينظر: المادة )( ٖ)
مؤسسة الجماىيرية لمنشر , الٔد. قائد محمد طربوش, السمطة التشريعية في الدوؿ العربية ذات النظاـ الجميوري, ط( ٗ)

 .ٖٓٔ, صٜٜ٘ٔوالتوزيع, بيروت, 
, ىي السيدة )بوترويد( وذلؾ في عاـ ( ٘) بعد إجراء انتخابات, وقد  ٕٜٜٔلقد تولت امرأة ألوؿ مرة رئاسة مجمس العمـو

: فازت عمى منافسيا عمى الرغـ مف انيا مف حزب العماؿ واالغمبية في مجمس العمـو مف حزب المحافظيف, ينظر
 .ٜٗد.عصاـ سميماف, مصدر سابؽ, ص
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  ولمدة واليتوأف ينتخب المجمس أواًل الى  ٖٕٓٓشار النظاـ الداخمي لمجمس النواب المبناني لعاـ أو               
ذا لـ تتحقؽ ىذِه صأالرئيس ونائب الرئيس كؿ منيما عمى حده باالقتراع السري بأغمبية  وات المقترعيف, وا 

ويكتفي في ىذِه  , يتـ إجراء دورة انتخابية ثالثة االغمبية مف االصوات في الدورة االنتخابية األولى والثانية
 .(ٔ)منتخبًا رئيسًا لممجمس عدكبر سنًا ياأل, وفي حاؿ تساوي االصوات ف الحالة باألغمبية النسبية

( ٘٘جاء بنص صريح وواضح في المادة )فقد ٕ٘ٓٓرية العراؽ لعاـجميو  أما بالنسبة إلى دستور
منُو عمى أف ينتخب مجمس النواب في أوؿ جمسة لُو رئيسًا لممجمس, ثـ نائب أوؿ ونائب ثاني, باألغمبية 
المطمقة لعدد اعضاء المجمس, وباالنتخاب السري المباشر فالجمسة األولى لمبرلماف يقودىا الرئيس 

النظاـ الداخمي لمجمس النواب أيضًا . وىذا ما أكدُه (ٕ)ونائبيوبانتخاب الرئيس الفائز يي تالمؤقت وتن
شار إلى انتخاب الرئيس الدائـ لترأس جمسات المجمس بعد قياـ الرئيس أعندما  ٕٙٓٓالعراقي لعاـ 

لنواب , وبعد غمؽ باب الترشيح ينتخب مجمس ا المؤقت بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجمس ونائبيو
رئيسًا لُو ثـ نائبًا أوؿ ثـ نائبًا ثانيًا, باألغمبية الُمطمقة لعدد اعضاء المجمس وباالنتخاب السري المباشر 

, وفي حالة انتخابيـ دفعة واحدة سوؼ يكوف  وال يجوز انتخاب رئيس مجمس النواب ونائبيو دفعة واحدة
جة االقتراع ويقوـ بدعوة الرئيس الفائز ونائبيو ىذا االنتخاب مخالفًا لمدستور, ويعمف الرئيس المؤقت نتي

ىذِه الجمسة األولى  د. فتستمـ الييئة إدارة الجمسة عندىا تع(ٖ)إلى تبوأ المكاف المخصص لييأة الرئاسة
 .(ٗ)ويبدًا فييا العد التنازلي لممدة الدستورية لمدورة االنتخابية

 
 اًَـرع انخـانف

 انـذٔنــحس ــاب رئٍــاَتخ

صػب رئػيس الدولػة أىميػة كبػرى ضػمف المؤسسػات السياسػية والدسػتورية فػي الػدوؿ قػديميا من مثؿي
, فيػػو العضػػو اليػػاـ الػػذي يػػدير جسػػـ الدولػػة وذلػػؾ ضػػمانًا لتقػػدميا  وحػػديثيا باعتبػػاره رأس الدولػػة ووجييػػا

 دت الدولة بوجودهػػػػػؿ وجػػػدولة بػػػي الػػػػػاصب فػػػػػدـ المنػػػػػػػف اقػػػػد مػػػػػوحفاظًا لكيانيا, ومنصب رئيس الدولة يع

                                                           
 .ٖٕٓٓعاـ ل( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب المبناني ٖينظر: المادة )( ٔ)
, جمسػػػػة مجمػػػػس النػػػػواب األولػػػػى تبػػػػدأ بػػػػرئيس السػػػػف وترفػػػػع بػػػػرئيس ونائبيػػػػو منتخبػػػػيف, مقػػػػاؿ منشػػػػور  السػػػػاموؾ آيػػػػاس( ٕ)

 .ٕٜٔٓ/٘/ٖٔاريخ زيارة الموقع ت qi. Iraqfsc. wwwعمى موقع المحكمة االتحادية العميا 
 .ٕٙٓٓ/ أواًل( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ ٛ/ أواًل/ ثانيًا, ٚينظر: المادتاف )( ٖ)
بيػػػػػػروت,  , دار الرافػػػػػػديف,ٔالفضػػػػػػؿ, التعػػػػػػديبلت الدسػػػػػػتورية نقػػػػػػاش فػػػػػػي النقػػػػػػاط الخبلفيػػػػػػة, ط د. وائػػػػػػؿ عبػػػػػػد المطيػػػػػػؼ( ٗ)

 .ٕٔ, صٕٚٔٓ, لبناف
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. فيتولى رئيس الدولة في النظاـ الممكي السمطة عف طريػؽ (ٔ)تجسدت في شخصو قديمًا السمطة والسيادةو 
. ويسمى ممؾ حيث تجري وراثة العػرش بصػفة شخصػية طبقػًا (ٕ)الوراثة وىي مف أقدـ الوسائؿ في الظيور

 ,(ٖ)رث العػرش أو قػانوف تػوارث العػرش وفقػًا لمنظػاـ القػانوني لكػؿ دولػةلمقواعد الدستورية المبينة لكيفيػة تػوا
. وفػػي (ٗ)ويبقػػى رئػػيس الدولػػة سػػواء كػػاف يسػػمى ممكػػًا أو أميػػرًا أو سػػمطانًا عمػػى عػػرش الػػببلد طػػواؿ حياتػػوِ 

 رعبَّػ. بحيػث يُ (٘)عف طريؽ االنتخػاب ةديمقراطي صورةالنظاـ الجميوري فأف رئيس الجميورية يتـ اختيارُه ب
, لذا فأف دساتير الدوؿ ذات النظاـ الجميوري تحرص عمى بيػاف  فيو الشعب عف إرادتو بصورة أو بأخرى

, ألف رئػيس الدولػة يتػولى الحكػـ لفتػرة محػددة  طريقة اختيار رئيس الجميورية وعمى تحديد مدة الرئاسة لػوُ 
, وعدد  اب الرئيس أو مف عدمووىذا ىو االساس في نظاـ االنتخاب وبياف فيما إذا كاف يجوز اعادة انتخ

وتختمؼ الدوؿ البرلمانية ذات النظـ الجميورية في طريقة اختيار  .(ٙ)المرات التي يجوز فييا اعادة انتخابو
 .(ٚ), ومنيا مف جعؿ ذلؾ لمبرلماف رئيس الجميورية فمنيا مف جعؿ أمر انتخابو متروكًا لمشعب

النظـ البرلمانية تأخذ بانتخاب رئيس الدولة مف قبؿ : إف بعض  انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب-
أي  مباشر . وىذا االنتخاب قد يكوف بطريؽ(ٛ)الشعب أي الناخبيف ىـ الذيف يقوموف بانتخاب رئيس الدولة

 .(ٜ), وقد يكوف بطريؽ غير مباشر أي عمى درجتيف عمى درجة واحدة

قبؿ الشعب ىو دستور الجميورية ومف الدساتير التي أخذت بطريقة انتخاب رئيس الدولة مف 
 , إذ كانت المادة السادسة مف الدستور قبؿ تعديميا ٕٜٙٔبعد تعديمو عاـ  ٜٛ٘ٔالفرنسية الخامسة لعاـ 

                                                           
, المركز ٔ, ط)دراسة مقارنة( , المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخمية ف نور الديف محمودد. اردال( ٔ)

 .ٔٔ, صٕٗٔٓ, القاىرة, القانونيةالقومي لئلصدارات 
لمكتاب, , سمطة رئيس الدولة بيف النظاميف البرلماني والرئاسي )دراسة مقارنة(, الييئة المصرية العامة  د. حاـز صادؽ( ٕ)

 .ٚٗٔ, صٕٕٔٓالقاىرة, 
, امعية لمدراسات والتوزيع والنشرد. عبد الغني بسيوني, سمطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظاـ البرلماني, المؤسسة الج( ٖ)

 .ٔٔ, صٜٜ٘ٔ لبناف, بيروت,
, ٕٔٔٓ, عماف, زيعلمنشر والتو  , دار الثقافةٔد. نعماف أحمد الخطيب, النظـ السياسية والقانوف الدستوري, ط( ٗ)

 .ٜٜٔص
 .ٓ٘ٔد. حاـز صادؽ, مصدر سابؽ, ص( ٘)
 اإلسكندرية, د. صالح حسيف عمي العبد اهلل, التعددية الحزبية ودورىا في تداوؿ السمطة, المكتب الجامعي الحديث,( ٙ)

 .ٖٖٔ, صٕٙٔٓ
, المركز القومي لئلصدارات ٔط الجنابي, المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظاـ البرلماني, عمي كاظـد.  (ٚ)

 .٘ٛٔ, صٕ٘ٔٓالقانونية, القاىرة, 
 .ٖٙٔالعبد اهلل, مصدر سابؽ, ص عمي د. صالح حسيف  (ٛ)
 .ٖٗٔ, صٜٜٛٔ, عماف, لمنشر والتوزيع د. عبد الكريـ عمواف, القانوف الدستوري والنظـ السياسية, دار الثقافة ( ٜ)
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ينتخب رئيس الجميورية لمدة سبع سنوات, ويكون انتخابو بواسطة ىيئة ناخبين تنص عمى أف )
اقاليم ما وراء البحار, والممثمين , ومجالس قاطعاتتتكون من اعضاء البرلمان, ومجالس الم

 ٕٜٙٔتشريف الثاني عاـ  ٚ(, لكف تـ تعديؿ طريقة االنتخاب ىذِه في المنتخبين في المجالس البمدية
 . وقد جاء (ٔ)حيث أصبح انتخاب رئيس الجميورية يتـ مف خبلؿ االقتراع العاـ المباشر مف قبؿ الشعب

بأغمبية مطمقة مف االصوات وفي  ينتخب رئيس الجميورية  عمى أف مادة السابعة مف الدستورفي الكذلؾ 
حاؿ لـ يتـ الحصوؿ عمى ىذه االغمبية مف االقتراع االوؿ , يوجب اجراء اقتراع ثاِف يعقد في اليـو الرابع 
عشر بعد ذلؾ , يحؽ فقط لممرشحيف الحاصميف عمى اكبر عدد مف االصوات في االقتراع االوؿ بعد 

, ويذىب الفقو يف الذيف حصموا عمى اعمى عدد مف االصوات في االقتراع االوؿ انسحاب اي مف المرشح
الفرنسي إلى أف الغرض مف تعديؿ طريقة انتخاب رئيس الدولة ىو تقوية مركزِه, حيث يستمد شرعيتو مف 

. ويشترط (ٕ)الشعب بشكؿ مباشر, فالشعب ىو المصدر الوحيد لتنصيب رئيس الدولة عمى عرش السمطة
, وىذا في الحقيقة أمر  صوات الناخبيف في الدور األوؿأغمبية أفي ىذا المنصب الحصوؿ عمى لمفوز 

عسير التحقيؽ, ألف االنتخابات الرئاسية لـ تشيد فوز أحد المرشحيف لمنصب رئاسة الدولة في االقتراع 
يتمكف أحد , ألف مف خبللو س وبطبيعة الحاؿ نتيجة االقتراع الثاني سوؼ تكوف ىي الحاسمةؿ األو 

 .(ٖ)المرشحيف مف أحراز االغمبية المطموبة لمفوز بمنصب رئاسة الدولة

ونجد ألسموب انتخاب رئيس الدولة مف قبؿ الشعب مؤيديف ومعارضيف مف الفقو الدستوري, فمف 
ف اشتراؾ أغمب إأيدُه أستند عمى إف ىذِه الطريقة تخمؽ تربية سياسية لمشعب في كافة المجاالت, إذ 

لى بذؿ الجيد يحدوا بيـ إو د في ىذا االنتخاب يشحذ فييـ االىتماـ بالمسائؿ العامة والميمة األفرا
نما في جميع نحو ابراز االيجابي المجاالت التي تستمـز  دورىـ ليس فقط  في اختيار رئيس الدولة وا 

يتخمص مف فضبًل عف ذلؾ تتميز ىذِه الطريقة بأنيا تضمف استقبلؿ رئيس الدولة ألنُو  مشاركتيـ,
. أما (ٗ)تأثيرات المجمس النيابي, ويبتعد عف مناورات وصراعات االحزاب السياسية والتأثيرات غير السميمة

األخرى  اتكز رئيس الدولة, عمى حساب السمطالبعض مف الفقو عارض ذلؾ ألنو يؤدي إلى تقوية مر 
. كما (٘)العاـ  يف عف طريؽ االقتراعبأنُو جاء منتخبًا مف قبؿ الشعب بأسره أي مف جميع الناخب  لشعورهِ 

                                                           
 .ٜٔٙ-ٛٔٙ, صٜٚٛٔالنظـ السياسية, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, , القانوف الدستوري و  د. محسف خميؿ  (ٔ)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ, مصدر سابؽ, ص د. رأفت فؤدة( ٕ)
, ٕٔٔٓميثـ منفي كاظـ, ثنائية السمطة التنفيذية, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف, جامعة بابؿ, ( ٖ)

 .ٚٚص
 .ٕٜٔ-ٜٔٔ, مصدر سابؽ, ص د. كاظـ عمي الجنابي  (ٗ)
الوزارة( في االنظمة السياسية المعاصرة, منشأة  –, وضع السمطة التنفيذية )رئيس الدولة  د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا( ٘)

 .ٕٔ, صٕٙٓٓالمعارؼ, اإلسكندرية 
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, إذ قد يتممكو الشعور بالغرور والزىو ويغمب  إف االنتخاب الشعبي لرئيس الدولة يكوف لُو أثر نفسي عميو
, وقد ينتيي بو األمر أف يستأثر بالسمطة ويطغى عمى  عميو االحساس بأنُو ممثؿ كؿ الشعب

 .(ٔ)السمطة التشريعية ختصاصاتا

عضاء البرلماف, مف أعتبر انتخاب رئيس الدولة بواسطة : ي يس الدولة من قبل البرلمانانتخاب رئ -
. حيث ينفرد (ٕ)الطرؽ األكثر اتباعًا في الجميوريات التي أخذت باألسس التقميدية لمنظاـ البرلماني

اـ البرلماف بميمة انتخاب رئيس الدولة عبر ضوابط وآليات معينة في الكثير مف الدوؿ ذات النظ
ومف دساتير الدوؿ التي أخذت بطريقة انتخاب رئيس الدولة مف قبؿ البرلماف ىو الدستور  .(ٖ)البرلماني

س الجميورية باالقتراع السري ػػػػد عمى أف ينتخب رئيػػكأإذ  ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔالمبناني لعاـ 
تراع ػػػػػغمبية المطمقة في دورات االقؿ مجمس النواب في الدورة األولى, ويكتفي باألػػػبأغمبية الثمثيف, مف قب

, متأثرًا في  . إذف فقد عيد الدستور المبناني إلى مجمس النواب ميمة اختيار رئيس الجميورية(ٗ)ي تميتػػال
أما دستور جميورية  .(٘)ذلؾ بدستور الدولة صاحبة االنتداب وىو دستور الجميورية الفرنسية الثالثة

, فقد أخذ بأسموب انتخاب ٕٙٓٓلعاـ  ظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقيوكذلؾ الن ٕ٘ٓٓالعراؽ لعاـ 
إذ نص عمى اف يعقد مجمس النواب اجتماعًا  رئيس الجميورية مف قبؿ مجمس النواب في جمسة خاصة

. وحسب ما (ٙ)مف الدستور 70)لممادة )خاصًا لمناقشة ترشيح وانتخاب رئيس الجميورية ونائبيو طبقا 
ور ىو أف ينتخب مجمس النواب مف بيف المرشحيف رئيسًا لمجميورية بأغمبية ثمثي عدد يقضي بو الدست

ختيار رئيس اتبنى النيج الديمقراطي في  ٕ٘ٓٓاعضائو, ونمحظ أف دستور جميورية العراؽ لعاـ 
 .(ٚ)الجميورية مف قبؿ مجمس النواب

نفراد رئيس الدولة بالسمطة ومف مزايا طريقة انتخاب رئيس الدولة مف قبؿ البرلماف تحوؿ دوف ا
, وكذلؾ يحد ىذا االختيار مف ىيمنة الرئيس عمى  ومنع استبداده عمى بقية السمطات األخرى في الدولة

. وقد حاوؿ مؤيدو ىذِه الطريقة إيجاد الحجج المختمفة وذلؾ (ٛ)كافة مقاليد األمور وشؤوف الحكـ في الدولة

                                                           
 .ٜٙٔ, صٜ٘ٚٔ, النظـ السياسية, دار النيضة العربية, القاىرة,  د. ثروت بدوي ( ٔ)
 .ٚٙٔ, مصدر سابؽ, ص د. رأفت فؤدة ( ٕ)
  .ٖ٘ٚ, مصدر سابؽ, ص د. محسف خميؿ  (ٖ)
 .ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔ/ ثانيًا( مف الدستور المبناني لعاـ ٜٗينظر: المادة )  (ٗ)
 .ٚٛٔ, مصدر سابؽ, ص د. كاظـ عمي الجنابي  (٘)
 .  ٕٙٓٓ( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ ٚٗينظر: المادة ) (ٙ)
 .ٕ٘ٓٓ/ أواًل( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٓٚ)ينظر: المادة ( ٚ)
 .ٓٛ, ص , مصدر سابؽ ميثـ منفي كاظـ( ٛ)
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مف قبؿ البرلماف ىو في جوىره انتخاب مف  الدولةاب رئيس مف أجؿ تبرير تمؾ الطريقة ومنيا أف انتخ
عضاء البرلماف أ, ثـ يقوـ  , إذ يتـ انتخاب البرلماف أواًل مف قبؿ الشعب قبؿ الشعب لكف عمى درجتيف
ويؤخذ عمى ىذِه الطريقة أنيا تؤدي إلى ضعؼ مركز رئيس الدولة  .(ٔ)بعد ذلؾ بانتخاب رئيس الدولة

الرئيس  مف كذلؾ ىذِه الطريقة تجعؿ ,(ٕ)برلماف, أي تبعية رئيس الدولة لمبرلمافوتضعُو تحت سيطرة ال
. وبغية (ٖ)آلة في يد حزب األغمبية فيذا يؤدي إلى فقداف رئيس الدولة االحتراـ والجبللة الواجبتيف لوُ 

 -وعمى النحو اآلتي: الدولةدراسة ىذا الموضوع البد مف توضيح مراحؿ انتخاب رئيس 

 : القتراع األولأواًل: ا

ألسناد السمطة إلى الحكاـ, ويتـ المجوء عادة في االفضؿ يعتبر االنتخاب الوسيمة الديمقراطية 
الدوؿ الديمقراطية إلى االنتخاب لمعرفة مف حصؿ عمى أعمى نسبة مف االصوات لكي يتولى شؤوف 

, مف المراحؿ الميمة في  النتخابيةالحكـ, لذلؾ تعد عممية إجراء االقتراع األوؿ والثاني واعبلف النتائج ا
 .(ٗ)الدولةانتخاب رئيس 

الذي  ٕ٘ٓٓوالعديد مف دساتير الدوؿ اىتمت بيذا األمر, فاستنادًا لدستور جميورية العراؽ لعاـ 
 تبنى االنتخاب بوصفو الوسيمة الديمقراطية ألسناد السمطة, وأناط بأحد المجمسيف التشريعيف ميمة اختيار

)ينتخب مجمس النواب من بين المرشحين رئيسًا لمجميورية بأغمبية . إذ نص عمى (٘)رئيس الجميورية
يتضح مف المادة اعبله أنيا تناولت تنظيـ دور مجمس النواب باختيار رئيس ثمثي عدد اعضائو(, 

عتنؽ أسموب تعدد المرشحيف وليس نظاـ أف الدستور أالجميورية مف بيف عدد المرشحيف, مما يدؿ 
 .(ٙ), وذلؾ بأغمبية ثمثي عدد اعضاء مجمس النواب العراقي واحدالمرشح ال
ف كانت متوافقة مع النظاـ البرلماني, إال إف الواقع العممي في العراؽ جاء إ ف ىذِه الطريقة وا 

بشكؿ مختمؼ في أسموب انتخاب رئيس الجميورية, حيث انتخابُو يكوف راضخًا لمبدأ التوافقات السياسية 
, وال يشترط اً شكمي اً الرئيس مف قبؿ مجمس النواب تأخذ طابع ختيارا, وأف عممية  سياسيةمف قبؿ الكتؿ ال

                                                           
 .ٜٚد. إبراىيـ عبد العزيز شيحا, مصدر سابؽ, ص( ٔ)
 .ٜٚ, صٖٜٚٔد. وايت إبراىيـ, القانوف الدستوري, المطبعة العصرية, مصر,  –د. وحيد رأفت ( ٕ)
 .ٛٓٔد. ثروت بدوي, مصدر سابؽ, ص( ٖ)
مقدمة إلى مجمس كمية القانوف, جامعة بابؿ,  ماجستير , اختيار رئيس الجميورية, رسالةعبود الزبيدي  ياسر عطيوي (ٗ)

 .ٗٓٔ, صٕٕٓٓ
, منشورات زيف الحقوقية, بيروت, لبناف, ٔد. رافع خضر صالح شبر, ازدواجية السمطة في الدولة االتحادية, ط( ٘)

 .ٔٚٔ, صٕٛٔٓ
 .ٕ٘ٓٓأواًل( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ / ٓٚينظر: المادة )( ٙ)
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 , إذ يجوز اختيار مرشح لمنصب رئاسة أف يكوف رئيس الجميورية مف داخؿ اعضاء مجمس النواب
 .(ٔ)مجمس النوابمف خارج  الجميورية

 : ثانيًا: االقتراع الثاني
مف  عندما لـ يحصؿ أي مف المرشحيف عمى االغمبية المطموبة يتـ المجوء إلى االقتراع الثاني

, ويعتبر المرشح فائزًا بيذا المنصب ووصولو إلى سدة الرئاسة في حالة إذا األصوات في االقتراع االوؿ
. ويكوف لمبرلماف في أغمب الدوؿ دورًا واضحًا (ٕ)البرلمافصوات االعضاء داخؿ أناؿ أكبر عدد مف 
, حيث مف خبلليا يتـ  ـ وأدؽ مراحؿ تولية رئيس الدولةػػػػػػػػػف أىػػػػػمتعػػػػػػػد ا ػػ, ألني رحمةوفعااًل في ىكذا م

معرفة الفائز بالعممية االنتخابية لمنصب رئاسة الدولة باإلضافة إلى وجود رقابة الرأي العاـ عمى الصعيد 
لى ما ستكشؼ عنُو نتائج االنتخابات الرئاسية  .(ٖ)الداخمي والخارجي وا 

. فطبقًا لدستور جميورية العراؽ (ٗ)وىنالؾ العديد مف الدوؿ التي حدثت فييا جوالت انتخابية ثانية
الذي تنبأ باحتماؿ حدوث حالة ال يحصؿ فييا أي مف المرشحيف عمى أغمبية االصوات  ٕ٘ٓٓلعاـ 

. (٘)مرشحيف بالرئاسةلـ يسفر عف فوز أحد ال مجمس النواب   يقوـ بوِ  المطموبة أي أف االنتخاب الذي 
)إذا لم يحصل أي من المرشحين / ثانيًا( منُو ٓٚلذلؾ تـ المجوء إلى االقتراع الثاني إذ جاء في المادة )

, وُيعمن  عمى أغمبية االصوات المطموبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصمين عمى أعمى االصوات
, ىذِه المادة بينت حالة عدـ كسب المرشح  ني(رئيسًا من يحصل عمى أكثرية االصوات في االقتراع الثا

, فالمنافسة في االقتراع الثاني تكوف محصورة فقط بيف مجمس النوابعمى أغمبية اصوات اعضاء 
المجمس في  أعضاء صواتأ, فمف يحرز أكثرية  صواتحيف الحاصميف عمى أكبر عدد مف األالمرش

                                                           
د. غانـ عبد دىش, تنظيـ االختصاصات الدستورية في نظاـ الثنائية البرلمانية )دراسة مقارنة(, مكتبة السنيوري, ( ٔ)

 .ٖ٘ٙ, صٕٛٔٓبيروت, 
, جامعة  ة التربيةأحمد نيير راىي, مصادر قوة رئيس الجميورية في االنظمة السياسية, بحث منشور في مجمة كمي( ٕ)

 .ٖٗٛ, صٕٕٔٓ(, ٕٔ(, العدد )ٔ, المجمد ) واسط
كمية القانوف, جامعة بابؿ, مقدمة إلى مجمس  عمى رئيس الدولة, رسالة ماجستير , تأثير البرلمافالخالدي ليمى حنتوش( ٖ)

 .ٛٚ, صٜٕٓٓ
ينتخب )/ سادسًا( عمى أف ٗ٘المادة )في  ٕٗٔٓالمعدؿ عاـ  ٜٜٗٔلعاـ  دستورىاكما ىو الحاؿ في المانيا فقد أكد ( ٗ)

ذا لم يحصلو  ,اعضاء الجمعية العمومية االتحادية أغمبية اصواترئيسًا من يحصل عمى  أحد المرشحين عمى ىذِه  ا 
 .ثالثة( تي اقتراعاالصوات في جولعمى أكثر  االقتراع األولى والثانية, فيكون رئيسًا من يحصل في جولتي األغمبية

لقػػػػػاء ميػػػػػػدي . و ٔٚٔصػػػػػػالح شػػػػػبر, ازدواجيػػػػػة السػػػػػػمطة فػػػػػي الدولػػػػػػة االتحاديػػػػػة, مصػػػػػدر سػػػػػػابؽ, ص د. رافػػػػػع خضػػػػػر( ٘)
, بحػػػػث منشػػػػور فػػػػي الواليػػػػة وبعػػػػض االختصاصػػػػات )العػػػػراؽ ولبنػػػػاف انموذجػػػػًا( سػػػػمماف, أقطػػػػاب الحكومػػػػة دراسػػػػة مقارنػػػػة

 .ٖٕ, صٕٛٔٓ, (ٔٗ), العدد , جامعة بابؿفي مجمة كمية التربية االساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية
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عتنى بمسألة أ. ويبلحظ أف الدستور (ٔ)ب رئاسة الجميوريةالجولة االنتخابية الثانية يعتبر ىو الفائز بمنص
  (. ٕ)صوات, فتحوؿ نحو األكثرية مف األ احتماؿ عدـ تحقؽ نسبة ثمثي االصوات في االقتراع األوؿ

( تختمؼ عما ىي ٓٚفي المادة ) ٕ٘ٓٓف متطمبات الترشيح في دستور جميورية العراؽ لعاـ ا  و 
( أكدت عمى اختيار رئيس الجميورية مف بيف عدد مف ٓٚمادة )(, حيث أف الٖٛٔعميو في المادة )

المرشحيف فيذا يعني أف الترشيح لمنصب رئاسة الدولة يكوف عف طريؽ طمبات يقـو بتقديميا االشخاص 
 حػػػػػذي يفسػػػػػردي الػػوب الترشيح الفػػػسمأؽ ػػػػ, أي وف بلت المطموبة لمترشيحػػالذيف تتوفر فييـ الشروط والمؤى

تبعت نظاـ القائمة أي أف كؿ قائمة تتضمف أ( فقد ٖٛٔالمجاؿ أماـ المرشحيف المستقميف, أما المادة )
, حيث الجميورية, أحدىـ يتولى منصب رئاسة الجميورية واثنيف منيـ بصفة نواب لرئيس  ثبلثة مرشحيف

انتخاب اعضاء جميعًا يشكموف منصب )مجمس رئاسة الجميورية( أي أف مجمس النواب يكوف مختص ب
. وأف العمؿ بمنصب مجمس الرئاسة قد انتيى وفؽ الدستور الذي (ٖ)مجمس الرئاسة, وليس الرئيس فقط

 ٕٓٔٓ. وفي عاـ (ٗ)اشار عمى أف العمؿ بيذا المنصب يكوف مقتصرًا عمى دورة انتخابية واحدة فقط
ية بداًل مف منصب مجمس الرئاسة, وبداية الدورة االنتخابية الثانية تـ اعادة العمؿ بمنصب رئيس الجميور 

( مف الدستور حيث ٓٚوأف اآللية الواجب اتباعيا بانتخاب رئيس الجميورية ىو ما ورد في المادة )
 .(٘)أصبح ىو االسموب المتبع في انتخاب رئيس الجميورية

تـ اعادة العمؿ بمنصب  ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٔٔوعمى سبيؿ المثاؿ ففي جمسة مجمس النواب بتاريخ   
الجميورية حيث رشح ليذا المنصب شخصاف ىما )جبلؿ الطالباني( و )حسيف الصافي(, وبعد رئيس 

( صوت وحصؿ حسيف الصافي عمى ٜ٘ٔانتياء التصويت مف قبؿ المجمس حصؿ الطالباني عمى )
(, بسبب عدـ ٓٚ( صوتًا, فينا تطمب األمر أف يتـ االنتقاؿ إلى تطبيؽ الفقرة الثانية مف المادة )ٕٔ)

 الطالباني مف إحراز نسبة ثمثي اصوات اعضاء مجمس النواب العراقي, لكف في االقتراع الثانيتمكف 
( صوت فظفر الطالباني بمنصب رئاسة ٕٔ( صوت وحسيف الصافي عمى )ٜ٘ٔحصؿ الطالباني عمى )

                                                           
, بحػػػػػث ٕ٘ٓٓ, طبيعػػػػػة النظػػػػػاـ البرلمػػػػػاني فػػػػػي العػػػػػراؽ فػػػػػي ظػػػػػؿ دسػػػػػتور جميوريػػػػػة العػػػػػراؽ لعػػػػػاـ  د. عػػػػػامر عيػػػػػاش( ٔ)

 .ٛٔ, صٕٔٔٓ(, ٗٔ(, العدد )ٗجامعة المستنصرية, المجمد ) كمية القانوف, منشور في مجمة الحقوؽ,
 .ٕ٘ٓٓاـ / أواًل/ ثانيًا( مف دستور جميورية العراؽ لعٓٚينظر: المادة )( ٕ)
حسيف خشاف الزاممي, عبلقة رئيس الدولة بالمجمس النيابي في النظاـ البرلماني )دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير مقدمة ( ٖ)

 .ٛ٘, صٕٕٔٓإلى مجمس كمية القانوف والعمـو السياسية, جامعة الكوفة, 
ورية( اينما ورد في ىذا الدستور, ويعاد ( يحؿ تعبير )مجمس الرئاسة( محؿ تعبير )رئيس الجميٖٛٔينظر: المادة )( ٗ)

 العمؿ باألحكاـ الخاصة برئيس الجميورية, بعد دورة واحدة الحقة لنفاذ ىذا الدستور.
 .ٕ٘ٓٓ/ أواًل/ ثانيًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٓٚينظر: المادة )( ٘)
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مثيف والواقع أف االنتخاب بأغمبية الث .(ٔ)صواتو الفائز الذي حصؿ عمى أكثرية األالدولة, باعتباره ى
إحدى القوائـ  , فمرشح الفعمية الناحيةمعطؿ تطبيقو مف  قد يكوف المجمس النيابيعضاء أألصوات 

يكوف ىو رئيس الجميورية وما عمى مجمس النواب إال التصويت الشكمي عمى ىذا   االنتخابية الفائزة
أو عمى المدى البعيد  وممكف أف يدخؿ ىذا النص حيز النفاذ بعد فترة طويمة مف نفاذ الدستور , المرشح

في حاؿ تغيرت القوى والكتؿ السياسية في المستقبؿ بحيث ال تصبح رئاسة الدولة أو الحكومة أو مجمس 
 .(ٕ)النواب حكرًا عمى تيار أو كتمة سياسية معينة

             

ة االنتخابية , في الدور  انتخاب )د. برىـ صالح( رئيسًا لمجميورية تـعمى صعيد الواقع العممي و        
أف  العراقي شار محمد الحمبوسي رئيس البرلمافأ, و  ( صوتٜٕٔبعد حصولِو عمى ) ٕٛٔٓالرابعة لعاـ 

, وفي حاؿ عدـ  المجمس النيابييجب أف يصوت عميو ثمثي عدد اعضاء  الجميوريةانتخاب رئيس 
, مف أجؿ انتخاب  انيةحصوؿ المرشح عمى ىذا العدد المطموب يتـ المجوء إلى إقامة جولة انتخابية ث

أحد المرشحيف االثنيف الحاصميف عمى أكثر عدد مف االصوات, وبعد االنتياء مف عممية العد والفرز 
اليدوي لمجولة االنتخابية األولى, لـ يتمكف أحد مف المتقدميف االثنيف لمنصب رئاسة الجميورية )د. برىـ 

ت المطموبة لمفوز بمنصب الرئاسة بعدىا أعمف صالح( و )د. فؤاد حسيف( مف احراز ثمثي عدد االصوا
, لكي يتـ التنافس بيف  خوض كؿ مف المرشحيف المتنافسيف جولة اقتراع ثانية األصمي رئيس البرلماف

, ويعد رئيسًا منتخبًا لمجميورية مف حصؿ عمى  المرشحيف المذاف حصبل عمى أكبر عدد مف االصوات
, فأعمف رئيس مجمس النواب فوز )د. برىـ صالح( رئيسًا  الثانية أكثرية االصوات في الجولة االنتخابية

 .(ٖ)( صوت حصؿ عمييا المرشح فؤاد حسيفٕٕ( صوت مقابؿ )ٜٕٔلمجميورية بعد حصولو عمى )

 ادلغهة انخانج
 حك تسًٍح رئٍس جمهس انٕزراء يف االَظًح انسٍاسٍح ادلمارَح

آلية معينة لتسمية رئيس مجمس الوزراء,  في االنظمة السياسية المقارنة ال يمكف الحديث عف
وىذِه اآللية تتأثر بالعديد مف االعتبارات أوليا النص الدستوري فقد يرسـ الدستور طريقًا واضحًا لتسمية 
المرشح فبل يمكف تجاوز ىذا الطريؽ, ويجب اتباعو مف قبؿ رئيس الدولة وال يمكف بأي حاؿ مف االحواؿ 

, ففي ظؿ االنظمة األقؿ ديمقراطية يبدو الرئيس وكأنُو صاحب الحؽ  ياسيإغفاؿ ديمقراطية النظاـ الس
                                                           

 .ٛٗحسيف خشاف الزاممي, مصدر سابؽ, ص( ٔ)
الجميورية في العراؽ نظاـ برلماني أـ رئاسي, بحث منشور في مجمة كمية الفقو, جامعة  د. عمي يوسؼ الشكري, رئيس( ٕ)

 .ٗ, صٕٚٓٓ(, ٗ) الكوفة, العدد
السنة التشريعية األولى, الدورة االنتخابية  ,( مف الفصؿ التشريعي األوؿٗينظر: محضر جمسة مجمس النواب رقـ )( ٖ)

 www.parliament.iqقي,لعراعمى الموقع االلكتروني لمجمس النواب ا ةور منش,الٕٛٔٓ/ٓٔ/ٕالرابعة, المنعقدة بتاريخ 
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الوحيد في التسمية بغض النظر عف نتيجة االنتخابات أو الكتمة النيابية األكبر, أما في النظـ األكثر 
ديمقراطية فدور رئيس الدولة يتحدد بأضيؽ نطاؽ لُو إذ ليس لمرئيس في ىذِه النظـ سوى أف يتبع آلية 

 .(ٔ)أف يكوف لرأيو الشخصي أي تأثيرمف غير لتكميؼ الدستورية ا

وأف خطوة تسمية رئيس مجمس الوزراء تعتبر مف الخطوات الميمة الرئيسية لتشكيؿ الحكومة وتتـ 
تسميتو مف قبؿ رئيس الدولة عادة, نظرًا لطبيعة عممو ودوره الميـ في وضع ورسـ السياسة العامة لمدولة, 

 وفػػػعتبر الخطوة األولى في مسيرة تشكيؿ الحكومة في االنظمة الدستورية لذلؾ يجب أف تكوىذِه التسمية ت
. وعميو سوؼ (ٕ)خطوة صائبة ومدروسة مف أجؿ الوصوؿ إلى الخطوات البلحقة لتشكيؿ مجمس الوزراء

 -نقسـ ىذا المطمب إلى ثبلث فروع وعمى النحو اآلتي:

 . في النظام البرلماني : تسمية رئيس مجمس الوزراء الفرع األول

 . : تسمية رئيس مجمس الوزراء في النظام الرئاسي الفرع الثاني

 : تسمية رئيس مجمس الوزراء في النظام المختمط . الفرع الثالث

 انفرع األٔل

 تسًٍح رئٍس جمهس انٕزراء يف انُظاو انربدلاًَ

ى فكػػػػػرة عػػػػػالـ أو شػػػػػخص النظػػػػػاـ البرلمػػػػػاني لػػػػػـ يخمػػػػػؽ بالشػػػػػكؿ النظػػػػػري العػػػػػاـ وال يعػػػػػود إلػػػػػف إ
معػػػػيف مػػػػف العممػػػػػاء بػػػػؿ ىػػػػػو نتػػػػاج تطػػػػػور تػػػػأريخي, نشػػػػػأ وتطػػػػور بمػػػػػرور الػػػػزمف نتيجػػػػػة تجػػػػارب عديػػػػػدة 

النظػػػػػػاـ لػػػػػػـ يظيػػػػػػر إلػػػػػػى حيػػػػػػز الوجػػػػػػود طفػػػػػػرة  ىػػػػػػذا . وأف(ٖ)مػػػػػػف دوف أف قامػػػػػػت بتكوينػػػػػػو نظريػػػػػػة سػػػػػػابقة
نمػػػػػػػا كػػػػػػػاف وليػػػػػػػد الظػػػػػػػروؼ والسػػػػػػػوابؽ التاريخيػػػػػػػة ومػػػػػػػروره بمراحػػػػػػػؿ مختمفػػػػػػػة  ًا وقتػػػػػػػ سػػػػػػػتغرقتاواحػػػػػػػدة وا 

 , وذلػػػػؾ إلػػػػى عيػػػػد قريػػػػب ويحػػػػافظ عمػػػػى تسػػػػاعًا وأىميػػػػةاىػػػػذا النظػػػػاـ مػػػػف أكثػػػػر الػػػػنظـ  دويعػػػػ ,(ٗ)طػػػػويبلً 

                                                           
د. عمي يوسؼ الشكري, مجمس الوزراء العراقي مف االحتبلؿ إلى االستقبلؿ, منشورات زيف الحقوقية, بيروت, لبناف, ( ٔ)

 .٘ٗٔ, صٕٛٔٓ
أطروحة , ٕ٘ٓٓالعراؽ لعاـ ميورية حسيف, التنظيـ الدستوري لتشكيؿ الحكومة واختصاصيا في دستور ج عمي كماؿ (ٕ)

 .ٜٗ-ٛٗ, صٕٙٔٓكمية القانوف, جامعة بغداد,  دكتوراه مقدمة إلى مجمس
)دراسة مقارنة(, دار  ٕ٘ٓٓد. عمي محسف ميدي, حدود السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني العراقي بموجب دستور ( ٖ)

 .ٜٖ, صٕٚٔٓالرواد لمطباعة والنشر, بغداد, 
 .ٕٔٛ, صٜٜٙٔد كامؿ ليمة, النظـ السياسية )الدولة والحكومة(, دار النيضة العربية, بيروت, لبناف, د. محم( ٗ)
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. وأسػػػػػػس وأصػػػػػػوؿ النظػػػػػػاـ البرلمػػػػػػاني تعػػػػػػود (ٔ)التػػػػػػوازف والمسػػػػػػاواة بػػػػػػيف السػػػػػػمطتيف التشػػػػػػريعية والتنفيذيػػػػػػة
,  بطػػػػرؽ مختمفػػػػةوتطػػػػور فييػػػػا ثػػػػـ انتقػػػػؿ إلػػػػى دواًل أخػػػػرى قامػػػػت بتطبيقػػػػو ٕٙٙٔعػػػػاـ إلػػػػى انكمتػػػػرا فنشػػػػأ 

ومػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػـ .(ٕ)وىػػػػػػػػػذا االخػػػػػػػػػتبلؼ فػػػػػػػػػي التطبيػػػػػػػػػؽ ال يمػػػػػػػػػس أصػػػػػػػػػوؿ وعموميػػػػػػػػػات النظػػػػػػػػػاـ البرلمػػػػػػػػػاني
كػػػػػاف إذ االختصاصػػػػػات الممنوحػػػػػة لمممػػػػػؾ فػػػػػي بريطانيػػػػػا ىػػػػػو تسػػػػػميتو لمشػػػػػخص الػػػػػذي يشػػػػػكؿ الحكومػػػػػة 

الممػػػػػػؾ يجمػػػػػػع فػػػػػػي يػػػػػػده جميػػػػػػع السػػػػػػمطات المطمقػػػػػػة ويقػػػػػػوـ بػػػػػػإدارة شػػػػػػؤوف الحكػػػػػػـ بمفػػػػػػردِه لػػػػػػذلؾ كانػػػػػػت 
وزير األوؿ مػػػػػػف ضػػػػػػمف االمتيػػػػػػازات الخاصػػػػػػة بالممػػػػػػؾ, لكػػػػػػف نتيجػػػػػػة التطػػػػػػورات التػػػػػػي حػػػػػػدثت تسػػػػػػمية الػػػػػػ

فػػػػي ىػػػػذا النظػػػػاـ وبظيػػػػور النظػػػػاـ الحزبػػػػي أخػػػػذ الممػػػػؾ يقػػػػوـ بالبحػػػػث عػػػػف الشػػػػخص الػػػػذي يكػػػػوف قػػػػادرًا 
عمػػػػػى قيػػػػػادة األغمبيػػػػػة البرلمانيػػػػػة داخػػػػػؿ مجمػػػػػس العمػػػػػوـ, وقيامػػػػػو بتسػػػػػمية زعػػػػػيـ الحػػػػػزب الحػػػػػائز عمػػػػػى 

واسػػػػػتمر فػػػػػي وؿ والبػػػػػ. فأسػػػػػند الممػػػػػؾ لمنصػػػػػب الػػػػػوزير األوؿ روبػػػػػرت (ٖ)ئيس لمحكومػػػػػةىػػػػػذِه األغمبيػػػػػة كػػػػػر 
ممارسػػػػة الحكػػػػـ عشػػػػريف عامػػػػًا فػػػػي الثمػػػػث األوؿ مػػػػف القػػػػرف الثػػػػامف عشػػػػر, ولػػػػـ يظيػػػػر منصػػػػب الػػػػوزير 

 . (ٗ)ٜ٘ٓٔاألوؿ في انكمترا إال في عاـ 

ذا كػػػػاف الممػػػػػؾ ىػػػػو الػػػػػذي يقػػػػػوـ بتسػػػػمية الػػػػػوزير األوؿ فعممػػػػُو ىػػػػػذا مػػػػػف الجا نػػػػب الشػػػػػكمي فقػػػػػط وا 
حيػػػػػث فػػػػػي الواقػػػػػع العممػػػػػي, الشػػػػػعب ىػػػػػو الػػػػػذي يقػػػػػـو باختيػػػػػار الػػػػػوزارة بعػػػػػد إجػػػػػراء االنتخابػػػػػات العامػػػػػة 
لمجمػػػػػس العمػػػػػـو فيػػػػػتـ تسػػػػػمية مرشػػػػػح الحػػػػػزب الفػػػػػائز فػػػػػي االنتخابػػػػػات باعتبػػػػػار ىػػػػػذا الحػػػػػزب تمكػػػػػف مػػػػػف 

ال تعػػػػػػود الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى األغمبيػػػػػػة النيابيػػػػػػة داخػػػػػػؿ مجمػػػػػػس العمػػػػػػوـ, فيظيػػػػػػر أف تسػػػػػػمية الػػػػػػوزير األوؿ 
مػػػػف الناحيػػػػة الواقعيػػػػة إلػػػػى الممػػػػؾ بػػػػؿ إلػػػػى الشػػػػعب بمفػػػػردِه إلعطػػػػاء ثقتػػػػِو فػػػػي انتخابػػػػات مجمػػػػس العمػػػػوـ 

. وىػػػػػذا يػػػػػؤدي إلػػػػػى التػػػػػزاـ الممػػػػػؾ (٘)ألحػػػػػد الحػػػػػزبيف الرئيسػػػػػييف الحاصػػػػػؿ عمػػػػػى اغمبيػػػػػة  مقاعػػػػػد البرلمػػػػػاف
نيابيػػػػػة وأصػػػػػؿ فػػػػػي تسػػػػػمية مرشػػػػػح حػػػػػزب األغمبيػػػػػة الػػػػػذي اختػػػػػاره النػػػػػاخبيف أثنػػػػػاء حصػػػػػوؿ االنتخابػػػػػات ال

ىػػػػػػػذا االلتػػػػػػػزاـ يعػػػػػػػود إلػػػػػػػى االعػػػػػػػراؼ البرلمانيػػػػػػػة الثابتػػػػػػػة وذلػػػػػػػؾ ألف المػػػػػػػواطنيف عنػػػػػػػدما يقترعػػػػػػػوف فػػػػػػػي 
سػػػػػوؼ  االنتخابػػػػػات النيابيػػػػػة فيػػػػػـ يقومػػػػػوف باختيػػػػػار رئػػػػػيس الحكومػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػف اختيػػػػػارىـ لمنائػػػػػب الػػػػػذي

                                                           
ليمى حنتوش ناجي الخالدي, التنظيـ الدستوري لصبلحية رئيس الدولة باالمتناع عف تصديؽ  –د. عمي يوسؼ الشكري ( ٔ)

, ٕٙٔٓ(, ٕ(, العدد )ٕٗالمجمد ) جامعة بابؿ, ,القانوف في النظاـ البرلماني, بحث منشور في مجمة جامعة بابؿ
 .ٗٔٔص

 .ٕٚٛ, صٕٙٓٓد. إبراىيـ عبد العزيز شيحا, النظـ السياسية )الدولة والحكومات(, كمية الحقوؽ, جامعة اإلسكندرية, ( ٕ)
 .ٜٕٓالشعير, مصدر سابؽ, صأبو د. سعيد ( ٖ)

 وما بعدىا. ٛٛد. محمد سامر التركاوي, مصدر سابؽ, ص( ٗ)

 .ٜٛ٘-ٜٚ٘د. محسف خميؿ, مصدر سابؽ, ص( ٘)
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وزير األوؿ ( فػػػػػالثنائيـــــة النظـــــام الحزبـــــي. واسػػػػػتقر فػػػػػي بريطانيػػػػػا )(ٔ)ينػػػػػوب عػػػػػنيـ فػػػػػي مجمػػػػػس العمػػػػػوـ
ذا لػػػػـ توجػػػػد  المجمػػػػس النيػػػػابييكػػػػوف مػػػػف الحػػػػزب الػػػػذي لػػػػُو أكثريػػػػة األصػػػػوات داخػػػػؿ  غمبيػػػػة واضػػػػحة أوا 

عضػػػػػاء ينتمػػػػػوف إلػػػػػى احػػػػػزاب أيقػػػػػـو الممػػػػػؾ بتشػػػػػكيؿ حكومػػػػػة ائتبلفيػػػػػة مكونػػػػػة مػػػػػف عػػػػػدة  المجمػػػػػسفػػػػػي 
جػػػػػػراء انتخابػػػػػػات جديػػػػػػدة حػػػػػػؿ مجمػػػػػػس العمػػػػػػـو  مختمفػػػػػػة, وذلػػػػػػػػػؾ ألنػػػػػػػػػػو ال يمػػػكػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػف دوف وجػػػػػػود وا 

. وىنالػػػػػؾ العديػػػػػد مػػػػػف الػػػػػدوؿ التػػػػػي طبقػػػػػت النظػػػػػاـ البرلمػػػػػاني (ٕ)غمبيػػػػػةأسػػػػػبب سػػػػػوى عػػػػػدـ وجػػػػػود حػػػػػزب 
  .(ٖ)متأثرة بالنموذج االنكميزي

, إذ يقػػـو نظػػاـ الحكػػـ عمػػى  وفػػي لبنػػاف أيضػػًا أخػػذ بالنظػػاـ البرلمػػاني المعػػروؼ بأركانػػو التقميديػػة
في ىذا النظاـ يقـو بتسمية رئيس الوزراء,  الجميوريةورئيس  .(ٗ)ساس النظاـ الجميوري النيابي البرلمانيأ

يســمي عمػػى أف " ٜٜٓٔالمعػػدؿ عػػاـ  ٕٜٙٔ( مػػف الدسػػتور المبنػػاني لعػػاـ ٕ/ ؼٖ٘فقػػد اشػػارت المػػادة )
رئــيس الجميوريــة رئــيس الحكومــة بالتشــاور مــع رئــيس مجمــس النــواب اســتنادًا إلــى استشــارات نيابيــة 

, فبعد أف كاف  يعد ىذا النص تغييرًا جذريًا لمحياة السياسية المبنانية "جيا...ممزمة يطمعُو رسميًا عمى نتائ
, فقػػد أصػػبح بموجػػب  رئػػيس الجميوريػػة قبػػؿ الطػػائؼ يسػػمي رئػػيس الػػوزراء الػػذي يريػػدُه عمػػى وفػػؽ مشػػيئتوُ 

فقػػد  , لػػذلؾ الػػنص الجديػػد أعػػبله ممزمػػًا باألصػػوؿ البرلمانيػػة ونتائجيػػا بالتشػػاور مػػع رئػػيس المجمػػس النيػػابي
انتقمػػت تسػػمية رئػػيس مجمػػس الػػوزراء مػػف رئػػيس الجميوريػػة إلػػى مجمػػس النػػواب, واصػػبح رئػػيس الحكومػػة 

                                                           
, العبلقػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػػػػمطتيف التنفيذيػػػػػػػػػػػػػة والتشػػػػػػػػػػػػػريعية فػػػػػػػػػػػػػي النظػػػػػػػػػػػػػاـ البرلمػػػػػػػػػػػػػاني  د. مينػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػالح الطراونػػػػػػػػػػػػػة( ٔ)

 .ٔٗ, صٕٛٓٓ)دراسة مقارنة(, مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع, عماف, 

يذية )دراسة مقارنة(, دار النيضة العربية, القاىرة, ريد أحمد عبد الرحمف, التوازف بيف السمطتيف التشريعية والتنفمُ د. ( ٕ)
 .ٜٜ, صٕٙٓٓ

عمى سبيؿ المثاؿ المانيا فقد اعتنقت النظاـ البرلماني والقانوف األساسي نص عمى أف الحكومة االلمانية تتألؼ مف ( ٖ)
ستشار االكثرية وتجري , حيث المستشار يجب أف يكوف م(رئيس مجمس الوزراء االتحادي والوزراء االتحاديينالمستشار )

تسميتو أما بناًء عمى اقتراح يرفعو رئيس الجميورية إلى مجمس النواب في حاؿ حصؿ ىذا المرشح عمى أكثرية االصوات 
يومًا مف االقتراع األوؿ انتخاب مستشار  ٗٔفي االنتخابات, أو بناًء عمى اقتراح مجمس النواب الذي يستطيع خبلؿ 

ذا فشؿ االنتخاب خبلؿ ىذِه المدة يجب إجراء جولة انتخاب جديدة عدد نصؼ بأغمبية تزيد عمى , ويفوز مف  اعضائو, وا 
يجب عمى رئيس عندئذ , و المجمساالصوات بشرط أف تتجاوز اغمبية عدد اصوات اعضاء  عدد مف يحصؿ عمى أعمى

ذا لـ يحصؿ المنتخب ع مستشارًا أللمانيا بأعمى االصوات الفائز أف يسميالجميورية  مى ىذِه األغمبية فمرئيس الجميورية وا 
زىاوي, النظاـ البرلماني,  , ينظر: د. سيروافالخيار وخبلؿ سبعة أياـ أما أف يسميو مستشارًا أو أف يحؿ المجمس النيابي

 .ٕٚٔ-ٕٙٔ, صٕ٘ٔٓ, منشورات زيف الحقوقية, بيروت, ٔط
 .ٖٛٙ, صسابؽد. محسف خميؿ, مصدر   (ٗ)
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ومػف جانػب آخػر اشػارت الفقػرة الثالثػة  ,(ٔ)ينتخب مف غير أف يسمى ذلؾ انتخابًا مف قبؿ المجمػس النيػابي
بػػذلؾ يكػػوف المشػػرع , و ""... يصــدر مرســوم تســمية رئــيس الــوزراء منفــردًا...عمػػى أف  أعػػبلهمػػف المػػادة 

الدسػػتوري المبنػػاني قػػد أخػػذ بالقاعػػدة السػػميمة التػػي جػػرى العمػػؿ بيػػا فػػي دوؿ النظػػاـ البرلمػػاني وفػػي لبنػػاف 
, فيي تبػدأ عػف  .أما مف حيث األصوؿ البرلمانية التي يمتـز بيا رئيس الجميورية لتشكيؿ الحكومة(ٕ)نفسو

ئػيس الجميوريػة إلػى آراء النػواب لمعرفػة الشخصػية سػتماع ر أ, وذلؾ مف خبلؿ  طريؽ االستشارات النيابية
التي سوؼ تتبوأ منصب رئاسة الػوزراء, فيقػـو الػرئيس فػي بدايػة االستشػارات باسػتقباؿ رئػيس البرلمػاف, ثػـ 

, ثػـ يسػتقبؿ الكتػؿ  رئيس الحكومة المستقيمة لمعرفة رأييما بخصوص تسػمية رئػيس الػوزراء المزمػع تكميفػوُ 
. وىػذِه (ٖ), ومراسيـ االستقباؿ تستمر يومًا أو يوميف بسبب كثرة الكتؿ البرلمانيػة تقميفالنيابية والنواب المس

, وأف رئػػػيس  االستشػػارات تشػػػكؿ بنتيجتيػػػا المػػػانع السياسػػػي لػػرئيس الجميوريػػػة فقػػػط دوف المػػػانع الدسػػػتوري
ئاسػة مجمػس الػوزراء , إذ يقػـو الػرئيس بتكميػؼ شخصػية لر  الجميورية لـ يحتـر دائمًا آراء األغمبيػة النيابيػة

, بالمقابػؿ ال يمكػف النفػي مػف تقييػد الػرئيس فػي كثيػر  غير الشخصية المسماة مػف قبػؿ األغمبيػة البرلمانيػة
مػػف االحيػػاف بػػرأي األغمبيػػة النيابيػػة, ممػػا دفػػع الػػبعض إلػػى القػػوؿ بػػأف الدسػػتور لػػـ يقػػـ بوضػػع أي موانػػع 

, فػػبل يسػػمي إال الشخصػػية المتفػػؽ  صػػوؿ النيابيػػةباأل اً دسػػتورية أمػػاـ رئػػيس الجميوريػػة الػػذي لػػـ يكػػف مقيػػد
معيا مف الجانػب السياسػي, وأكػد الػبعض أف رئػيس الجميوريػة مقيػدًا بػالعرؼ الدسػتوري واألصػوؿ النيابيػة 

أف مػا ىػو غيػر إلػى الكتػاب  بعػض .واشػار(ٗ)( مف الدستور المبنػانيٖ٘عمى الرغـ مف وجود نص المادة )
, وحػؽ  تفويض رئيس الجميورية بتسمية رئيس الحكومة الػذي يرغػب بػوِ دستوري قياـ البعض مف النواب ب

. حيػػث ال يمكػػف لمنائػػب أف يفػػوض غيػػره فػػي الميػػاـ المناطػػة بػػو (٘)التفػػويض ىػػذا ال يممكػػُو النػػواب أصػػبلً 
في اختيار المكمؼ لرئاسة مجمس الوزراء حتػى ولػو  هُ داخؿ البرلماف, فأنُو ال يحؽ لُو أيضًا أف يفوض غير 

, وأضػػافوا فػػي ذلػػؾ أف النائػػب ُممػػـز بتسػػمية المرشػػح الػػذي يختػػارُه رئػػيس الجميوريػػة  يس الجميوريػػةكػػاف رئػػ
 .(ٙ), وكؿ تفويض يقـو بو النائب يعتبر ليس ذي أىمية لرئاسة الحكومة

وظيرت اآلراء الكثيرة حوؿ بياف أىمية االستشارات النيابية ومدى إلزاميتيا, حيث عَد البعض إف 
ت يكوف رئيس الجميورية ُممـز بنتيجتيا, والبعض اآلخر عدُه مقيدًا بإجرائيا وليس بالنتيجة ىذِه االستشارا

                                                           
يس الدولة في النظاـ السياسي المبناني )دراسة مقارنة(, المؤسسة الحديثة لمكتاب, بيروت, د. عمر محمد شحادة, رئ( ٔ)

 .ٖٛٓلبناف, بدوف سنة طبع, ص
 .ٖٜصد. عبد الغني بسيوني, مصدر سابؽ, ( ٕ)
 .ٔٙٗ, صٕ٘ٔٓ, دار نيبور لمطباعة والنشر والتوزيع, العراؽ, ٔد. ساجد محمد الزاممي, كتابات دستورية, ط( ٖ)
 .ٖٚٔ-ٕٚٔد. انطواف أسعد, مصدر سابؽ, ص (ٗ)
 .ٖٚٔ, صنفسومصدر ال (٘)
  .ٖٛٓ, صمصدر سابؽد. عمر محمد شحادة, ( ٙ)
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, وذلؾ بسبب الموقع والمسؤولية المتمتع بيما  استنسابيةالعددية ليا ألف رئيس الجميورية يممؾ سمطة 
مع الرأي العاـ في  بوصفو رئيسًا لمجميورية ولديو معمومات ورؤية تيـ سياسة الدولة أحيانًا ال  تتفؽ

الببلد, وأف عبارة استشارات مع معنى االلزاـ ىما تعبيراف متناقضاف, إذ تعتبر ىذِه االستشارات تحريات 
يتبوأ منصب رئاسة  سوؼ ـ مف قبؿ رئيس الجميورية مع النواب لمعرفة رأييـ بالمرشح الذيتت

ستشارات النيابية سوؼ يبلحظ أف القرار النيائي وبناًء عمى ذلؾ إذا تـ األخذ بمسألة الزامية اال.(ٔ)الوزراء
,  يكوف لممجمس النيابي فيو يعطي رأيُو أواًل بالشخص الذي يشكؿ الحكومة ثـ يمنح ثقتو ليذه الحكومة

أما إذا ظير اعتراض عمى رأي األغمبية مف جانب رئيس الجميورية وقاـ بتكميؼ شخصية أخرى لرئاسة 
وىذا األمر مرتبط  إلرادتياأف تحجب ثقتيا عف الحكومة المشكمة خبلفًا  , فعمى األغمبية مجمس الوزراء

 .(ٕ)بمدى تأثير رئيس الجميورية عمى األغمبية النيابية
 انفرع انخاًَ

 تسًٍح رئٍس جمهس انٕزراء يف انُظاو انرئاسً

بيذا  ٚٛٚٔـ نشأ النظاـ الرئاسي في الواليات المتحدة االمريكية التي أخذ دستورىا الصادر عا       
. ويعد مبدأ الفصؿ بيف السمطات االساس الذي يقـو عميو النظاـ الرئاسي مف الجانب النظري, (ٖ)النظاـ

, حيث البد مف وجود نوع  بيف السمطات الجانب العممي ظير مف االستحالة قياـ الفصؿ التاـ  لكف مف
نماجد ال يو  ما بينيا لذلؾ في النظاـ الرئاسيمف االتصاؿ والتعاوف في  فصؿ مطمؽ بيف سمطات الدولة وا 

يوـ ػػػػػػبالمف س وزراء ػػس مجمػػػػػب رئيػػ. وال يوجد أيضًا في النظاـ الرئاسي التقميدي منص(ٗ)بينيماتػػػػػػػػػػػعاوف 
السياسي المعروؼ في النظاـ البرلماني, حيث رئيس الجميورية ىو رئيسًا لمدولة ورئيسًا لمحكومة في ذات 

 يفػػػػػػػولُو الحؽ المطمؽ في تعي ,(٘)يجمع بيف يديو رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في ىذا النظاـ الوقت فيو
مة ػػػػػػػػػػػػػيمارس صبلحيات مي . ورئيس الدولة (ٙ)في الببلد شؤوف السمطة  لُو لممارسة  الوزراء المساعديف 

                                                           
, مكتبة القانوف المقارف ٔ, المركز الدستوري لرئيس الجميورية في كؿ مف العراؽ ولبناف )دراسة مقارنة(, ط ثاير ىوبي( ٔ)

 .ٔٓٔ, صٜٕٔٓلمنشر والتوزيع, العراؽ, 
 .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ. انطواف أسعد, مصدر سابؽ, صد( ٕ)
 .ٙٓٔ, صٕٚٓٓد. عادؿ ثابت, النظـ السياسية, دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية,  ( ٖ)
, ٕٕٓٓد. مرواف محمد المحروس, مسؤولية رئيس الدولة في النظاـ الرئاسي والفقو اإلسبلمي, دار اإلعبلـ, األردف, ( ٗ)

 .ٛٔ-ٚٔص
التنفيذي لرئيس الدولة في النظاـ الفيدرالي )دراسة مقارنة(, اطروحة دكتوراه,  االختصاصمحمد, د. عثماف محمد فتوح ( ٘)

 .ٚ, صٜٜٚٔجامعة عيف الشمس, كمية الحقوؽ, القاىرة, 
 .ٖٕٙ, صٕٙٓٓد. رأفت دسوقي, ىيمنة السمطة التنفيذية عمى اعماؿ البرلماف, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, ( ٙ)
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ي النظاـ ػػػػػػيورية فػػػػػػ. ومنصب رئيس الجم(ٔ)يةالتنفيذ يع وظائؼ السمطة ػة, فيو يضطمع بإداء جمػػعػػػػوواس
 مف قبؿ الشعب, باإلضافة إلى ذلؾ يتـ انتخابوُ  الرئاسي ىو األىـ حيث يتمتع بمركز مرموؽ وقوي ألنُو 

 يو تقوية السمطة التنفيذية ويعطييعتبر ىذا النظاـ ديمقراطي مستندًا عمى اإلرادة الشعبية, فيذا يترتب عم
قال قياـ بعزلِو ػػػال يستطيع ال, حيث  االستقبلؿ في ممارسة اعمالِو أماـ البرلماف الجميوريةس ػػػػرئيػػػػػػػل و تػػػػػوا 

ُو التأثير ػػػػلالذي ويعد النظاـ الرئاسي أحد النظـ السياسية الميمة .(ٕ)ويستقؿ الرئيس بإدارة السمطة التنفيذية
اتير دوؿ امريكا ػػػػ. وأخذت أغمب دس(ٖ)الصفة الديمقراطيةالمباشر عمى العديد مف االنظمة السياسية ذات 

البلتينية بالنظاـ الرئاسي وتطبيقيا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات واتباعيا النظاـ الفيدرالي بعد حصوليا عمى 
دا ػػػػػحدة االمريكية, ما عػػػػمقمدة في ىذا الواليات المت . (ٗ)االستقبلؿ في الربع األوؿ مف القرف التاسع عشر

ميد في الدساتير أحيانًا ػػػػػػػػػػد يكوف ىذا التقػػػػػػػية طويمة وقػػػػػػزمن مدةبعض االستثناءات النادرة التي لـ تستمر ل
, لكف عمى صعيد التطبيؽ  , حيث االختبلفات قميمة جدًا مع دستور الواليات المتحدة االمريكية فيو اً مبالغ

. وقد يتغير نظاـ الحكـ في دوؿ امريكا (٘)كبيرة جداً  االختبلفات بصورة العممي لمدستور يظير ازدياد ىذِه 
تصرًا عمى درجة واحدة, ػػػػػػػػكوف مقػػػػػػفبل ي  , طابع مختمؼ ولُو درجات متعددة وذ النظاـ البلتينية ألف ىذا 

ا الى نظاـ , وينقمب أحيان مقراطيػػػػػػػػػيصرى ديػػػػػػػػػػػطور إلى نظاـ قػػػػػػػفيمكف أف يكوف نظامًا ديمقراطيًا وقد يت
تبر ىذِه ػػػطة التنفيذية وتعػػػػػػػػصؼ بفردية السمػػػػػػػػػػمما تقدـ أف النظاـ الرئاسي يت يتضح,  (ٙ)دكتاتوري خالص

ي تبنى ثنائية السمطة الصفة مف إحدى الصفات المميزة لمنظاـ الرئاسي, عمى خبلؼ النظاـ البرلماني الذ
 التنفيذية.

                                              

 
                                                           

 منشرل, دار وائؿ ٔ, النظـ السياسية في أوربا الغربية والواليات المتحدة االمريكية, ط حمادي الدليمي د. حافظ عمواف( ٔ)
 .ٕٕٚ, صٕٔٓٓ, األردف, والتوزيع

مصطفى أميف, مبدأ الفصؿ بيف السمطات ووحدتيا وتنظيميا في الدساتير العربية, منشورات مكتب الفكر د. لطيؼ ( ٕ)
 وما بعدىا. ٚٛٔ, صٕٚٓٓوالتوعية, السميمانية, 

كرار عباس متعب, النظاـ الرئاسي االمريكي, بحث منشور في مجمة رسالة الحقوؽ, كمية القانوف, جامعة كرببلء, ( ٖ)
 .ٕٕٙ, صٕٓٔٓ(, ٕ(, العدد )ٕالمجمد )

. ود. ٖٛ, صٕٚٓٓ, العاتؾ لصناعة الكتاب, القاىرة,  د. حساف شفيؽ العاني, االنظمة السياسية والدستورية المقارنة( ٗ)
, دار الفكر الجامعي, ٔىيو رشيد عمى, الفصؿ بيف السمطات )جدوى تطبيؽ النظاـ الرئاسي والبرلماني في الحكـ(, ط

 .ٛٗ, صٕٚٔٓاإلسكندرية, 
كمية القانوف والعمـو  مقدمة إلى مجمس دولة عمى الوزراء, رسالة ماجستيرىند عمي محمد السوداني, سمطات رئيس ال( ٘)

 .ٚٔ, صٕٓٔٓ, جامعة الكوفة, السياسية
  .ٔٛٓٔد. محمد كامؿ ليمة, مصدر سابؽ, ص( ٙ)
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 انفرع انخانج

 تسًٍح رئٍس جمهس انٕزراء يف انُظاو ادلختهظ

, الرئاسي والمجمسي, فقد ظير نظاـ آخر  إلى جانب وجود االنظمة السياسية الثبلث البرلماني
يجمع بيف خصائص الحكـ  يسمى بالنظاـ المختمط  وبدأ ينتشر في بعض الدوؿ وسمي بيذا االسـ, ألنوُ 

مكونة مف فيو بثنائية السمطة التنفيذية فالسمطة  النظاـ في كؿ مف النظاميف البرلماني والرئاسي وتميز ىذا
حيث يقوـ الشعب باختيار رئيس الدولة الذي يممؾ صبلحيات واسعة  ,(ٔ))رئيس الدولة ورئيس الحكومة(
الذي يدير  وختيار ممثمأالبرلماف يترؾ لرئيس الدولة  , إال أف البرلمافويقوـ الشعب أيضًا باختيار 

وعادة يشترؾ رئيس الدولة مع رئيس مجمس الوزراء في ىذا  .(ٕ)الحكومة اعتمادًا عمى االغمبية النيابية
, والنظاـ المختمط ال ينشأ إال في الدوؿ ذات  النظاـ في ممارسة الصبلحيات الخاصة بالسمطة التنفيذية

ىذا و . (ٖ), عمى العكس مف النظاـ البرلماني الذي ظير في الدوؿ ذات النظاـ الممكي النظاـ الجميوري
النظاـ نشأ حديثًا ووضع العديد مف القواعد الميمة واثبت نجاحُو في الكثير مف الدوؿ حتى أصبح نظامًا 

 .(ٗ)ذات طابع سياسي قائمًا بحد ذاتو

ستور الجميورية ظؿ د فرنسا في في اـالنظ ىذا فظيور ,المختمط نموذج لمنظاـ فرنسا وتعد
ت في تعدد االحزاب ػػػتمثم سياسية, فاألسباب ال عدة اسباب سياسية وقانونية وتاريخية إلى الخامسة يعود

 يػػراؼ فػػػسف اإلػػػد مػػة في الحػػػثؿ في الرغبػػػتتمفونية ػػػاب القانػػػسباأل اػػػأم, وكذلؾ االزمات الوزارية المستمرة
بالنسبة لؤلسباب  أما , ض التشريعي الذي تـ استخدامو مف قبؿ الحكومة خبلؿ الحربيف العالميتيفالتفوي

التاريخية فتظير في عدـ االستقرار السياسي الذي مرت بِو فرنسا منذ قياـ الثورة الفرنسية حتى قياـ 
 .(٘)الجميورية الخامسة

, المالؾ , يعتبر رئيٜٛ٘ٔفي فرنسا عاـ وطبقًا لمنظاـ الذي وضع  س الجميورية كما ىو معمـو
االصمي لمسمطة التنفيذية وبناًء عمى ذلؾ يكوف رئيس الوزراء )تابعًا( لرئيس الجميورية ويستمد منُو وجوده 

                                                           
, فصؿ السمطات في الدساتير العراقية )دراسة تحميمية(, بحث منشور في مجمة القانوف لمدراسات  د. غني عطية محمد( ٔ)

 .ٖٔ-ٕٔ, صٕٙٔٓ(, ٖٔجامعة ذي قار, العدد ) كمية القانوف, والبحوث القانونية,
, بحث منشور في مجمة ٕ٘ٔٓ- ٕ٘ٓٓ, العممية السياسية والنظاـ السياسي في العراؽ  فراس عبد الكريـ البياتي د.( ٕ)

 .ٕٕ٘, صٕٙٔٓ, (٘ٗ – ٖٙ), العدد  قضايا سياسية, جامعة النيريف
ارة الموقع , تاريخ زي :ency.com-rabA\\http, د. ساـ دلة, النظاـ المختمط, مقاؿ منشور عمى الموقع االلكتروني( ٖ)

ٔٔ/ٚ/ٕٜٓٔ. 
 .٘ٛ, صٜٜٔٔ, االنظمة السياسية, كمية القانوف, جامعة بغداد,  د. عمي غالب العاني –د. صالح جواد كاظـ ( ٗ)
 .ٙٛعمى, مصدر سابؽ, ص د. ىيو رشيد( ٘)
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 عمى وفؽ ومف الصبلحيات الممنوحة لرئيس الجميورية .(ٔ)وصبلحياتو شأنُو في ذلؾ شأف الحكومة
ألف رئيس الجميورية ممـز بعدـ ترؾ الببلد  ,(ٕ)رئيس الوزراءدستور الجميورية الخامسة صبلحية تسمية 

وأف , فينا يجب عمى رئيس الجميورية أف يسمي رئيسًا لموزارة  تقوـ بإدارة شؤوف الحكـ حكومةدوف وجود 
, حيث رئيس الوزراء يجب أف  وحاصبًل عمى تأييد البرلماف سواء كاف مف حزبو أو مف عدة احزابيكوف 

شار دستور الجميورية الخامسة لعاـ أفقد .(ٖ)الجميوريةقة األغمبية النيابية وثقة رئيس يكوف أىبًل لث
تكوف سمطة رئيس الوزراء وأف تسمية  ,(ٗ)رئيس الوزراء أف يقوـ رئيس الجميورية بتسمية إلى  ٜٛ٘ٔ

ذِه التسمية , إذ يممؾ ىذا األخير السمطة الشخصية في تسمية رئيس الوزراء وى تقديرية لرئيس الجميورية
 ٜٙٗٔ( مف دستور الجميورية الرابعة لعاـ ٘ٗ, وعند المقارنة بيف المادة ) حقيقية وليست شكميةتعد 
 اً معين اً شارت إلى أف بعد إجراء كؿ دورة تشريعية يكوف مف حؽ رئيس الجميورية أف يرشح شخصأالتي 

. والمادة الثامنة مف دستور (٘)ليترأس منصب رئاسة الوزراء وذلؾ بعد إجراء المشاورات المعتادة
ف الجميورية الرابعة إذ إ,  , نبلحظ وجود فرؽ بيف الجميوريتيفٜٛ٘ٔالجميورية الفرنسية الخامسة لعاـ 

 , لكف الجميورية الخامسة منحتُو صبلحية التسمية الحقيقية تعطي لرئيس الجميورية سمطة الترشيح فقط
إلييا المادة  رس الجميورية مع رؤساء الكتؿ البرلمانية لـ تشْ , أيضًا المشاورات التي يقوـ بإجرائيا رئي

 ",المشاورات المعتادةالذي اشار إلى مصطمح " ٜٙٗٔ, عمى خبلؼ دستور ٜٛ٘ٔالثامنة مف دستور 
رادة رئيس رئيس الوزراء تعتمدوخبلفًا لما كاف يحدث في الجميوريات السابقة, فأف تسمية  عمى رغبة وا 

ورية الخامسة تـ إلغاء المراسيـ الخاصة بنيؿ الثقة وأف الحكومة في ػػيػػػػور الجمػػػؿ دستػػػػالجميورية, ففي ظ
( مف دستور فرنسا لعاـ ٛ, عميو نستخمص مف نص المادة ) الوقت الحالي تكوف مستقمة عف إرادة النواب

يمتمك الرئيس ) ( تيدؼ إلى تعزيز السمطة التنفيذيةٛالفكرة األولى المادة ) يفجوىريت يففكرت ٜٛ٘ٔ
. وىذِه الصبلحية غير  (ٔ/ٛ( وىذا واضح مف نص المادة )سمطة شخصية في تسمية رئيس الوزراء

فعاؿ رئيس الجميورية بتوقيع مجاور مرتبط ليس بشكؿ أ ف عدـ شموؿ بعضإة بتوقيع مجاور. مشمول
س الذي يضمف مف خبلؿ عمى الرئي ةطبيعيبصورة النظاـ بؿ بسمطة الدولة التي تقع مسؤولية ممارستيا 

. ىناؾ أذف بيذا الخصوص اختبلؼ (ٙ)(٘, سير عمؿ السمطات العامة واستمرارية الدولة )المادة وتحكم

                                                           
(1) P.Pactet , F.Melin , Soucramanien. droit constitutionnel. Dalloz. Paris. 26 eme edit. 
2007. P.419. 

 .ٕٚ, صٖٕٔٓبغداد,  مؤسسة الفضيمة لمدراسات والنشر, ,ٔد. نديـ عيسى الجابري, فكرة الجميورية في العراؽ, ط( ٕ)
 .ٜٛد. ُمريد أحمد عبد الرحمف, مصدر سابؽ, ص( ٖ)
 .ٜٛ٘ٔ( مف دستور الجميورية الفرنسية الخامسة لعاـ ٔ/ٛينظر: المادة )( ٗ)
 .ٜٗمصدر سابؽ, ص,  د. محمد سامر التركاوي (٘)

(6) Lemog nguyen. La constitution de La V’republique theorie et pratique. Paris. 3 
eme, edit. 1985. P.146. 
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في ظؿ  كبير عف صبلحية التسمية التي يتمتع بيا الرئيس في ظؿ الجميورية الثالثة, حيث يتطمب األمر
(. الشيء غادر عمى مرسوم تسمية خمفوتوقيع رئيس المجمس المتوقيع وزاري مجاور ) ىذِه األخيرة

الجديد التي استحدثتو الجميورية الخامسة حوؿ ىذِه النقطة لُو أىمية كبيرة مف اآلف فصاعدًا, أصبحت 
, ألف رئيس الوزراء أصبح يجد نفسو في موقؼ التابع ة المساواة بيف رأسي السمطة التنفيذية مستحيم

المجاور يعني أف رئيس الحكومة تابع لرئيس الجميورية وليس  عفاء مف التوقيع. إّف اإل لرئيس الدولة
منح رئيس  ٜٛ٘ٔألحد سواه, الفكرة الثانية إف صبلحية التسمية حقيقية وليس مجرد تعييف حيث دستور 

الجميورية صبلحية تسمية حقيقية وأف الحكومة المسماة ليا وجود قانوني رسمي مبني عمى مرسـو 
 .(ٔ)ال تمنح رئيس الدولة سوى صبلحية ترشيح كما ذكرنا ٜٙٗٔدستور التسمية الرئاسي في حيف 

وعمى صعيد التطبيؽ العممي فأف تسمية رئيس الوزراء تتـ مف حيث المبدأ, بناًء عمى اتفاؽ 
( بيف رئيس الدولة ورئيس الحكومة المكمؼ بمنصب رئاسة الوزراء, ويجب أف شخصيوكذلك سياسي )

عمى سبيؿ  .(ٕ)رئيس الدولة أواًل, مع األخذ بالظرؼ السياسي في الحسبافرئيس الوزراء عمى ثقة  يحصؿ
بر عف رغبتِو بتكويف عبلقات ثقة مع البرلماف, يسمي رئيس الدولة رئيس الحكومة مف المثاؿ, لكي يعّ 

 ٜٜٙٔ, جاؾ ديمماس عاـ ٜٜ٘ٔبيف الشخصيات الممارسة لمعمؿ النيابي مثؿ ميشيؿ دوبريو في عاـ 
ي  وف مستقؿ عف أي تشكيبلت سياسية ف, وألجؿ أف يعبر عف رغبتِو في أف يكٜٗٚٔاـ شيراؾ جاؾ ع

, ريموف بار ٕٜٙٔالجمعية الوطنية, يستعيف بشخصية ال تنتمي إلى البرلماف مثاؿ ذلؾ, جورج بومبيدو 
عمؿ عمى التخمص مف  ٜٛ٘ٔف دستور الجميورية الخامسة عاـ ا  و   .(ٖ)ٕٕٓٓ, بيير رافاراف عاـ ٜٙٚٔ

حاذير النظاـ البرلماني, وقضى عمى حالة عدـ استقرار الوزارة مف خبلؿ قيامِو بإصبلح السمطة م
 .(ٗ)التنفيذية, بسبب ما تعرضت لُو مؤسسات الجميوريتيف الثالثة والرابعة مف عدـ االستقرار الحكومي

أنيى حالة عدـ االستقرار أف النظاـ المختمط حقؽ نجاحًا كبيرًا وميمًا عندما تـ تطبيقو في فرنسا و  ُيمحظ
. وشجع دواًل أخرى عمى (٘)الحكومي, وأضفى عمى مؤسسات الحكومة الييبة والقوة المعنوية الواضحة

اعتناؽ النظاـ المختمط  واألخذ بِو بشكؿ أو بآخر مع بعض التغير احيانًا كمصر والمغرب وبعض الدوؿ 
تظير  جميعيا بيا رئيس الوزراء في االنظمة السياسيةمما تقدـ أف المكانة التي يتمتع  يتضح .(ٙ)االفريقية

                                                           
(1) Lemog nguyen. Op. cit. p.147. 

 وما بعدىا. ٜٗد. محمد سامر التركاوي, مصدر سابؽ, ص( ٕ)
(3) F.Hamon, M.Troper. droit constitutionnel. LGDJ. Paris. 28 eme edit. 2003. P.602. 

 .ٖد. ساـ دلة, مصدر سابؽ, ص( ٗ)
د. طو حميد حسف العنبكي, النظـ السياسية والدستورية المعاصرة )أسسيا مكوناتيا وتصنيفاتيا(, مكتبة الغفراف, العراؽ, ( ٘)

 .ٕٗ٘, صٕ٘ٔٓ
  .ٜٛد. عمي غالب العاني, مصدر سابؽ, ص –د. صالح جواد كاظـ ( ٙ)
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بصورة واضحة بشكؿ غير قابؿ لمتأويؿ, ولُو دور فعاؿ وال يمكف انكار ىذا الدور في جميع االصعدة 
 .(ٔ)السياسية ألىمية موقعو مف الجانب السياسي واإلداري

 ادلثحج انخاًَ                                   

 ٌح يف تسًٍح رئٍس جمهس انٕزراء يف انؼراقحك رئٍس اجلًٕٓر
يعد رئيس الدولة الطرؼ األوؿ في السمطة التنفيذية, ومف أىـ االختصاصات التي يمارسيا رئيس 
الدولة ىو تسمية الشخص الذي سوؼ ُيشكؿ الحكومة وىذا األخير ال يستطيع أف  يصؿ إلى منصب 

رئيس في االنظمة البرلمانية يقوـ , فوفقًا لمدستور لة رئاسة الوزراء إال بعد تكميفو مف جانب رئيس الدو 
بتسمية زعيـ األغمبية النيابية لمنصب رئاسة الوزراء, ألف ىذا المنصب يكوف لُو المنزلة الكبيرة الدولة 

لدى الحكومة واألفراد, لما يترتب عميو مف أبعاد قانونية وسياسية, باإلضافة إلى ذلؾ يتصؼ بأنُو أعمى 
مطالب وعمى النحو  ةي في النظاـ البرلماني, وعميو سوؼ نقسـ ىذا المبحث إلى ثبلثمنصب تنفيذ

 -اآلتي:
 المطمب األول : تكميف مرشح الكتمة النيابية األكثر عددًا.

 المطمب الثاني : تفسير المحكمة االتحادية العميا لمكتمة النيابية األكثر عددًا.
 ألكثر عددًا.المطمب الثالث : ضوابط الكتمة النيابية ا

 ادلغهة األٔل
 تكهٍف يرشح انكتهح انٍُاتٍح األكخر ػذدا  

إلدارة الحكـ ومنح مجمس النظاـ البرلماني كأسموب  ٕ٘ٓٓتبع دستور جميورية العراؽ لعاـ ا
راء, فالنظاـ ومنيا اختيار رئيس مجمس الوز ًا في ممارسة العديد مف االختصاصات ميمًا دور النواب 
ية األكثر عددًا بتكميؼ مرشح الكتمة النياب اً فرض عمى رئيس الجميورية أف يكوف مقيدؽ العرا في الدستوري

يكمف رئيس الجميورية مرشح الكتمة / أواًل( مف الدستور "ٙٚفطبقًا لنص المادة )بتشكيؿ الحكومة, 
يمارسُو فيذا النص يوحي صراحة بشكمية الدور الذي  النيابية األكثر عددًا بتشكيل مجمس الوزراء..."

رئيس الجميورية في تسمية رئيس مجمس الوزراء, وال مجاؿ في أف يفسر ىذا النص عمى غير ىذا النحو 
, فميس لرئيس الجميورية تكميؼ مف (ٕ)أو بما يمنح الرئيس سمطة تقديرية بتكميؼ ىذا المرشح أو غيره

                                                           
, ٕد. محمد حسب الحربي, االطار الدستوري لسمطة رئيس الوزراء في النظاـ السياسي, ط –د. سمير داود سمماف ( ٔ)

 .ٖٛ, صٕٙٔٓمكتبة السنيوري, بيروت, 
مؤسسة  ,ٔدراسات حوؿ الدستور العراقي, ط, د. محمد الطائي -د. محمد عمي الناصري  -عمي يوسؼ الشكري د. ( ٕ)

 .ٖٖٗ,صٕٛٓٓالبحاث العراقية, النجؼ, آفاؽ لمدراسات وا
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كثر عددًا, فأف رئيس الجميورية يبدو يختارُه ىو شخصيًا وفقًا لقناعتو, ولكف مف تختاره الكتمة النيابية األ
مسير غير مخير بالتكميؼ فمف ترشحُو الكتمة النيابية األكبر يقوـ بإصدار أمر التكميؼ لُو ىذا مف 

, أما مف الناحية الفعمية وفي ظؿ وجود التوافقات السياسية التي سادت مجمؿ العممية (ٔ)الناحية الدستورية
في  يس الجميورية يقوـ بممارسة دورًا محورياً , فرئ(ٕ)ؼ ىذا التفسير, أفرزت خبلٖٕٓٓالسياسية لعاـ 

لزاـ الكتمة النيابية األكثر عددًا  تسمية المرشح أحيانًا, إذ يستطيع ىو أو كتمتو السياسية رفض المرشح وا 
ع , عندما امتنٕٙٓٓ. كما حدث في أوؿ دورة انتخابية برلمانية في العراؽ عاـ (ٖ)عمى تقديـ مرشح بديؿ

رئيس الجميورية عف تكميؼ مرشح الكتمة النيابية األكثر عددًا في مجمس النواب )كتمة االئتبلؼ العراقي 
الموحد( )د. إبراىيـ الجعفري( بعد اعتراض كتمة التحالؼ الكردستاني عمى ىذا المرشح مما اضطرت 

, أي خبلؿ خمسة عشر يومًا مف  الكتمة النيابية األكثر عددًا تقديـ مرشح آخر مع مراعاة المدة الدستورية
, متبعًا في ىذا مبدأ  تاريخ انتخاب الرئيس والممنوحة لرئيس الجميورية لمتكميؼ بتشكيؿ الحكومة

. وفي حالة إخفاؽ رئيس مجمس (ٗ)التوافقات السياسية المسيطر عمى جوانب العممية السياسية في الببلد
بلؿ ػػػػػػػػر خػػػػح آخػػميؼ مرشػػػػػػة بتكػػػػًا, يقـو رئيس الجميوريالوزراء المكمؼ بتشكيؿ حكومتو خبلؿ ثبلثيف يوم

خمسة عشر يومًا, وىذا أمر محتمؿ حدوثو في حاؿ اعتراض الكتؿ التي ليا تأثير في مجمس النواب 
العراقي عمى ىذا المرشح أو كاف ليا تحفظ عميو, وتمسكت الكتمة األكثر عددًا في مجمس النواب 

الدستوري جاء مطمقًا فيما ذىب إليِو, إذا لـ يشترط في المرشح الجديد أف  نصبلحظ إف البمرشحيا, والم
يكمف رئيس الجميورية مرشحًا / ثالثًا( "ٙٚيكوف منتمي إلى الكتمة البرلمانية األكبر, فقد نصت المادة )

لى ذلؾ ضمنًا, نية المشرع ربما انصرفت إجديدًا لرئاسة مجمس الوزراء, خالل خمسة عشر يومًا ..." 
مع ضرورة ايجاد نص واضح يحسـ أي خرؽ يمكف أثارتُو بشأف تفسير ىذا النص, أيضًا النص لـ يحسـ 
مسألة إخفاؽ رئيس مجمس الوزراء الجديد المكمؼ بتشكيؿ الحكومة خبلؿ المدة المنصوص عمييا في 

مكف استنتاجُو ضمنًا بتسمية ف الحؿ يإذ إ(, خمسة عشر يومًا من تاريخ التكميف/ ثالثًا( )ٙٚالمادة )
مرشح جديد, لكف ال يمكف أف يحسـ ضمنًا المدة التي يتـ مف خبلليا تشكيؿ الحكومة وكاف مف األولى 
بالمشرع الدستوري أف ينص صراحة عمى المدة التي تشكؿ مف خبلليا الحكومة, وذلؾ لبلبتعاد عف أي 

 .(٘)خبلؼ يحدث بيف الكتؿ

                                                           
 .وما بعدىا ٖٚٔصمصدر سابؽ,  مجمس الوزراء العراقي مف االحتبلؿ إلى االستقبلؿ, ,عمي يوسؼ الشكريد. ( ٔ)
, ٕٗٔٓ(, مكتب السيسباف, بغداد, الوزيرية, ٕ٘ٓٓحناف محمد القيسي, مجمس الوزراء العراقي )قراءة في دستور د. ( ٕ)

 .ٕٚ-ٕٙص
 .ٖٚٔص, سابؽمصدر  مجمس الوزراء العراقي مف االحتبلؿ إلى االستقبلؿ, ,عمي يوسؼ الشكريد. ( ٖ)
 .ٕٚص, سابؽ, مصدر حناف محمد القيسيد. ( ٗ)
 .ٖٖٛ-ٖٖٚد. محمود الطائي, مصدر سابؽ, ص -د. محمد عمي الناصري  -عمي يوسؼ الشكري د. ( ٘)
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ستوري حوؿ ما إذا كاف المشرع الدستوري يوجب أف يكوف مرشح الكتمة ختمؼ فقو القانوف الدأوقد 
النيابية األكثر عددًا لتولي مياـ ومنصب رئاسة الوزراء, نائبًا منتخبًا بالضرورة في مجمس النواب ولو 

ذىب رأي إلى أف الدستور لـ ينص بصورة صريحة عمى أف  . بصفة مؤقتة إلى حيف تشكيؿ الحكومة؟
/ أواًل( مف الدستور ألف تمؾ ٙٚمنتميًا إلى الكتمة النيابية, إنما يفيـ ضمنًا مف المادة )يكوف المرشح 

الكتمة لف تأتي بمرشح مف خارجيا بؿ مف داخميا, حيث يكوف ليا أكثر مف مرشح إلدارة منصب رئاسة 
صراحة أو . في حيف ذىب رأي آخر إلى أف الدستور لـ يشترط (ٔ)مجمس الوزراء, لتتولى اختيار أحدىـ

ضمنًا أف يكوف المرشح عضوًا في مجمس النواب, بؿ بإمكاف الكتمة النيابية األكبر أف ترشح مف تراه 
. لكف الواقع السياسي أكد بأف رئيس الوزراء ىو (ٕ)مناسبًا لمنصب رئاسة الحكومة وأف كاف مف خارجيا

مستقؿ أي حؽ لمترشيح لمنصب نائبًا منتخبًا في أغمب االحياف داخؿ مجمس النواب, وليس لمشخص ال
. لذا سوؼ نقسـ (ٖ)ىذا الشخص إلى إحدى الكتؿ البرلمانية الكبيرةئاسة مجمس الوزراء, بؿ يجب انتماء ر 

 -ىذا المطمب إلى فرعيف وعمى النحو اآلتي:

 الفرع األول : التعريف بالكتمة األكبر.

 .الفرع الثاني : تمييز الكتمة األكبر عما يشتبو بيا

 انفــرع األٔل                                                         
 انتؼرٌـــف تانكتــهح األكثــر

 -ال بد مف توضيح التعريؼ المغوي واالصطبلحي لمكتمة األكبر وعمى النحو اآلتي:

 أواًل: التعريف المغوي لمكتمة األكبر:
, جماعة مف  والجمع ُكتَؿ أو َكُتبلت يتكوف مصطمح الكتمة األكبر مف مفردتيف, فالكتمة مفردة

, وتكتؿ القـو  والمفعوؿ بو ُمكتَّؿ . وكتَّؿ: يكَّتؿ, تكتيبلَّ , ُمتكتَّؿ,(ٗ)الناس يتفقوف عمى أمر أو رأي واحد
كتل "كذلؾ .ويقصد بالكتمة (٘)يصار بيا إلى الجماعة المتفقة عمى رأي واحد يدافعوف معًا عف مصالحيـ

                                                           
 .ٖٚٔاالحتبلؿ إلى االستقبلؿ, مصدر سابؽ, صعمي يوسؼ الشكري, مجمس الوزراء العراقي مف  د.( ٔ)
, مكتبة ٔمحمد عزت فاضؿ الطائي, فاعمية الحكومة االتحادية في ضوء التوازف بيف السمطات )دراسة مقارنة(, طد. ( ٕ)

 .ٙٚٔ, صٕٙٔٓالسنيوري, بغداد, 
مط, بحث منشور في مجمة عمي يوسؼ الشكري, رئيس مجمس الوزراء في العراؽ رئيس في نظاـ برلماني أـ مختد. ( ٖ)

 .ٓٔٔ-ٜٓٔ, صٕ٘ٓٓ(, ٔكمية التربية لمبنات لمعمـو اإلنسانية, جامعة الكوفة, العدد )
 .ٙٗٗ, صٕٛٓٓناصر سيد أحمد وآخروف, المعجـ الوسيط, دار احياء التراث العربي, بيروت لبناف, د. ( ٗ)
 .ٜٙٓٔ, صٕٛٓٓالكتب, القاىرة, , عالـ ٔأحمد مختار عمر, معجـ المغة العربية المعاصرة, طد. ( ٘)
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. أما المفردة الثانية مف المصطمح فيي (ٔ)"كتل احزاب المعارضة ضد الحكومة –القوم عمى َخْصمِو 
.أيضًا (ٖ). مصدرُه أكبر ُيكبر, إكبارًا, فيو ُمكبر والمفعوؿ بو ُمكّبر(ٕ))األكبر( مفرد والجمع أكابر وأكبروف

تأتي بمعنى أكبر الشيء استعظمو ورآُه كبيرًا وعظـُ عندهُ 
ًَانذَّي تٌَنَّى )). كما في قولِو تعالى: (ٗ)

. واألكبر (ٙ)((ًَكَذنِكَ جَعهَنْاَ يف كُمّ قَزْيَتٍ أكبِز مُجْزِمِيَيا)). وأيضًا جاء في قولِو تعالى: (٘)((كِبْزَهُ
 .(ٚ)مف كؿ ما سواه اسـ مف اسماء اهلل الحسنى معناه: أكمؿ الموجودات وأشرفيا, وأكبركذلؾ واألكبر 

 :ثانيًا: التعريف االصطالحي لمكتمة األكبر
كما ذكرنا سابقًا  ٕ٘ٓٓورد مصطمح الكتمة النيابية األكثر عددًا في دستور جميورية العراؽ لعاـ 

)يكمف رئيس الجميورية مرشح الكتمة النيابية األكثر عددًا, ( التي نصت عمى أف ٙٚفي أحكاـ المادة )
صطمح الكتمة األكبر, فأنُو ولكف لـ يرد تعريؼ محدد في القوانيف العراقية لم بتشكيل مجمس الوزراء ...(

مفاىيـ االصطبلحات التي ظيرت مرافقة ليا والقوانيف التي تدؿ عمى ىذا عمى وفؽ يجب تعريفيا 
, حيث عرفت الكتمة عمى أنيا اجتماع مجموعة مف النواب غرضيـ تحقيؽ ىدؼ وبرنامج سياسي  المفيـو

عني أف مف يستطيع أف يجمع في كتمتو مشترؾ بيف النواب ويكوف ألغراض نيابية, أما األكبر عددًا ي
أكثر عدد مف النواب يكوف عمى رئيس الجميورية تكميؼ مرشحو لتشكيؿ الحكومة, وىذا التعريؼ 

ض الدستوري ألنُو ال يمكف المذكور ىو ليس تحميؿ لبلصطبلح بؿ أنُو تعريؼ يعبر بوضوح عف الغر 
المحكمة االتحادية العميا أف الكتمة األكبر ىي  . وكذلؾ ذكرت(ٛ)ف الكتمة تشكؿ ألغراض انتخابيةالقوؿ إ

عبارة عف تجمع مكوف مف أكبر عدد مف النواب في الجمسة األولى لمبرلماف, وليست الكتمة التي تصدرت 
عمى أنيا تجمعات تنشأ داخؿ مجمس النواب كذلؾ . وتعرؼ الكتمة البرلمانية األكبر (ٜ)نتائج االنتخابات

 .(ٓٔ)مع الحكومة أو ضدىامتبعة سياسة معينة تكوف 
                                                           

 .ٜٙٓٔص, د. احمد مختار عمر , مصدر سابؽ  (ٔ)
 .٘ٓ٘, صٕٜٛٔ, دار العمـ لممبلييف, بيروت ٔجبراف مسعود, الرائد الصغير, ط (ٕ)
 .ٜ٘ٛٔص, سابؽ, مصدر أحمد مختار عمرد. ( ٖ)
 .ٔٔ, صٜٓٙٔ, دار مكتبة الحياة , بيروت,  ٘أحمد رضا, معجـ متف المغة , ج( ٗ)
 ( مف سورة النور.ٔٔاآلية )( ٘)
 ( مف سورة االنعاـ.ٖٕٔاآلية )( ٙ)
 .ٜٙٛٔد. أحمد مختار عمر, مصدر سابؽ, ص( ٚ)
 .ٜٕٔ, صٕٓٔٓحامد الجبوري, المركز القانوني لمكتمة األكبر, المجمة البرلمانية, العدد األوؿ, بغداد, ( ٛ)
ر والخبلفات السياسية, مقاالت وآراء قانونية, تصدر عف مركز سعد محمد حسف الكندي, الكتمة البرلمانية األكب( ٜ)

 .ٕ, صٕٛٔٓالدراسات االستراتيجية, جامعة كرببلء, 
, منشورات الحمبي الحقوقية, ٔد. صبلح مطر, القاموس القانوني الثبلثي, ط –د. موريس نخمة  –رومي بعمبؾ د. ( ٓٔ)

 .ٖٖٙٔ, صٕٕٓٓبيروت, لبناف, 
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. وأف أي كتمة (ٔ)( متضمنة مجموعة مف التقاليدGroupومصطمح الكتمة ىي ذات أصؿ فرنسي )
ىدفيا تطبيؽ برنامج الحزب الذي يمثمُو, واتباع سياسات معينة لمحزب وتعزيز تمؾ السياسات عندما يتـ 

عمى جميع اعضاء الكتمة أف يدعموه  , وأي قرار يتـ اتخاذُه في المجمس يجب طرح قضايا في البرلماف
أف لمكتمة النيابية األكبر أىمية فضبًل عف ذلؾ .(ٕ)ويحترموا جميع القرارات مف أجؿ التوصؿ إلى تسوية

كبيرة في توجيو عضو البرلماف والقياـ بعممو, وذلؾ وفؽ قواعد معينة ومصدر ىذِه القواعد قد يكوف 
 .(ٖ)درىا العرؼالدستور أو النظاـ الداخمي واحيانًا مص

 انفـرع انـخاًَ                                                    

 متٍٍس انكتهح األكرب ػًا ٌتشثّ تٓا

سنحاوؿ في ىذا الفرع تمييز الكتمة األكبر عف غيرىا مف المصطمحات التي تختمط معيا وعمى 
 -النحو اآلتي:

 :فائزةأواًل: التمييز بين الكتمة األكبر والكتمة ال
", الكتمة النيابية األكثر عدداً " بديبًل عف مصطمح "الكتمة األكبرالقوى السياسية مصطمح " تستعمؿ

فأف المقصود مف المصطمحيف استمر محؿ جدؿ في العراؽ ويكاد يتحوؿ إلى معرقؿ أساسي في الحياة 
نما يمكف . وكما أسمفنا سابقًا أنُو ال يوجد تعريؼ معيف لمكتمة األكبر (ٗ)السياسية في القوانيف العراقية وا 

تعريفيا مف المصطمحات القريبة ليا فيمكف تعريؼ الكتمة األكبر بأنيا تمؾ الكتمة التي تتفوؽ عمى بقية 
. أو تعرؼ بانيا ىي الكتمة التي تتشكؿ داخؿ البرلماف وليس (٘)الكتؿ مف حيث عدد النواب التي تضميـ

. وتفسير لجنة صياغة الدستور لمكتمة األكبر كاف بانيا ىي (ٙ)اتبالضرورة الكتمة الفائزة في االنتخاب

                                                           
, المركز العربي لمنشر والتوزيع, ٔالرحمف, المركز القانوني لعضو البرلماف )دراسة مقارنة(, طأفيف خالد عبد د. ( ٔ)

 .ٕ٘٘, صٕٚٔٓالقاىرة, 
كيفف ديفوو ونوفاسكوتيا, دور الكتؿ البرلمانية االئتبلفية, ترجمة نور االسعد, المعيد الديمقراطي العربي, بيروت, ( ٕ)

 .ٛ-ٚ, صٕ٘ٓٓ
 .ٕ٘٘ص, سابؽ, مصدر رحمفأفيف خالد عبد الد. ( ٖ)
, تاريخ زيارة الموقع  omayat.chlwww.Aمشرؽ عباس, الكتمة األكثر عددًا, مقاؿ منشور عمى الموقع االلكتروني, ( ٗ)
ٙ/ٔٔ/ٕٓٔٛ. 
, ٜٕٔٓعمار رحيـ الكناني, مصطمحات ومفاىيـ نيابية, دائرة البحوث, مجمس النواب العراقي,  -د. مصطفى ناجي ( ٘)

 .ٜٕص
 .ٕد محمد حسف الكندي, مصدر سابؽ, صسع( ٙ)
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تعرؼ ف. أما الكتمة الفائزة (ٔ)الكتمة الفائزة في االنتخابات والحاصمة عمى أكبر عدد مف المقاعد البرلمانية
 تيىي الكتمة االنتخابية التي فازت في االنتخابات وحصمت عمى المركز األوؿ مف بيف الكتؿ البرلمانية ال

. وتعرؼ الكتمة الفائزة (ٕ)ستكمؼ بتشكيؿ الحكومة وىذا معموؿ بو في كؿ الدوؿ الديمقراطية بالعالـ
بالمعنى القانوني ليا بأنيا الكتمة الحاصمة عمى أغمبية الثمثيف أي ثمثي عدد مقاعد مجمس النواب العراقي 

الحكومة أو أنيا الكتمة الفائزة  ( مقعدًا, لكي تقوـ بمفردىا مف اختيار رئيس الجميورية وتشكيؿٜٕٔ)
( مقعدًا مخصصة ٘ٙٔباألغمبية المطمقة أي النصؼ زائد واحد مف عدد مقاعد البرلماف وعدد مقاعدىا )

ائزة, الفمة ػػػػػػػوني لمكتػػػػيوـ القانالمفو ػػذا ىػا ىػػػمفردىػػػػػكومة بػػيؿ الحػػػػػكػا لتشػػػػػػية تؤىميػػػػػية برلمانػػػػػفي ىذا أغمب
 ٗٙٔأما التي تفوز بأقؿ مف ىذا العدد فيي فائزة نسبيًا أي أف الكتمة التي تفوز بمقعد واحد أو تفوز بػػػػػ 

. وليس بالضرورة أف تكوف الكتمة الفائزة ىي الكتمة األكبر, ألف اآلخريف قد (ٖ)مقعدًا تعد فائزة نسبياً 
لكتمة الفائزة وبذلؾ يشكموف ىـ الكتمة األكبر يجتمعوف مع بعضيـ بتحالؼ واحد ويكوف عددىـ أكثر مف ا

رادة المشرع الدستوري لـ تكف متجية إلى منح القائمة الفائزة حؽ تشكيؿ الحكومة بمجرد فوزىا  .(ٗ)عدداً  وا 
"يكمف رئيس عدديًا في االنتخابات, ولو أراد ذلؾ لنص عميو صراحة في الدستور عمى النحو اآلتي: 

لفائزة أو الكيان االنتخابي الفائز عدديًا في االنتخابات بتشكيل مجمس الجميورية مرشح القائمة ا
كما ىو منصوص عميو في دساتير العديد مف الدوؿ, وال يوجد ما يمنع دستوريًا أف تشكؿ  الوزراء ..."

الكتمة الفائزة باالنتخابات الحكومة إذا بقيت ىي الكتمة النيابية األكبر, ودخمت مجمس النواب وأصبح 
فائزوف فييا نوابًا وبعدد يفوؽ عمى نواب بقية الكتؿ األخرى, فينا وصفيا القانوني سيتحوؿ مف قائمة ال

, وسوؼ يتـ تكميفيا بتشكيؿ (٘)فائزة في االنتخابات إلى )الكتمة النيابية األكثر عددًا( في مجمس النواب
 .(ٙ)الحكومة عمى اساس عدد نوابيا

 : ر والتحالف السياسيثانيًا: التمييز بين الكتمة األكب

                                                           
 .ٖٗٔص, مصدر سابؽ, محمد عزت فاضؿ الطائيد. ( ٔ)
رفعػػػػػت صػػػػػبري البيػػػػػاتي, الديمقراطيػػػػػة بػػػػػيف القائمػػػػػة الفػػػػػائزة والكتمػػػػػة الكبػػػػػرى, مقػػػػػاؿ منشػػػػػور عمػػػػػى الموقػػػػػع االلكترونػػػػػي, ( ٕ)

omwww Alzzaman.c,  ٗتاريخ زيارة الموقع/ٔٔ/ٕٜٓٔ. 
ات تشكيؿ الحكومة العراقية الجديدة, دراسات استراتيجية, اقتصادية, سياسية, المركز عمي المؤمف, مخاضد. ( ٖ)

 .ٕ, صٕٛٔٓالديمقراطي العربي, المانيا, 
 مصػػػػػػػػطفى ناصػػػػػػػػر, مفيػػػػػػػػـو الكتمػػػػػػػػة الفػػػػػػػػائزة درس لمتحالفػػػػػػػػات الجديػػػػػػػػدة, مقػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػػور عمػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػع االلكترونػػػػػػػػي,( ٗ)

omakhbar.c-lA\\https:ٕٔاريخ زيارة الموقع , ت/ٗ/ٕٜٓٔ. 
 .ٜٕص, مصدر سابؽ, عمار رحيـ الكناني -د. مصطفى ناجي  (٘)
آيػػػػػاس السػػػػػاموؾ, المفيػػػػػـو الدسػػػػػتوري لمكتمػػػػػة النيابيػػػػػة األكثػػػػػر عػػػػػددًا, مقػػػػػاؿ منشػػػػػور عمػػػػػى موقػػػػػع المحكمػػػػػة االتحاديػػػػػة ( ٙ)

 .ٜٕٔٓ/٘/ٕٗتاريخ زيارة الموقع  , .qiwww. Iraqfsicالعميا,
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يعرؼ التحالؼ السياسي بأنُو اتحاد بيف حزبيف أو أكثر مف االحزاب لتحقيؽ أىداؼ وأفكار 
يعرؼ بأنُو التحالؼ الذي يتـ تشكيمُو مف قبؿ الحزب الفائز في العممية كذلؾ  .(ٔ)مشتركة في بمد معيف

ة لـ يتمكف مف أحراز األغمبية المطموب االنتخابية, لمحصوؿ عمى تأثير أعظـ ونفوذ أكبر لكف ىذا الحزب
زاب ػػدة احػػػػػػعراـ عقد تحالؼ مع حزب أو ػػػ, مما يضطر إلى أب فردهِ ػػػالتي تمكنو مف تشكيؿ الحكومة بم

. والتحالفات السياسية غالبًا ما تكوف ممكنة في االنظمة البرلمانية, ألف الحكومات (ٕ)لتشكيؿ الحكومة معاً 
ات المنتخبة األمر الذي يجعؿ استمرار الوزارة في السمطة يكوف متوقؼ عمى استمرار تنبثؽ مف البرلمان

. ألنُو مف غير الممكف تصور أو قياـ نظاـ سياسي لـ تنتظـ فيو تحالفات (ٖ)تحالؼ األغمبية النيابية
دارتيا, وكاف العراؽ  مف ضمف سياسية, سواء كانت تحالفات انتخابية أو قوى معارضة لتأليؼ الوزارة وا 

الدوؿ التي شيدت وجود أكثر مف نوع وشكؿ لمتحالفات, ويحتاج التحالؼ مف أجؿ أف تتـ إدارتو بصورة 
صحيحة إلى إطار وىيكؿ تنظيمي خاص بِو, تحكمو آليات عمؿ موثوؽ بيا تمت صياغتيا بطريقة 

مة األكبر والتحالؼ وعميو نستطيع إجماؿ بعض الفوارؽ بيف الكت .(ٗ)قانونية وتفسيرات وتأويبلت متعددة
 -السياسي باآلتي:

: الكتمة اختصاصاتيا تكوف أشمؿ وأعـ حيث تقوـ باإلشراؼ عمى السياسات من حيث االختصاص -ٔ
الداخمية التي يتبعيا االعضاء, أما التحالؼ يقـو عمى اساس التنسيؽ في التوجييات السياسية وتميؿ إلى 

 .(٘)ايجاد تكافؤ ما بيف االعضاء

: تنشأ الكتمة ألغراض نيابية, أما التحالؼ السياسي ينشأ لوجود عدة دوافع تساىـ الغرض من حيث -ٕ
في قياـ ىذِه التحالفات فقد تكوف ألغراض انتخابية أو ىدفيا الفوز في االنتخابات أو االطاحة بحكومة أو 

 .(ٚ), وكذلؾ تنشأ ألغراض سياسية(ٙ)تمرير قانوف ما

                                                           
 .ٙ٘ص, سابؽ, مصدر انيعمار رحيـ الكن -د. مصطفى ناجي  (ٔ)
, مركز المعرفة ٔصييب مصطفى آميدي , التحالفات السياسية في العصر الحديث مف المنظور اإلسبلمي, ط( ٕ)

 .ٔٙ, صٕٚٔٓلمدراسات واالبحاث, عماف, االردف, 
جستير, كمية عبد الرحمف محمد عبد العزيز الشراب, أحكاـ التحالفات السياسية في ضوء الواقع المعاصر, رسالة ما( ٖ)

 .ٕ٘, صٕٓٔٓالقانوف والشريعة, الجامعة اإلسبلمية, فمسطيف, 
,  omwww.Iraqicp.c ,تحالفات سياسية, مقاؿ منشور عمى الموقع االلكتروني –جاسـ الحمفي, تحالفات انتخابية ( ٗ)

 .ٜٕٔٓ/ٕ/ٗٔتاريخ زيارة الموقع 
, ٕٗٓٓ( , ٖٜٓابحاث سياسية , الحوار المتمدف , العدد )عادؿ السمماف, االحبلؼ والتكتبلت الدولية , مواضيع و ( ٘)

 .ٕص
اضاءت حوؿ مفيـو التحالفات السياسية بيف االحزاب, مقاؿ منشور عمى الموقع , شياب الديف عبد الرزاؽ عبد اهلل (ٙ)

 .ٜٕٔٓ/٘/٘ٔ, تاريخ زيارة الموقع  www,sudaress.com ,االلكتروني
 .ٛ, صٜٛٚٔلسياسية والدولية, عالـ المعرفة, الكويت, د. محمد عزيز شكري, التكتبلت ا( ٚ)
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ة األكبر يتـ تشكيميا بعد االنتخابات طبقًا لتفسير المحكمة االتحادية : الكتممن حيث وقت التشكيل -ٖ
العميا, أما التحالفات السياسية فقد تشكؿ قبؿ االنتخابات بيف عدد مف االحزاب والشخصيات الداخمة في 

اخبيف, مما يؤىميا مجتمعة لمحصوؿ االنتخابات مف أجؿ حصوؿ االحزاب عمى أكبر عدد مف اصوات الن
صب رئاسة الجميورية أو الوصوؿ إلى مجمس النواب أو يؤىميا لتشكيؿ الحكومة, أما تشكيؿ عمى من

 .(ٔ)التحالفات بعد االنتخابات فيكوف بيف االحزاب التي فازت باالنتخابات لتشكيؿ الحكومة

 .(ٕ): الكتمة تكوف تحالؼ دائـ, أما التحالؼ السياسي فقد يكوف تحالؼ دائـ أو مؤقتمن حيث الزمن -ٗ

: الكتمة األكبر يتـ اإلعبلف عنيا في الجمسة البرلمانية األولى عف طريؽ اجتماع من حيث التشكيل -٘
االحبلؼ وأف الخطوة األىـ إلعبلف الكتمة األكبر يكوف مف خبلؿ تقديـ كتاب أو وثيقة رسمية موقعة مف 

)الرئيس المؤقت( لكي يتـ  قبؿ االطراؼ السياسية المنضوية بالكتمة األكبر وتقديميا إلى رئيس السف
. أما التحالفات السياسية فالنظاـ السياسي (ٖ)اعتمادىا وتسجيميا بشكؿ رسمي في الجمسة البرلمانية األولى

في تشكيؿ التحالفات, فالتحالؼ ليس وحدة اندماجية بيف االطراؼ  يقـو بدور ميـ وجوىريونظاـ االقتراع 
شفوي أو مكتوب فيحتفظ كؿ طرؼ فيو بشخصيتو الحزبية السياسية المتحالفة, بؿ ىو مجرد تعاقد 

 .(ٗ)وتنظيمو وىياكمو

 ثالثًا: التمييز بين الكتمة األكبر والكيان السياسي:

يعرؼ الكياف السياسي عمى أنُو منظمة بما في ذلؾ أي حزب سياسي, وتتكوف مف مجموعة 
و آراء مشتركة بيدؼ التعبير عف ناخبيف مؤىميف يتآزروف بصورة طواعية عمى اساس افكار أو مصالح أ

مصالحيـ ونيؿ النفوذ, وتمكيف مندوبييـ مف ترشيح أنفسيـ لمنصب عاـ, بشرط أف تحصؿ ىذِه المنظمة 
عمى المصادقة الرسمية عمى أنيا كياف سياسي مف قبؿ المفوضية المستقمة لبلنتخابات في العراؽ, كذلؾ 

فردِه ينوي ترشيح نفسو النتخابو في منصب عاـ شرط بم عبارة الكياف السياسي بأنيا شخص واحدتعرؼ 

                                                           
بػػػػػػػرايف أودي, تحػػػػػػػالؼ القػػػػػػػوى دليػػػػػػػؿ البنػػػػػػػاء واالنضػػػػػػػماـ وبنػػػػػػػاء التحالفػػػػػػػات السياسػػػػػػػية, بحػػػػػػػث منشػػػػػػػور فػػػػػػػي المعيػػػػػػػد ( ٔ)

 .ٕالديمقراطي الوطني, العراؽ, بدوف عدد وسنة نشر, ص
 .ٖ, مصدر سابؽ, صعادؿ السمماف(ٕ)
مػػػػة األكبػػػػر سػػػػيكوف بكتػػػػاب رسػػػػمي يقػػػػدـ بالجمسػػػػة األولػػػػى لمبرلمػػػػاف, مقػػػػاؿ منشػػػػور عمػػػػى محمػػػػد العكيمػػػػي, اعػػػػبلف الكت( ٖ)

 .ٜٕٔٓ/ٛ/ٕٙ, تاريخ زيارة الموقع  www. Iraqicp. Comالموقع االلكتروني , 
محمػػػػػػػد بػػػػػػػوالمي, أي تحالفػػػػػػػات لبنػػػػػػػاء الدولػػػػػػػة الديمقراطيػػػػػػػة, مواضػػػػػػػيع وابحػػػػػػػاث سياسػػػػػػػية, الحػػػػػػػوار المتمػػػػػػػدف, العػػػػػػػدد ( ٗ)

 .ٕ, صٕٚٔٓ, ٗ٘٘٘
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. وعميو ينبغي التمييز بيف الكتمة (ٔ)حصوؿ ىذا الشخص عمى المصادقة الرسمية مف قبؿ المفوضية
 -األكبر والكياف السياسي مف بعض النواحي اآلتية:

صوات إلى رجمة األزتُو نتائج االنتخابات وت: الكتمة األكبر ىي ما أفر من حيث المركز القانوني -ٔ 
وجد ألجؿ أف يخوض االنتخابات بغض النظر عف نتيجة االنتخابات, . أما الكياف السياسي فقد (ٕ)مقاعد

ومف ثـ فأف المركز القانوني لمكيانات السياسية التي فازت باالنتخابات يتحوؿ إلى اشخاص قانونية كؿ 
أف يكوف جزءًا مف تكتؿ نيابي كذلؾ ف حؽ النائب منيـ يمثؿ نفسُو باعتباره نائبًا في المجمس النيابي, وم

. فالكياف ومقاعده يصبح كتمة بمجرد دخولو في البرلماف وىذا واضح لكؿ مف دخؿ البرلماف أو (ٖ)جديد
عمؿ فيو وأف لكؿ كياف سياسي مكتب داخؿ مجمس النواب ويطمؽ عميو كتمة عمى سبيؿ المثاؿ كتمة 

 .(ٗ))ائتبلؼ دولة القانوف(
: الكتمة األكبر تؤلؼ ألغراض وأىداؼ نيابية, أما الكياف السياسي يؤلؼ ألغراض يث الغرضمن ح -ٕ

 .(٘)وأىداؼ انتخابية

: الكتمة النيابية تحكميا قوانيف مجمس النواب وىي النظاـ الداخمي لمجمس النواب من حيث القانون -ٖ
, أما ٕ٘ٓٓلسنة  ٕٔرقـ  وقانوف ٕٛٔٓلسنة  ٖٔ. وقانوف مجمس النواب رقـ ٕٙٓٓالعراقي لعاـ 

قبؿ الفوز  ٕٚٓٓلسنة  ٔٔيحكمُو قانوف المفوضية العميا المستقمة لبلنتخابات رقـ فالكياف السياسي 
 ٖٕٔٓلسنة  ٘ٗوقانوف االنتخابات رقـ  ٕ٘ٔٓلسنة  ٖٙباالنتخابات, وقانوف االحزاب السياسية رقـ 

 .(ٙ)المعدؿ عميو
كتمة األكبر البد مف وجود شروط )أواًل( اجتماع مجموعة : لكي تتحقؽ المن حيث شروط التشكيل -ٗ

نواب ألغراض نيابية, أي أف تشكؿ الكتمة مف نواب بعد إدائيـ اليميف الدستورية, )ثانيًا( أف يتـ تأليفيا 

                                                           
 (.ٔ, القسـ الثاني, الفقرة )ٕٗٓٓ( عاـ ٘ٔسمطة االئتبلؼ المؤقتة . أمر رقـ )( ٔ)
)دراسة في اشكالية الرئاسات الثبلث(, مكتبة  ٖٕٓٓد. أحمد يحيى الزىيري, العممية السياسية في العراؽ بعد عاـ ( ٕ)

 .ٕٛٔ, صٕٚٔٓالسنيوري, بيروت, 
 , mwww.Kitabat.Co تمة األكبر, مقاؿ منشور عمى الموقع االلكتروني,عمار رحيـ الكناني, اإلطار القانوني لمك( ٖ)

 .ٜٕٔٓ/٘/ٔٔتاريخ زيارة الموقع 
  .ٕٛٔص, مصدر سابؽ, د. أحمد يحيى الزىيري (ٗ)
 .ٕٛٔص, مصدر سابؽ, حامد الجبوري  (٘)
وما  ٖٕٛ, صٕٙٔٓ, مكتبة السنيوري, بيروت, ٖٕٔٓ-ٕٜٗٔعمي حسيف سفيح, قوانيف االنتخابات في العراؽ ( ٙ)

 بعدىا.
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بعد مصادقة المحكمة عمى نتائج االنتخابات أي بعد اكتساب المرشح الفائز في االنتخابات الصفة 
 أفػػػػػػػػػػػالشػػػؽ بػػػػػػور تتعمػػػػػيا أمػػػػكياف مف حيث الشروط والتأسيس والترشيح والمصادقة جميعػػػػمػالنيابية. أما ا

االنتخابي ومف ثـ فأف وجود ىذِه الكيانات مف أجؿ خوض االنتخابات يكوف بموجب قانوف المفوضية 
 .(ٔ)/ ثانيًا(ٗالعميا المستقمة لبلنتخابات استنادًا إلى المادة )

 ادلغهة انخاًَ                                                      
 تفسري احملكًح االحتادٌح نهكتهح انٍُاتٍح األكخر ػذدا  

تمارس المحكمة االتحادية العميا العديد مف االختصاصات المشار إلييا في دستور جميورية 
. (ٕ)حكمة ىي تفسير النصوص الدستورية, ومف أىـ االختصاصات التي تمارسيا المٕ٘ٓٓالعراؽ لعاـ 

ألف التفسير الدستوري يعتبر مف المواضيع االساسية التي يقوـ المشرع الدستوري بتنظيميا, ونظرًا 
لخصوصية تفسير النصوص الدستورية وما تتصؼ بو مف السمو فقد تـ إسناد ميمة التفسير إلى 

, وبالعودة إلى ٕ٘ٓٓلسنة  ٖٓانونيا رقـ المحكمة االتحادية العميا التي تـ تشكيميا بموجب ق
(, فقد ٖٜاختصاصات المحكمة االتحادية المتعمقة بتفسيرىا لنصوص الدستور التي وردت في المادة )

اصدرت العديد مف القرارات التفسيرية الممزمة لمجميع والتي ليا األثر الكبير عمى مجريات العممية 
, ٕٓٔٓ/اتحادية/ٕ٘مؾ القرارات ىو قرار المحكمة االتحادية رقـ السياسية والنظاـ الدستوري, ومف أبرز ت

فرعيف وعمى . لذا سوؼ نقسـ ىذا المطمب عمى (ٖ)/ أواًل( مف الدستورٙٚالمتعمؽ بتفسير نص المادة )
 -النحو اآلتي:

 ( من الدستور.62الفرع األول : موقف المحكمة االتحادية العميا من تطبيق المادة )

 .حجية الحكم الصادر بالتفسيرالفرع الثاني : 

 
 
 

                                                           
 .ٖ, صسابؽمصدر  ,عمار رحيـ الكناني (ٔ)
محمد حسناوي شويع, الطبيعة القانونية لمتفسير الصادر مف المحكمة االتحادية, بحث منشور في مجمة الكوفة لمعمـو ( ٕ)

 .ٗٔ, صٕٕٔٓ(, ٗٔالقانونية والسياسية, كمية القانوف, جامعة الكوفة, العدد )
شكالياتو )دراسة مقارنة(, بحث  فوزي حسيفد. ( ٖ) سمماف, االختصاص التفسيري لممحكمة االتحادية العميا في العراؽ وا 

, ٕ٘ٔٓ(, ٘ٔ(, العدد )ٗمنشور في مجمة كمية القانوف لمعمـو القانونية والسياسية, كمية القانوف, جامعة كركوؾ , المجمد )
 .ٕٚٚص
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 انفرع األٔل
 ( يٍ انذستٕر67يٕلف احملكًح االحتادٌح انؼهٍا يٍ تغثٍك ادلادج )

كما ذكرنا  ٕ٘ٓٓ( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٙٚيكمؼ رئيس الجميورية بموجب المادة )
" الكتمة النيابية األكثر عدداً ة "مرشح الكتمة النيابية األكثر عددًا بتشكيؿ مجمس الوزراء, وقد أثارت عبار 

جداًل واسعًا عمى المستوى القانوني والسياسي واختبلفًا في التفسير بعدما قامت المفوضية العميا المستقمة 
وقد فازت القائمة العراقية آنذاؾ  .(ٔ)ٕٓٔٓلبلنتخابات باإلعبلف عف نتائج االنتخابات البرلمانية لعاـ 

, وتمتيا دولة القانوف بالمرتبة الثانية وعدد مقاعدىا بمغ اً ( مقعدٜٔمى )بالمرتبة األولى حيث حصمت ع
( مقعدًا وقائمة التحالؼ الكردستاني فازت ٔٚ( مقعدًا, ثـ قائمة االئتبلؼ الوطني بمغ عدد مقاعدىا )ٜٛ)

 ( مفٙٚنشأ اختبلؼ في تفسير نص المادة )إذ  .(ٕ)( مقعداً ٖٗبالمرتبة األخيرة بعد أف حصمت عمى )
( التي يمنحيا الدستور حؽ تشكيؿ الحكومة وتسمية الكتمة النيابية األكثر عدداً الدستور بشأف مفيوـ )

المرشح لمنصب رئاسة الوزراء, فبينما تذىب القائمة العراقية إلى القوؿ بأنيا القائمة الفائزة بعدد أكثر مف 
منصب رئاسة الوزراء مف بيف االصوات في االنتخابات وبالتالي فأف مف حقيا أف ترشح المكمؼ ل

تشكيؿ الحكومة ىي سيتولى صفوفيا ليقوـ بتشكيؿ الحكومة المقبمة, يرى ائتبلؼ دولة القانوف أف مف 
جراء التحالفات بيف القوائـ في المجمس النيابي,  الكتمة النيابية التي تضـ األكثر عددًا بعد االنتخابات وا 

(, سببُو الكتمة النيابية األكثر عدداً حديد المقصود مف عبارة )وىذا التعدد في التفسيرات والتبايف في ت
التنافس بيف القوائـ واالحزاب الذي تجاوز قواعد العمؿ السياسي وحتى أخبلقيات المنافسة في ظؿ أجواء 
ديمقراطية ال تحكميا أية ضوابط, وأصبح كؿ طرؼ أو كؿ شخص سياسي أو غير سياسي يفسر 

مراعاة لقواعد ومرجعية التفسير لمنصوص الدستورية غير لمصالحُو مف  النصوص حسب ىواه أو وفقاً 
.وألجؿ حؿ الخبلؼ حوؿ تفسير النص الدستوري ينبغي الرجوع إلى مرجعية قضائية وىي (ٖ)والقانونية

( اختصاص ٖٜ( التي منحيا الدستور في المادة )المحكمة االتحادية العمياالسمطة القضائية العميا أي )
( ٜٜٚٔ. فأرسؿ مكتب مجمس الوزراء إلى المحكمة كتابو المرقـ )ـ. ر. ف/ (ٗ)وصو الدستوريةتفسير نص

( مف دستور جميورية ٙٚمطالبًا فيو رأي المحكمة القانوني بخصوص المادة ) ٕٓٔٓ/ٖ/ٕٔبتاريخ 
رة, حيث نظرت ( الواردة في المادة المذكو الكتمة النيابية األكثر عدداً وتفسيرىا لعبارة ) ٕ٘ٓٓالعراؽ لعاـ 

                                                           
 .ٕٛٔصمصدر سابؽ,  الدولة االتحادية,ازدواجية السمطة في  ,رافع خضر صالح شبرد. ( ٔ)
ستار جبار عبلي, االنتخابات العراقية وتأثيرىا في االستقرار والتنمية, بحث منشور في مجمة دراسات دولية, مركز د. ( ٕ)

 .ٖٔٔ, صٕٕٔٓ(, ٗ٘الدراسات االستراتيجية والدولية, جامعة بغداد, العدد )
 .ٖٚٔ, صٕٓٔٓ, دار آراس لمطباعة والنشر, أربيؿ, ٔي, طمنذر الفضؿ, مشكبلت الدستور العراقد. ( ٖ)
د. حسيف جبار النائمي, االختصاص التفسيري لممحكمة االتحادية العميا في العراؽ, بحث منشور في مجمة المحقؽ  (ٗ)

 .ٙٔ, صٕٚٔٓ, ٖالحمي لمعمـو القانونية والسياسية, كمية القانوف, جامعة بابؿ, العدد 
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( مف الدستور بفقراتيا الخمسة ٙٚالمحكمة بتفسير ىذا النص ووجدت مف خبلؿ استقراءىا لنص المادة )
أتي ( مف الدستور يػٙٚؽ احكاـ المادة )أف تطبي,  ومف استقراء بقية النصوص الدستورية ذات العبلقة

( مف ٗ٘يس الجميورية, طبقًا ألحكاـ المادة )د انعقاد مجمس النواب بدورتو الجديدة بناًء عمى دعوة رئػػػػعػب
الدستور, وبعد انتخاب مجمس النواب في أوؿ جمسة لُو رئيسًا لممجمس ثـ نائبًا أوؿ ونائبًا ثانيًا لُو استنادًا 

ما ىو عمى وفؽ ( مف الدستور, بعدىا يتولى المجمس انتخاب رئيس الجميورية الجديد ٘٘ألحكاـ المادة )
( مف الدستور, وبعد أف يتـ انتخاب رئيس الجميورية يكمؼ خبلؿ خمسة عشر ٓٚمنصوص عميو في )

بتشكيؿ مجمس الوزراء, ووجدت المحكمة  –مرشح الكتمة النيابية األكثر عددًا  –يومًا مف تاريخ انتخابو 
ثر )أن تعبير )الكتمة النيابية األك, ىو: ٕٓٔٓ/اتحادية/ٕ٘مف خبلؿ قرارىا التفسيري الذي اصدرتو رقـ 

عددًا( يعني: أما الكتمة التي تكونت بعد االنتخابات من خالل قائمة انتخابية واحدة دخمت االنتخابات 
باسم ورقم معينين وحازت عمى العدد األكثر من المقاعد, أو الكتمة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر 

تكتمت في كتمة واحدة ذات كيان  من القوائم االنتخابية التي دخمت االنتخابات بأسماء وأرقام مختمفة ثم
واحد في مجمس النواب أييما أكثر عددًا, فيتولى رئيس الجميورية تكميف مرشح الكتمة النيابية التي 
اصبحت مقاعدىا النيابية في الجمسة األولى لمجمس النواب أكثر عددًا من الكتمة أو الكتل األخرى 

وصدر ىذا الرأي باالتفاؽ في  ( من الدستور(62بتشكيل مجمس الوزراء استنادًا ألحكام المادة )
ٕ٘/ٖ/ٕٓٔٓ(ٔ). 

قرار المحكمة ىي ليست الكتمة التي فازت بأكثر عدد عمى وفؽ ونمحظ أف تفسير الكتمة النيابية 
نما يتسع مفيوميا لتشمؿ  مف اصوات اعضاء المجمس النيابي عند مقارنتيا مع بقية الكتؿ األخرى, وا 

. ورأي (ٕ)ـ أكثر مف تحالؼ انتخابي وتـ تسجيمو في الجمسة البرلمانية األولىالكتمة الكبيرة التي تض
المحكمة التفسيري حسب رأي البعض يكوف متماشيًا مع الواقع السياسي الذي يفرضُو النظاـ الديمقراطي 

في ا المشكمة ذاتي .وقد تكررت(ٗ), لمكتؿ السياسية الفائزة في االنتخابات التشريعية العراقية(ٖ)المرف
فقاـ رئيس الجميورية آنذاؾ أيضًا بتقديـ طمب إلى المحكمة  ٕٗٔٓاالنتخابات البرلمانية الثالثة لعاـ 

ىي الكتمة النيابية األكبر, ولكف رد المحكمة كاف كقرارىا السابؽ حادية العميا لبياف رأييا حوؿ مف االت

                                                           
 .ٕٓٔٓ/ٖ/ٕ٘الصادر في  ٕٓٔٓ/اتحادية/ٕ٘مة االتحادية العميا التفسيري المرقـ ينظر: قرار المحك( ٔ)
 .ٕٚص, ٜٕٔٓدليؿ العمؿ النيابي في العراؽ, مكتبة السنيوري, بيروت,  ,ب د. مصدؽ عادؿ طال( ٕ)
, دار ورد لمنشر ٔقاسـ العبودي, تأثير النظـ االنتخابية في النظاـ السياسي )دراسة مقارنة بالتجربة العراقية(, ط( ٖ)

 .ٚٔٔ, صٕٕٔٓوالتوزيع, األردف, 
, دار تموز ٔسرى ىاشـ محمد صادؽ النعيمي, االنتخابات البرلمانية االتحادية في العراؽ وآفاقيا المستقبمية, طد. ( ٗ)

 .ٚٓٔ, صٕ٘ٔٓلمطباعة والنشر والتوزيع , دمشؽ, 
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. أما في (ٔ) التفسيري السابؽذا القرار ة بيػػػ, وأكدت عمى إلزاـ السمطات كافٕٓٔٓ/اتحادية/ٕ٘المرقـ 
 , فكاف مف المتوقع أف تصدر المحكمة رأيًا وليس قرارًا ومف ثـٕٛٔٓاالنتخابات البرلمانية الرابعة لعاـ 

المحكمة رفع دعوى لذات  لف يكوف ممزمًا لؤلطراؼ المتخاصمة وبإمكاف الطرؼ المتضرر مف رأي
 .(ٖ). فيكوف قرارىا ممزمًا وباتًا وغير قابؿ لمطعف أيضاً (ٕ)الخبلؼالمحكمة يطالب فييا بإصدار قرار بشأف 

واآللية المعتمدة في تكميؼ زعيـ الحزب المعيار ف مثؿ ىذا القرار بالرأي الذي صدر فيو قمب وا  
. وأيد (ٗ)الفائز في االنتخابات وخالؼ اإلرادة الشعبية التي قامت باختيار القائمة العراقية لتأليؼ الحكومة

( مف الدستور, إذ يرى اصحاب ىذا االتجاه أنُو ليس ٙٚبعض اتجاه المحكمة في تفسيرىا لنص المادة )ال
ف الصحيح ثر عددًا في المجمس النيابي, إذ إمف الضروري أف تكوف الكتمة الفائزة باالنتخابات ىي األك

ي أعبله, فالدستور ذكر ىو ما ذىبت إليِو المحكمة االتحادية العميا في رؤيتيا لتفسير النص الدستور 
عبارة )الكتمة النيابية( ولـ يذكر عبارة )الكتمة االنتخابية( فالفرؽ كبير بينيما, ألف الكتمة النيابية األكثر 
عددًا ىي التي سيكمؼ رئيس الجميورية مرشحيا لمنصب رئاسة مجمس الوزراء خبلؿ خمسة عشر يومًا 

( عضو مف مجموعة ٖٙٔواًل( والتي يجب أف يبمغ عددىا )/ أٙٚمف تاريخ انتخابو, طبقًا لنص المادة )
. لكف البعض لـ يؤيد ىذا التفسير, ألنُو لـ يحؿ ىذِه المشكمة بؿ (٘)( عضو لتكوف الكتمة النيابيةٜٕٖ)

زادىا تعقيدًا وكاف ىناؾ تشكيؾ بأف ىذا الرأي بقرار المحكمة ىو مسيس لصالح بعض االطراؼ السياسية 
زمة إلى الحد الذي تـ فيو تجاوز التوقيتات الدستورية في االنتخابات البرلمانية لعاـ والقوى واستمرت األ

, الختيار الرئاسات الثبلث وكانت المدة الدستورية الفعمية تنتيي في الخامس عشر مف ايموؿ ٕٓٔٓ
ة األولى مف تاريخ مصادقة المحكمة عمى نتائج االنتخابات البرلمانية وانعقاد الجمسة البرلماني ٕٓٔٓ

وبقائيا مفتوحة دوف وجود سند قانوني يسمح بذلؾ, وبالفعؿ طالبت القوى السياسية بحؿ مجمس النواب 
لكونو لـ يتمكف مف انتخاب الرئاسات الثبلث خبلؿ المدة المحددة, وتـ تقديـ طمب لممحكمة االتحادية في 

 .  (ٙ)ىذا الشأف

                                                           
, ٜٕٔٓ, المركز العربي لمنشر والتوزيع, القاىرة, ٔمقراطية, طمحمد عبد حمادي , النظاـ االنتخابي وبناء العممية الدي (ٔ)

 .ٕٓٔص
عمي الرفيعي, الكتمة األكبر أماـ المحكمة االتحادية بالعراؽ .. أيف يكمف الخبلؼ؟, مقاؿ منشور عمى الموقع  (ٕ)

 .ٕٛٔٓ/ٛ/ٖٕ, تاريخ زيارة الموقع   .omCwww. Alhuraااللكتروني , 
 .ٕٛٚصسابؽ,  , مصدرفوزي حسيف سمماف (ٖ)
 .ٕٕ, صٕٚٔٓعمي يوسؼ الشكري , الحياة النيابية في العراؽ , دار الصادؽ الثقافية, بابؿ, د. ( ٗ)
مصدر سابؽ,  فصؿ السمطتيف التنفيذية والتشريعية في النظاـ البرلماني في العراؽ, ,رافع خضر صالح شبرد. ( ٘)

 .ٕٜص
 .ٛٓٔص,  , مصدر سابؽسرى ىاشـ محمد صادؽ النعيمي د. ( ٙ)
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ف منح حؽ الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء وتشكيو  ؿ الحكومة إلى مرشح الكتمة النيابية األكثر ا 
عددًا تـ وضعُو عف قصد قد يتعمؽ بالظروؼ المحيطة بكتابة الدستور, وخمؽ نوع مف التفاىمات 

 .(ٔ)والتوازنات بيف كتؿ المجمس النيابي

الخبلؼ حوؿ تفسير المادة الدستورية كما أسمفنا وتشكيؿ الحكومة, وبناًء عمى ما تقدـ يظير أف 
د إلى عدة عوامؿ منيا التجربة الديمقراطية الحديثة في العراؽ, وعدـ رسوخ التداوؿ السممي لمسمطة يعو 

 .(ٕ)واالفتقار إلى االعراؼ الدستورية واآلليات الواضحة لعمؿ السمطة السياسية

 انفرع انخاًَ                                    

 حجٍح احلكى انصادر تانتفسري
ة أثار نقاشًا محتدمًا ونقدًا شديدًا في داخؿ الوسط القانوني العراقي, وأثار العديد ف قرار المحكمإ

مف التساؤالت حوؿ حيادية المحكمة االتحادية العميا ومدى إمكانية الوثوؽ بقراراتيا, باإلضافة إلى القمؽ 
 .(ٖ)ثارىا بالسمطةمف إمكانية تبلعب السمطة التنفيذية بالدستور مف أجؿ ضماف استمرار سيطرتيا واستئ

(, استندت ٕٓٔٓ/اتحادية/ٕ٘وأف المحكمة االتحادية العميا عندما اصدرت قرارىا التفسيري رقـ )
( ىي أف الدستور نص صراحة عمى ذكر الكتمة النيابية وليس الكتمة االنتخابية, أي األولىحجتيف: )إلى 

قبة البرلماف وليس المقاعد النيابية خارج (, داخؿ المقاعد النيابيةأف معيار تعريؼ وتحديد الكتمة ىو )
الكتمة ( أو )الكتمة النيابية الفائزةالبرلماف وقبؿ التئامو, ولو كاف األمر غير ذلؾ لجاء النص بعبارة )

( ىي أف الغاية مف التكميؼ ىو قدرة المرشح لمحصوؿ عمى ثقة أكبر الثانية(, والحجة )الفائزة االنتخابية
عدد ممكف مف اعضاء المجمس النيابي, وبذلؾ فإف تسمية رئيس مجمس النواب كتمة نيابية أو أكثر 

ونائبيو ورئيس الجميورية وتكميؼ رئيس مجمس الوزراء يمكف أف يتـ في يـو واحد وفي صفقة واحدة, لكف 
 .(ٗ)المعطيات والممفات السياسية العالقة حالت دوف ذلؾ

                                                           
 .ٕص, مصدر سابؽ, آياس الساموؾ , المفيـو الدستوري لمكتمة النيابية األكثر عددًا د. ( ٔ)
, منشورات زيف ٔفبلح مطرود العبودي , طبيعة السمطة العامة وأثرىا في المشاركة السياسية )دراسة مقارنة(, طد. ( ٕ)

 .ٖٛٗ, صٕ٘ٔٓالحقوقية, بيروت, لبناف, 
السمطة التشريعية لمجمس النواب العراقي )دراسة مقارنة(, المؤسسة الدولية لمديمقراطية , آخروف محمد يوسؼ و د. ( ٖ)

 .ٕٔ, صٕٚٔٓالسويد, , واالنتخابات
, مؤسسة العارؼ لممطبوعات, بيروت, ٔ, طٖٕٓٓنيساف  ٜالتحوؿ الديمقراطي في العراؽ بعد , فراس البياتي د.  (ٗ)

 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔص, ٖٕٔٓلبناف, 
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تفسيرىا, ألنيا, أعطت رأيًا يحتمؿ الشؾ والتأويؿ  ىناؾ مف يرى أف المحكمة غير موفقة فيو         
( مف الدستور ىي الكتمة ٙٚواجابتيا لـ تكف قاطعة, حيث قالت في تفسيرىا )لمفقرة أواًل مف المادة 

المتكونة مف قائمة واحدة أو مف قائمتيف, وبذلؾ فأف المحكمة استخدمت عدـ الوضوح في تفسيرىا ىذا 
الخيار لتفسيرات مختمفة فنظريًا قرار المحكمة حاوؿ أف يكوف حياديًا بيف  ألنيا لـ تحسـ األمر وتركت

االطراؼ ففشؿ, وعمميًا فأف التوازنات السياسية اصبحت مذىبية وبذلؾ المحكمة فقدت الحيادية في 
من يحصل عمى أكثرية االصوات في الجولة األولى ىو تفسيرىا أواًل, وتخمت عف عرؼ برلماني ثانيًا )

(, فقرار المحكمة ىذا أسيـ في اتساع كمف بتشكيل الحكومة خالل الفترة الدستورية المحددةالذي ي
. وتفسير المحكمة أيضًا أعطى الفرصة (ٔ)الخبلفات واليوه وعمؽ أزمة الثقة بيف اطراؼ العممية السياسية

كبًل حسب مصمحتو, أماـ الكتؿ السياسية المتنافسة لمتمسؾ بالشطر األوؿ أو الثاني مف إجابة المحكمة 
والسؤاؿ الذي يطرح أنُو إذا تـ اعتماد مبدأ الكتمة النيابية األكبر والمتكونة مف عدة تحالفات داخؿ 
المجمس النيابي, ففي حاؿ ما إذا تفككت ىذِه الكتمة بعد تشكيؿ الحكومة بمدة قصيرة, فيؿ مف حؽ أي 

 ؟.كتؿ أخرى تتحالؼ الحقًا أف تطالب بحقيا بتشكيؿ الحكومة

مف ذلؾ يتضح أف اعتماد ىذا التفسير يعطي الفرصة لتشكيؿ الحكومة فقط, ومف ثـ بعد تفكؾ 
نتيجة ( ٕٛٔٓ – ٕٗٔٓىذِه الكتمة كما حدث في الحكومة المنتيية واليتيا في الدورة االنتخابية الثالثة )

الوقت صعوبة  انسحاب عدد مف الكتؿ المأتمفة معيا اصبحت الحكومة ليست حكومة اغمبية, وفي نفس
سحب الثقة منيا, لصعوبة االتفاؽ عمى شخص رئيس مجمس الوزراء البديؿ فيذا ينعكس وبصورة سمبية 

 .(ٕ)عمى تشكيؿ الحكومات البلحقة

يبدو مف ذلؾ أف الكتمة النيابية األكبر عند األخذ بفكرة التحالؼ داخؿ المجمس النيابي يجعؿ مف 
حتى أصر بعض الكتاب عمى أنُو ال يمكف أف يتـ تشكيؿ الحكومة وفقًا  ىذِه الكتمة قابمة لمتغيير والتفكؾ,

( يحمؿ الطابع التوافقي, حيث ٙٚ, ويبدو أف تفسير المحكمة لنص المادة ) ليذا التفسير واالعتماد عميو
حاولت مف خبلؿ ىذا التفسير ارضاء جميع األطراؼ, وىي صفة القرارات الميمة الصادرة عف المحكمة 

رأى أف  يـبعض. لكف (ٖ)ة وكاف لزامًا عمييا أف تصدر رأيًا قانونيًا حاسمًا ال يقبؿ التأويؿ أو الشؾاالتحادي
ادة ػػػػػػى المػػػػػػادًا إلػػػػػػة استنػػػة الممزمػػػػػػػوالقانوني التشريعية   ةػػػػ( اكتسب الصفٙٚادة )ػػتفسير المحكمة لنص الم

حكمة االتحادية العميا ىي المختصة بتفسير نصوص الدستور, ثانيًا( التي اشارت إلى أف الم /ٖٜ)

                                                           
اهلل فاضؿ حسيف, انظمة االقتراع االنتخابي وتأثيرىا في النظاـ السياسي الديمقراطي العراؽ نموذجا, اطروحة عبد ( ٔ)

 .ٕٗٙ, صٕٚٔٓدكتوراه, كمية الحقوؽ, الجامعة اإلسبلمية, لبناف, 
ء العممية, , بحث منشور في مجمة جامعة كرببلٖٕٓٓدوريف بنياميف ىرمز, المسار الديمقراطي في العراؽ بعد عاـ  (ٕ)

 .ٗٙ, صٕٕٔٓ(, ٗ(, العدد )ٓٔجامعة كرببلء, المجمد )
شكالية التفسير, المجمة البرلمانية , العدد األوؿ,  (ٖ)  .ٛٗٔ, صٕٓٔٓغساف أبو بطيخ , المحكمة االتحادية العميا وا 
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( التي اكدت عمى أف قرارات المحكمة باتة وممزمة لكافة السمطات ومف ثـ تصبح ٜٗوكذلؾ المادة )
. وأف المحكمة عندما اصدرت رأييا التفسيري المرقـ (ٔ)واجبة التطبيؽ وال يجوز مخالفتيا

لى مفيـو ٙٚاضحة في ذلؾ إلى نص المادة )( استندت بصورة و ٕٓٔٓ/اتحادية/ٕ٘) ( مف الدستور وا 
النائب وشروطو, وال يحؽ لممحكمة أف تستبدؿ مفيوميا أو نصيا وال تستطيع تخطي قصد المشرع 

/ ثانيًا( مف ٖٜ, ألنيا ممزمة بتفسيره استنادًا إلى اختصاصيا المنصوص عميو في المادة ) الدستوري
حكمة قد أعطى الحؽ ولو مف الناحية النظرية القانونية لطرفي الخبلؼ . يبدو أف رأي الم(ٕ)الدستور

بتشكيؿ الحكومة, عمى الرغـ مف وجود اآلراء المختمفة حوؿ القرار بيف مؤيد ومعارض, إال أنيا انيت 
 .(ٖ)خبلفًا وسجااًل سياسيًا عطؿ تشكيؿ الحكومة

محكمة التفسيري, منيا أف المحكمة وبناًء عمى ما تقدـ ظيرت العديد مف المبلحظات حوؿ قرار ال
االتحادية العميا ىي الجية القضائية التي تكوف مختصة بتفسير وايضاح نصوص الدستور, كذلؾ قراراتيا 
ممزمة لسمطات الدولة كافة ومف ثـ يعتبر قرارىا ممزمًا مف الجانب القانوني كذلؾ لـ تكف ىناؾ حاجة 

إال أف االىواء والتيارات السياسية لعبت عمى وتر غموض  ( ألنُو كاف واضحاً ٙٚإليضاح نص المادة )
 .(ٗ)( لمدة مف الزمفٙٚالمادة )

 ادلغهة انخانج
 ضٕاتظ انكتهح انٍُاتٍح األكخر ػذدا  

عامبًل ميمًا ومؤثرًا عمى تفعيؿ وتحقيؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات, يعد ف وجود الكتؿ البرلمانية إ
دي إلى العمؿ عمى تييئة الظروؼ الموضوعية والعممية لؤلنظمة ألف وجود ىذِه الكتؿ البرلمانية يؤ 

. وال ريب إف المحكمة قامت بوضع ضابطًا ميمًا (٘)السياسية الديمقراطية مف أجؿ تحقيؽ التوازف السياسي
األولى ة ػػمانية البرلػي الجمسف يمياكيتـ تش تيػػػػػميمًا بخصوص "الكتمة النيابية األكثر عددًا" وذلؾ بأنيا ال

                                                           
( لسػػػػػػػنة ٕ٘ا رقػػػػػػـ )عمػػػػػػار رحػػػػػػيـ الكنػػػػػػػاني , الكتمػػػػػػة النيابيػػػػػػػة األكبػػػػػػر اسػػػػػػػتنادًا إلػػػػػػى قػػػػػػرار المحكمػػػػػػػة االتحاديػػػػػػة العميػػػػػػػ( ٔ)

 .ٖ, صٕ٘ٔٓ, بياف رأي , قسـ الدراسات القانونية والصياغة التشريعية , مجمس النواب العراقي, ٕٓٔٓ
 .ٕص,  , مصدر سابؽأياس الساموؾ , المفيـو الدستوري لمكتمة النيابية األكثر عددًا  (ٕ)
الدسػػػػػػتوري, بحػػػػػػث منشػػػػػػور فػػػػػػي ميسػػػػػػوف طػػػػػػو حسػػػػػػيف, االختصػػػػػػاص التفسػػػػػػيري لمقضػػػػػػاء  –عػػػػػػدناف عاجػػػػػػؿ عبيػػػػػػد د. ( ٖ)

 .ٖٖٗ, صٕٙٔٓ(, ٗمجمة المحقؽ الحمي لمعمـو القانونية والسياسية, كمية القانوف, جامعة بابؿ, العدد )
 .ٜٕص, مصدر سابؽ, حناف محمد القيسيد. ( ٗ)
, ٕٚٔٓ فايز محمد عبد الرحمف أبو شمالة, دور النظاـ الداخمي في العمؿ البرلماني, دار الخميج, األردف,د. ( ٘)

 .ٕٓٔص
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جمس النواب العراقي, والتي تنعقد برئاسة أكبر االعضاء سنًا وتسجؿ ىذِه الكتمة رسميًا بأنيا األكثر لم
 -الفرعيف اآلتييف:عمى . وبغية ايضاح ىذِه الضوابط نقسـ ىذا المطمب (ٔ)عددًا بعد االنتخابات

 الفرع األول : تشكيل الكتمة األكبر.

 ر رسميًا .اإلعالن عن الكتمة األكبالفرع الثاني : 

 انفرع األٔل                                                     

 تشكٍـــم انكــتهــح األكـثـــر
تعد الكتمة النيابية األكبر في عدد مقاعدىا بمجمس النواب العراقي مف أىـ أسس ومرتكزات 

عف تشكيؿ ة مباشر بصورة  العممية السياسية في الببلد, ألنيا تكوف مسؤولة مف الناحية الدستورية
 (ٕ)الحكومة, وذلؾ بعد تكميؼ رئيس الجميورية مرشح الكتمة البرلمانية لتولي منصب رئاسة مجمس الوزراء

دارة مؤسساتيا ترأسيا فضبًل عف ذلؾ .(ٖ)الذي يعد المسؤوؿ التنفيذي األوؿ عف السياسة العامة لمدولة وا 
جمس النواب مف بيف اعضائِو لتنفيذ المياـ الدستورية لعدد مف أىـ المجاف التي يتـ تشكيميا داخؿ م

الممنوحة لُو, لذا فأف الكتمة التي تحصؿ عمى ىذه الصفة تكوف ىي الكتمة األىـ خبلؿ الدورة االنتخابية 
البرلمانية, وىذا يدفع الكتؿ المختمفة لمتصارع فيما بينيا لتشكيؿ ىذِه الكتمة باالتفاقات والمساومات 

 .(ٗ)الضغوطات المتبادلةوالتوافقات و 

رًا وتكميؼ ويتـ تسمية الكتمة النيابية األكبر مف خبلؿ انعقاد الجمسة األولى لمجمس النواب حص
وذلؾ وفقًا لما جاء في العبارة الواردة في نياية قرار المحكمة مرشح الكتمة النيابية لتشكيؿ مجمس الوزراء, 

تمة النيابية التي اصبحت مقاعدىا النيابية في الجمسة ) ... تكميف مرشح الك( ٕٓٔٓ/اتحادية/ٕ٘رقـ )
(, وبذلؾ فأف الجمسة األولى إذا ما انقضت األولى لمجمس النواب أكثر عددًا من الكتمة أو الكتل األخرى

ورفعت فأف االتفاؽ عمى تشكيؿ الكتمة النيابية األكبر مف بيف القوائـ النيابية الفائزة غير ممكف, ألغراض 
قة بالمرشح لتشكيؿ الحكومة ألف الرخصة التي اعطاىا الدستور ليذه القوائـ ىي ليست مفتوحة تكوف متعم

نما محددة بفت يث ػػػػػػػ, ح ة انتيائيا ورفعياد الجمسة البرلمانية األولى ولغايػػػػػػػػػية تبدأ منذ لحظة انعقاػػػرة زمنػػػوا 
نما تكو الالجمسة  ف جمسة ثانية أو ثالثة, وأف قرار المحكمة ىو بلحقة سوؼ لف تكوف الجمسة األولى وا 

                                                           
 .ٕص,  مصدر سابؽ المفيـو الدستوري لمكتمة النيابية األكثر عددًا , ,أياس الساموؾ د. ( ٔ)
 ,ٕٓٔٓ( اتحادية لسنة ٕ٘الكتمة النيابية األكبر استنادًا إلى قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ ) ,عمار رحيـ الكناني (ٕ)

 .ٔصمصدر سابؽ, 
 .ٕٜٔ,صٕٛٓٓ, مكتبة السنيوري, بغداد, ٔط ,نظمة السياسيةاال, حميد حنوف خالدد. ( ٖ)
, ٕٓٔٓ( اتحادية لسنة ٕ٘عمار رحيـ الكناني, الكتمة النيابية األكبر استنادًا إلى قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ )( ٗ)

 .ٔمصدر سابؽ, ص
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مف غير أف الزمنية وتشكيؿ الكتمة األكبر, فإذا انتيت المدة  الرخصة الذي حدد المدة الزمنية الستعماؿ
أحد ىذِه الرخصة أو الحؽ بتشكيؿ كتمة برلمانية أكبر, فأف ىذِه الرخصة أو ىذا الحؽ قد سقط يستعمؿ 

االجازة مدة خبلؿ يستعمميا المدة ىي مدة سقوط, بمعنى أف مف يممكيا إذا لـ  والساقط ال يعود ألف ىذهِ 
التي حددت بيا فأنو ال يستطيع ممارستيا خارج تمؾ المدة, فأف حؽ القوائـ في تشكيؿ الكتمة البرلمانية 

لتي والقائمة اقد انتيى بانتياء الجمسة األولى, األكثر عددًا لغرض تكميؼ مرشحيا بتشكيؿ الحكومة 
يؼ مرشحيا بتأليؼ مجمس حصمت عمى أكبر عدد مف المقاعد البرلمانية تكوف ىي الكتمة األكبر لتكم

الذي بدوره سوؼ يقدـ تشكيمتو الوزارية ويعرضيا عمى المجمس النيابي لنيؿ ثقة المجمس مف الوزراء, 
وىذا التحديد الزمني لتشكيؿ / رابعًا( مف الدستور, ٙٚعدميا وعمى وفؽ األغمبية المشار إلييا في المادة )

نما جاء بموجب القرار التفسيري لممحكمة االتحادية  الكتمة البرلمانية األكبر لـ يرد ذكره في الدستور وا 
 .(ٔ)آنؼ الذكر, وىذا القرار ممـز لمجميع وبات ونيائي ٕٓٔٓ/ٖ/ٕ٘/اتحادية في ٕ٘العميا العدد 

قوائـ خبلؿ الدورات االنتخابية عمى تسمية وقد ظيرت العديد مف الخبلفات الحادة بيف عدة 
بمغ الصراع أشدُه بيف  ٕٓٔٓوتشكيؿ الكتمة األكبر عددًا, ففي الدورة االنتخابية البرلمانية الثانية لعاـ 

( مقعدًا, واعتبر أف كتمتو ىي األكبر ٜٔالقائمة العراقية التي يتزعميا أياد عبلوي الحاصمة عمى )
وبيف التحالؼ الوطني الذي تشكؿ ما بعد االنتخابات مف خبلؿ تحالؼ قائمتي  والمعنية بتشكيؿ الحكومة,

( مقعدًا, وأف التحالؼ الوطني اعتبر ٜ٘ٔ)دولة القانوف( مع )االئتبلؼ الوطني( فأصبح مجموع مقاعده )
ية تفسير المحكمة االتحادإلى نفسو الكتمة األكبر وأنُو صاحب الحؽ في تشكيؿ الحكومة مستندًا في ذلؾ 

العميا لمفيوـ الكتمة األكبر, حيث كانت )دولة القانوف( قد استبقت األمور وطمبت مف المحكمة االتحادية 
تفسير معنى الكتمة األكبر قبؿ انعقاد الجمسة البرلمانية األولى, كما أنيا استبقت تاريخ الجمسة األولى 

خبلؿ تفسير المحكمة تبيف أف تشكيؿ . ومف (ٕ)وتحالفت مع كتؿ أخرى لتشكيؿ الكتمة النيابية األكبر
الكتمة النيابية األكبر داخؿ البرلماف العراقي يتـ مف خبلؿ طريقتيف, أما أف تدخؿ قائمة منفردة خاضت 
االنتخابات برقـ واسـ معينيف مف خبلؿ الجمسة األولى دوف أف تأتمؼ مع أي قائمة معينة فتشكؿ ىذِه 

األكثر عددًا, أو أف تدخؿ الجمسة األولى لمجمس النواب قائمتيف فأكثر  الكتمة بمفردىا أنيا الكتمة النيابية
مف القوائـ االنتخابية وحازت كؿ مف القائمتيف عمى مقعد أو أكثر مف المقاعد البرلمانية مف خبلؿ 

يف ػػعػػػػػػػـ مػػػػػػػدة باسػػػػػػـ تعمناف اتحادىما في كتمة واحػػػػػخوضيما االنتخابات كؿ منيما بأسماء وأرقاـ مختمفة ث

                                                           
ولى, دراسات وابحاث قانونية, الحوار القاضي سالـ روضاف الموسوي, وجية نظر قانونية في جمسة مجمس النواب األ( ٔ)

 .ٕ, صٕٗٔٓ( , ٗٔ٘ٗالمتمدف, العدد )
 .ٕص, مصدر سابؽ, عمي المؤمفد. ( ٕ)
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يجمعيما سوية ويكوف مجموع مقاعد ىذا االئتبلؼ ىو مجموع المقاعد التي حصمت عمييا كؿ مف القوائـ 
 .(ٔ)التي شكمتو

واستنادًا إلى ىذِه الحقيقة فأف الكتمة األكبر تتشكؿ مف مختمؼ القوى البرلمانية, أي يجب أف ال 
نما مف الكتمة الوطن . فمثبًل في (ٕ)النيابية ية األكبر التي يشترؾ فييا مختمؼ القوىتكوف مف مكوف واحد وا 

مجمس النواب العراقي الكتمة النيابية األكبر يتـ تشكيميا مف قبؿ األغمبية النيابية ووجود ىذِه الكتمة ميـ 
مف أجؿ تشكيؿ حكومة تنفيذية تكوف متمتعة بقرار سياسي وسيادي, ومحمية بموجب الدستور وتمتمؾ كؿ 

اب ومقومات النجاح في اتخاذىا القرارات الميمة التي تحمي مصالح األفراد, كما أنيا تمثؿ سندًا اسب
 .(ٖ)وداعمًا قويًا لمحكومة التنفيذية القادمة

سياسية أو مصمحية وفي عمى اساس اعتبارات عديدة منيا )البرلمانية  وقد تشكؿ ىذِه الكتؿ
نية اطارىا الفكري والسياسي المشترؾ واحتراميا لجميع ( ولمكتؿ البرلمابعض االحيان صداقات شخصية

. ولكؿ كتمة إجراءات داخمية وقواعد واضحة مف أجؿ ضماف حسف وسير (ٗ)الضوابط التي تنظـ عمميا
عمميا وتوضح ليا أيضًا كيفية اتخاذ القرارات والتصويت اتجاه قضية معينة أو مشروع قانوف معيف 

 .(٘)الحزب الذي ينتمي إليوِ وغرض أي كتمة ىو تطبيؽ برنامج 

 انـفرع انخـاَـً
 اإلػــالٌ ػـٍ انكتهـح األكثـر رمسٍـا  

أف معرفة الكتمة األكبر يتـ مف خبلؿ اإلعبلف السياسي عنيا مثالُو أف يعمف تحالفيف معًا عمى 
قانوف ألف الكتمة النيابية األكبر, لكف ىذا القوؿ فيو تسطيح لممسألة كذلؾ فيو بعد عف ال فأنيما يشكبل

األمر القانوني يكوف مختمؼ عف األمر السياسي, فالقانوف يبحث عف وجود مراكز قانونية يكوف ليا 
حقوؽ وتبعات قانونية ومف ثـ ىذا األمر يستدعي معالجة قانونية ميمة, فعندما يتـ اإلعبلف عف الكتمة 

اف السياسي العتبارىـ جزءًا مف األكبر عددًا فيذا األمر يتطمب أف ال يتـ االعتماد عمى اشخاص الكي
                                                           

, مصدر ٕٓٔٓ( لسنة ٕ٘عمار رحيـ الكناني, الكتمة النيابية األكبر استنادًا إلى قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ )( ٔ)
 .ٖسابؽ, ص

مة األكبر, لقاء أجرتو قناة آفاؽ الفضائية مع رئيس مجمس الوزراء )نوري المالكي(, بتاريخ ماذا قاؿ المالكي عف الكت( ٕ)
 www.youtube.com, منشور عمى الموقع االلكتروني, ٕٛٔٓ/ٜ/ٗ
(, ٜٚٛ٘محمد حسف الساعدي , الشيعة وأزمة الكتمة األكبر, مواضيع وابحاث سياسية, الحوار المتمدف, العدد )( ٖ)

 .ٕ, صٕٛٔٓ
 .ٕ٘٘د. أفيف خالد عبد الرحمف , مصدر سابؽ, ص (ٗ)
 .ٛص, مصدر سابؽ,  اكيفف ديفوا ونوفا سكوتي (٘)
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الكتمة, ألف كؿ مف كاف عضوًا في الكياف أصبح مركزُه القانوني اآلف عضوًا منفردًا في المجمس النيابي 
فإذا ما أراد ىذا العضو أف يكوف عضوًا في كتمة نيابية يتـ تشكيميا منُو ومف غيره فأف باستطاعتو 

ذِه الكتمة ال يكتفي باإلعبلف عنيا سياسيًا بؿ يجب اعبلنيا قانونيًا. االنضماـ إلى ىذِه الكتمة ابتداًء لكف ى
سماء أوبعد أف يتفؽ النواب عمى التكتؿ ويعينوف رئيسًا ليـ فأنُو يجب عمى الرئيس أف يقدـ طمب يتضمف 

عضوية كاممة وذلؾ بعد ادائيـ اليميف الدستورية مع ي النواب المنضميف إلى الكتمة الذيف اصبحوا ذو 
عبلنيا أنيا ىي الكتمة النيابية األكبروج . وليا (ٔ)ود تواقيعيـ عمى الوثيقة أو الطمب الرسمي المكتوب وا 

, ويتـ تقديـ ىذا الطمب إلى  اسـ يميزىا عف غيرىا مف الكتؿ والقوائـ التي تتشكؿ داخؿ مجمس النواب
أما غير ذلؾ فبل يعتد بو, رئيس السف في الجمسة األولى لمبرلماف ويتـ اعتمادىا في سجبلت المجمس 

) ... تكميف مرشح ( ىو ٕٓٔٓ/اتحادية/ٕ٘ألف ما ورد في نياية قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ )
الكتمة النيابية التي اصبحت مقاعدىا النيابية في الجمسة األولى لمجمس النواب أكثر عددًا من الكتمة 

قرار نجدىا واضحة وصريحة بوجوب تسجيؿ ىذِه الكتمة في بارة في نياية الػػػ, فالع(ٕ)أو الكتل األخرى(
الجمسة البرلمانية األولى وينصرؼ مفيوـ التسجيؿ إلى ضرورة تسميـ الوثيقة إلى الرئيس المؤقت في ذات 
الجمسة, أي أنُو يتوجب أف ال يصار إلى فيـ ىذا االطبلؽ والتفسير الذي قالت بو المحكمة االتحادية 

ة أو جواز تأجيؿ تسجيؿ الكتمة األكثر عددًا ووجوب تسميميا إلى الرئيس الدائـ لمجمس العميا إلى إمكاني
نما يجب تسميميا إلى رئيس السف, ويستوي في ذلؾ قبؿ انعقاد الجمسة األولى أو اثناء  النواب, وا 

إلى ما بعد انعقاد .وأنُو في حالة التراخي بتسميـ وثيقة تسمية مرشح الكتمة النيابية األكثر عددًا (ٖ)انعقادىا
الجمسة األولى لمجمس النواب العراقي وبعد اختيار الرئيس الدائـ لممجمس فأنُو يستمـز تطبيؽ الشؽ األوؿ 

(, )مرشح الكتمة التي حصمت عمى أعمى المقاعد النيابيةمف قرار المحكمة االتحادية العميا المتعمؽ بػػػػػػ 
نى الثاني يفيـ منُو تعذر اجتماعيا مما يتوجب تفعيؿ المعنى إذ إف عدـ تسجيؿ الكتمة األكبر وفقًا لممع

. وىذا األمر يمفت االنتباه إلى أف بعض القوائـ والكتؿ غفمت عف ىذِه المسألة (ٗ)األوؿ مف قرار المحكمة
 والنقطة الميمة ألنيا ال تممؾ وعيًا دستوريًا أو قانونيًا.

مف قبؿ رئاسة مجمس النواب إال أف الكتمة  وال يوجد نص صريح يتـ مف خبللُو اعتماد الكتمة
بوصفيا الدستوري أنيا كتمة نيابية, فسوؼ تكوف جميع اإلجراءات التي تتعمؽ بالشؤوف النيابية مف 

( مف النظاـ الداخمي ٖٛصبلحيات رئيس المجمس, كذلؾ فأنُو يمكف االستناد والرجوع إلى احكاـ المادة )

                                                           
 .ٖٓٔص,  , مصدر سابؽحامد الجبوري (ٔ)
القاضي سالـ روضاف الموسوي , مفيـو المعارضة النيابية في ضوء قرار المحكمة االتحادية العميا, آراء وافكار, ( ٕ)

 .ٔ, صٜٕٔٓ( , ٜٛٗٗصحيفة المدى, العدد) 
 .ٗٚصمصدر سابؽ,  دليؿ العمؿ النيابي في العراؽ, , د. مصدؽ عادؿ طالب( ٖ)
 .ٗٚص, نفسو مصدر ال (ٗ)
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لتي تمنح صبلحيات لييأة رئاسة مجمس النواب وبعد التشاور مع ا ٕٙٓٓلمجمس النواب العراقي لعاـ 
رؤساء الكتؿ إلصدار البيانات باسـ مجمس النواب حوؿ المسائؿ والقضايا الميمة والمستجدات التي 
ينبغي اصدار بياف بشأنيا, إال أف ىذِه المادة وأف كانت ال تستوفي الغرض المطموب إال أنُو يمكف 

ىذِه الكتمة التي تقدمت بطمبيا تقوـ بالتشاور مع رئيسيا, وذلؾ ألنيا ال تكتسب  اعتمادىا باعتبار أف
مف األمور يعد . وأف اعتماد الكتمة (ٔ)صفة الكتمة األكبر قبؿ اعتمادىا مف ىيئة رئاسة مجمس النواب

ئتبلؼ أو لتشكيؿ الوزارة, وىذا األمر ال يحتاج إلى سند قانوني ألف اعتماد ورفض أي االميمة الضرورية 
شأف نيابي يكوف مف مياـ إدارة المجمس النيابي السيما مع وجود الفراغ الدستوري والقانوني وأيدت 
المحكمة االتحادية العميا ىذا التوجو, وأف تشكيؿ واعبلف الكتمة النيابية ليس أمرًا سياسيًا يتـ االعبلف عنُو 

نيا الكتمة األكثر عددًا بصورة رسمية في مجمس في وسائؿ االعبلـ, بؿ البد مف توثيؽ وتسجيؿ الكتمة بأ
ددًا ػػػػػثر عػػػػػػـ الكتمة النيابية األكػػػػػػػالنواب, ثـ يقـو رئيس المجمس بعد اعتماد الكتؿ النيابية المختمفة برفع اس

المسجمة لدييا مع مرشحيا لمنصب رئاسة الوزراء إلى رئيس الجميورية ليقوـ األخير بتكميؼ مرشحيا 
كيؿ الحكومة, فيذا يدؿ عمى أف الكتؿ البرلمانية ىي شأف نيابي يحدث داخؿ مجمس النواب وتشكيميا لتش

يمكف تشكيؿ الكتؿ النيابية ما قبؿ تشكيؿ الحكومة إذ يستمر طيمة حياة البرلماف وطيمة الدورة البرلمانية, 
نيا مف قبؿ تشكيؿ الحكومة, أو ما بعدىا والتكتبلت ما بعد االنتخابات وتشكيؿ الحكومة تكوف أكثر م

كوف الغرض ألف ىذِه التكتبلت ليس بالضرورة أف يكوف الغرض منيا تشكيؿ الحكومة فقط, فقد تشكؿ وي
بيف المتكتميف, فيي عممية شراكات تكوف بيف  يشكؿ اىتماـ مشترؾ مف تشكيميا تحقيؽ ىدؼ معيف ميـ

ؿ الحكومة وأي أمر آخر يحظى باىتماميـ بعد األطراؼ السياسية لتحقيؽ أىداؼ في البرلماف منيا تشكي
 .(ٕ)تشكيؿ الحكومة

والحقيقة كاف األولى بالمشرع العراقي أف يستفاد مف التجارب العديدة لبعض الدوؿ في ميداف 
وضع قواعد خاصة وميمة تكوف منظمة لعمؿ الكتمة النيابية في الدورات االنتخابية التي ستحصؿ فيما 

التي تقـو بوضعيا طبقًا لرغبتيا وى واالحزاب السياسية في الببلد ات ومصالح القبعد, وعدـ تركيا لتوجي
 وجود أي اعتبار لممصمحة العامة.مف غير ومصمحتيا الخاصة 

 
 

                                                           
)لييأة الرئاسة وبعد التشاور مع عمى أف  ٕٙٓٓ( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ ٖٛنصت المادة )( ٔ)

جمس النواب حول القضايا اليامة والمستجدات التي ترى ضرورة اصدار رؤساء الكتل البرلمانية اصدار بيانات باسم م
 .بيان حوليا(

 .ٕٖٔ-ٖٔٔص,  , مصدر سابؽحامد الجبوري ( ٕ)
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 ادلثحج انخانج
 انكتهح انٍُاتٍح األكخر ػذدا  يف انذٔراخ االَتخاتٍح

الديمقراطي, بوصفيا أداة يستطيع مف  تشكؿ االنتخابات العمود الفقري وحجر الزاوية في النظاـ السياسي
. وكذلؾ تمثؿ الدعامة االساسية لمنظاـ الديمقراطي, ألنيا وسيمة (ٔ)خبلليا المحكوميف اختيار حكاميـ

 .(ٕ)لممشاركة في تكويف حكومة تستمد استمراريتيا ووجودىا في السمطة مف استنادىا إلى اإلرادة الشعبية
وى السياسية المتنافسة لموصوؿ إلى ػػػف القػػػػمطة بيػػػػتداوؿ السممي لمسػػػػػػػػمة لمػػػػػػػاالنتخابات وسيمة ميوتعد 
 . (ٖ)الحكـ

ومف أحد األىداؼ الرئيسية ألي انتخابات ىو انتخاب حكومة, حتى لو كاف ىذا يتـ بطريقة غير        
. ورافؽ (ٗ)تشكيمتو الحكومةمباشرة كما في النظاـ البرلماني, حيث يتـ انتخاب برلماف تشكؿ بناًء عمى 

بعض التعقيدات التي تصاحب تشكيؿ كؿ حكومة  ٖٕٓٓعممية تشكيؿ الحكومات في العراؽ منذ عاـ 
مف الحكومات, ونتائج االنتخابات تعتبر مف أحد أىـ المعايير في تحديد مرشح الكتمة البرلمانية األكبر 

أربع دورات انتخابية برلمانية تـ مف خبلليا  . ونتيجة لذلؾ تـ تنظيـ(٘)الذي سيكمؼ بتشكيؿ الحكومة
 -مطالب وعمى النحو اآلتي: ة. وعميو سوؼ نقسـ ىذا المبحث إلى أربع(ٙ)تشكيؿ الحكومة

 .6002المطمب األول : الدورة االنتخابية األولى 

 .6000المطمب الثاني : الدورة االنتخابية الثانية 

 .6002ة المطمب الثالث : الدورة االنتخابية الثالث

  .6002المطمب الرابع : الدورة االنتخابية الرابعة 

                                                           
)دراسة  ٕ٘ٓٓالرقابة عمى دستورية االنتخابات النيابية في العراؽ في ظؿ دستور , عبلء كامؿ محسف الخريفاوي ( ٔ)

 .ٜٔص, ٕٛٔٓالتوزيع , القاىرة , , المركز العربي لمنشر و ٔمقارنة( , ط
(, بحث منشور في مجمة جامعة تكريت ٕٗٔٓ – ٕ٘ٓٓد. لقماف عثماف أحمد , تطور النظاـ االنتخابي في العراؽ )( ٕ)

 .ٕٖٗ, صٕٗٔٓ(, ٖٕلمعمـو القانونية, كمية الحقوؽ , جامعة تكريت, العدد )
, بحث منشور في مجمة الكوفة لمعمـو ٕٗٔٓلعراقية الثالثة لعاـ د. محمد عبد الحمزة خواف , االنتخابات البرلمانية ا( ٖ)

 .٘ٚٔ, صٕٙٔٓ(, ٖٕ(, العدد )ٔالقانونية والسياسية , كمية القانوف , جامعة الكوفة , المجمد )
عمـو زىير بف عمي, دور النظاـ االنتخابي في اصبلح النظـ السياسية )دراسة مقارنة(, أطروحة دكتوراه, كمية الحقوؽ وال( ٗ)

 .ٕٚٔ, صٕ٘ٔٓالسياسية, جامعة أبي بكر بمقايد , الجزائر, 
د. أحمد عبد األمير االنباري , حكومة الدكتور حيدر العبادي )تحديات االصبلح والفرص المتاحة(, بحث منشور في ( ٘)

 .ٗٙ, صٕٚٔٓ(, ٜٙمجمة سياسات دولية, جامعة المستنصرية , العدد )
 .٘ٚٔمصدر سابؽ, ص د. محمد عبد الحمزة خواف ,( ٙ)
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 ادلغهة األٔل

 6007انذٔرج االَتخاتٍح األٔىل 

, ٕ٘ٓٓ, تشكمت أوؿ حكومة عراقية بعد انتخابات ٕ٘ٓٓفي ظؿ دستور جميورية العراؽ لعاـ 
حدثت في التي حيث تـ تشكيؿ الحكومة العراقية الدائمة )الدستورية( عقب االنتخابات البرلمانية 

التي اشتركت فييا كؿ مكونات الشعب العراقي, واظيرت ىذِه االنتخابات (, ٕ٘ٓٓ/كانوف األوؿ/٘ٔ)
. األمر الذي أدى إلى توجيو االنظار نحو االئتبلؼ (ٔ)فوز قائمة االئتبلؼ العراقي الموحد بالمرتبة األولى

نيابية األكثر عددًا في البرلماف العراقي, الوطني ومف سيكوف مرشحُو لرئاسة الحكومة, بصفتو الكتمة ال
, فبدأ االئتبلؼ بعقد عدة مقعداً  (ٕ٘ٚ( مقعدًا مف مقاعد مجمس النواب وعددىا )ٕٛٔبعد حصولو عمى )

رشيح ػػػػػػػػذاؾ تػػػا إف أعمف االئتبلؼ العراقي الموحد آنػػػػػػػ, وم اـػػيػدة أمشاورات داخمية واجتماعات استمرت ع
عفري لتولي رئاسة مجمس الوزراء في الحكومة القادمة, بدأت التحديات مف قبؿ الكتؿ إبراىيـ الج
. فقد رفض التحالؼ الكردستاني الموافقة عمى مرشح االئتبلؼ الوطني "إبراىيـ الجعفري" (ٕ)السياسية

. فحدثت مباحثات ومفاوضات استمرت أكثر مف (ٖ)لوالية ثانية ليترأس منصب رئاسة مجمس الوزراء
صرار الكتؿ السياسية عمى عدـ قبوؿ إبراىيـ الجعفري كمرشح لمنصب رئاسة مجمس أمسة أشير نتيجة خ

الوزراء, لذلؾ تـ اختيار نوري المالكي لرئاسة الحكومة وىو الشخص الثاني بديبًل لُو, فكاف المالكي عمى 
بح المالكي ىو الرجؿ عندما أبعد السيد الجعفري عنيا, وسرعاف ما أص ٕٙٓٓموعد مع السمطة في عاـ 
, ٕ٘ٓٓ/ أواًل( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٙٚ. وعمبًل بإحكاـ المادة )(ٗ)األوؿ في السمطة العراقية

( نوري المالكي بتشكيؿ ٕٙٓٓ/نيساف/ٕٕكمؼ رئيس الجميورية عندىا المرحوـ جبلؿ الطالباني في )
. وقد (٘)ضمف قائمة االئتبلؼ الوطني ٚ أصوات مف أصؿ ٙالحكومة الجديدة, بعد حصولِو عمى تأييد 

أعمف رئيس الوزراء المكمؼ )نوري المالكي( أنُو سيتمكف مف تشكيؿ الحكومة خبلؿ اسبوعيف, وعميو 

                                                           
, رسالة ماجستير مقدمة ٖٕٓٓكوثر حسف غازي ياسر, التحوالت البنيوية في ىياكؿ مؤسسات الدولة العراقية بعد عاـ ( ٔ)

 .ٕٗ, صٕٛٔٓإلى مجمس كمية العمـو السياسية , جامعة النيريف , 
ا, بحث منشور في مجمة قضايا ومراحؿ تطورى ٖٕٓٓعمي حسيف سفيح, العممية السياسية في العراؽ بعد عاـ ( ٕ)

 .ٛٚٗ, صٕ٘ٔٓ(, ٓٗ – ٜٖسياسية, كمية العمـو السياسية, جامعة النيريف, العدد )
د. سعيد مجيد ممدوح, غياب المجمس الوزاري الموحد في حكومة )نوري المالكي(, بحث منشور في مجمة السياسة ( ٖ)

 .ٕ, صٕ٘ٔٓ(, ٕٚ – ٕٙد )الدولية, كمية العمـو السياسية, جامعة المستنصرية, العد
(, مكتبة السنيوري, ٖٕٓٓد. ستار جبار عبلي, العراؽ والتغيير )دراسة في طبيعة النظاـ السياسي العراقي بعد عاـ ( ٗ)

 .ٖٙٔ, صٕٛٔٓبيروت, 
 .ٜٗ-ٖٜ, صٕٗٔٓمحمود الشناوي, العراؽ التائو بيف الطائفية والقومية, دار ىبل لمنشر والتوزيع, القاىرة, ( ٘)
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استمرت المفاوضات بيف الكتؿ واالحزاب الرئيسية في مجمس النواب العراقي, وامتدت المدة التي حددىا 
كنُو نجح في تشكيؿ أكبر حكومة في تاريخ العراؽ تمثمت فييا )المالكي( لتشكيؿ الحكومة قرابة شير, ل

آيار  ٕٓ. وقد نالت حكومة المالكي ثقة مجمس النواب في (ٔ)معظـ االحزاب الداخمة في البرلماف العراقي
( وىو عدد أصوات اعضاء مجمس ٕ٘ٚ( صوت مف أصؿ )ٜٓٔ, حيث حصمت الوزارة عمى )ٕٙٓٓ

 . (ٕ)النواب العراقي

الحكومة امر غير متوقع ألف المالكي عمؿ عمى مدى أعواـ في ة المالكي لرئاس وكاف تولي 
وأعمف نوري لمجمس الوزراء ولـ يطمح الى ذلؾ , الصفوؼ الخمفية ولـ يكف يتوقع أف يكوف رئيسًا 

المالكي عف برنامج حكومتو السياسي, بعد أف نالت وزارتو ثقة مجمس النواب وأدت اليميف الدستورية في 
. وىو البرنامج التي صرحت الكتؿ والقوائـ الفائزة (ٖ)ٕٙٓٓ/٘/ٕٓمسة البرلمانية المنعقدة بتاريخ الج

, وبذلؾ ٕ٘ٓٓ/ٖ/ٕٙوالمؤتمفة بالحكومة التزاميا باألسس والمبادئ الواردة فيو, والموقع مف قبميا في 
. وأكد المالكي في (ٗ)وطنيةانقضت المرحمة االنتقالية في الببلد وبدأت المرحمة الدستورية بحكومة وحدة 

ساس مبدأ , وحكومة شراكة وطنية قائمة عمى أبرنامج حكومتو عمى تشكيؿ حكومة وحدة وطنية
, وااللتزاـ بو ٕ٘ٓٓوفؽ دستور جميورية العراؽ لعاـ عمى االستحقاؽ االنتخابي والمشاركة والعمؿ 

)الوحدة الوطنية( التي يترأسيا المالكي ال ف حكومة وا  .(٘)وتوسيع االشتراؾ في العممية السياسية في العراؽ
ساس االستحقاؽ االنتخابي ئمة عمى اساس المحاصصة وليس عمى إترقى إلى مستوى أسميا, ألنيا قا

فيذا األمر جعؿ مف الصعوبة السير باتجاه تحقيؽ برنامج الحكومة, وذلؾ لوجود التبايف بيف أىداؼ 
يـ أكثر مف حكومتيـ, وىذا أتضح مف خبلؿ االنسحابات حزابائيا, باإلضافة إلى عمميـ لصالح أاعض

الستحقاؽ في التي حصمت نتيجة مواقؼ االحزاب, ولعؿ ىذا ما كاف يطالب بِو المالكي باعتماد ا
 .(ٙ)أوحد لمعممية السياسية في الببلداالنتخاب بوصفو أساسًا 

                                                           
د. حسف لطيؼ الزبيدي , موسوعة االحزاب العراقية )االحزاب والجمعيات والحركات والشخصيات السياسية في ( ٔ)

 .ٚٛٔ, صٕٚٓٓالعراؽ(, مؤسسة المعارؼ لممطبوعات, بيروت, لبناف, 
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ, صٕٔٔٓ, دار الحكمة, لندف, ٔطارؽ حرب, الوجيز في الوزارة العراقية , ط ( ٕ)
 .ٗٙ٘ميدي, مصدر سابؽ, صد. عمي محسف ( ٖ)
(, رسالة ماجستير ٕ٘ٓٓ – ٕٜٔٔجاسـ محمد دايش , التعاقب عمى السمطة وعدـ االستقرار السياسي في العراؽ )( ٗ)

 .ٕٕٖ, صٖٕٔٓمقدمة إلى كمية العمـو السياسية, جامعة النيريف, 
, بحث منشور في مجمة حوار الفكر, ٕٓٔٓو ٕٙٓٓد. جماؿ ناصر الزيداوي, المنياج الوزاري لمحكومة العراقية في ( ٘)

 .ٛٔ, صٕٗٔٓ(, ٜٕالمعيد العراقي لحوار الفكر, بغداد, العدد )
, دار الشؤوف الثقافية, العراؽ, بغداد, ٔ, طٖٕٓٓ/ٗ/ٜد. عدناف األسدي , المتغيرات السياسية في العراؽ ما بعد عاـ ( ٙ)

 .ٕٗٓ-ٖٕٓ, صٕٔٔٓ
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, وأوؿ حكومة دستورية  راؽوقد وصفت حكومة المالكي عمى أنيا أكبر حكومة في تاريخ الع        
, وأف وزارة (ٔ)دائمة انبثقت مف أوؿ مجمس برلماني دائـ في العراؽ وأطمؽ عمييا حكومة الوحدة الوطنية

الوزارات ػػػػػي تاريخ ى فػػػي األولػػػػػ, ىٕ٘ٓٓاـ ػػػػػػًا لدستور جميورية العراؽ لعػػػػػػػػـ تشكيميا طبقػػػػالمالكي التي ت
قامت بتطبيؽ النظاـ البرلماني واستمرت في سمطاتيا وصبلحياتيا الكاممة ألكثر مف المدة العراقية التي 

 .(ٕ)الدستورية المقررة ليا

 ادلـغهة انخاًَ
 6000انذٔرج االَتخاتٍح انخاٍَح 

أسس ومرتكزات العممية  سياسية لمنظاـ السياسي في العراؽىيأت البنى الدستورية والقانونية وال
. إذ بانتياء والية الحكومة العراقية الدستورية األولى تـ إجراء االنتخابات (ٖ)ٕٓٔٓ/ٖ/ٚاالنتخابية في 

, لتشكيؿ مجمس نواب جديد تنبثؽ عنُو حكومة عراقية يتـ تكوينيا ٕٓٔٓالبرلمانية العراقية الثانية لعاـ 
تقرره صناديؽ مف قبؿ الكتؿ الفائزة في ىذا المجمس بصورة منفردة أو عبر تحالفات األمر الذي س

. وواجيت ىذِه االنتخابات أزمات وصعاب كثيرة قبؿ إجرائيا واثناء االنتخابات وبعدىا, وكانت (ٗ)االقتراع
. وشارؾ (٘)(ٕ٘ٓٓلسنة  ٙٔأولى تمؾ االزمات ىي ما يتعمؽ بإشكاليات تعديؿ قانوف االنتخابات رقـ )

قانوف االنتخابات رقـ عمى وفؽ كبيرًا, وذلؾ  ( ائتبلفاً ٕٔكيانًا توزعوا عمى ) ٚٙٔفي ىذِه االنتخابات 
( ٕٖ٘(, وأف عدد اعضاء المجمس النيابي )ٜٕٓٓلسنة  ٕٙ( المعدؿ بقانوف رقـ )ٕ٘ٓٓلسنة  ٙٔ)

ج االنتخابات البرلمانية بعد مصادقة المحكمة االتحادية العميا عمييا عف فوز ػػػػواسفرت نتائ .(ٙ)عضواً 
.  (ٛ)ت تقدمًا كبيرًا وأحرزت المركز األوؿػػػػػ. حيث حقق(ٚ)سيا أياد عبلويجزئي لمقائمة العراقية التي يترأ

                                                           
 .ٜٛٔد. عدناف االسدي , مصدر سابؽ , ص (ٔ)
 .ٕٕٗطارؽ حرب, مصدر سابؽ, ص ( ٕ)
وانعكاساتيا عمى العممية السياسية,  ٕٓٔٓد. عمر جمعة عمراف, المعايير الديمقراطية في االنتخابات العراقية لعاـ ( ٖ)

 .ٗ, صٕٗٔٓ(, ٔٗبحث منشور في مجمة العمـو السياسية, جامعة بغداد, العدد )
, بحث منشور في ٕٓٔٓت المستقبمية لنتائج االنتخابات النيابية العراقية لعاـ د. عامر ىاشـ عواد, رؤية في االحتماال( ٗ)

 .ٛٙ, صٜٕٓٓ(, ٕٛمجمة مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية, جامعة المستنصرية, العدد )
إلى مجمس كمية , رسالة ماجستير مقدمة ٖٕٓٓطالب عبد العزيز محمد, عممية التحوؿ الديمقراطي في العراؽ بعد عاـ ( ٘)

 .ٜٗ, صٖٕٔٓالقانوف والعمـو السياسية, جامعة صبلح الديف, 
, بحث منشور في مجمة آداب ٖٕٓٓد. منى جبلؿ جواد, النظـ االنتخابية البرلمانية المعتمدة في العراؽ بعد عاـ ( ٙ)

 .ٜٔٗ-ٛٔٗ, صٕٗٔٓ(, ٜٔالفراىيدي, جامعة تكريت, العدد )
, بحث منشور في مجمة مركز المستنصرية لمدراسات ٕٓٔٓ – ٖٕٓٓت البرلمانية العراقية د. فاطمة سمومي, االنتخابا( ٚ)

 .ٕٙٔ, صٕٕٔٓ(, ٓٗالعربية والدولية, جامعة المستنصرية, العدد )
 .ٖٖٔمحمود الشناوي, مصدر سابؽ, ص( ٛ)
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كي ػػػػمػوري الماػػػػػػيا نػػػػة القانوف التي يترأسػػػػػػػػػػػي قائمة ائتبلؼ دولػػػػػة القوائـ ليا وىػػػػػػػػبفارؽ مقعديف عف بقي
بتشكيؿ الحكومة حيث طالبت القائمة العراقية  . فظير الخبلؼ حوؿ مف لُو الحؽ(ٔ)وائـ األخرىػػػػػقػػػػوال

زىا بأعمى االصوات, وعكس ذلؾ بحقيا الدستوري في تكميؼ زعيميا أياد عبلوي بتشكيؿ الحكومة بعد فو 
. لكف نوري المالكي يبدو أنُو (ٕ)يكوف التفاتًا واضحًا عمى القواعد واالعراؼ والممارسات البرلمانية سوؼ

( ٙٚستفسارًا لممحكمة عف مفيـو الكتمة النيابية األكثر عددًا الواردة في المادة )احتاط ليذا الفوز وقدـ ا
التجاذبات السياسية إذ  ,(ٗ). فجاء تفسير المحكمة ليعقد مسألة تشكيؿ الحكومة(ٖ)مف الدستور كما اسمفنا

عدد مف المقاعد في التي رجحتيا فتوى المحكمة بأف الكتمة النيابية األكبر ليست ىي الكتمة الفائزة بأكبر 
نما الكتمة التي يتـ تشكيميا داخؿ مجمس النواب . مما أدى إلى عدـ تكميؼ عبلوي (٘)االنتخابات, وا 

لمنصب رئاسة الحكومة, ثـ حصمت مفاوضات صعبة وعديدة مع الكتؿ األخرى وتأخر الوصوؿ إلى 
عة أشير مف تاريخ اعبلف ستمرت أزمة تشكيؿ الحكومة قرابة تسا, حيث  اتفاؽ بشأف تشكيؿ الحكومة

. جرى بعدىا تكميؼ نوري المالكي رئيس ائتبلؼ دولة القانوف بعد اتحاده مع التحالؼ (ٙ)نتائج االنتخابات
المالكي رسميًا بتشكيؿ الحكومة في  مؼَ كُ , فَ (ٚ)الوطني في كتمة واحدة لتشكيؿ الحكومة الجديدة

ستورية الممنوحة لرئيس الجميورية المرحوـ جبلؿ نقضاء المدة الدأ, وذلؾ قبؿ يـو مف  (ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٕ٘)
ىذا التأخير بالتكميؼ الرسمي مف أجؿ منحو وعدَّ الطالباني, لتكميؼ مف يتولى رئاسة مجمس الوزراء 

أكبر وقت يستطيع مف خبللُو التفاوض حوؿ تشكيمة الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب الوزارية خبلؿ 
, بقيت مسألة  نتيت مسألة ترشيح المالكي لمنصب رئاسة مجمس الوزراء. وبعدىا ا(ٛ)مدة ثبلثيف يوماً 

,  , والتي أصرت عمى حصوليا عمى منصب رئاسة الحكومة اقناع القائمة العراقية بالمشاركة في الوزارة
سرية ُو استحقاؽ انتخابي ودستوري, فتـ عقد اتفاؽ اربيؿ مف أجؿ تقاسـ السمطة, واستمرت ػػػػػػبار أنػػػػتػػػباع

ىذِه االتفاقية حتى بات مطمبًا شعبيًا, وىذِه االتفاقية قيدت كثيرًا مف صبلحيات وحركة رئيس الحكومة 
                                                           

 .ٕٙٔص, سابؽ, مصدر د. فاطمة سمومي( ٔ)
, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية العمـو السياسية, ٖٕٓٓعاـ  نجبلء ميدي شريؼ, أزمة الحكـ في العراؽ بعد( ٕ)

 .ٖٗٔ, صٕٕٔٓجامعة بغداد, 
كاظـ ميدي, أثر الممارسات السياسية لؤلحزاب العراقية في مسار العممية الديمقراطية, بحث  –د. بمقيس محمد جواد ( ٖ)

 .ٙٔٔ, صٕٚٔٓ(, ٗٗ)منشور في مجمة الكمية اإلسبلمية الجامعة, النجؼ األشرؼ, العدد 
 .ٗٙدوريف بنياميف ىرمز, مصدر سابؽ, ص( ٗ)
 .ٖٖٔص, مصدر سابؽ, محمود الشناوي( ٘)
 .ٖٚ٘-ٖٙ٘ص, مصدر سابؽ, د. لقماف عثماف أحمد( ٙ)
 .ٕٙٔص, سابؽ, مصدر محمود الشناوي( ٚ)
, رسالة ماجستير ٖٕٓٓعد عاـ مجيد جعفر مجيد جاسـ, التوافؽ السياسي وانعكاساتو عمى النظاـ السياسي العراقي ب( ٛ)

. ومحمد األنور, حكومة العبادي وحصاد سياسة ٖٓٔ, صٖٕٔٓمقدمة إلى مجمس كمية العمـو السياسية , جامعة بغداد, 
 .ٕ, صٕٗٔٓ(, ٜٛٔالمالكي, مجمة السياسة الدولية, القاىرة, العدد )



)45) 
 

ساس اقية إلى جمسات مجمس النواب عمى اانفراده باتخاذ قراراتو فعادت القائمة العر  وعدـ قدرتو عمى
 .(ٔ)اؽتشكيؿ لجنة تضـ جميع القوى السياسية مف أجؿ االلتزاـ بتنفيذ االتف

إلى رئيس مجمس النواب  ٕٓٔٓوقدـ المكمؼ بتشكيؿ الحكومة الدستورية العراقية الثانية لعاـ 
تشكيمة وزارية ناقصة مع برنامجُو الحكومي, األمر الذي دفع رئيس مجمس النواب إلى تكميؼ نائبو 

قبؿ تقديميا إلى بتشكيؿ لجنة مف أجؿ دراسة اسماء المرشحيف لمحقائب الوزارية والبرنامج الحكومي 
المجمس النيابي لمتصويت عمييما, بعد أف أجمت خبلفات داخؿ الكتؿ السياسية حوؿ مرشحييا 

 . (ٕ)لموزارات

, وتمت ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٕٔوقد نالت وزارة نوري المالكي ثقة وموافقة مجمس النواب العراقي في 
اؽ عمى وزراء دائميف, وقد سعى إلى الموافقة عمى خمسة وثبلثيف وزيرًا, بوزراء مؤقتيف إلى أف يتـ االتف

. وكاف المالكي (ٖ)االطراؼ السياسية في الببلدُكؿ ( وزارة مف أجؿ ارضاء ٓٗتشكيؿ حكومة تضـ )
  .(ٗ)الرئيس الفائز الذي تمكف مف احتفاظو بالمنصب القيادي بعد اصرار كبير وصراع طويؿ

)نوري المالكي( بتشكيميا خبلؿ مدة وتميزت التشكيمة الوزارية التي قاـ رئيس مجمس الوزراء  
اقصاىا )ثبلثوف( يومًا مف تاريخ التكميؼ, بكونيا أكبر وزارة في تاريخ الوزارات العراقية, وأنيا أوؿ وزارة 
اشتركت فييا جميع الكتؿ السياسية داخؿ البرلماف العراقي باستثناء كتمة التغيير الكردستانية, وتعد كونيا 

يتولى فييا رئيس مجمس الوزراء وكالة الوزارات األمنية )الدفاع والداخمية واألمف الوزارة الثانية التي 
, كذلؾ أىـ ما تميزت بِو ىو أنيا كانت أوؿ وزارة برلمانية ٕٙٓٓالوطني( بعد وزارة المالكي األولى لعاـ 

مف حيث مدة  . وتعد ىذِه الوزارة األطوؿ(٘)بشكؿ واضح, إذ أغمب الوزراء مف اعضاء البرلماف العراقي
قة عمييا ػػػوافػػة والمػػومػػحكػػؿ الػػكيػػـ تشػػـ يتػػ( ولٕٓٔٓ/ٖ/ٚ, وذلؾ ألف االنتخابات أجريت في ) تشكيميا

( وذلؾ فاعتماد المحاصصة في الحكـ فضبًل عف تفسير ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٕٔمف مجمس النواب إال في )
وطبيعة  .(ٙ)ورات عند تشكيؿ الحكومةالمحكمة أسيـ في أزمة الحكـ, حيث أكثر مف المساومات والمنا

                                                           
 .وما بعدىا ٕٓٔص, مصدر سابؽ, د. أحمد يحيى الزىيري( ٔ)
, دار نيبور لمطباعة ٔ)الطبيعة, التوجيات, التحديات(, ط ٖٕٓٓد عبد الحمزة خواف , النظاـ السياسي ما بعد د. محم( ٕ)

 .ٖٚٔ-ٖٙٔ, صٕ٘ٔٓوالنشر والتوزيع, العراؽ, 
 .وما بعدىا ٕٙص, مصدر سابؽ, مجيد جعفر مجيد جاسـ ( ٖ)
(, مصدر سابؽ, ٖٕٓٓالسياسي العراقي بعد عاـ د. ستار جبار عبلي , العراؽ والتغيير )دراسة في طبيعة النظاـ ( ٗ)

 .ٗٚٔص
 .ٜٗ-ٛٗص, مصدر سابؽ, كوثر حسف غازي ياسر( ٘)
 .ٕٚٔص, مصدر سابؽ, نجبلء ميدي شريؼ ( ٙ)
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مف حيث مسألة  ٕٙٓٓتشكيمة الحكومة الثانية لممالكي ال تكاد تختمؼ عف الحكومة األولى لعاـ 
والمحاصصة مما  , وكذلؾ قائمة عمى التوافؽ االستحقاؽ السياسي والتوازف وتوزيع المناصب الوزارية

 . فحكومة المالكي الثانية وتشكيميا مرت(ٔ)أي مشكمة تحدث جعميا عرضة الىتزاز التوازف أماـ
بمخاضات صعبة وعديدة, لذلؾ فأنيا مصممة عمى المضي قدمًا بضـ جميع القوى الوطنية مف دوف أف 

 .(ٕ)تستثني أحدًا مف تشكيمتيا

والتطورات التي حدثت في نياية عيد حكومة نوري المالكي الثانية كانت عامبًل ميمًا في ايجاد 
لدى النخب السياسية في الببلد والرأي العاـ العراقي, مف أجؿ إجراء تغير سياسي كبير  قناعات كبيرة

 .(ٖ)يحدث في قمة ىـر العممية السياسية

 ادلغهة انخانج
 6002انذٔرج االَتخاتٍح انخانخح 

. وىذِه االنتخابات تمثؿ (ٗ)( ثالث انتخابات برلمانية في العراؽٕٗٔٓ/نيساف/ٖٓأجريت في )
, وكاف عدد الكيانات واالئتبلفات المشاركة فييا (٘)مف محطات العممية السياسية في الببلد محطة ميمة

آيار  ٜٔقمة لبلنتخابات عف نتائج االنتخابات في ػػػػػية العميا المستػػػػ( كيانًا سياسيًا ثـ أعمنت المفوضٕٚٚ)
ة ػػػمػػحكػػػػػػادقت المػػػػ. وص (ٙ) ـ األخرىػػػػػػالقوائـ تمتيا ػػػػػػػػػمقعدًا ث ٖٜ, حيث تصدرت دولة القانوف بػػػػػػ ٕٗٔٓ

االتحادية العميا عمى نتائج االنتخابات البرلمانية, مما ميد الطريؽ أماـ انعقاد الجمسة األولى لمجمس 
وقد  ٕٗٔٓ/ٚ/ٔالنواب العراقي الجديد فقد عقدت أوؿ جمسة لمجمس النواب في دورتو الثالثة بتاريخ 

في اختيار  ٕٗٔٓ/ٚ/٘ٔ( نائبًا, ونجح البرلماف العراقي في جمستو المنعقدة بتاريخ ٕ٘٘حضر الجمسة )
( ليكمؼ  رئيس مجمس النواب ونائبيو, كما صوت المجمس عمى انتخاب رئيس الجميورية )فؤاد معصـو

                                                           
, سابؽ, مصدر (ٖٕٓٓد. ستار جبار عبلي, العراؽ والتغيير )دراسة في طبيعة النظاـ السياسي العراقي بعد عاـ ( ٔ)

 .ٗٚٔص
 ٖٚٔص, مصدر سابؽ, )الطبيعة, التوجيات, التحديات( ٖٕٓٓالحمزة خواف, النظاـ السياسي ما بعد د. محمد عبد ( ٕ)

 .وما بعدىا
 , مصدر سابؽ,(ٖٕٓٓد. ستار جبار عبلي, العراؽ والتغيير )دراسة في طبيعة النظاـ السياسي العراقي بعد عاـ ( ٖ)

 .ٖٛٔص
, المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات, قطر, ٕٗٔٓي لعاـ عبد الوىاب القصاب, انتخاب مجمس النواب العراق( ٗ)

 .ٚ, صٕٗٔٓ
 .ٜٔٔص, مصدر سابؽ, ٕٗٔٓد. محمد عبد الحمزة خواف, االنتخابات البرلمانية الثالثة لعاـ  ( ٘)
, ٜٕٔٓ, محمد عبد حمادي, النظاـ االنتخابي وبناء العممية الديمقراطية, المركز العربي لمنشر والتوزيع, القاىرة (ٙ)

 .ٕٗٔٓ/ٗ/ٕٚ( الصادر في ٖٛٙٓ. وينظر: صحيفة المدى, العدد )ٕٛٓص
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ر ىو منصوص عميو في دستو  إلى ما. استنادًا (ٔ)بعدىا مرشح الكتمة النيابية األكبر بتشكيؿ الحكومة
 .(ٕ)ٕ٘ٓٓجميورية العراؽ لعاـ 

يعد وعقب اعبلف نتائج االنتخابات وفوز ائتبلؼ دولة القانوف بالمركز األوؿ, وعمى ضوء ذلؾ 
ىو الكتمة النيابية األكبر عددًا في البرلماف العراقي, وقد رشح ائتبلؼ دولة القانوف نوري المالكي رئيس 

اسة الحكومة لوالية ثالثة, إال أنُو جوبو بمعارضة شرسة مف مجمس الوزراء المنتيية واليتو آنذاؾ إلى رئ
قبؿ االحزاب, وىذا الموقؼ أدى إلى حدوث خبلفات بيف العديد مف القوى السياسية, ورفض مف جانب 

, مع اصرار المالكي عمى ترشيحو لرئاسة مجمس الوزراء لوالية ثالثة, (ٖ)الكتؿ الفائزة لتسميتو لممرة الثالثة
(, ٕٖٛمف بيف ) اً ( مقعدٖٜىذا فوز ائتبلفو )دولة القانوف( بأنُو احرز أكبر عدد مف المقاعد )مبررًا في 

التي يقع ذلؾ بأنُو الكتمة األكبر عددًا  الكتؿ في عدد المقاعد, وعدَ بقية بينُو وبيف  اً كبير  اً وكاف ىناؾ فارق
الدولي لتولي المالكي رئاسة وجود الرفض االقميمي و فضبًل عف ذلؾ ,(ٗ)عمى عاتقيا تشكيؿ الحكومة

 .(٘)مجمس الوزراء لوالية ثالثة

وأزمة تحديد الكتمة النيابية األكبر عددًا ىذِه المرة محصورة بيف التحالؼ الوطني وائتبلؼ دولة 
القانوف, والتي عمى أثرىا اجتمعت الييئة القيادية لمتحالؼ الوطني العراقي وقررت اعبلف التحالؼ الوطني 

التي ستقوـ بتسمية يابي بدورتو الثالثة, داخؿ المجمس الن اً ( مقعدٖٚٔيابية األكبر المتكونة مف )الكتمة الن
ذِه قادمة وكػػػاف مػػػف أوؿ الػػموقػػػعيػػف عمى ىي االياـ الػػػػػػًا لممعايير الدستورية فػػػػا لرئاسة الوزراء طبقػػػػػمرشحي

. إال أف المالكي انسحب مف التحالؼ الوطني (ٙ)ي المالكي(الوثيقة رئيس الوزراء المنتيية واليتو )نور 
باعتباره الكتمة النيابية األكثر عددًا ولـ تقدـ مرشحًا ضمف المدة الدستورية التي شارفت عمى االنتياء, 
وبما إف كتمة ائتبلؼ دولة القانوف ىي الكتمة النيابية األكبر داخؿ التحالؼ الوطني, فاعمف المالكي عف 

بلفو )دولة القانوف( ىي الكتمة األكبر داخؿ البرلماف العراقي, وبدء بالبحث عف آلية دستورية أف ائت
التحالؼ تعد وقانونية يستطيع مف خبلليا تشكيؿ الحكومة وتبرأ المالكي مف توقيعو عمى الوثيقة التي 

                                                           
, مصدر سابؽ, )الطبيعة, التوجيات, التحديات( ٖٕٓٓد. محمد عبد الحمزة خواف, النظاـ السياسي العراقي ما بعد ( ٔ)

 .ٔٗٔص
 .ٕ٘ٓٓ( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٙٚينظر: المادة )( ٕ)
أطروحة  ,وآفاقيا المستقبمية ٖٕٓٓالزىيري, االصبلحات السياسية واالقتصادية في العراؽ بعد عاـ  ستار شدىاف شياع( ٖ)

 .ٗ٘ٔص, ٕ٘ٔٓدكتوراه مقدمة إلى مجمس كمية العمـو السياسية, جامعة النيريف, 
 .ٕٛٗص, مصدر سابؽ, ومراحؿ تطورىا ٖٕٓٓعمي حسيف سفيح, العممية السياسية في العراؽ بعد عاـ ( ٗ)
, سياسات عربية, المركز العربي لؤلبحاث ( ٘) حيدر سعيد, حكومة العبادي خيط الضوء األخير في سماء ممبدة بالغيـو

 .ٜٛ, صٕٗٔٓ(, ٔٔودراسة السياسات, قطر, العدد )
 .ٜٕٓمحمد عبد حمادي, مصدر سابؽ, ص( ٙ)
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مة االتحادية الوطني ىو الكتمة األكبر داخؿ مجمس النواب, واعتبر بعض الكتاب ذلؾ تضميؿ لممحك
العميا ومحاولة لغمط الحقوؽ الدستورية والسياقات التي حددىا الدستور, وفي الساعات األخيرة مف بدء 

طني في وسط خبلفات حادة بينيـ ولـ انقضاء المدة الدستورية لترشيح رئيس الوزراء مف قبؿ التحالؼ الو 
( بطمب . فقاـ (ٔ)يتـ االتفاؽ عمى مرشح لمنصب رئاسة مجمس الوزراء رئيس الجميورية )فؤاد معصـو

بياف راي المحكمة االتحادية, لمعرفة مف ىي الكتمة النيابية األكثر عددًا, وكاف جواب المحكمة ىو 
 .(ٕ)(, كما اسمفنإٓٔٓ/اتحادية/ٕ٘تمسكيا بقرارىا الصادر المرقـ )

كي مف منصب وعمى الرغـ مف وجود المطالبات الداخمية واالقميمية عمى سحب ترشيح المال
رئاسة الحكومة إال أنُو أصر عمى الترشيح, لذا قاـ بعض االعضاء مف ائتبلؼ دولة القانوف بالتعاوف مع 

( ٕٛٔاالئتبلؼ الوطني بترشيح )حيدر العبادي(, وذلؾ مف خبلؿ اعبلف التحالؼ الوطني المكوف مف )
قاـ ىذا التحالؼ بإرساؿ إذ .(ٖ)ة القانوفعضوًا بعيدًا عف المالكي واالعضاء المؤيديف لُو داخؿ ائتبلؼ دول

( مضمونو أف ىذا التحالؼ ىو الكتمة النيابية األكبر داخؿ  كتاب إلى رئيس الجميورية )فؤاد معصـو
البرلماف العراقي وأف مرشحيـ ىو الدكتور )حيدر العبادي(, واستنادًا إلى احكاـ الفقرتيف )أواًل وثانيًا( مف 

( مف الدستور, قاـ رئيس الجميورية بتكميؼ الدكتور )حيدر ٖٚعًا( مف المادة )( والفقرة )سابٙٚالمادة )
أما رئيس الوزراء المنتيية واليتو السيد )نوري  .(ٗ)( يوماً ٖٓالعبادي( لتشكيؿ الحكومة خبلؿ مدة )

كتمة  المالكي( رفض ما جرى مف ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء بذريعة أنُو ينافي استحقاقو الدستوري وأف
ىي الكتمة األكبر وأف تكميؼ العبادي يعتبر خرقًا دستوريًا لكف في الواقع ال يوجد أي تعد دولة القانوف 

نفسو قبؿ بدء الجمسة األولى لمجمس النواب العراقي مف عف ػػي اعػػػوطنػػؼ الػػػحالػػػخرؽ دستوري, ألف الت
ف المالكي أصر عمى رفض ما حصؿ وقدـ , ولك في وثيقة موقعة مف رؤساء كتمو ومف ضمنيـ المالكي

شكوى لممحكمة االتحادية وعندما تأكد أف شكواه المقدمة أماـ المحكمة تقبؿ ترشيح العبادي, اعمف عف 
سحب ترشيحو لمنصب رئاسة الحكومة وتنازؿ لصالح الدكتور حيدر العبادي مف أجؿ المضي في تشكيؿ 

رار المالكي بسحب ترشيحو رسميًا مف رئاسة مجمس . ولقد كاف ق(٘)( يوماً ٖٓالحكومة خبلؿ مدة )
السياسية في العراؽ, لكنُو ليس شرطًا كافيًا مف أجؿ تحقيؽ التقدـ, العممية الوزراء, خطوة ميمة في تطور 

                                                           
 .ٖٛٗص, سابؽ, مصدر اومراحؿ تطورى ٖٕٓٓعمي حسيف سفيح, العممية السياسية في العراؽ بعد عاـ ( ٔ)
إسماعيؿ عمواف التميمي, قراءة قانونية صرفة لقرار رئيس الجميورية تكميؼ العبادي بتشكيؿ الحكومة, دراسات وابحاث ( ٕ)

 .ٕ, صٕٗٔٓ(, ٕٗ٘ٗقانونية, الحوار المتمدف, العدد )
  .ٕٛٔص, مصدر سابؽ, محمد عبد حمادي( ٖ)
 .ٕٗٔٓ/ٛ/ٔٔ(, الصادر في ٕٖٖٗجريدة الوقائع العراقية, العدد )(, ٕ٘ٔينظر: المرسـو الجميوري رقـ )( ٗ)
 .ٕٕٔص, سابؽ, مصدر محمد عبد حمادي( ٘)
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فتشكمت حكومة  .(ٔ)حيث المالكي لـ يكف عائقًا أماـ العمؿ عمى اصبلح النظاـ السياسي في الببلد
عضاء حكومتو والمنياج أسماء أ, وتمكف مف تقديـ  و مف رئيس الجميوريةالعبادي بعد أف تـ تكميف

بعد مخاض  (ٕٗٔٓ/ٜ/ٛالوزاري إلى مجمس النواب العراقي لنيؿ ثقة المجمس وىو ما تـ فعبًل في )
. فأدت الحكومة اليميف الدستوري وكذلؾ رئيس مجمس (ٕ)عسير وخبلفات حادة في جمسة مجمس النواب

. ولـ (ٗ). وتشكمت حكومة العبادي مف وزراء مف مختمؼ الطوائؼ والقوميات في الببلد(ٖ)الوزراء ونوابو
ختيار التشكيمة الوزارية, حيث كانت مف اختيار رؤساء أيكف لرئيس مجمس الوزراء أثر كبير ومباشر في 

الوزارة الكتؿ السياسية وتولي العديد مف الشخصيات السياسية الميمة حقائب وزارية مما يجعؿ مف ىذِه 
, خاصة أف الوزارات الميمة اسندت إلى ائتبلفات  والمحاسبة أماـ المجمس النيابي محصنة مف المراقبة 
 .(٘)وتحالفات سياسية كبيرة

وقد وصفت حكومة الدكتور حيدر العبادي بأنيا تستمد قوتيا مف القبوؿ االقميمي والدولي ليا, 
أنيـ يمثموف  يـبعضمف الخط األوؿ الذي يعتقد  لكتؿذلؾ أنيا ضمت الكثير مف قادة افضبًل عف 

 .(ٙ)المكونات المجتمعية في العراؽ وليـ التأثير الميـ عمى القاعدة الجماىيرية

 

 

 

 

 
                                                           

كينيث ـ. بوالؾ, الخطوات القادمة لمتغير في العراؽ مف وجية نظر غربية, ترجمة مصطفى الحيدري, بحث منشور في ( ٔ)
 .ٓٚ, صٕٗٔٓ(, ٖٓعدد )مجمة حوار الفكر, المعيد العراقي لحوار الفكر, بغداد, ال

 .ٜٙص, مصدر سابؽ, د. أحمد عبد االمير االنباري( ٕ)
 .٘٘ٔص, مصدر سابؽ, ستار شدىاف شياع الزىيري (ٖ)
 .ٔ٘صمصدر سابؽ,  كوثر حسف غازي ياسر, (ٗ)
, سابؽ)الطبيعة, التوجيات, التحديات(, مصدر  ٖٕٓٓد. محمد عبد الحمزة خواف, النظاـ السياسي العراقي ما بعد  (٘)

 .ٙٗٔ-٘ٗٔص
 .٘ٛٗص, مصدر سابؽ, ومراحؿ تطورىا ٖٕٓٓعمي حسيف سفيح, العممية السياسية في العراؽ بعد عاـ  (ٙ)
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 ادلغهة انراتغ
 6002انذٔرج االَتخاتٍح انراتؼح 

 وما بعدىا, ورافقيا العديد مف الخمؿ ٕ٘ٓٓمف العمميات االنتخابية منذ عاـ عددًا شيد العراؽ 
. وكاف آخر (ٔ)نتيجة حداثة التجربة والنقص التشريعي لتنظيـ العممية االنتخابية بشكؿ نزيو وسميـ

, وليذه االنتخابات أىمية كبيرة باعتبار إف ٕٛٔٓاالنتخابات ىي االنتخابات البرلمانية العراقية لعاـ 
ية والصعوبة لرسـ مستقبؿ الحكومة التي يتـ تشكيميا بناء عمى نتائجيا ستكوف مياميا في غاية االىم

. وحدثت في ىذِه االنتخابات انقسامات عديدة بيف مختمؼ الكتؿ السياسية الكبيرة (ٕ)العراؽ داخميًا واقميمياً 
 في البمد, فتظير صعوبة كبيرة في تشكيؿ الحكومة وحرج حاد في تسمية رئيس مجمس الوزراء, ألف عدد

. وال (ٖ)ٕٗٔٓو  ٕٓٔٓتائج االنتخابات البرلمانية لعامي مقاعد الكتؿ ستكوف متقاربة عمى العكس مف ن
توجد أيضًا كتمة ذات اغمبية كبيرة تتمكف مف تسمية رئيس مجمس الوزراء بمفردىا حيث ستكوف التركيبة 
في ىذِه االنتخابات بتقسيـ المقاعد أكثر تعقيدًا, باإلضافة إلى ذلؾ تظير الصعوبة أيضًا في السقؼ 

الحكومة, ألنُو يتوجب عمى مجمس النواب اختيار رئيس جميورية يقع عمى عاتقو  الزمني لغرض تشكيؿ
( ٖٓتكميؼ مرشح الكتمة النيابية األكبر بتشكيؿ مجمس الوزراء وعمى األخير تشكيؿ حكومتو خبلؿ مدة )

دد . وأف رئيس أي حكومة ال يكفي أف يكوف مرشح الكتمة النيابية األكبر بع(ٗ)يومًا مف تاريخ التكميؼ
المقاعد البرلمانية بؿ يجب أف يناؿ عمى اغمبية منسجمة معُو لكي يتمكف مف خبلليا االستمرار بمنصب 

 .(٘)رئاسة الحكومة بكفاءة وقدرة ونجاح

, صادقت المحكمة االتحادية ٕٛٔٓوبعد أربعة أشير مف تاريخ حدوث االنتخابات البرلمانية لعاـ 
ة ػػمسػػػجػػػػػقاد الػػػػعػػػػػػد الطريؽ النػػػػػػػػذِه المصادقة تميػػػػػػػػػ, وى نتخاباتعمى نتائج اال ٕٛٔٓ /ٛ / ٜٔالعميا في 

                                                           
, بحث ٕٛٔٓد. االء طالب خمؼ, التعاطي الدولي مع االنتخابات العراقية المقبمة لعاـ  –د. رياض ميدي عبد الكاظـ ( ٔ)

 .ٜٜٖ, صٕٛٔٓ(, ٜٕ(, العدد )ٔماعية, جامعة واسط, المجمد )منشور في مجمة الرؾ لمفمسفة والعمـو االجت
)دراسة  ٖٕٓٓعبلء عبد المطيؼ زىراو المالكي, معايير العدالة االنتخابية في االنتخابات التشريعية العراقية بعد عاـ ( ٕ)

 .ٜٙٔ, صٕٛٔٓ, في االليات والتحديات(, رسالة ماجستير, قسـ العمـو السياسية, معيد العمميف لمدراسات العميا
عباس راضي العامري, انتخابات بطعـ االنتصار, بحث منشور في مجمة حوار الفكر, المعيد العراقي لحوار الفكر, ( ٖ)

 .٘, صٕٛٔٓ(, ٖٗبغداد, العدد )
 .٘ص, نفسومصدر ال (ٗ)
بحث منشور في مجمة حوار  د. أحمد عدناف الميالي, االنتخابات العراقية بيف القواعد الديمقراطية والحساب الختامي,( ٘)

 .ٛ, صٕٛٔٓ(, ٖٗالفكر, المعيد العراقي لحوار الفكر, بغداد, العدد )
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فائزًا حاسمًا,  ٕٛٔٓ. ولـ تنتج االنتخابات البرلمانية لعاـ (ٔ)األولى لمبرلماف الجديد وتشكيؿ الحكومة
. (ٕ)ؿ الفائزة لتشكيؿ الحكومةحيث كشفت نتائج االنتخابات عدـ وجود كتمة فائزة وحتمية التوافؽ بيف الكت

األمر الذي زاد مف تعقيد طبيعة التحالفات البرلمانية التي ستقوـ بيا القوى الفائزة في االنتخابات مف أجؿ 
تشكيؿ الوزارة المقبمة, وأف عدـ فوز أي مف التحالفات االنتخابية بأغمبية المقاعد النيابية سوؼ ينعكس 

ي تحدث بيف القوى السياسية بشأف تشكيؿ الكتمة األكبر في البرلماف عمى المفاوضات واالستشارات الت
. عمى الرغـ مف إف المحكمة االتحادية حددت بتفسيرىا الكتمة النيابية األكثر عددًا في عاـ (ٖ)العراقي
, بأنيا الكتمة المتشكمة داخؿ مجمس النواب العراقي بعد أداء اليميف الدستورية ورغـ وجود ممارسة ٕٓٔٓ

ياسية لوظيفة الكتمة األكبر, إال أنيا ال زالت تتعرض لمسجاؿ السياسي وفي ىذِه الدورة االنتخابية س
السجاؿ مستمر ولـ يقتصر بدائرة التفسير المفاىيمي والوظيفي بقدر ما تتعرض الكتمة النيابية األكبر 

كيميا, باإلضافة دعـ تشلسجاؿ تحديد اليوية وصعوبة توسيع مدار المناورات والتدخبلت والمساومات ل
. واتجاه المشيد السياسي إلى مزيدًا مف التعقيد وكثرة (ٗ)في مشيد التحالفات النيابية إلى بروز تعقيدات

الجداؿ حوؿ تسمية الرئاسات الثبلثة, خاصة إف تشكيؿ الكتمة النيابية األكثر عددًا في المجمس النيابي 
مقعدًا مف إجمالي  ٘ٙٔاج إلى تحالؼ يقدر عدد مقاعده التي سوؼ تكوف صاحبة األغمبية المطمقة تحت

مقعدًا يحتاج إلى  ٗ٘مقعدًا لتشكيؿ الحكومة الجديدة وىذا يعني إف تحالؼ المقدمة الحاصؿ عمى  ٕٖٛ
المقاعد التي يستطيع مف خبلليا اختيار رئيس بقية االئتبلؼ مع أربع كتؿ عمى األقؿ لمحصوؿ عمى 

ر رئيس الجميورية الذي يقوـ بتكميؼ مرشح الكتمة النيابية األكبر لمياـ منصب البرلماف العراقي ثـ اختيا
 .(٘)رئاسة مجمس الوزراء

, ربما يكوف محتدمًا ٕٛٔٓوصراع الكتمة النيابية األكبر في االنتخابات النيابية العراقية لعاـ 
كوف مرنة وميسرة وسيمة داخؿ قبة البرلماف العراقي, وىذا يدؿ عمى أف ميمة تشكيؿ الحكومة سوؼ لف ت

وسيتطمب تشكيميا تحالؼ ثبلث قوائـ انتخابية عمى األقؿ, وىذا بدوره سيؤدي بجميع القوائـ إلى تقديـ 

                                                           
وجدلية تشكيؿ الرئاسات الثبلث, مكتبة  ٕٛٔٓعمي حسيف سفيح, تداعيات انتخابات مجمس النواب العراقي لعاـ ( ٔ)

 .ٕٚ, صٜٕٔٓالسنيوري, بيروت, 
 .ٔص, مصدر سابؽ, د. عمي المؤمف( ٕ)
:acpss.Ahram.Org\\http  ,صافينار محمد أحمد, نتائج االنتخابات العراقية, مقاؿ منشور عمى الموقع االلكتروني( ٖ)

 .ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٜ, تاريخ زيارة الموقع 
د. أحمد عدناف الميالي, ىوية الكتمة األكبر ومخاضات التشكؿ, مقاؿ منشور عمى الموقع ( ٗ)

 .ٜٕٔٓ/ٗ/ٛٔخ زيارة الموقع , تاري :Annabaa.com \\httpااللكتروني,
 .ٔص, مصدر سابؽ, صافينار محمد أحمد( ٘)
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. لذا فأف (ٔ)تنازالت كثيرة مف أجؿ الوصوؿ إلى التوافؽ الذي يمكنيـ مف تشكيؿ الكتمة البرلمانية األكبر
القوائـ االنتخابية ستتراجع أماـ عممية التوافؽ بيف الكتؿ البرامج االنتخابية التي تتبناىا العديد مف 

السياسية, فالصراع داخؿ المجمس النيابي سيجبر العديد مف القوائـ عمى تعطيؿ فقرات مف برامجيـ 
 .(ٕ)وتحالؼ الكتمة األكبر االنتخابية بما يتبلئـ 

مجمس النواب العراقي, ف الخبلؼ حوؿ تشكيؿ الكتمة النيابية األكبر أدى إلى تأجيؿ جمسة وا  
وفشؿ المجمس في انتخاب رئيس لُو ونائبيف كما ىو منصوص عميو في النظاـ الداخمي لمجمس النواب 

, نتيجة وجود منافسة وتصارع بيف الكتؿ السياسية عمى منصب رئاسة الحكومة التي ٕٙٓٓالعراقي لعاـ 
يا الدخوؿ في مفاوضات مع كتمة أقرب ليا . وبالتالي يتوجب عمي(ٖ)تمتمؾ الحؽ بتشكيؿ الحكومة الجديدة

أو كتؿ عدة لمظفر بتشكيؿ الكتمة األكبر وىو أمر ليس باليسير لعدة اسباب منيا تقارب النتائج ما بيف 
الفائزيف وبفارؽ قميؿ, تصاعد وتيرة التيـ ما بيف الخاسريف والفائزيف بممؼ التزوير, تدخؿ المحكمة واعادة 

برلماف المتصاعدة السيما ما يتعمؽ بالموضوع االنتخابي ممف لـ يحالفيـ الحظ الفرز اليدوي, قرارات ال
وظير خبلؼ  .(ٗ)بالدورة االنتخابية البرلمانية الجديدة وبالتالي كثير مف قراراتيـ صدرت عمى وفؽ ذلؾ

 عضاء الكتمة البرلمانية األكبر, بعد اعبلف كتمة )االصبلح واالعمار( عفاحتساب عدد أحوؿ كيفية 
( نائبًا ٓٛٔ( كيانًا سياسيًا, واعمنوا بأف الكتمة بمغت )ٛٔتوقيع وثيقة بتشكيؿ الكتمة األكبر تضـ اتفاؽ )

/ أواًل( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٙٚحكاـ المادة )االنتخابات األخيرة مستنديف إلى أفائزًا في 
لى قرار الم ٕ٘ٓٓ حكمة االتحادية العميا رقـ والمتعمقة بالكتمة النيابية األكثر عددًا, وا 

( نائبًا ٘ٗٔ, كذلؾ تحالؼ البناء اعمنوا عف تشكيؿ الكتمة األكبر, حيث جمع تواقيع )ٕٓٔٓ/اتحادية/ٕ٘
, مستنديف في ىذا إلى قرار  , واعمنوا أف ىذا التحالؼ ىو مف سيشكؿ الحكومة بعد مفاوضات طويمة

راءات تسجيؿ التحالفات السياسية البرلمانية( ػػػػػػ )إجمجمس المفوضيف في مفوضية االنتخابات الخاص بػػػػػ
, واشارت إجراءات ٕ٘ٔٓلسنة  ٖٙ( مف قانوف االحزاب رقـ ٜٕحيث استند إلى احكاـ المادة )

, تقديـ طمب ألجؿ تشكيؿ ٕٛٔٓالمفوضية إف لمتحالفات واالحزاب السياسية التي فازت في انتخابات 
حزاب والتنظيمات السياسية حصرًا, بعد مصادقة المحكمة االتحادية تحالؼ برلماني إلى دائرة شؤوف اال

                                                           
د. سميـ كاطع عمي , تداعيات االنتخابات العراقية عمى تشكيؿ الحكومة القادمة, مقاؿ منشور عمى الموقع االلكتروني, ( ٔ)

ewsabah.comNwww.  تاريخ زيارة الموقع ,ٕ٘/ٖ/ٕٜٓٔ. 
, مقاؿ منشور عمى الموقع االلكتروني, ٕٛٔٓسعد الكناني, قراءة في قانوف االنتخابات العراقية لعاـ ( ٕ)

www.ssrecaw.com  تاريخ زيارة الموقع ,ٕٓ/ٖ/ٕٜٓٔ. 
راقي, دراسات سياسية تصدر عف مركز العراؽ الجديد د. عبد الناصر الميداوي, جدلية الكتمة األكبر في البرلماف الع( ٖ)

 .ٖ, صٜٕٔٓلمبحوث والدراسات االستراتيجية, تركيا, 
عمي مراد العبادي, فوضى التحالفات تسبؽ حسـ نتائج االنتخابات, مقاالت وآراء قانونية, تصدر عف مركز الفرات ( ٗ)

 .ٔ, صٕٛٔٓلمتنمية والدراسات االستراتيجية, كرببلء, 

http://www.newsabah.com/
http://www.newsabah.com/
http://www.ssrecaw.com/
http://www.ssrecaw.com/
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/ أواًل( مف الدستور اشارت إلى أف المرشح لرئاسة مجمس ٙٚ. في حيف المادة )(ٔ)عمى نتائج االنتخابات
عف الجية التي حصمت عمى  الوزراء مف الكتمة األكثر عددًا )أي تحالؼ ما بعد االنتخابات بغض النظر

ألكثر( وىذِه إشكالية غفمت عنيا االحزاب أو ربما التحالؼ الشيعي وراء تمسكو بيذِه المادة المقاعد ا
 .(ٕ)لجمع أكبر عدد مف المقاعد البرلمانية

أف قرار مجمس المفوضيف اعبله, فيو مخالفة دستورية لقرار المحكمة االتحادية في بعضيـ ويرى 
 لى التسجيؿ بالمفوضية ألف قانوف االحزاب اشترط, ألف التكتبلت البرلمانية ال تحتاج إٕٓٔٓعاـ 

التسجيؿ لؤلحزاب وليس لمكتؿ البرلمانية, والدستور لـ يشترط التحالؼ بيف االحزاب لتشكيؿ الكتمة 
نما اشترط التكتؿ بيف الكتؿ البرلمانية لتشكيؿ الكتؿ النيابية األكثر عدداً   .(ٖ)البرلمانية األكبر, وا 

الكتمة النيابية األكبر يتمحور حوؿ كيفية احتساب عدد اعضاء الكتمة وعميو فأف جداؿ اعبلف  
األكبر كما اسمفنا, فتحالؼ )االصبلح واالعمار( يرى أف عدد االعضاء يعتمد عمى االسماء التي فازت 
في االنتخابات ضمف القائمة االنتخابية بغض النظر عف انسحاب بعض النواب الحقًا, أما تحالؼ 

عمى ضرورة احتساب عدد النواب الفعميف المنضويف داخؿ تحالؼ الكتمة األكبر, وأف يتـ )البناء( فيصر 
.ورغـ ذلؾ لـ تسفر االعبلنات عف تكويف (ٗ)اعتماد تواقيعيـ الشخصية عمى وثيقة تشكيؿ الكتمة األكبر

ائية تستطيع تفاىمات وتحالفات بيف عدد مف الكتؿ السياسية الفائزة في االنتخابات األخيرة عف نتيجة ني
مف خبلليا تكويف الكتمة األكبر بشكؿ رسمي تمييدًا لتشكيؿ الحكومة الجديدة والرئاسات الثبلث األخرى, 

سس مذىبية وطائفية مف أجؿ تكويف الكتمة ي أي تحالفات وتفاىمات تقوـ عمى أوتـ رفض االنخراط ف
 .(٘)النيابية األكبر

األكبر, أدى ذلؾ إلى تأخير اعبلف  النيابية تفسير الكتمة بسبب اجتيادات الكتؿ السياسية فيو         
الكتمة النيابية األكبر فقدـ تحالؼ البناء طمبًا إلى المحكمة االتحادية العميا لبياف تفسيرىا الدستوري عف 
ة اآللية التي تشكؿ بيا الكتمة البرلمانية األكبر عددًا, مف أجؿ انياء ىذا الموضوع واعبلف الكتمة النيابي

الساموؾ( صرح بأنُو ال  األكبر وفقًا لما تراه المحكمة االتحادية إال أف المتحدث باسـ المحكمة )آياس
                                                           

, الصػػػػػادرة عػػػػػف المفوضػػػػػية ٕٛٔٓ( مػػػػػف إجػػػػػراءات تسػػػػػجيؿ التحالفػػػػػات السياسػػػػػية والبرلمانيػػػػػة لسػػػػػنة ٕنظػػػػػر: المػػػػػادة )ي( ٔ)
 العميا المستقمة لبلنتخابات.

 .ٕص, مصدر سابؽ, سعد الكناني (ٕ)
, وجدليػػػػػة تشػػػػػكيؿ الرئاسػػػػػات الػػػػػثبلث ٕٛٔٓعمػػػػػي حسػػػػػيف سػػػػػفيح, تػػػػػداعيات انتخابػػػػػات مجمػػػػػس النػػػػػواب العراقػػػػػي لعػػػػػاـ ( ٖ)

 .ٖٚصسابؽ, مصدر 
 .ٖٚص, عمي حسيف سفيح , مصدر سابؽ (ٗ)
توقعػػػػػات بػػػػػوالدة قيصػػػػػرية لمكتمػػػػػة البرلمانيػػػػػة األكبػػػػػر فػػػػػي العػػػػػراؽ , جريػػػػػدة الشػػػػػرؽ االوسػػػػػط , العػػػػػدد , حمػػػػػزة مصػػػػػطفى  (٘)
 .ٕص, ٕٛٔٓ(, ٛٓ٘ٗٔ)
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تغيير في تفسير المحكمة لمكتمة النيابية األكبر التي يحؽ ليا تشكيؿ الحكومة, إال إذا حدث تعديؿ 
/اتحادية لعاـ ٕ٘بؽ المرقـ دستوري عممًا أف المحكمة فسرت الكتمة النيابية األكبر في قرارىا السا

اختار مجمس النواب العراقي في جمستو إذ ,  فبدأت إجراءات ومراحؿ تشكيؿ الحكومة الجديدة .(ٔ)ٕٓٔٓ
برىـ صالح رئيسًا لمجميورية, كإحدى الخطوات المترتبة عمى  ٕٛٔٓتشريف األوؿ  ٕالتي عقدت في 

, وىي الخطوة التي تـ تأجيميا نتيجة ٕٛٔٓايار  ٕٔنتائج االنتخابات البرلمانية التي حدثت في 
الخبلفات الشديدة بيف القوى السياسية بشأف المرشح لمنصب الجميورية يعد منصبًا رمزيًا إال أف اختياره 

. وفي ىذا السياؽ أيضًا بدأ الحراؾ الكبير داخؿ (ٕ)أمرًا ضروريًا لتشكيؿ الحكومةيعد كخطوة إجرائية 
رشح الكتمة النيابية األكبر لتشكيؿ مجمس الوزراء, فقدـ كتمتا )االصبلح القوى السياسية ألجؿ تكميؼ م

( نائبًا ومف ٕٔٗوالبناء( وثيقة لرئيس الجميورية مضمونيا )الكتمة النيابية األكثر عددًا( موقعة مف )
ة مختمؼ الكتؿ السياسية, جاء فييا االتفاؽ عمى اختيار السيد )عادؿ عبد الميدي( ليكوف مرشحًا لرئاس

دوف أف يعمف كؿ مف التحالفيف عف نجاحيما بتشكيؿ الكتمة األكبر,  (ٖ)مجمس الوزراء )مرشح توافقي(
فقاـ رئيس الجميورية الجديد )برىـ صالح( بتكميؼ )عادؿ عبد الميدي( بتشكيؿ الحكومة استنادًا إلى 

 .(ٗ)/ أواًل( مف الدستورٙٚالمادة )

باإلضافة إلى أنُو مرشح توافقي وليس مرشح الكتمة  , مستقبلً  اً عادؿ عبد الميدي مرشحفيعد 
كما اسمفنا,  األكبر أو ما أطمؽ عميو في العراؽ بمرشح )التسوية(, حيث توافؽ عميو تحالفاف برلمانياف

تيار, ػػػػػذا االخػػػػػػمى ىػػػػػباعتبارُه تجاوز عمى الدستور ويفتح المجاؿ أماـ الطعف ع يـبعضوىذا األمر رفضُو 
ف مرشح التسوية )التوافقي( سيكوف ضعيفًا في إدائِو وقراراتو أماـ الكتؿ عرضُو آخروف عمى اعتبار إكما 

ساس مجمس وزراء مستقؿ أمر يتعارض مع أ. كذلؾ قيؿ أف ترشيح رئيس (٘)التي توافقت عمى اختياره
د بمرور االياـ النظاـ البرلماني الحزبي, حيث سيتحوؿ رئيس الوزراء مف شخصية مستقمة إلى حزب جدي

 .(ٙ)وستزوؿ عنُو صفة االستقبللية تمقائياً 

                                                           
مصدر  الثبلث,وجدلية تشكيؿ الرئاسات  ٕٛٔٓتداعيات انتخابات مجمس النواب العراقي لعاـ  ,عمي حسيف سفيح (ٔ)

 .ٗٚصسابؽ, 
صافينار محمد أحمد , حسـ رئاسات العراؽ )الدالالت الداخمية والخارجية(, متابعات تحميمية, مركز االىراـ لمدراسات  (ٕ)

 .ٕ, صٕٛٔٓالسياسية واالستراتيجية, القاىرة, 
 .ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٔوثيقة الكتؿ السياسية الموقعة مف اغمب االحزاب السياسية, بتاريخ  (ٖ)
)معضمة بناء الكتمة األكبر(, متابعات تحميمية, مركز االىراـ  ٕٛٔٓصافينار محمد أحمد, ما بعد االنتخابات العراقية  (ٗ)

 .ٕ, صٕٛٔٓلمدراسات السياسية واالستراتيجية, القاىرة, 
 .ٖ-ٕصافينار محمد أحمد, حسـ رئاسات العراؽ )الدالالت الداخمية والخارجية(, مصدر سابؽ, ص (٘)
 .ٕص, مصدر سابؽ, د. عمي المؤمف (ٙ)
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أف اختيار عبد الميدي عبر التسوية التوافقية بيف تحالفيف يستطيع مف خبللُو آخروف بينما يرى 
التخمص مف عبء االلتزاـ الحزبي عند تشكيمو الحكومة لكونو مرشح مستقؿ وىذا يعني لديو حرية أكبر 

سيادية التي تكوف دائمًا مصدر لمخبلفات بيف القوى السياسية والكتؿ, وقد وضع في اختيار الوزارات ال
كاممة عندما عادؿ عبد الميدي شروطًا لتوليو وقبولو منصب رئاسة الحكومة, منيا أف يتمتع بالحرية ال

حرية , ورفَض تدخؿ القوى السياسية في ىذا االختيار, أيضًا اشترط أف تكوف لُو يقـو باختيار وزرائِو 
اشتراطو عدـ التدخؿ فضبًل عف ذلؾ قبوؿ أو رفض مرشحيف الكتؿ السياسية لتولي وزارات في الدولة, 

.ومنح مجمس النواب العراقي في (ٔ)في شؤوف ادارتو لموزارة أو إدارة عبلقاتو مع مختمؼ الكتؿ السياسية
ية البرلمانية الرابعة, الثقة لمسيد جمستو التاسعة مف فصمو األوؿ لمسنة التشريعية األولى لمدورة االنتخاب

( وزارة في كابينتُو الحكومية, ٕٕ( وزيرًا مف أصؿ )ٗٔ)عادؿ عبد الميدي( رئيسًا لمجمس الوزراء و )
. وأكد عادؿ عبد الميدي عمى تقديمو رؤية تمتد مف (ٕ)فضبًل عف التصويت عمى المنياج الوزاري

ـ بتمبية أىـ المتطمبات اآلنية واالستراتيجية مشيرًا ( مف خبلؿ وضع برنامج حكومي يقو ٕٕٕٓ – ٕٛٔٓ)
 إلى أف البرنامج الحكومي يتضمف خططًا لكؿ وزارة وفقًا ألطار زمني محدد, مع وضع برنامج تفصيمي

منحتو الحرية في اختيار  , واشار عادؿ عبد الميدي إلى دور الكتؿ التي لكؿ الوزارات بشكؿ ممنيج
 .(ٖ)مرشحيف مستقميف بعيدًا عف المحاصصةباختيار أسيـ مما الوزراء 

نستنتج مما تقدـ أف مفيوـ الكتمة النيابية األكثر عددًا بتشكيؿ الحكومة تـ تركو في ىذِه الدورة   
, وتمت تسمية المرشح لرئاسة مجمس الوزراء بناًء عمى اتفاؽ ٕٛٔٓاالنتخابية البرلمانية الرابعة لسنة 

لتزاـ بنص المادة االكتمة البناء( مما يعني أنُو تـ  –صبلح واالعمار سياسي حصؿ بيف كتمتيف )كتمة اال
الشكمي فقط .الجانب مف ٕ٘ٓٓاـ ورية العراؽ لعجميدستور / أواًل( مف ٙٚ)

                                                           
 .ٖص, مصدر سابؽ, صافينار محمد أحمد, حسـ رئاسات العراؽ )الدالالت الداخمية والخارجية( (ٔ)
 .ar.parliament.iqالموقع الرسمي لمجمس النواب العراقي:  (ٕ)
مصدر  الرئاسات الثبلث, وجدلية تشكيؿ ,ٕٛٔٓعمي حسيف سفيح, تداعيات انتخابات مجمس النواب العراقي لعاـ  (ٖ)

 .ٖٛصسابؽ, 



 

 

 

 انفصم انثاني

املكهف بتشكيم جمهس املرشح  حق 

 انوزراء
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 نفصم انخاًَا                                             

 ادلكهف تتشكٍم جمهس انٕزراءرشح ادل حك 
وذلؾ, كونُو يمثؿ المحور  لمدولةالرئيس الفعمي  النظاـ البرلمانييعد رئيس مجمس الوزراء في 

, وتخطط السياسات والبرامج وتنفذ  الفعاؿ في عمؿ السمطة التنفيذية إذا بو تنتظـ السياسة العامة لمدولة
مج الدولة عمى وفؽ فمسفة يجسدىا الدستور, وفي بعض ويتابع حسف تنفيذىا مف أجؿ تحقيؽ خطط وبرا

الدوؿ يتولى رئيس مجمس الوزراء إلى جانب رئاستو المجمس رئاسة بعض الوزارات التي يعتبرىا ميمة 
ويستحدث وزارات جديدة اذ ما تطمب االمر ذلؾ ويترأس اجتماعاتيا  وحيوية بالنسبة لمسياسة العامة

, وكذلؾ يقوـ باتخاذ ما يراُه مناسبًا مف اإلجراءات ى كؿ الوزارات ويديرىا ويشرؼ اشراؼ مباشر عم
 -ثبلثة مباحث وعمى النحو اآلتي:إلى الميمة لحفظ وحدة المجمس, وعميو سيتـ تقسيـ ىذا الفصؿ 

 . حكام تشكيل مجمس الوزراءأ:  المبحث األول

 . المبحث الثاني : قيود تشكيل مجمس الوزراء

 .مجمس الوزراء  ات تشكيلالمبحث الثالث : إجراء

 ادلثحج األٔل

 حكاو تشكٍم جمهس انٕزراءأ
رئيسًا  تكوف مف رئيس الوزراءالذي يالطرؼ الثاني المكوف لمسمطة التنفيذية  يعد مجمس الوزراء

وعدد مف الوزراء وذلؾ حسب ما تقتضيو الحاجة أو المصمحة العامة ويجتمعوف في مجمس واحد  ونواباً 
عضاء في أوالوزراء ىـ  ,(ٔ)سمى مجمس الوزراء ليضع السياسة العامة لمحكومةمتضامف ومتجانس ي

صبح مف مجمس الوزراء أعضاء أختصاص رئيس الوزراء باختيار ا, وأف  فريؽ رئيس مجمس الوزراء
. (ٖ)العديد مف االنظمة الدستورية في الدوؿ البرلمانية  بيذِه القاعدة  وقد أخذت ,(ٕ)قواعد النظاـ البرلماني

 حكومة, ألف ال لوزراء لكف ال وجود قانوني ليا عمى أرض الواقعافي رغـ أىمية مرحمة اختيار  حكومةوال

                                                           
. ود. شمراف حمادي, النظـ السياسية, كمية ٙٙد. محمد حسب حربي, مصدر سابؽ, ص –د. سمير داود سمماف  (ٔ)

 .ٕٙٔالقانوف, جامعة بغداد, بدوف سنة طبع, ص
 .ٗٓٔ, صٕٓٔٓالقاىرة, د. محمد أحمد محمد غوير, الوزير في النظـ السياسية المعاصرة, دار النيضة العربية,  (ٕ)
, ودستور ٜٜٗٔ, والقانوف االساسي أللمانيا االتحادية لعاـ ٕٜ٘ٔمف ىذِه الدساتير القانوف االساسي العراقي لعاـ  (ٖ)

 .ٕ٘ٓٓجميورية العراؽ لعاـ 
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إلى . في ضوء ما تقدـ سوؼ نقسـ ىذا المبحث (ٔ)ال تكتسب الصفة القانونية إال بعد صدور أمر تشكيميا
 -مطالب وعمى النحو اآلتي: ةثبلث

 . زراءالمطمب األول : ضوابط تشكيل مجمس الو 

 . المطمب الثاني : عالقة الوزير بسمطات الدولة

 . المطمب الثالث : عدد الوزراء في النظام البرلماني العراقي

 ادلغهة األٔل
 ضٕاتظ تشكٍم جمهس انٕزراء

وأنُو  , ختصاص رئيس الوزراءأختيار الوزراء يكوف مف ااألصؿ أف تشكيؿ مجمس الوزراء و 
بإداء  الحكومةقرار التسمية مف قبؿ رئيس الدولة يقـو رئيس اء وصدور بمجرد أف يتـ اختيار رئيس وزر 

بتنسيؽ الجيود  الحكومة , وبعد االنتياء مف تعيينيـ يقوـ رئيس  ختيار الوزراءأأعمالِو الدستورية وىي 
داء ميمتو ير مسؤواًل عف تصرفاتو الشخصية في أ. فيكوف كؿ وز (ٕ)عماليـأفيما بينيـ مف خبلؿ 

 -. وسوؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف وعمى النحو اآلتي:(ٖ)الوزارية

 الفرع األول : شروط الوزير.

 الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لصفة الوزير.

 انفرع األٔل
 ــرشــــــرٔط انـــٕزٌــــ

, لكف ىذِه  ما مف دستور أو قانوف خاص إال ويقوـ بتحديد الشروط الواجب توافرىا في الوزراء
, فبل يمكف  في ىذِه الشروط والقوانيف وقد اختمفت الدساتير ط تختمؼ باختبلؼ النظـ الدستوريةرو الش

, وذلؾ ألف السمطة التنفيذية في  عزؿ ىذِه الشروط عف الواقع السياسي واالجتماعي السائد في أي دولة
 عف فمسفة نظاـ الحكـ في , كما إف تمؾ الشروط ال تحدد بعيداً  جميع االنظمة تمثؿ انعكاسًا ليذا الواقع

                                                           
 كريـ لفتة مشاري, الحدود الدستورية لتكويف مجمس الوزراء, بحث منشور في مجمة –د. رافع خضر صالح شبر  (ٔ)

 .ٕٙ, صٜٕٔٓ(, ٔالمحقؽ الحمي لمعمـو القانونية والسياسية, كمية القانوف, جامعة بابؿ, العدد )
 .ٙٙ٘د. وايت إبراىيـ, مصدر سابؽ, ص –ود. وحيد رأفت  .ٗٙص, مصدر سابؽ, محمد قدري حسف (ٕ)
 .ٕٓ٘, صٜٛٗٔـ, بغداد, , مطبعة السبلٔد. مصطفى كامؿ, شرح القانوف الدستوري والقانوف االساسي العراقي, ط (ٖ)
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بعض مف الدساتير شروط , وقد حددت (ٔ)ببعض بعضيا   الدولة وعبلقة مؤسسات الدولة الدستورية
وط معينة لتولي المناصب معينة يجب أف تتوفر في الوزير, بينما دساتير دوؿ أخرى لـ تشر إلى شر 

ة الشعب مف بالغي سف الرشد لكف األىـ غمبيأ في توافر الشروط فيي قد تتوافر فيوليس الميـ  الوزارية
. وسيتـ البحث في الشروط (ٕ)اختيار العناصر الكفؤة والقادرة عمى النيوض بالميمة إداٍء واخبلصًا ونزاىةً 

ومف ىذِه  ٕ٘ٓٓالمطموب توافرىا في الوزير في دساتير الدوؿ المقارنة ودستور جميورية العراؽ لعاـ 
 -الشروط:

 : أواًل: الجنسية

, وىذا االختبلؼ يعود سببُو بصورة اساسية  مؼ الفقو اختبلفًا كبيرًا حوؿ تحديد مفيوـ الجنسيةاخت
. فالجنسية ليا معنياف األوؿ معنى (ٖ)إلى مدى االعتراؼ بالجانب السياسي في عبلقة الجنسية مف عدمو

نتماء الشخص لدولة مف , والمعنى الثاني سياسي وقانوني يفيد ا اجتماعي يفيد انتماء الفرد ألمة معينة
الدوؿ والمعنى األخير ىو المقصود في مجاؿ بحثنا ىذا فالجنسية ىي رابطة قانونية وسياسية في الوقت 
نفسو ما بيف الفرد والدولة, وُيمـز االفراد بموجبيا بالوالء لوطنيـ وتتعيد الدولة بحمايتيـ وحماية مصالحيـ 

مدى توفر ىذا الشرط في الوزير, ففي بريطانيا مثبًل ال توجد ختمفت دساتير الدوؿ في اوقد  .(ٗ)وحقوقيـ
أىمية لمجنسية األصمية سواء كاف لموزير األوؿ أو ألعضاء الوزارة ما داـ قد اصبح مواطنًا انكميزيًا وال 
أىمية لمديانة والكنيسة التي ينتمي إلييا الوزير وأف كؿ ما يشترط في الوزير يكوف مقيدًا بالعرؼ الذي 

قر في بريطانيا, فالذي يترأس منصب وزاري يجب أف يكوف مف الشخصيات التي كسبت احتراـ است
وتقدير مجمس العموـ, فمتى ما حصؿ عمى ثقة مجمس العموـ اصبح مؤىبًل لعضوية الوزارة وال ييـ بعد 

 ٕٛ٘رقـ ) . وفي فرنسا فقد أكد قانوف االنتخاب العاـ الفرنسي(٘)جنسية أصمية أـ مكتسبة ذلؾ إذا كانت

                                                           
د. االمير عزت األيوبي, الوزير في النظاـ السياسي, منشورات الحمبي الحقوقية, بيروت,  -د. ربيع مفيد الغصيني  (ٔ)

 .ٕٗ, صٖٕٓٓلبناف, 
 .ٕٙٚص, مصدر سابؽ, د. عمي يوسؼ الشكري, مجمس الوزراء العراقي مف االحتبلؿ إلى االستقبلؿ (ٕ)
دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عماف, , ٔاودي, القانوف الدولي الخاص الجنسية )دراسة مقارنة(, طد. غالب عمي الد (ٖ)

, دار الحرية لمطباعة, ٕود. ممدوح عبد الكريـ حافظ, القانوف الدولي وفؽ القانونييف العراقي والمقارف, ط .ٖٔص, ٕٔٔٓ
 .ٕٖ-ٖٔ, صٜٚٚٔبغداد, 

مطبعة وزارة التعميـ العالي والبحث , ٔاليداوي, القانوف الدولي الخاص, ج د. غالب عمي الداودي ود. حسف محمد (ٗ)
( لسنة ٕٙكذلؾ د. عباس العبودي, شرح احكاـ قانوف الجنسية العراقية رقـ ) .ٖٖص, العممي, بغداد, بدوف سنة طبع

 .ٖٚ-ٖٙ, صٕٕٔٓ, مكتبة السنيوري, بغداد, ٔوالموطف ومركز االجانب, ط ٕٙٓٓ
ميد متولي, القانوف الدستوري واالنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة اإلسبلمية, د. عبد الح (٘)
 .ٜٜٕ, صٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, ٙ, طٔج
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المعدؿ, لكؿ مواطف يحمؿ الجنسية الفرنسية لُو حؽ الترشيح لممناصب السيادية,  ٜٙٚٔ( لسنة ٙٚ –
أما المتجنسيف فبل يحؽ ليـ تولي ىذِه المناصب إال بعد مرور عشر سنوات عمى اكتسابيـ الجنسية 

ال يمي الوزارة إال المبنانيوف,  عمى أف ٜٜٓٔالمعدؿ العاـ  ٕٜٙٔ. وأكد الدستور المبناني لعاـ (ٔ)الفرنسية
. وىذا الشرط يسري عمى رئيس (ٕ)وال يجوز تولي الوزارة إال مف كاف حائزًا عمى الشروط التي تؤىمو لمنيابة

مجمس الوزراء والوزراء, ففي ىذِه الحالة لـ يفرؽ بيف المبناني األصيؿ والمبناني المتجنس, ويذىب البعض 
مبناني أف ال يمي الوزارة إال المبنانيوف, وذلؾ ألف الدستور وضع أياـ حكـ سبب اشتراط واضعي الدستور ال

االنتداب الفرنسي المباشر حيث رجاؿ االنتداب الفرنسي كاف يراودىـ وقتيا تفكير بأف ال يستبعد تعييف 
 .(ٖ)فرنسي لموزارة فقط بؿ لرئاسة الدولة أيضًا, فوضعت ىذِه المادة بعد مناقشات حادة

"يشترط في ف / ثانيًا( عمى أٚٚفي المادة )فقد نص  ٕ٘ٓٓجميورية العراؽ لعاـ  أما دستور
/ ثانيًا( الخاصة بعضوية مجمس ٜٗوبالعودة إلى المادة ) الوزير ما يشترط في عضو مجمس النواب ..."

يشترط في المرشح لعضوية مجمس النواب أن يكون عراقيًا كامل النواب نجدىا نصت عمى أف "
فيشترط في ىذِه المادة عمى ضرورة تمتع عضو مجمس الوزراء بالجنسية العراقية, لكف ىذا ", األىمية

فبموجب الدستور يجوز أف يكوف المتجنس وزيرًا  فرؽ بيف العراقي أصبًل أو تجنساً النص جاء مطمقًا فمـ ي
سية العراقية أو نائبًا لرئيس مجمس الوزراء, كذلؾ لـ تشترط مضي المدة بعد حصوؿ المتجنس عمى الجن

تدارؾ ىذا األمر وسد جزءًا  ٕٙٓٓ( لسنة ٕٙ. لكف قانوف الجنسية العراقية رقـ )(ٗ)كي يحؽ لُو الترشيح
 بعد مضي مدة عشر سنوات عمى حصولو                  مف ىذا النقص حيث أكد عمى عدـ تولي المتجنس الوزارة إال

 . (٘)عمى الجنسية

ِه المدة الطويمة نسبيًا لمتأكد مف والء المتجنس لمبمد وحرصو عمى وقد جاء فرض مرور ىذ         
ف دستور جميورية العراؽ الجدير بالذكر إومف  .(ٙ)مصالحيا, وذلؾ لحساسية منصب الوزير وخطورتو

لـ يشترط فيمف يعيَّف وزيرًا أو نائبًا  الُممغى ٕ٘ٓٓ( لسنة ٙٔرقـ ) مجمس النواب العراقي انتخاباتوقانوف 
                                                           

 ,ٕ٘ٓٓشميـ مزىر راضي الربيعي, السمطة التشريعية في النظاـ البرلماني في ضوء دستور جميورية العراؽ لسنة  (ٔ)
 .ٛ٘, صٕٗٔٓرسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف, جامعة المستنصرية, 

 .ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔ/ أواًل( مف الدستور المبناني لعاـ ٙٙينظر: المادة ) (ٕ)
 .ٜٛٗص, مصدر سابؽ, د. أحمد سعيفاف (ٖ)
 .ٕٕ-ٕٔص, مصدر سابؽ, كريـ لفتة مشاري –د. رافع خضر صالح شبر  (ٗ)
)ال يجوز لغير العراقي الذي يحصل عمى أف  ٕٙٓٓلسنة  ٕٙ/ ثانيًا( مف قانوف الجنسية العراقية رقـ ٜالمادة ) نصت (٘)

( من ىذا القانون أن يكون وزيرًا أو عضو 00, 6, 2, 2عمى الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقًا ألحكام المواد )
 .ابو الجنسية العراقية(في ىيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات عمى تاريخ اكتس

 .ٕٚص, مصدر سابؽ, مرواف حسف عطية العيساوي (ٙ)
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س مجمس الوزراء أف يكوف مف أبويف عراقييف أسوة برئيس مجمس الوزراء, فيذا يعني إنُو يجوز لمفرد لرئي
. (ٔ)الذي يحمؿ الجنسية العراقية وأف كاف مف أصوؿ أجنبية أف يكوف وزيرًا أو نائبًا لرئيس مجمس الوزراء

ذا كاف دستور جميورية العراؽ لعاـ  أف يكوف مف أبويف اشترط في رئيس مجمس الوزراء  ٕ٘ٓٓوا 
فأف عدـ  ,(ٕ)عراقييف وذلؾ لضماف االطمئناف إلى مصداقية وقوة االنتماء لمدولة واالخبلص لشعبيا

يكوف بمثابة مأخذ عمى التشريع العراقي, السيما أف مجمس الوزراء اشتراط ذلؾ بالنسبة إلى بقية اعضاء 
 مف رئيس مجمس الوزراء.أىـ اختصاصات الوزارة تتـ ممارستيا مف قبؿ الوزراء وليس 

)يجوز تعدد أنُو إلى / رابعًا( ٛٔفي المادة )  ٕ٘ٓٓجميورية العراؽ لعاـ وأشار دستور 
الجنسية لمعراقي, وعمى من يتولى منصبًا سياديًا أو أمنيًا رفيعًا التخمي عن أية جنسية أخرى مكتسبة 

لعضوية مجمس الوزراء, رئيسًا أو  عمى ذلؾ ليس لمزدوج الجنسية حؽ الدخوؿ .(ٖ)(وينظم ذلك بقانون
الدستور لـ يرتب أي أثر قانوني عمى مف نائبًا أو عضوًا إال بعد التخمي عف الجنسية االجنبية, وأف 

وُيمحظ أف االحتفاظ  , ألنُو أحاؿ ذلؾ إلى القانوف يتولى المنصب مع احتفاظو بالجنسية المكتسبة
يجعؿ بقاء الوزير في منصبو باطبًل لمخالفة ذلؾ لنصوص بالجنسية الثانية بعد تسمـ المنصب الوزاري 

 .(ٗ)الدستور
/ رابعًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٛٔمف االشارة بيذا الصدد إلى أف المادة ) وال بدّ 

أكدت عمى ضرورة صدور قانوف يقوـ بتنظيـ مسألة التخمي عف الجنسية المكتسبة لمف يتولى  ٕ٘ٓٓ
المتخذ في  ٖٕٔٓ( لسنة ٕٛٛيًا رفيعًا, وبالفعؿ وبناًء عمى قرار مجمس الوزراء رقـ )منصبًا سياديًا أو أمن

, قرر مجمس الوزراء الموافقة عمى مشروع قانوف التخمي ٖٕٔٓ/ٚ/ٙٔجمستو االعتيادية المنعقدة بتاريخ 
حالة ىذا القانوف إلى مجمس النواب إلكماؿ مراحؿ تشريعو, لكف لـ ي شرع لغاية عف الجنسية المكتسبة وا 

 .(٘)كتابة ىذِه السطور

                                                           
 .ٖٚص, مرواف حسف عطية  العيساوي , مصدر سابؽ  (ٔ)
, ٕٛٓٓد. أحمد أحمد الموافي, رؤيا حوؿ الفيدرالية في العراؽ في ضوء الدستور الجديد, دار النيضة العربية, القاىرة,  (ٕ)

 .٘ٗص
جراءات ال يوجد تعريؼ لفك (ٖ) رة المناصب السيادية, إال أف بعضًا مف الكتاب ذىب إلى الربط بيف اشغاؿ ىذا المنصب وا 

التعييف, إذ أف كؿ منصب سيادي ىو كؿ منصب يحتاج إلتماـ إجراءات تعينُو مصادقة مجمس النواب, لذا فأف منصب 
عباسي, ازدواج الجنسية في العراؽ والوظائؼ الوزير ومف ىو بدرجة الوزير يعد مف المناصب السيادية, د. معتز فيصؿ ال

 .ٛٔ-ٚٔ, صٕٓٔٓالسيادية, بحث منشور في المجمة البرلمانية, العدد األوؿ, 
, ٕ٘ٔٓ, مكتبة السنيوري, بيروت, ٔالوزير في الدساتير العراقية )دراسة تحميمية مقارنة(, ط, د. مصدؽ عادؿ طالب (ٗ)

 .ٜٖص
فئة, صحيفة المدى, العدد  ٗٔجنسية المكتسبة يحظر المناصب السيادية عمى قانوف التخمي عف ال, محمد صباح (٘)

 .ٕص, ٕ٘ٔٓ, ٖ٘ٗ
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 : ثانيًا: كامل األىمية

داء االلتزامات المقررة لُو بموجب القانوفاألىمية   . وأف (ٔ)تعني صبلحية الشخص لمباشرة وا 
األىمية االدبية التي  األولىاألىمية التي تتطمبيا الدساتير والتشريعات لممناصب الوزارية تكوف عمى نوعيف 

ر احكاـ جزائية تكوف مخمة بالشرؼ بحؽ الشخص, حيث اتجيت الدساتير إلى ادراج تتعمؽ بعدـ صدو 
األىمية العقمية وتعني  والثانيةنصوص تمنع بموجبيا ترشيح أي شخص صدرت بحقو احكاـ جزائية, 

والكثير مف العاىات التي تؤثر بصورة و والعتسبلمة الشخص مف العوارض التي تصيبُو كالجنوف والسفو 
 .(ٕ)عمى إداء ميامِو وتمنعو مف مباشرة حقوقو المدنية والسياسيةسمبية 

وأخذت دساتير االنظمة البرلمانية المقارنة بيذا الشرط ففي بريطانيا مثبًل الوزير يتـ اختيارُه مف 
, لذا يتطمب فييـ ذات الشروط المطموب توافرىا في اعضاء المجمس النيابي,  بيف اعضاء مجمس العمـو

( حؽ الترشيح ٕٔاصبح ألي شخص بمغ سف الرشد ) ٜٛ٘ٔشروط بموغ سف الرشد فمنذ سنة ومف ىذِه ال
جاء خاليًا مف الشروط  ٜٛ٘ٔالدستور الفرنسي لعاـ  أما .(ٖ)فيما عدا االطفاؿ والمعتوىيف والمجانيف

 (ٙٚ – ٕٛ٘الواجب توافرىا في اعضاء مجمس الوزراء, وبالرجوع إلى قانوف االنتخاب الفرنسي رقـ )
"كل ناخب فرنسي وفرنسية حق الترشيح ( عمى أف ٘ٗالمعدؿ فأنُو قد صرح في المادة ) ٜٙٚٔلسنة 

مف خبلؿ ىذا النص ُيمحظ أف المشرع  (ٗ)"واالنتخاب باستثناء حاالت العجز أو التنحية بموجب القانون
المناصب  منح كؿ ناخب فرنسي أو فرنسية حؽ الترشيح لبلنتخابات العامة وتولي المناصب ومنيا

الوزارية باستثناء االشخاص المصابيف بالعجز, أي أنُو قد تطمب في المرشح أف يكوف ناخبًا متمتعًا بكافة 
الحقوؽ السياسية والمدنية وىذا الشرط يؤدي إلى شرط آخر ىو كماؿ األىمية ألنُو ال يتمتع الشخص بإداء 

عقمية, أي سبلمتو مف العوارض التي تؤثر سمبًا عمى حقوقو السياسية والمدنية ما لـ يكف متمتعًا باألىمية ال
, لـ ينص عمى ىذا ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔلعاـ  دستور لبنافوالسفو, أما والعتو إداء ميامو كالجنوف 

شار إلى وجوب فيمف يتولى الوزارة أف يكوف حائزًا عمى الشروط التي تؤىمُو أالشرط صراحة بؿ ضمنًا كما 
نجد أنُو اشار إلى مجموعة مف  ٕٛٓٓلسنة  ٕ٘إلى قانوف االنتخاب المبناني رقـ  لمنيابة, لكف بالعودة

                                                           
الوجيز في نظرية االلتزاـ في القانوف المدني, , د. محمد طو البشير –د. عبد الباقي البكري  –د. عبد المجيد الحكيـ  (ٔ)
 .ٖٙص, ٜٓٛٔ, بدوف دار نشر, بغداد, ٔج
, شركة الطبع والنشر ٖ, طٔ, الموجز في شرح القانوف المدني العراقي )مصادر االلتزاـ(, جد. عبد المجيد الحكيـ (ٕ)

, منشورات ٕ, طٔ, ود. عبد الرزاؽ السنيوري, النظرية العامة لبللتزامات, جٛٔٔ-ٚٔٔ, صٜٜٙٔاالىمية, بغداد, 
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ, صٜٜٛٔالحمبي الحقوقية, بيروت, 

)دراسة مقارنة(,  ٕ٘ٓٓلقانوني لرئيس مجمس الوزراء في الدستور العراقي لسنة سروة شريؼ حمو صالح, التنظيـ ا (ٖ)
 .ٖ٘, صٕٚٔٓرسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف والسياسة, جامعة السميمانية, 

 .ٛٓٔص, مصدر سابؽ, ميثـ منفي كاظـ (ٗ)
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. فيذا (ٔ)()التمتع بالحقوق المدنية والسياسيةالشروط البلزمة لمنيابة ومف ضمف ىذِه الشروط ىو شرط 
قوؽ المدنية يدؿ أنُو يشترط في المرشح لممنصب الوزاري سواء كاف )رئيسًا أو وزيرًا( أف يكوف متمتعًا بالح

أما في ما يتعمؽ بتوافر شرط  .(ٕ)والسياسية وىذِه الحقوؽ ال يكوف متمتعًا بيا ما لـ يكف كامؿ األىمية
/ ثانيًا( عمى ٚٚنص في المادة ) ٕ٘ٓٓاألىمية في الوزير في العراؽ, فأف دستور جميورية العراؽ لعاـ 

/ ثانيًا( منو عمى أف ٜٗأكدت المادة )و  "يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجمس النواب .."أف 
, مف خبلؿ النصيف أعبله, "يشترط في المرشح لعضوية مجمس النواب أن يكون عراقيًا كامل األىمية"

يتبيف لنا أف الدستور قد اشترط في المرشح لمنصب الوزير أف يكوف كامؿ األىمية, وىو تعبير عاـ يحمؿ 
 .(ٖ)والسياسية مف دوف أف يقتصر عمى األىمية العقمية فحسبفي طياتو التمتع بكامؿ الحقوؽ المدنية 

 :ة ثالثًا: السن القانوني

ىذا الشرط يعني تحديد سف معيف لمف يتولى منصب وزير أو إدارة مؤسسة أو ىيئة, لكي أف        
المنصب  يكوف لديو الحد األدنى مف الخبرة الفنية واإلدارية والحنكة السياسية التي تمكنُو مف تولي ىذا

 .(ٗ)لذا فأف إيراد ىذا الشرط ضروري فيمف يتولى منصب وزير والقياـ بأعبائوِ 

, ففي  وتختمؼ االنظمة الدستورية لمدوؿ في تحديد شرط السف البلـز  لمشخص كي يتولى الوزارة        
كما ذكرنا عضاء مجمس العموـ أأف الشروط الواجب توافرىا في الوزير ىي ذاتيا شروط  مثبلً  بريطانيا

عدا المجانيف والمعتوىيف وغير  سف الرشد وىو سف الحادي والعشروف فأف أي شخص بمغ ,سابقًا وعميو
ادينوا لقياميـ بنشاط وعمؿ غير قانوني وخارج عمى نزاىة الترشيح   البريطانييف كذلؾ االشخاص الذيف

 .(٘)في االنتخابات العامة أو المحمية في الببلد

                                                           
 .ٕٛٓٓ( لسنة ٕ٘( مف قانوف االنتخابات المبناني رقـ )ٛينظر: المادة ) (ٔ)
 .ٜٛٗص, مصدر سابؽ, د. أحمد سعيفاف (ٕ)
لسػػػػػنة  ٓٗ( مػػػػػف القػػػػػانوف المػػػػػدني العراقػػػػػي رقػػػػػـ ٙٗبالنسػػػػػبة لمحقػػػػػوؽ المدنيػػػػػة فقػػػػػد نصػػػػػت الفقػػػػػرة األولػػػػػى مػػػػػف المػػػػػادة ) (ٖ)

كــــل شــــخص بمــــت ســــن الرشــــد متمتعــــًا بقــــواه العقميــــة غيــــر محجــــوز عميــــو يكــــون كامــــل األىميــــة عمػػػػى أف ) ٜٔ٘ٔ
لممـــــواطنين ( منػػػػػو عمػػػػػى أف )ٕٓمػػػػػا الحقػػػػػوؽ السياسػػػػػية فقػػػػػد نػػػػػص الدسػػػػػتور فػػػػػي المػػػػػادة )(, ألمباشـــــرة حقوقـــــو المدنيـــــة

ـــــالحقوق السياســـــية بمـــــا فييـــــا حـــــق التصـــــويت  ـــــع ب ـــــي الشـــــؤون العامـــــة والتمت رجـــــااًل ونســـــاًء حـــــق المشـــــاركة ف
 (.واالنتخاب والترشيح

ميوري, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس الوزراء في دساتير العراؽ في العيد الج, عمي حسيف أحمد غيبلف الفيداوي (ٗ)
 .ٕٚص, ٜٜٚٔمجمس كمية القانوف, جامعة بغداد, 

, ٕٛٓٓ, دار ىبل لمنشر والتوزيع, القاىرة, ٔد. مشوط الياجري, المسؤولية السياسية لمحكومة أماـ البرلماف, ط (٘)
 .ٜٔٔص
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( لسنة ٙٚ – ٕٛ٘نص المشرع الفرنسي في قانوف االنتخابات العاـ رقـ ) فقد أما في فرنسا
. فيتضح لنا مف  ىذا (ٔ)كما اسمفنا لكؿ فرنسي وفرنسية بمغ سف الثالثة والعشريف حؽ الترشيح ٜٙٚٔ
( سنة مف العمر وليس اتمامو ولو ٖٕنُو يشترط في الشخص الذي يرشح لمنصب وزير أف يبمغ )بأالنص 

ذلؾ لنص عميو صراحة. وفي لبناف فأف شرط السف ىو ذاتو الشرط المطموب توافره في أراد المشرع 
عضو المجمس النيابي فيجب أف يكوف المرشح لمنصب الوزير قد أتـ سف الخامسة والعشريف مف 

 .(ٕ)العمر

/ ثالثًا( عمى أف تنظـ بقانوف, ٜٗالمادة ) فقد نص في ٕ٘ٓٓلعاـ أما دستور جميورية العراؽ 
رقـ  العراقي , ثـ جاء قانوف انتخابات مجمس النواب المرشح والناخب وكؿ ما يتعمؽ باالنتخاب شروط
الذي حدد سف الترشيح إذ جاء فيو يشترط في المرشح لعضوية مجمس النواب  المعدؿ ٖٕٔٓلسنة  ٘ٗ

. كذلؾ (ٖ)فضبًل عف الشروط الواجب توافرىا في الناخب أف ال يقؿ عمره عف ثبلثيف سنة عند الترشيح
عمى أنُو يشترط في المرشح أف الُممغى  ٕ٘ٓٓ( لسنة ٙٔرقـ ) العراقيأكد قانوف انتخابات مجمس النواب 

. نبلحظ مف خبلؿ النصوص أف النظاـ (ٗ)أف ال يقؿ عمرُه عف ثبلثيف سنةفضبًل عف ذلؾ يكوف ناخبًا 
وىو أف ال يقؿ عمره عف ,  الدستوري العراقي اشترط في الوزير ما اشترطو في عضو مجمس النواب

, ألف ىذا العمر يعد مناسبًا  ( سنةٖٓثبلثيف سنة عند الترشيح وحسنًا فعؿ عندما حدد سف الترشيح بػػػػػػػ )
ألجؿ أف يكوف المرشح مدركًا وواعيًا ألىمية دوره والواجبات التي ستعطى لُو فيو سف معقوؿ فبل ىو سف 

 رة وال ىو سف مرتفع فيكوف تسنـ ىذا المنصب مقصوراً منخفض يؤدي إلى اختيار اشخاص قميمي الخب
عمى الكيوؿ ويحـر منُو العناصر الشابة التي قد تكوف عمى قدر كبير مف الدراية والكفاية بمياـ 

 .(٘)المنصب

ف المشرع الدستوري كاف غير موفؽ بعدـ اشتراطو سف الترشيح لمنصب الوزير وترؾ ذلؾ إلى ا  و 
مف  سنة الخامسة والثبلثيفأف يتـُ مف أنُو اشترط في رئيس مجمس الوزراء  المشرع العادي, عمى الرغـ

كاف مف األجدر بالمشرع الدستوري لدستور  .(ٚ)االربعيف سنةأف ُيتـ . وفي رئيس الجميورية (ٙ)العمر
سنة مف  ٖٓأف يشترط في الشخص الذي يرشح لمنصب الوزير أف يتـ  ٕ٘ٓٓجميورية العراؽ لعاـ 

                                                           
 .ٓٙص, مصدر سابؽ, شميـ مزىر راضي الربيعي (ٔ)
 .ٕٛٓٓ( لسنة ٕ٘نوف االنتخابات المبناني رقـ )( مف قاٛينظر: المادة ) (ٕ)
 المعدؿ. ٖٕٔٓلسنة  ٘ٗ( مف قانوف انتخابات مجمس النواب العراقي رقـ ٔ/ٛينظر: المادة ) (ٖ)
 الُممغى. ٕ٘ٓٓلسنة  ٙٔ( مف قانوف انتخابات مجمس النواب العراقي رقـ ٔ/ٙينظر: المادة ) (ٗ)
 .ٙٛٗ, صٕٓٓٓلسياسية والقانوف الدستوري, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, النظـ ا, د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا (٘)
 .ٕ٘ٓٓ/ أواًل( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٚٚينظر: المادة ) (ٙ)
 .ٕ٘ٓٓ/ ثانيًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٛٙينظر: المادة ) (ٚ)
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ومف  ألف ىذا السف يكسبُو الخبرة والدراية والنضوج العقمي وىذا ما يتطمبو منصب الوزير., وذلؾ العمر
سنة  ٖٓعضاء مجمس الوزراء بما ال يقؿ عف أالجدير بالذكر أف اتجاه المشرع العراقي في تحديد سف 

 .(ٔ)يكوف متماشيًا مع اتجاه معظـ الدساتير العربية التي سمكت ىذا االتجاه

 : ىل العمميرابعًا: المؤ 

كاف تسنـ مياـ الوزارة ينضوي عمى ممارسة العديد مف االختصاصات والمياـ التنفيذية إذا 
ت , د أف يكوف المرشح لمنصب الوزير ذا كفاءة عممية تؤىمو لممارسة تمؾ االختصاصابلبَّ فواإلدارية 

دارة شؤوف ومياـ ىذا المنصب , بسبب  لسياسية في الدولةوتمكنُو أيضًا مف استيعاب مجريات العممية ا وا 
. فاالضطبلع بيذِه الميمة تحتاج قدرًا كبيرًا مف الوعي والتعميـ (ٕ)األىمية الكبيرة التي يحتميا ىذا المنصب

. ومعنى المؤىؿ العممي ينصرؼ إلى أنُو كؿ فرد اكمؿ دراستو في إحدى الجامعات المعترؼ (ٖ)والكفاءة
 .(ٗ)وريوسبيا قانونًا وناؿ بموجبيا درجة البكال

يشترط في الوزير أف  مثبلً ختمؼ موقؼ دساتير الدوؿ المقارنة مف ىذا الشرط, ففي بريطانيا أوقد 
لعاـ  دستورىا. وفي فرنسا فمـ ينص (٘)يكوف حامبًل لمؤىؿ عممي أو عمى األقؿ درجة معينة مف التعميـ

لوزير, لكف الواقع العممي أكد والقوانيف االنتخابية عمى شرط المؤىؿ العممي فيمف يشغؿ منصب ا ٜٛ٘ٔ
اختيار الوزراء مف بيف المتخصصيف ومف أشير الوزراء المتخصصيف في فرنسا األديب )اندريو ىوريو( 

 أما. (ٙ)وزير الثقافة في عيد الجنراؿ )ديجوؿ( فكاف لُو األثر الميـ والكبير عمى الحياة الثقافية واألدبية
ال يجوز تولي الوزارة إال مف كاف  فقد أكد عمى أنوُ  ٜٜٓٔاـ المعدؿ ع ٕٜٙٔبناني لعاـ الدستور الم

حدد ىذِه  ٕٛٓٓ( لسنة ٕ٘, فقانوف االنتخابات المبناني رقـ ) حائزًا عمى الشروط التي تؤىمو لمنيابة
, ُنمحظ مف خبلؿ (ٚ)الشروط وكاف مف بينيا شرط المؤىؿ العممي فاشترط القانوف أف يكوف المرشح متعمماً 

                                                           
)ال يقل سن اعضاء مجمس / ثالثًا( عمى أف ٕٛ) في المادة ٕٜٙٔلعاـ  الدستور الكويتيعمى سبيؿ المثاؿ اشترط  (ٔ)

يشترط /أ( عمى أف )٘ٗفي المادة ) ٕٕٓٓلعاـ  الدستور البحريني( , كذلؾ ذىب بيذا االتجاه الوزراء عن ثالثين سنة
. فيمن يمي الوزارة أن يكون بحرينيًا, وال يقل سنُو عن ثالثين سنة وأن يكون متمتعًا بكامل حقوقو السياسية والمدنية

 ...(.وتسري في شأن رئيس مجمس الوزراء االحكام الخاصة بالوزراء 
 .ٗ٘ص, مصدر سابؽ, ياسر عطيوي عبود الزبيدي  (ٕ)
 .ٖٛص,  , مصدر سابؽسروة شريؼ حمو صالح  (ٖ)
, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس  ٕ٘ٓٓصبيح وحوح العطواني, رئيس مجمس الوزراء في العراؽ في ظؿ دستور  (ٗ)

 .ٜ٘, صٕٓٔٓالقانوف والعمـو السياسية , جامعة الكوفة , كمية 
 .ٜٙص, نفسو مصدر ال (٘)
 .ٖٙ-ٕٙص, مصدر سابؽ, محمد قدري حسف (ٙ)
 .ٕٛٓٓ( لسنة ٕ٘( مف قانوف االنتخابات المبناني رقـ )ٛينظر: المادة ) (ٚ)
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أف المشرع المبناني قد اكتفى في المرشح لمنصب الوزير أف يكوف متعممًا ولـ يحدد الشيادة ىذا الشرط 
 . المطموبة توافرىا فيو

يشترط في  "عمى أف ٕ٘ٓٓأما في العراؽ وكما اسمفنا فقد نص دستور جميورية العراؽ لعاـ 
. عمى (ٔ)عية أو ما يعادليا"ى الشيادة الجامالوزير ما يشترط في عضو مجمس النواب وأف يكوف حائزًا عم

, إال أنُو لـ يفرض  الرغـ مف اشتراط الدستور العراقي ىذا الشرط متفوقًا بذلؾ عمى الدساتير المقارنة
شترط فيمف يتولى منصبًا وزاريًا أف أ. والدستور (ٕ)اختيار الوزراء مف بيف المتخصصيف في مجاؿ عمميـ

يعادليا, فأف المقصود بالشيادة الجامعية ىي شيادة يكوف حاصبًل عمى الشيادة الجامعية أو ما 
البكالوريوس التي يحصؿ عمييا الشخص مف إحدى الجامعات العراقية أو غير العراقية المعترؼ بيا في 
وزارة التعميـ العالي والبحث العممي, أما المقصود بما يعادليا فمـ يحددىا الدستور ولمعرفة الشيادة 

في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   ع إلى القوانيف واالنظمة والتعميمات النافذةالمعادلة ليا يتـ الرجو 
 .(ٖ)وقت الترشيح فالوزارة ىي صاحبة االختصاص في ىذا المجاؿ

والحقيقة أف المشرع الدستوري كاف موفقًا عندما اشترط ىذا الشرط اإلضافي وىو حصوؿ المرشح 
ألف الشيادة الجامعية  ,(ٗ)ة أو ما يعادليا كحد أدنى لممؤىؿ العمميلمنصب الوزير عمى الشيادة الجامعي

قرينة عمى المعرفة والكفاءة فالوزير يجب أف يتوفر فيو قدرًا مف الذكاء السياسي والحنكة إلدارة مياـ 
 .(٘)المنصب الذي يتواله

 : خامسًا: غير مشمول بأحكام قانون المساءلة والعدالة

ط االساسية والميمة لمترشيح ألي منصب مف مناصب الدولة ويستوي يعد ىذا الشرط مف الشرو 
ختمفت دساتير الدوؿ المقارنة في مدى توافر ىذا الشرط في ا, وقد  في ذلؾ أف يكوف وزاريًا أـ دونو

 السياسيةالمرشح لمنصب الوزير ففي المممكة المتحدة وفرنسا فييما وأف كانت تجيز االنتماء إلى االحزاب 

                                                           
 .ٕ٘ٓٓ/ ثانيًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٚٚينظر: المادة ) (ٔ)
 .ٗٚص, مصدر سابؽ, اف حسف عطية العيساويمرو  (ٕ)
 .ٖٛص, مصدر سابؽ, سروة شريؼ حمو صالح (ٖ)
, مكتبة السنيوري, بغداد, ٔد. حميد حنوف خالد, مبادئ القانوف الدستوري وتطور النظاـ السياسي في العراؽ, ط (ٗ)

 .ٖٛٚ, صٕٕٔٓ
 .ٜٔص, مصدر سابؽ, كريـ لفتة مشاري –د. رافع خضر صالح شبر  (٘)
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, إال أنيا فرضت إال يعارض ذلؾ مصمحة العمؿ وأف ال  ًا دستوريًا لكؿ فرد مف أفراد الشعببعدُه حق
 .(ٔ)يؤثر في نزاىتو, إذ يجب أف يكوف الوالء أواًل وآخرًا لمنظاـ الديمقراطي لؤلمة وسيادتيا

المرشح في نص عمى ىذا الشرط, إذ اشترط فقد  ٕ٘ٓٓور جميورية العراؽ لعاـ أما دست
. ىذا وقد صدر قانوف يعنى بتحديد (ٕ)غير مشموؿ بأحكاـ اجتثاث البعثيكوف  أف وزيرلمنصب ال

نة لسٓٔ( رقـ لممساءلة والعدالة العميا الييئة الوطنية)بعث وىو قانوفاالشخاص المشموليف باجتثاث ال
لوثائؽ في تحديد االشخاص المشموليف باجتثاث البعث مف خبلؿ تقديـ اوميمة ىذِه الييئة تتمثؿ  ٕٛٓٓ

المواطنيف إلى القضاء العراقي عف طريؽ  بحؽ  ارتكبت التي عف الجرائـ الييئة  لدى  واألدلة التي تتوافر
مف ثبتت مشاركتو قضائيًا بالجرائـ المنسوبة إليِو يحـر مف الخدمة أو العمؿ , ف(ٖ)مكتب المدعي العاـ

( يومًا مف ٖٓأماـ ىيأتيا التمييزية خبلؿ ) . وتعد قرارات الييئة قابمة لمتمييز(ٗ)بعضوية مجمس الوزراء
( يومًا إذ قرارىا يكوف باتًا وممزمًا ٓٙتاريخ التبمغ أو العمـ بالقرار وعمى الييئة البت في قرارىا خبلؿ )

 .(٘)وغير قابؿ لمطعف أماـ أي جية

 : سادسًا: أن يكون غير محكوم عميو بجريمة مخمة بالشرف ومعروفًا بالسيرة الحسنة
,  لحرماف مف الحقوؽ السياسية موضوع يكوف مرتبط باإلدانة بالجرائـ الماسة بالشرؼف اإ

 , فإذا فقد اإلنساف واألصؿ في اإلنساف أف يكوف متمتعًا بالنزاىة والشرؼ وأف يكوف حائزًا لمثقة واالعتبار
ميعيا أيًا كاف بحيث ال يرتبط بالجرائـ ج  محددة  ىذا االعتبار يجب أف يثبت بحكـ قضائي وفي حاالت

 .(ٙ)نوعيا

ومعظـ الدساتير اتجيت إلى ايراد نصوص حظرت بموجبيا كؿ شخص صدرت بحقِو احكاـ 
, ولكنيا لـ تحدد المقصود منيا تاركة ىذِه الميمة  جزائية مخمة بالشرؼ مف الترشيح لممناصب السيادية

إلى أنُو ليس ىناؾ معيارًا حاسمًا  إلى الفقو والقضاء الذيف حاوال ضع معيار معيف ليا دوف جدوى لينتيي
 في لمعناىا, وعميو فقد عرفت الجريمة المخمة بالشرؼ تمؾ التي ترجع إلى ضعؼ في الخمؽ وانحراؼ

                                                           
, أطروحة دكتوراه ٕ٘ٓٓإيماف قاسـ ىاني الصافي, التنظيـ القانوني لمجمس الوزراء في دستور جميورية العراؽ لسنة  (ٔ)

 .ٜٔ, صٕ٘ٔٓمقدمة إلى مجمس كمية الحقوؽ, جامعة النيريف, 
 .ٕ٘ٓٓ/ ثالثًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٖ٘ٔينظر: المادة ) (ٕ)
 .ٕٛٓٓ( لسنة ٓٔ/ سادسًا( مف قانوف الييئة الوطنية العميا لممساءلة والعدالة رقـ )ٕ, / ثانياً ٗينظر: المادتاف ) (ٖ)
  .ٗ٘-ٖ٘ص, مصدر سابؽ, ليمى حنتوش الخالدي (ٗ)
 .ٕٛٓٓ( لسنة ٓٔ( مف قانوف الييئة الوطنية العميا لممساءلة والعدالة رقـ )ٚٔ, ٘ٔينظر: المادتاف ) (٘)
)دراسة مقارنة(, دار النيضة العربية,  ٜٔٚٔستورية لسمطات رئيس الجميورية في دستور د. رأفت فؤدة , الموازنات الد (ٙ)

 .ٖٕٔ-ٕٔٔ, صٕٓٓٓالقاىرة, 
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الطبع ويدفعاف بصاحبيما إلى اجتناب الفضائؿ واقتراؼ الكبائر, ومثاؿ ىذِه الجرائـ الرشوة والسرقة 
 .(ٔ)والتزوير وخيانة االمانة وغيرىا مف الجرائـ

شار قانوف االنتخاب أوىنالؾ العديد مف دساتير الدوؿ التي اخذت بيذا الشرط ففي فرنسا فقد 
"يحرم ( عمى أف ٘فنص في المادة ) , المعدؿ إلى ىذا الشرط ٜٙٚٔ( لعاـ ٙٚ – ٕٛ٘الفرنسي رقـ )

سواء التصويت اساسًا وذلك عند صدور احكام جزائية  من الشخص من الترشيح باعتباره محروماً 
كانت باإلدانة أو وضعو تحت الوصاية, وكذلك الحرمان من الترشيح لمدة سنتين في حال ارتكاب جرائم 

, أي أنُو لـ يرتكب  سـ الكرامة االخبلقيةوالفقو الفرنسي يسمي ىذا الشرط بأ", انتخابية حددىا القانون
المعدؿ عاـ  ٕٜٙٔبناني لسنة ستور المالد أما. (ٕ)جريمة وفقًا لمقانوف تحوؿ دوف توليو لممناصب الوزارية

( لسنة ٕ٘رقـ ) ات المبنانييرد ىذا الشرط في قانوف االنتخاب ينص عمى ىذا الشرط , كما لـ مـفٜٜٓٔ
( إلى شروط األىمية النيابية والتي ىي ذاتيا يجب أف تتوافر في المرشح ٛ, بؿ اشارت المادة )ٕٛٓٓ

تـ الخامسة والعشريف مف أ,  متع بالحقوؽ المدنية والسياسية, فيذِه الشروط ىي الت لممناصب الوزارية
,  , مممًا بالقراءة والكتابة العمر, مضي عشر سنوات عمى اكتسابو الجنسية المبنانية بالنسبة لممتجنسيف

 .(ٖ)مقيدًا في قائمة الناخبيف

بات مجمس قانوف انتخا / ثالثًا( مفٛالمادة ) وفي العراؽ فقد ورد النص عمى ىذا الشرط في
, فضبًل  , إذ اشترط في المرشح لعضوية مجمس النوابالمعدؿ  ٖٕٔٓ( لسنة ٘ٗرقـ ) العراقي النواب

عف الشروط المطموب توافرىا في الناخب ما يمي: أف ال يكوف محكومًا عميو بجريمة مخمة بالشرؼ وأف 
قتيف األولى أشار المشرع . فالمعنى المنتزع مف النص اعبله يشير الى حقييكوف حسف السيرة والسموؾ

الى شرط حسف السيرة والسموؾ بصورة مستقمة عف شرط عدـ المحكومية والثانية ىي مف الممكف استبعاد 
. وكاف (ٗ)المرشحيف بمجرد ثبوت سوء السيرة والسموؾ ولو لـ يكف محكومًا عميو بجريمة مخمة بالشرؼ

فظ ال أف يطمؽ ل جنح المخمة بالشرؼ صراحةاألجدر بالمشرع الدستوري أف يحدد النص بالجنايات وال
. لذا فأف أي جناية أو جنحة (٘)صرؼ إلى الجناية والجنحة والمخالفةالجريمة عمى ىذا النحو الذي ين

, والمشرع العراقي كاف دقيقًا عندما أورد ىذا الشرط  ستحـر مرتكبيا مف الترشيح ليذِه المناصب السيادية
                                                           

 .ٕٕ٘, صٕٓٔٓد. محمد رفعت عبد الوىاب, القانوف اإلداري, دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية,  (ٔ)
 .ٖٜص, مصدر سابؽ, إيماف قاسـ ىاني الصافي (ٕ)
 .ٜٛٗص, مصدر سابؽ, فد. أحمد سعيفا (ٖ)
, ٕ٘ٓٓد. عدناف عاجؿ عبيد, دستورية تفسير مجمس النواب لشرط حسف السمعة وفقًا لدستور جميورية العراؽ لعاـ  (ٗ)

, ٕٙٔٓ, ٔ, العدد ٛبحث منشور في مجمة المحقؽ الحمي لمعمـو القانونية والسياسية , كمية القانوف, جامعة بابؿ, المجمد 
 . ٖٛص

 .ٖٓ, صٕٜٜٔد الرزاؽ الحديثي, شرح قانوف العقوبات )القسـ العاـ(, مطبعة الزماف, بغداد, د. فخري عب (٘)
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المفوضية العميا , وفي ىذا الصدد استبعدت  ًا عف جريمة مخمة بالشرؼفي الوزير في إال يكوف محكوم
بعض المرشحيف بسبب عدـ توفر شروط حسف السيرة والسموؾ وبمعزؿ عف شرط المستقمة لبلنتخابات 

عدـ المحكومية , وقد استندت في قرارات االستبعاد الى أدلة مقنعة حسب وجية نظرىا منيا سوء سمعة 
يير والقذؼ بأعضاء السمطة التنفيذية بناءًا عمى أحكاـ صادرة مف محكمة النشر المرشح بسبب التش

واالعبلـ , وسوء سمعتو بسبب طمب رفع الحصانة الصادرة مف مجمس القضاء االعمى والموجية الى 
مجمس النواب, في حيف الييئة القضائية لبلنتخابات صادقت عمى بعض القرارات ونقضت البعض اآلخر 

عبارة أف يكوف الشخص معروفًا بالسيرة وىذا الشرط تضمف  .(ٔ)بعض الى دائرة الترشيح وأعادت ال
, والجدير بالمبلحظة أف ىذا الشرط ورَد  , فيذِه العبارة التي أوردىا القانوف ىي مرنة وغير محددة الحسنة

مرة في الوظائؼ  , إذ جاء فيو ال يعيف ألوؿٜٓٙٔ( لسنة ٕٗالنص عميو في قانوف الخدمة المدنية رقـ )
. (ٕ)الحكومية إال مف كاف حسف االخبلؽ وغير محكوـ عميو بجناية غير سياسية أو جنحة تمس الشرؼ

ليذا مف باب أولى أف يشترط توافر ىذا الشرط في مف يكوف وزيرًا, وصحيح أف الشخص المحكوـ عميو 
, لكف اإلشكالية تكمف حينما يكوف  بجريمة مخمة بالشرؼ ال يكوف بطبيعة الحاؿ معروفًا بالسيرة الحسنة

,  بجريمة مخمة بالشرؼ وال يكوف في ذات الوقت معروؼ بالسيرة الحسنة عميو الشخص غير محكـو
ولكف يبقى مف الصعب تحديد معايير موضوعية وفنية مف أجؿ التأكد مف توافرىا في الشخص المعني 

ديييًا بالنسبة لمف يكوف عضوًا في مجمس ومف ثـ فأف ما يتضمنُو ىذا الشرط يمكف أف يكوف أمرًا ب
 . (ٖ)الوزراء

 : سابعًا: أن ال يكون قد أثرى بشكل غير مشروع عمى حساب الوطن والمال العام

, يحصؿ عميو  ثراء غير المشروع كؿ ماؿ منقوؿ أو غير منقوؿ حؽ أو منفعةيقصد باإل
مخالؼ لمنص القانوني أو  نتيجة لسموؾالشخص لنفسو أو لغيره مف خبلؿ استغبلؿ الوظيفة أو الصفة أو 

الية . وتجدر المبلحظة أف دساتير الدوؿ المقارنة جاءت خ(ٗ)العامة أو بأي طريقة غير مشروعةلآلداب 
يعد بحكـ كوف اإلثراء بشكؿ غير مشروع عمى حساب الوطف والماؿ العاـ  مف االشارة إلى ىذا الشرط

ومف ثـ ال توجد ضرورة لمنص عمييا كشرط لتولي المناصب ,  جريمة جزائية كبيرة تخؿ بالثقة العامة
 .(٘)السيادية والعميا

                                                           
 .ٖٛد.  عدناف عاجؿ عبيد , مصدر سابؽ , ص  (ٔ)
 .ٜٓٙٔ( لسنة ٕٗ( مف قانوف الخدمة المدنية رقـ )ٗ/ٚينظر: المادة ) (ٕ)
 .ٛٙٔ, صٕٔٓٓة الخيرات, بغداد, د. رعد الجدة , دراسات في الشؤوف الدستورية العراقية , مطبع (ٖ)
 .ٜ٘ٚٔلسنة  ٕٙ( مف قانوف الكسب غير المشروع المصري رقـ ٕينظر: المادة ) (ٗ)
 .ٓٓٔ, مصدر سابؽ, إيماف قاسـ ىاني الصافي (٘)
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, إذ يعد الفساد  أما المشرع العراقي جاء بالنص عمى ىذا الشرط, وخص بِو الوزير دوف رئيسو
. (ٔ)مف الجرائـ الميمة المستحدثة ومف المنطقي أف ال يرشح لمنصب الوزير مف تدور حولُو شبية الفساد

 ٖٕٔٓلسنة  ٘ٗرقـ  العراقي ظـ المشرع العراقي ىذا الشرط في قانوف انتخابات مجمس النوابوقد ن
. (ٕ)إذ نص عمى أف ال يكوف قد أثرى بشكؿ غير مشروع وذلؾ عمى حساب الوطف والماؿ العاـ المعدؿ

كتسب أو ختياره لمنصب الوزير أو نائبًا لرئيس مجمس الوزراء قد اأبمعنى أف ال يكوف الشخص المطموب 
ف المشرع حصؿ عمى ماؿ أو منفعة أو حؽ بطريقة غير مشروعة عمى حساب الوطف أو الماؿ العاـ. وأ

, لكف يمكف االسترشاد  معيف يمكف مف خبللُو تحديد اإلثراء عمى حساب الوطفالعراقي لـ يضع معيار 
ويبلحظ عمى المشرع أيضًا . (ٖ)المعدؿ لتحديد المعيار ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔبقانوف العقوبات العراقي رقـ )

أنُو لـ ينص عمى أف يكوف اإلثراء غير المشروع مقترنًا بحكـ قضائي كما ىو الحاؿ في قانوف 
)أن ال يكون المعدؿ الذي اشترط في المرشح  ٕٛٓٓ( لسنة ٕٔالمحافظات غير المنتظمة في اقميـ رقـ )

. ولكف بما أف اإلثراء (ٗ)م قضائي(قد أثرى بشكل غير مشروع عمى حساب الوطن أو المال العام بحك
 . غير المشروع ىو جريمة فبل يمكف أف تثبت الجريمة إال بحكـ قضائي

 : ثامنًا: أن ال يكون عضوًا في القوات المسمحة
القوات المسمحة ىي القوة النظامية لدولة مف الدوؿ تتألؼ فروعيا مف القوة البرية والبحرية 

, أي أنيا لـ  ستورية المقارنة جاءت خالية مف االشارة إلى ىذا الشرط. وأغمب االنظمة الد(٘)والجوية
, وواضح أف المشرع  تتطمب في المرشح لمنصب الوزير أف ال يكوف منتميًا لمقوات المسمحة عند الترشيح

العراقي جعؿ ىذا الشرط مف ضمف الشروط المطموب توافرىا في المرشح لعضوية مجمس الوزراء )وزيرًا 
عمى تشكيؿ القوات  ٕ٘ٓٓائبًا لرئيس مجمس الوزراء( إذ أكد دستور جميورية العراؽ لعاـ كاف أـ ن

وجرـَ اقحاـ القوات المسمحة بالشؤوف السياسية, واشار إلى  حة مف جميع مكونات الشعب العراقيالمسم

                                                           
, بيت الحكمة, بغداد, ٔد. حناف محمد القيسي, ثنائية المجمس التشريعي في العراؽ )دراسة في مجمس االتحاد(, ط (ٔ)

 .ٜٙٔ, صٕٕٔٓ
 المعدؿ. ٖٕٔٓ( لسنة ٘ٗ/ خامسًا( مف قانوف انتخابات مجمس النواب العراقي رقـ )ٛينظر: المادة ) (ٕ)
معايير اإلثراء غير المشروع عمى  ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔ/ أواًل( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ )ٚٙٔحددت المادة ) (ٖ)

و قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية أو من أحد ممن )من طمب لنفسو أو لغيره أحساب الوطف فنصت عمى أف 
من شانُو االضرار  يعممون لمصمحتيا نقودًا أو أية منفعة أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعمم أنوُ 

 ....( بمصمحة وطنية
 المعدؿ. ٕٛٓٓنة لس ٕٔ/ سابعًا( مف قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ ٘ينظر: المادة ) (ٗ)
 .ٔٓٔصمصدر سابؽ,  إيماف قاسـ ىاني الصافي (٘)
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فراد القوات وفرض عمى أ ,(ٔ)كيفية تشكيؿ القيادات والقوات العراقية ووجوب خضوعيا لقيادة سمطة مدنية
. أيضًا نص الدستور عمى أنُو ينظـ بقانوف شروط (ٕ)المسمحة أنُو ال يجوز ليـ شغؿ أي مناصب سيادية

( لسنة ٘ٗرقـ ) العراقي . وأكد قانوف انتخابات مجمس النواب(ٖ)المرشح والناخب وكؿ ما يتعمؽ باالنتخاب
 .(ٗ)مؤسسات االمنية عند ترشحوعمى أف ال يكوف مف أفراد القوات المسمحة أو ال المعدؿ ٖٕٔٓ

وأف الغرض مف وضع ىذا الشرط ىو أف الوظائؼ العسكرية تتطمب التفرغ التاـ والكامؿ ليا, 
, إذ  أيضًا مف أجؿ ضماف حياد المؤسسة العسكرية واالمنية ومنع تدخميا في الشؤوف السياسية لمدولةو 

ماؿ نفوذىـ الوظيفي لكف ذلؾ ال يعني منع مف الممكف أف يستغؿ ىؤالء جميور الناخبيف مف خبلؿ استع
. وكاف (٘)إذا كانوا محاليف عمى التقاعد أو قبمت استقالتيـ مابؿ ليـ ذلؾ في  ىذِه الفئة مطمقًا مف الترشيح

األجدر بالمشرع أف يشترط في اعضاء مجمس الوزراء أف ال يكونوا اعضاء في المؤسسات االمنية 
( ٕٔا ىو الحاؿ في قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ )باإلضافة إلى القوات المسمحة كم

أن ال يكون من أفراد القوات المسمحة أو المؤسسات المعدؿ الذي اشترط في المرشح ) ٕٛٓٓلسنة 
 .(ٙ)(االمنية عند ترشحو

والمبلحظ أنُو يؤخذ عمى المشرع الدستوري األسموب الذي اتبعو في صياغة شروط المرشح 
لوزير, فالصياغة السميمة تتطمب أما ذكر جميع الشروط التي يجب توافرىا في المرشح أو لمنصب ا

ىميتيا ألتنظيميا, وكاف مف األفضؿ أف ينص عمى تمؾ الشروط ألجؿ تأكيد  العادي اإلحالة عمى القانوف
في البناء الدستوري لمدولة وإلعطائيا صفة السمو الموضوعي والشكمي الذي تتصؼ بو النصوص 

بعادىا عف تدخؿ المشرع العادي مف خبلؿ التعديؿ باإلضافة أو الحذؼ او , وكذلؾ إل الدستورية
 .(ٚ)االستبداؿ

                                                           
 .ٕ٘ٓٓ/ أواًل/ أ( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٜينظر: المادة ) (ٔ)
 .ٕ٘ٓٓ/ أواًل/ ج( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٜينظر: المادة ) (ٕ)
 .ٕ٘ٓٓ/ ثالثًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٜٗينظر: المادة ) (ٖ)
 المعدؿ. ٖٕٔٓ( لسنة ٘ٗ/ سادسًا( مف قانوف انتخابات مجمس النواب العراقي رقـ )ٛينظر: المادة ) (ٗ)
نعيـ زوير محسف الساعدي,  .ٜٜٔص, مصدر سابؽ, د. حناف محمد القيسي, ثنائية المجمس التشريعي في العراؽ (٘)

, ٕٗٔٓس كمية القانوف, جامعة المستنصرية, , رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمٕ٘ٓٓانتخاب مجمس النواب في دستور 
 .ٕٚص

 المعدؿ. ٕٛٓٓ( لسنة ٕٔ/ خامسًا( مف قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ )٘ينظر: المادة ) (ٙ)
 .ٛٔٔد. حميد حنوف خالد, مبادئ القانوف الدستوري وتطور النظاـ السياسي في العراؽ, مصدر سابؽ, ص (ٚ)
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مما تقدـ أف المشرع الدستوري لـ يكف موفقًا عندما احاؿ تعييف بقية الشروط إلى  يتضح
ذا كاف قصد المشرع مف ذلؾ ىو م نع التكرار النصوص التي تنظـ شروط العضوية في مجمس النواب وا 

, ألف شروط عضو مجمس النواب ىي األخرى لـ ينص  في ذكر الشروط فقصدُه ىذا في غير محمو
, أما  عمييا في متف الدستور, ما عدا شرطي أف يكوف عضو مجمس النواب عراقيًا وكامؿ األىمية

 .(ٔ)الشروط األخرى فقد تمت احالتيا إلى القانوف العادي

 انفرع انخاًَ

 ٍََٕح نصفح انٕزٌرانغثٍؼح انما

,  أف طبيعة صفة الوزير في ظؿ النظاـ البرلماني تزدوج بيف صفة سياسية وصفة إدارية
فالطبيعة السياسية التي يتمتع بيا الوزير في النظاـ البرلماني تكوف نتيجة عضويتو في مجمس الوزراء 

 ؿ مبدأ عدـ مسؤولية رئيس الدولةالذي يعد مركز الثقؿ داخؿ السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني في ظ
, فمجمس الوزراء ىيئة جماعية تتكوف مف رئيس الوزراء والوزراء تناط بيا المسؤولية عف إدارة مياـ 

ولتوضيح ذلؾ سوؼ نبيف الطبيعة السياسية  .(ٕ)عضائياة وتقوـ بمباشرة اعماليا بواسطة أوشؤوف الدول
 اآلتي :  والطبيعة االدارية لصفة الوزير وعمى النحو 

 :  الوزير لصفة السياسية الطبيعة:  أوال

مجمس الفي  بموجب عضويتوفي االختصاصات التي يمارسيا الطبيعة السياسية لموزير  تتجسد       
كما يشارؾ في إدارة شؤوف الدولة لمدولة وتنفيذىا  وضع السياسة العامة يساىـ مف خبلليا في والتي

فالوزير  عف طريؽ المناقشة واتخاذ القرارات داخؿ مجمس الوزراء ,الداخمية والخارجية ويكوف ذلؾ 
عمى مجمس الوزراء بحرية تامة ولُو أف يتخذ الموقؼ الذي المعروضة يستطيع مناقشة جميع األمور 

, ولو كاف موقفًا معارضًا لرأي اكثرية اعضاء المجمس, لكف عندما يتخذ مجمس الوزراء  يكوف مقتنع بو
عف القرار ما لـ يستقيؿ مف  ُو حتى وأف لـ يكف راضياً ية القانونية يمتـز الوزير بالدفاع عنالقرار باألكثر 

في . كذلؾ أف حمؿ الوزراء الصفة النيابية في االنظمة البرلمانية كاف ليا األثر الكبير والفاعؿ (ٖ)منصبو

                                                           
  .ٕ٘ٓٓ/ ثانيًا/ ثالثًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٜٗينظر: المادة ) (ٔ)
 .ٜٓٗود. أحمد سعيفاف, مصدر سابؽ, ص .ٗٗص, مصدر سابؽ, د. األمير عزت األيوبي –د. ربيع مفيد الغصيني (ٕ)
, مصدر صرةالوزارة( في االنظمة السياسية المعا –د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا, وضع السمطة التنفيذية )رئيس الدولة  (ٖ)

 .ٛٗصسابؽ, 
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جمسات البرلماف واالسياـ اضفاء الصفة السياسية عمى الوزراء, بحكـ ما تييأ ليـ ىذِه الصفة مف حضور 
 .(ٔ)في تحقيؽ التعاوف بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية

 كذلؾ عرؼَ  , ففي النظاـ السياسي البريطاني مثبًل يكوف إلى جانب الوزير األوؿ كبار الوزراء
, حيث انطمقت ىذِه الفكرة مف خمفية سياسية مختمفة عف ٜٓٗٔالنظاـ فكرة وزير الدولة في عاـ ىذا 

النظاـ السياسي الفرنسي فوزراء الدولة يعتبروف بمثابة وزراء منسقيف بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية 
داري ميـ أيضًا, لذلؾ ىـ في مكانة وسط بيف الوزراء ذوي الحقائب الوزارية والوكبلء  وليـ دور سياسي وا 

مف موضع عمى الوزراء االصمييف, في أكثر  ٜٛ٘ٔوفي فرنسا فقد أكد دستورىا لعاـ   .(ٕ)البرلمانييف
ن رئيس الجميورية اعضاء الحكومة اآلخرين ويعفييم من عي  " ... يُ ( منُو عمى أف ٛفأشارت المادة )

, أما منصب وزير الدولة فقد ُعرؼ ألوؿ مرة في مطمع مناصبيم بناًء عمى اقتراح من الوزير األول"
جؿ تسيير العبلقات بيف السمطة التشريعية والسمطة القرف التاسع عشر, إذ تـ تعييف وزير دولة مف أ

, وال ي عمجمس الوزراء إال إذا دُ  و ال يحضروى وتعيين سوـفي مر تكوف ُمحددة  وصبلحياتو,  التنفيذية
يمارس دور  , وعميو فأف وزير الدولة في فرنسا بالتوقيع إال بناء عمى تفويض الوزير المختص يسمح لو

, وىو مصدر تعزيز في خانة التمثيؿ السياسي فمف  خاصةالمميزة و ال توُ ُو مكانل مستشار سياسي لمحكومة
, وقد  خبللُو تضمف الحكومة استقرار سياستيا واستمرار نجاح برامجيا وتخطي عقبة الرقابة البرلمانية

جعمُو في ستقر الفقو الفرنسي عمى اعتبار وزير الدولة فييا وزيرًا ذا مكانة سياسية وبروتوكولية مميزة تأ
مقاـ متقدـ عمى الوزير ذي الحقيبة اإلدارية, بحيث أنُو يمي مكانة دستورية وسياسية متوسطة بيف مكانة 

( مف ٙٙ. وطبقًا لنص المادة )(ٖ)رئيس الحكومة وبيف تمؾ العائدة لموزراء االصمييف ذوي الحقائب الوزارية
فرؽ بيف الوزير ذي الحقيبة الوزارية الذي فأنيا لـ ت ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔالدستور المبناني لعاـ 

دارية , وبيف وزير دولة, فيي تشير إلى أف الوزراء يتولوف إدارة مصالح الدولة  يتمتع بصفة سياسية وا 
, كؿ ما يتعمؽ باألمور العائدة إلى إدارتو وبما خص بو, فيتحمؿ  ويناط بيـ تطبيؽ القوانيف واالنظمة

 النيابي تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحمموف افراديًا تبعة أفعاليـ الشخصية الوزراء اجماليًا تجاه المجمس
 , وال , أما بشأف وزير الدولة فيذىب الفقو المبناني إلى أنُو يعد مستشارًا سياسيًا وقانونيًا لمجمس الوزراء

                                                           
محمد سالـ كريـ, المركز القانوني لموزير في النظاـ البرلماني العراقي )دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير مقدمة إلى  (ٔ)

 .ٖٔ, صٖٕٔٓمجمس كمية القانوف, جامعة بغداد, 
, القانوف الدستوري . ود. محمد طئٖٖ-ٖٖٓد. األمير عزت األيوبي, مصدر سابؽ, ص –د. ربيع مفيد الغصيني (ٕ)

 .ٕٕٛ, صٜٕٓٓ, دوف جية ومكاف نشر, ٔوالمؤسسات السياسية, ط
 .ٙ٘ٔص ,المصدر نفسو  (ٖ)
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حصانة  توجد صبلحيات دستورية لُو ألنُو ليس ثمة نص دستوري صريح يمنحُو ذلؾ وال يتمتع بأي
 .(ٔ)سياسية طالما أنُو ال يباشر وظيفتو مما يخمؽ إمكانية اخبللُو بالواجبات المترتبة عمييا

وجود وزراء يتمتعوف إلى في أكثر مف موضع  ٕ٘ٓٓدستور جميورية العراؽ لعاـ أشار وقد 
دارية شترط في يشترط في الوزير ما يعمى أف "منُو / ثانيًا( ٚٚالمادة ), إذ نصت  بصفة سياسية وا 

( منُو نصت ٙٛ", كذلؾ المادة )عضو مجمس النواب وأن يكون حائزًا الشيادة الجامعية أو ما يعادليا
", أما بشأف وزراء واختصاصاتيا, وصالحيات الوزير ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفياعمى أف "

ء الدولة في تشكيؿ الحكومة بعد الدولة في العراؽ, فأف الواقع السياسي أظير لنا اشتراؾ العديد مف وزرا
إلى وزراء الدولة وأف اضافة  ٕ٘ٓٓ, عمى الرغـ مف عدـ تطرؽ دستور جميورية العراؽ لعاـ ٖٕٓٓعاـ 

وزراء دولة إلى التشكيمة الوزارية يحصؿ عندما يراد تشكيؿ وزارة تشتمؿ عمى أكبر عدد مف الكتؿ 
شاركة فييا لترتيب التوازف السياسي وارضاء الكتؿ واألحزاب السياسية في سبيؿ تحقيؽ أكبر عدد مف الم

وأف وزير  ,(ٕ)ٖٕٓٓداخؿ المكونات السياسية اعمااًل بمبدأ التوافؽ الذي تـ اعتماده في العراؽ بعد عاـ 
يعامؿ معاممة الوزير ذي الحقيبة الوزارية مف حيث الراتب واالمتيازات   الدولة في النظاـ البرلماني العراقي

كذلؾ لُو مكانة سياسية مساوية لمكانة زمبلئو الوزراء مف اصحاب  الوزراء, ي مجمسوالتصويت ف
, فأف وزير الدولة يتشابو مع  وعميو .(ٖ)الحقائب الوزارية ويتـ التعامؿ معُو بروتوكوليًا عمى ىذا االساس

 يفعضو وصفيما بالوزير ذي الحقيبة الوزارية مف ناحية الطبيعة السياسية فيما يمارساف وظائؼ سياسية 
, إذف  , إال أنُو يختمؼ عف الوزير ذي الحقيبة الوزارية مف ناحية الطبيعة اإلدارية في مجمس الوزراء

دارية يفالطبيعة القانونية لصفة الوزير ذ , بينما طبيعة  الحقيبة الوزارية تكوف طبيعة مزدوجة سياسية وا 
 .(ٗ)صفة وزير الدولة سياسية فقط

  إلدارية لصفة الوزير:ثانيًا : الطبيعة ا 

الرئيس اإلداري األعمى في اليـر الوظيفي لموزارة التي يترأسيا, فالوزير يعد فيقصد بيا أف الوزير         
 مف الناحية اإلدارية مسؤوؿ عف إدارة جميع الشؤوف المتعمقة بوزارتو ويقوـ بوضع سياسة وزارتو في إطار

. (٘)وزراء كما يتولى اإلشراؼ بنفسو عمى تنفيذ ىذِه السياسةالسياسة العامة المقررة مف قبؿ مجمس ال
                                                           

 .ٜ٘ٔص, د. االمير عزت االيوبي , مصدر سابؽ  –د. ربيع مفيد الغصيني  (ٔ)
امعة تكريت د. عبد اهلل عمي محمد, منصب وزير الدولة في النظاـ السياسي العراقي, بحث منشور في مجمة ج (ٕ)

 .ٕٖٓ, صٕٚٔٓ(, ٕ)العدد ( ٕلمحقوؽ, كمية الحقوؽ, المجمد )
 .ٖٔ, صٕٔٔٓ, دار الحكمة, لندف, ٔطارؽ حرب, الحياة اإلدارية في العراؽ, ط (ٖ)
 .ٕٖٙ-ٕٖ٘ص, مصدر سابؽ, د. عبد اهلل عمي محمد  (ٗ)
 .ٖٔص, مصدر سابؽ, محمد سالـ كريـ  (٘)
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إذ ,  ووصؼ الوزير بأنُو الرئيس اإلداري األعمى لُو داللة خاصة فيما يتعمؽ بتحديد السمطة اإلدارية
ة التي تمارس الوظيفة يالسمطة التنفيذية تنقسـ في حقيقتيا إلى سمطتيف ىما السمطة الحكومية أو السياس

السمطة  السمطة اإلدارية فتمارس الوظيفة اإلدارية وىذهِ و وتشمؿ رئيس الدولة ومجمس الوزراء, الحكومية 
عماؿ اإلدارة العميا وتشمؿ تحديد األىداؼ والبرامج والتنسيؽ أ (أوالً )عماؿ وىي تقوـ بإداء نوعيف مف األ

عمقة بتنفيذ السياسة العامة وتنفيذ عماؿ اإلدارة التنفيذية وتشمؿ االعماؿ المتأ (ثانياً )والتنظيـ والرقابة و
 . (ٔ)ىداؼ المطموبةرامج والخطط ألجؿ تحقيؽ األالب

وىي عمى ىذا األساس تباشر الحكومة سمطة قيادة بالنسبة لمسمطة اإلدارية تعد وبناًء عمى ذلؾ 
, فضبًل كميا ولةعمى مستوى الدوالرقابة العميا تقـو بإداء اعماؿ التنسيؽ والتنظيـ  وظائؼ اإلدارة العميا أي

عف قياميا باألعماؿ الحكومية )اعماؿ السيادة(, أما السمطة اإلدارية فاختصاصيا يقتصر عمى القياـ 
باألعماؿ التنفيذية أي تنفيذ السياسة والبرامج التي تضعيا الحكومة وتتمثؿ بالوزارات والمصالح واإلدارات 

دارية في الوقت نفسو,  الوزراء يمثؿ سمطة حكوميةمجمس  وعميو. (ٕ)التابعة ليا وتسمى اإلدارة العامة وا 
و الحكومية يعد سمطة حكومية )حكومة( وعندما يباشر اختصاصات مجمس الوزراء عندما يباشرف

إدارية )إدارة عامة(, أما الوزراء في وزاراتيـ فأنيـ يعتبروف سمطة إدارية اختصاصاتو اإلدارية يعد سمطة 
يذية لمخطط والسياسات العامة واتخاذ ما يمـز مف القرارات واألوامر عماؿ اإلدارة التنفأيباشروف 

. يتضح مما تقدـ أف الوزير يمثؿ حالة االزدواج الوظيفي فيو مف جانب لُو وظائؼ ذات طبيعة (ٖ)لتنفيذىا
 , ومف جانب آخر يمثؿ سمطة إدارية ليا العديد مف الوظائؼ اإلدارية. سياسية )حكومية(

 ادلغهة انخاًَ                                  

 ػاللح انٕزٌر تسهغاخ انذٔنح
بياف  (ا)أوليتحديد عبلقة الوزير بسمطات الدولة يتوجب التطرؽ لُو مف خبلؿ محوريف يتمثؿ ف إ

, لذلؾ بالبرلماففي تحديد عبلقة الوزير  (اورئيس الدولة, بينما يتمثؿ )ثانييعبلقة الوزير برئيس الوزراء 
 -ىذا المطمب إلى فرعيف وعمى النحو اآلتي: سيتـ تقسيـ

 . الفرع األول : عالقة الوزير برئيس مجمس الوزراء ورئيس الدولة
 . الفرع الثاني : عالقة الوزير بالبرلمان

                                                           
 .ٜٙ-ٛٙص, مصدر سابؽ, محمد قدري حسف (ٔ)
, ٕٜٜٔموريس دو فرجيو , القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية , ترجمة جورج سعد, دوف دار نشر, بيروت  , (ٕ)

 .ٜٔص
 .ٗٔص, مصدر سابؽ, محمد سالـ كريـ  (ٖ)
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 رع األٔلـفـان                                           

 انٕزراء ٔرئٍس انذٔنح جمهس ح انٕزٌر ترئٍسـػالل

في الحكومة  اً عضو ر كما ذكرنا سابقًا بصفتيف أساسيتيف , صفة سياسية بوصفِو الوزييتمتع 
. (ٔ)الرئيس اإلداري األعمى لموزارة التي يترأسيابوصفِو , وصفة إدارية تتمثؿ  ويشارؾ في إدارة دفة الحكـ

وال يتمتع  متساويًا مع الوزير في الصبلحياتالوزراء يبدو لموىمة األولى  مجمس ومف ىذا المنطمؽ رئيس
إال أف رئيس  زير رئيسًا لئلدارة التي يترأسيابأي صفة تفضمُو عمى الوزير, فكؿ مف رئيس الوزراء والو 

الوزراء يطمؽ عميو األوؿ بيف ُمتساوييف حيث الواقع يشير لنا أف رئيس الوزراء يتفوؽ ويعمو عمى زمبلئو 
ة العامة لمدولة ؿ الذي يقع عمى عاتقو رسـ السياسفيو المسؤوؿ األو  ,(ٕ)الوزراء اآلخريف كونُو رئيسًا ليـ

دارة مؤسساتيا . وبناًء عميو فالوزير يشارؾ (ٖ)ويسعى كذلؾ لتحقيؽ التوافؽ واالنسجاـ بيف الوزارات وا 
مف حيث ابداء الرأي بشأنيا ومف ثـ  عروضةبصفتو السياسية مع رئيس مجمس الوزراء في المواضيع الم

تخذة كمبدأ دستوري, لكف الواقع السياسي يشير إلى أف القرارات التي تصدر التصويت عمى القرارات الم
عف مجمس الوزراء تكوف شبو ُمعدة مسبقًا مف قبؿ المستشاريف فبل توجد أي مداوالت أو مراجعات مع 

وفيما يتعمؽ بصفة الوزير بأنُو ىمزة الوصؿ بيف رئاسة الحكومة والوزارة  .(ٗ)الوزير المختص إال ما ندر
في النظاـ البرلماني فأنُو يتطمب التفرقة بيف عدة حاالت, فالحالة األولى إذا تـ اختيار الوزير مف بيف 

عضاء الحزب الذي ينتمي إليِو رئيس مجمس الوزراء فأف العبلقة تبدو وطيدة وطبيعية وسيتحقؽ أ
مف حزب آخر فأف العبلقة خبلفًا لمحالة الثانية يكوف فييا الوزير  ,(٘)االنسجاـ والتجانس فيما بينيـ
مف مف الطرفيف فضبًل عف الكثير  كؿٌ دة السياسية لُمكتمة التي يمثميا تضعؼ وتصبح أسيرة االجن

قاؿ إلى الصفة الثالثة لموزير ػػػتجاوز ذلؾ وتـ االنتإذا ما تـ وحتى  الضغوطات المتعمقة بأمور متعددة
مجمس ئيس الوزراء تتناسب عكسيًا مع أىداؼ رئيس بصفتو رئيسًا أعمى لمجياز اإلداري فأف عبلقتو مع ر 

 .(ٙ)وطموح الوزير وسياستوالوزراء 
                                                           

-ٖٕٔ, صٜٕٓٓ, دار وائؿ لمنشر والتوزيع, عماف, ٔ, طٔد. عمي خطار شنطاوي , القانوف اإلداري األردني, ؾ (ٔ)
ٕٔٗ. 

 .ٕٛص, مصدر سابؽ, د. مصدؽ عادؿ طالب , الوزير في الدساتير العراقية )دراسة تحميمية مقارنة( (ٕ)
 .ٕٓٔص, مصدر سابؽ, د. حميد حنوف خالد , االنظمة السياسية  (ٖ)
 .ٕٛص, مصدر سابؽ, د. مصدؽ عادؿ طالب , الوزير في الدساتير العراقية )دراسة تحميمية مقارنة(  (ٗ)
ود. أحمد عبد المطيؼ إبراىيـ السيد, السمطتيف  .ٖٓٔص, مصدر سابؽ, حنوف خالد, االنظمة السياسية د.حميد  (٘)

 .ٕٓ, صٕٗٔٓ, مكتبة القانوف واالقتصاد, الرياض, ٔالتشريعية والتنفيذية في النظاـ البرلماني, ط
 .ٕٛصمصدر سابؽ, , د. مصدؽ عادؿ طالب, الوزير في الدساتير العراقية )دراسة تحميمية مقارنة( (ٙ)
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وتتمثؿ أىـ صور العبلقة بيف الوزير مف جية ورئيس الوزراء ورئيس الدولة مف جية أخرى مف 
ت خبلؿ دراسة الجوانب الشكمية والموضوعية آللية ثنائية السمطة التنفيذية, فبل تتعمؽ بتوزيع االختصاصا

ف الجوانب الشكمية تتعمؽ بالعبلقة فيما بينيـ ومدى إمكانية إبينيـ وما يترتب عمييا مف مسؤولية فقط, إذ 
 .(ٔ)رئيسًا لموزراء مف عدموِ  الدولةومف ثـ اعتبار رئيس  الفصؿ بيف ىذِه الوظائؼ المذكورة

ستناد إلى حاالت , نجدىا تحدد باالٕ٘ٓٓوطبيعة ىذِه العبلقة في دستور جميورية العراؽ لعاـ 
رئيس الجميورية ال يكوف رئيسًا لمجمس الوزراء ومف ثـ ال يكوف إذ ساس التبعية اليرمية أعديدة أوليا 

كذلؾ رئيس  ,(ٕ), فبل يستمد منُو التوجييات التي تتعمؽ بإدارة شؤوف الحكـ رئيسًا تسمسميًا أعمى لموزراء
. أما الحالة الثانية فتتمثؿ بالفصؿ (ٖ)لة ويقوـ بتنفيذىاليس ىو الذي يضع السياسة العامة لمدو  الجميورية

مف جانب واختصاصات الوزراء مف جانب آخر, فبل وجود  الجميوريةالعضوي بيف اختصاصات رئيس 
يورية لقاعدة التوقيع المجاور كقاعدة عامة, إذ تصدر المراسيـ التي يمارس مف خبلليا رئيس الجم

. أما (ٗ)يتطمب توقيع الوزير عمى المراسيـ الصادرة مف رئيس الجميورية فبل اختصاصُو حاممة توقيعو فقط
بقية ختيار اختيار رئيس الوزراء, يأتي أثالث ىذِه الحاالت فتتمثؿ بآلية التعييف, ال شؾ أنُو بعد عممية 

بيا عضاء الوزارة وعممية اختيار الوزراء ىذِه ال يتدخؿ فييا رئيس الجميورية بصورة مباشرة, فيقوـ أ
ذلؾ أف  لذي تتعمؽ إرادتو مسألة االختيارىو ا الحكومةبإصدار قرار التعييف مف الناحية الشكمية, فرئيس 

يزيد عف كونو األوؿ بيف متساوييف, فيو رأس الحكومة ويجب أف رئيس الوزراء في النظاـ البرلماني 
ابي طبقًا لدستور جميورية العراؽ بعد موافقة المجمس الني ,(٘)عضاء وزارتوأيكوف لديو سمطة تعييف وعزؿ 

 .(ٙ)ٕ٘ٓٓلعاـ 

ويثار تساؤؿ ىنا, ىؿ يعتبر الوزير مرؤوس لرئيس الدولة ورئيس مجمس الوزراء؟ بمعنى آخر 
 ىؿ يمكف أف يمارس رئيس الدولة أو رئيس مجمس الوزراء سمطة رئاسية عمى الوزير؟ .

                                                           
 .ٕٖٚص, مصدر سابؽ, ٜٔٚٔد. رأفت فؤدة , ثنائية السمطة التنفيذية بيف الشكؿ والموضوع في دستور  (ٔ)
 .ٜٕص, مصدر سابؽ, د. مصدؽ عادؿ طالب, الوزير في الدساتير العراقية )دراسة تحميمية مقارنة( (ٕ)
, بحث منشور في مجمة كمية  ٕ٘ٓٓو ٕٜ٘ٔزاف بيف دستوري د. فوزي حسيف سمماف, تجربة العراؽ البرلمانية في المي (ٖ)

 .ٕٗٔ, صٕٕٔٓ(, ٔ(, العدد )ٔالقانوف لمعمـو القانونية والسياسية, كمية القانوف, جامعة كركوؾ, المجمد )
إلى  الدولة في النظاـ البرلماني, )دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير مقدمةنور محمد فرحاف, االختصاص التنفيذي لرئيس  (ٗ)

 .ٕٛٔ, صٕٗٔٓمجمس كمية القانوف والعمـو السياسية, جامعة الكوفة, 
, مصدر سابؽ, د. أحمد عبد المطيؼ إبراىيـ السيد, دور رئيس الدولة في النظاـ السياسي الديمقراطي النيابي البرلماني (٘)

 .ٛٓٔص
 .ٕ٘ٓٓ( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٛٚينظر: المادة ) (ٙ)
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عػػد وف رؤساء إدارييف لموزراء وال يمكف يجمع الفقو عمى أف رئيس الدولة ورئيس الوزراء ال يعتبر 
الرئاسية بمفيوميا اإلداري, ألف ذلؾ يتعارض مع منطؽ النظاـ  السمطةليـ وفؽ مفيوـ  اً الوزير مرؤوس

تيـ وسحب البرلماني وفكرة المسؤولية السياسية, فالوزراء مسؤولوف أماـ البرلماف وىو الذي يممؾ محاسب
اـ رئيس الوزراء فأنيا ال تتعدى المسؤولية عف تنفيذ السياسة العامة والتي تيـ أمالثقة منيـ , أما مسؤولي

 أخذ بنظر االعتبار موقؼ البرلماف, ويجب أف ي سوء األحواؿأيمكف مف أف تؤدي إلى إقالة الوزراء في 
 .(ٔ)إذا أراد رئيس الوزراء إقالة أحد الوزراء

لمتظمـ فييا, والقوؿ يمثؿ أعمى مرحمة يعتبر الوزير أعمى سمطة رئاسية في وزارتو و وعميو  
نما يعني أف قراراتو الصادرة في حدود با ستقبلؿ الوزير ال يعني بأي حاؿ استقبللو يكوف مطمؽ وا 

حاجة إلى مصادقة سمطة عميا ما دامت تدور في نطاؽ السياسة العامة غير اختصاصو تكوف نافذة مف 
طار المشروعية القانونية  .(ٕ)لمدولة وا 

 فرع انخاًَـان                                     

 تانربدلاٌػاللح انٕزٌر 
, وتتمثؿ أولى البرلمافيرتبط الوزير بوصفُو عضوًا في مجمس الوزراء بالعديد مف العبلقات مع 

. فالجمع بيف العضوية البرلمانية والمنصب (ٖ)ىذِه العبلقات فيما يتعمؽ بالجمع بيف التكميفيف في آف واحد
وزاري جاء وليد فكرة الفصؿ المرف بيف السمطات, فالجمع ليس المقصود بِو منع الوزراء مف دخوؿ ال

, حظر الجمع بيف الوزارة وعضوية ٜٛ٘ٔ, فطبقًا لمدستور الفرنسي لعاـ  البرلماف وحضور جمساتو
لبرلماف والمراقب ي اف الوزير بوصفو عضو فإذ إ,  البرلماف ألف ىذا الجمع يجعؿ مف الوزير مراقبًا لنفسو

 وىذا أف أدى إنما يؤدي إلى نتيجة واحدة الحكومة الخاضعة لرقابة البرلمافصفو عضوًا في ىو الوزير بو 
إال أف الدستور الفرنسي أجاز لموزراء حؽ  ,(ٗ), وىي اضعاؼ الرقابة البرلمانية واىدار دورىا مف االساس

 .(٘)دخوؿ البرلماف والتحدث داخمو

ر عدـ جواز إمكانية الجمع بيف ػػأقَّ  فقد , ىو اآلخرٕ٘ٓٓية العراؽ لعاـ أما دستور جميور 
, إذ نص عمى أنُو ال يجوز الجمع بيف عضوية مجمس  صفتي الوزير والنائب عف الشعب في آف واحد

                                                           
 .ٚٛص, مصدر سابؽ, عطية العيساوي مرواف حسف (ٔ)
 .٘ٔ-ٗٔص, مصدر سابؽ, محمد سالـ كريـ (ٕ)
, ٕٙٔٓكمية الحقوؽ, الجامعة اإلسبلمية, لبناف, , زينة عارؼ رشيد, المسؤولية القانونية لموزير, رسالة ماجستير (ٖ)

 .ٙٔص
, دار النيضة العربية, ٔلنظاـ البرلماني, طد. بدر محمد حسف عامر, التوازف بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية في ا (ٗ)

 .ٜٕٕ, صٕٔٔٓالقاىرة, 
 .ٜٛ٘ٔ( مف الدستور الفرنسي لعاـ ٖٕينظر: المادة ) (٘)
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. فميس بإمكاف النائب أف يجمع بيف صفتي النيابة ومنصب (ٔ)النواب وأي عمؿ أو منصب رسمي آخر
, فاستنادًا لمنظاـ  ترشيحو لمنصب الوزير فبل يمكنُو االحتفاظ بمقعده النيابي بعد توزيرهالوزارة في حاؿ 

نص عمى أنُو يعد عضو المجمس الذي يصبح عضوًا في  ٕٙٓٓالداخمي لمجمس النواب العراقي عاـ 
 ,(ٕ)مجمس الرئاسة أو في مجمس الوزراء مستقيبًل مف عضوية المجمس وال يتمتع بأي امتيازات العضوية

الحفاظ عمى مبدأ صدور مرسـو تشكيؿ الحكومة مف أجؿ ومف ثـ ينبغي اعتبارُه مستقيبًل مف تاريخ 
حكاـ النظاـ أ, كما تفرض  الفصؿ بيف السمطات كوف الدستور لـ ُيجز الجمع بيف النيابة ووظيفة الوزارة

 . (ٖ)البرلماني بوجوب التعاوف بيف السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية

, إذ أف القاعدة  أما العبلقة الثانية فتتمثؿ في منحو الثقة بعد ترشيحو مف رئيس مجمس الوزراء
بمنح الثقة لموزير, أما ثالث صور ىذِه  البرلمافختصاص االعامة التي تسير عمييا دساتير الدوؿ ىي 

كشرط ميـ اساسي لممباشرة  بعد منحو الثقة البرلمافالوزير اليميف الدستورية أماـ  إداءالعبلقة فتتمثؿ في 
, بؿ يتمثؿ في صور الرقابة التي يمارسيا  وال يقتصر األمر عند ىذا فحسب ,(ٗ)بإداء مياـ منصبو

, كما  المتمثمة بإمكانية تحريؾ المسؤولية السياسية لموزير عند ارتكابو ألحد االخطاء السياسية البرلماف
يؤدي إلى تضامف ىيئة الوزارة معُو فإذا اقتنع رئيس مجمس  أف مساءلة أحد الوزراء لفعؿ يتعمؽ بوزارتو قد

 وبذلؾ سوؼ تتغير المسؤولية الفردية إلى مسؤولية الوزير فمُو إعبلف التضامف معوُ  الوزراء بسبلمة فعؿ
قالة الوزير  ,(ٙ). فضبًل عف إمكانية اعفاء الوزير أو عزلو عند ثبوت االتيامات الموجية إليوِ (٘)تضامنية وا 

 .(ٚ)ٕ٘ٓٓنصبو بعد اقتراح ذلؾ مف رئيس مجمس الوزراء طبقًا لدستور جميورية العراؽ لعاـ مف م

 

 

 

                                                           
 .ٕ٘ٓٓ/ سادسًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٜٗينظر: المادة ) (ٔ)
 .ٕٙٓٓ( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ ٘ٔينظر: المادة ) (ٕ)
 .ٖٗص, مصدر سابؽ, . مصدؽ عادؿ طالب, الوزير في الدساتير العراقية )دراسة تحميمية مقارنة(د (ٖ)
 .ٙٔص, مصدر سابؽ, زينة عارؼ رشيد (ٗ)
, مصدر الوزارة( في االنظمة السياسية المعاصرة –د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا, وضع السمطة التنفيذية )رئيس الدولة  (٘)

 .ٜ٘صسابؽ, 
 .ٙٔص, مصدر سابؽ, رؼ رشيدزينة عا (ٙ)
  .ٕ٘ٓٓ( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٛٚينظر: المادة ) (ٚ)
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 ادلغهة انخانج
 ػذد انٕزراء يف انُظاو انربدلاًَ انؼرالً

( وىؤالء الوزراء يضميـ مجمس يسمى  الوزراء يتولى الوزارة اشخاص يطمؽ عمييـ مصطمح )         
, ويكوف الوزير عمى رأس وزارة معينة ويقوـ بإدارتيا  دىـ باسـ رئيس الوزراءمجمس الوزراء الذي يرأسُو أح

العراقية المشكمة ولمعرفة عدد وزراء ىذِه  . وىنالؾ اختبلؼ بعدد الوزراء في الحكومات(ٔ)عمييا واإلشراؼ
 -ىذا المطمب إلى فرعيف وعمى النحو اآلتي: نقسـسوؼ  الحكومات

 . الحكومات السابقة الفرع األول : عدد الوزراء في

 . الفرع الثاني : عدد الوزراء في الحكومة الحالية
 

 انفرع األٔل

 ػذد انٕزراء يف احلكٕياخ انساتمح

مف الوزراء  اً كبير  اً كثيرًا ما نجد الحكومات في النظاـ البرلماني العراقي تضـ في تشكيميا عدد
وتبايف عدد ىؤالء  زارة مف وزارات الدولةارة شؤوف و الذيف يحمموف حقائب وزارية ويتولى كؿ وزير إد

, تتـ ٕٗٓٓالوزراء مف حكومة إلى أخرى, ففي ظؿ قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية لعاـ 
فصدر قرار رقـ  ,(ٕ)الموافقة عمى ترشيح الوزراء بعد أف يقوـ رئيس الوزراء بإصدار توصية بتعيينيـ

 الوزارة االنتقالية بتوقيع رئيس الوزراء آنذاؾ إبراىيـ الجعفري وليس المتعمؽ بتشكيؿ ٕ٘ٓٓ( لسنة ٕٔ)
الحاؿ بالنسبة  . كذلؾ(ٖ)( وزراء دولةٙوزيرًا مف بينيـ ) ٖٔبمرسوـ جميوري, فيذا القرار تضمف تسمية 

                                                           
عمي طرقي العتبي, المركز القانوني لموزير في النظاـ البرلماني )دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس  (ٔ)

 .ٕٙ, صٕٚٔٓكمية القانوف, جامعة آؿ البيت, األردف, 
 .ٚ٘ص, مصدر سابؽ, ؿ طالب, الوزير في الدساتير العراقية )دراسة تحميمية مقارنة(د. مصدؽ عاد (ٕ)
الػذي يشػير  ٕ٘ٓٓ/ٙ/ٙٔ( فػي ٜٜٜٖالمنشػور فػي جريػدة الوقػائع العراقيػة, بالعػدد ) ٕ٘ٓٓلسػنة  ٕٔينظر: قرار رقػـ  (ٖ)

الػدكتور إبػراىيـ الجعفػري ىػي أوؿ  عضوًا, وعمى الرغـ مف ذلؾ ذىب البعض إلى القوؿ بػأف وزارة ٖ٘إلى تكويف وزارة مف 
( وزراء دولة أحػدىـ لشػؤوف األمػف الػوطني ٙ( نواب لُو و)ٖ( وزيرًا بضمنيـ رئيس الوزراء و )ٖٚوزارة انتقالية تكونت مف )

وكذلؾ شؤوف المجتمع المػدني وشػؤوف المػرأة وشػؤوف الجمعيػة الوطنيػة وأثنػاف لشػؤوف المحافظػات, وعمػى الػرغـ مػف صػدور 
الجميػػوري بتعيػػيف )زىيػػر الجمبػػي( وزيػػرًا لحقػػوؽ اإلنسػػاف, لكػػف لػػـ يػػتـ منحػػُو الثقػػة لعػػدـ اجتمػػاع الجمعيػػة الوطنيػػة. المرسػػـو 

 .ٖٕٛ-ٕٕٛ, صٕٔٔٓ, مكتبة عدناف لمطباعة والنشر والتوزيع, بغداد, ٔطارؽ حرب, التطور الوزاري في العراؽ, ط
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. (ٔ)( وزراء دولةٗوزيرًا مف بينيـ ) ٕ٘ياد عبلوي المؤقتة التي سبقتيا, وتكونت مف إلى تشكيؿ حكومة أ
عضاء مجمس الحكـ عمى اساس طائفي وعرقي وىـ مف أقارب وتـ ترشيح ىؤالء الوزراء مف أ

 .(ٕ)المسؤوليف

, شيد العراؽ أوؿ حكومة عراقية دائمة وفقًا ٕ٘ٓٓأما بعد نفاذ دستور جميورية العراؽ لعاـ 
وىذا  ٕٙٓٓ/٘/ٕٓ, وطرح المالكي برنامج حكومتو بتاريخ  وكانت برئاسة نوري المالكي ٕ٘ٓٓلدستور 

البرنامج جاء يعكس رؤى وتصورات واقعية ومعتمد عمى التجارب السابقة لمحكومتيف المؤقتة 
( وزيرًا و ٕٙعضوًا, إذ ضمت رئيس الوزراء ونائبيو و ) ٓٗوتشكمت ىذِه الحكومة مف  ,(ٖ)واالنتقالية

ى السند الدستوري إلصداره . ومما ُيمحظ عمى ىذا القرار أنُو احتوى في ديباجتو عم(ٗ)( وزير دولةٔٔ)
فضبًل عف استناده إلى المرسـو الجميوري بتكميؼ رئيس الوزراء بتشكيؿ مجمس الوزراء, لكنُو بالمقابؿ 
 احتوى عمى مثالب تمثمت في تسمية الحكومة بػػػػػػ )الحكومة الدائمة(, باإلضافة إلى احتوائِو لممرة األولى

الوزارات التي تـ تسمية وزرائيا بالوكالة تمثمت في وزارة الداخمية  وىذهِ  عمى تسمية ثبلثة وزراء بالوكالة
وتـ إصدار قرار  بسرعة. إال أنُو تـ معالجة ىذا الموضوع (٘)والدفاع ووزارة الدولة لشؤوف األمف الوطني

 وىكذا ازداد ات األمنية المذكورة اعبله أصالةالذي تضمف تعييف الوزراء في الوزار  ٕٙٓٓ( لسنة ٖرقـ )
 تكونت مف رئيس مجمس الوزراء ٕٓٔٓ.أما الحكومة العراقية لعاـ (ٙ)وزيراً  ٓٗعدد وزراء الحكومة إلى 

                                                           
, وذىػػب ٕ٘ٓٓ/ٙ/ٙٔ( فػػي ٜٜٜٖلوقػػائع العراقيػػة بالعػػدد )المنشػػور فػػي جريػػدة ا ٕ٘ٓٓ( لسػػنة ٖٔينظػػر: قػػرار رقػػـ ) (ٔ)

( وزير ذي حقيبة ٕٚ( وزيرًا لمدولة, بواقع )ٖٖبعض الكتاب إلى القوؿ بأف تشكيؿ وزارة الدكتور )أياد عبلوي( تكونت مف )
. ينظػػر: طػػارؽ ( وزراء لمدولػػة أحػػدىـ لشػػؤوف المحافظػػات واآلخػػر لشػػؤوف المػػرأة والثبلثػػة اآلخػػريف وزراء دولػػة٘وزاريػػة و )

 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗحرب, التطور الوزاري في العراؽ, مصدر سابؽ, ص
رسالة ماجستير مقدمة إلى , ٖٕٓٓسيرواف قاسـ محمود, دور رئيس الجميورية في العممية السياسية العراقية بعد عاـ  (ٕ)

 .ٕٚص, ٕٚٔٓمجمس كمية العمـو السياسية, جامعة المستنصرية, 
ة بػيف السػمطة التشػريعية والسػػمطة التنفيذيػة فػي العػراؽ, أطروحػػة دكتػوراه مقدمػة إلػى مجمػػس بشػرى حسػيف صػالح, العبلقػػ (ٖ)

 .ٖٛٔ, صٕٕٔٓكمية العمـو السياسية, جامعة النيريف, 
( ٕٕٓٗالمنشػػور فػػي جريػػدة الوقػػائع العراقيػػة, العػػدد ) ٕٙٓٓ/ٗ/ٕٕ( الصػػادر فػػي ٕٕينظػػر: المرسػػـو الجميػػوري رقػػـ ) (ٗ)

( يومػػًا مػػف صػػدوره, ٖٓلمتضػػمف تكميػػؼ )نػػوري المػػالكي( بتشػػكيؿ مجمػػس الػػوزراء خػػبلؿ مػػدة )ا ٕٙٓٓ/ٗ/ٛٔالصػػادر فػػي 
المتعمػػؽ بتسػػمية الػػوزراء, منشػػور فػػي جريػػدة الوقػػائع العراقيػػة, العػػدد  ٕٙٓٓ( لسػػنة ٕكمػػا ينظػػر: قػػرار رئػػيس الػػوزراء رقػػـ )

 .ٕٙٓٓ/ٙ/ٕٔ( الصادر في ٖٕٓٗ)
 .ٖٚص, مصدر سابؽ, ر العراقية )دراسة تحميمية مقارنة(د. مصدؽ عادؿ طالب , الوزير في الدساتي (٘)
 .ٖٖٕص, مصدر سابؽ, طارؽ حرب, الوجيز في الوزارة العراقية (ٙ)
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. أما حكومة حيدر العبادي التي (ٕ)( وزراء دولةٜ( وزيرًا و )ٖٖ. وعدد الوزراء كاف )(ٔ)نواب ةوثبلث
ارات الميمة تدار بالوكالة ( وزيرًا, وكانت بعض الوز ٕٗفكاف عدد الوزراء فييا ) ,(ٖ)ٕٗٔٓتشكمت عاـ 

حسـ ىذا الموضوع خبلؿ مدة  , وقد تعيد رئيس الوزراء منيا وزارة الدفاع ووزارة الداخمية والموارد المائية
 .(ٗ)فأسندت ىذِه الوزارات إلى رؤساء كتؿ وائتبلفات سياسية كبيرة اسبوع

 انفرع انخاًَ
 احلكٕيح احلانٍح يف ٕزراءانػذد 

لدستورية لتكميؼ مرشح رئيس الحكومة بتسمية اعضاء وزارتو, استطاع عادؿ قبؿ انتياء المدة ا
عبد الميدي أف يرشح أغمب اعضاء وزارتو والذىاب بيـ إلى المجمس النيابي لمنح الثقة ألعضاء 

. فمنح مجمس النواب في جمستو المنعقدة في (٘)حكومتو وكذلؾ التصويت عمى المنياج الوزاري
( وزيرًا مف ٗٔالثقة لػػػػػػ ) ٕٛٔٓخمسة أشير عمى االنتخابات البرلمانية لعاـ بعد مرور  ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٕٗ

 وزيرًا مف ضمف حكومتو ٗٔمف ثـ أدى , و  وزيرًا في حكومة عادؿ عبد الميدي الجديدة ٕٕأصؿ 

                                                           
, إثػػر الطعػػف المقػػدـ إلييػػا ٕٔٔٓ/٘/ٙٔ( الصػػادر فػػي ٕٗٔٓ/اتحاديػػة/ٕٗينظػػر: قػػرار المحكمػػة االتحاديػػة العميػػا رقػػـ ) (ٔ)

( مف رئيس الوزراء إضافة ٕٗٔٓ – ٕٓٔٓلوزراء في الحكومة المشكمة عاـ )المتمثؿ أف تعييف ثبلثة نواب لرئيس مجمس ا
( مػػف الدسػػتور وارىػػاؽ ٜٖٔوالمصػػادقة عمػػى تعييػػنيـ مػػف رئػػيس مجمػػس النػػواب إضػػافة لوظيفتػػو يعػػد خرقػػًا لممػػادة )لوظيفتػػو 

فػي تفسػير نػص المػػادة خزينػة الدولػة, وقامػت المحكمػة بػػرد دعػوى المػدعي, مسػتندة فػي ذلػػؾ إلػى العديػد مػف االسػس تتمثػػؿ 
قد قبؿ ومف خبلؿ الػنص عمػى تمػؾ المػادة بمبػدأ وجػود  ٕ٘ٓٓ( مف الدستور بالقوؿ أف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٜٖٔ)

نػواب لػرئيس مجمػػس الػوزراء, ولكنػُو حػػدد عػددىـ بػػأثنيف فػي الػدورة االنتخابيػػة األولػى لمجمػػس النػواب, وبعػد تمػػؾ الػدورة تػػرؾ 
س الوزراء في تحديد عػدد نوابػو فػي الػدورات البلحقػة وحسػب مػا يتطمبػو برنامجػُو وعمػى وفػؽ الميػاـ األمر لتقدير رئيس مجم

( مف الدستور, وىذا يدؿ عمى عدـ وجود أي خرؽ دستوري ٓٛ( و )ٛٚالمنوطة بو والصبلحيات المخولة لُو في المادتيف )
 مف المدعى عمييما لممواد المذكورة.

( وزارة لوجود ٕ٘ – ٜٔالوزارات التي قدميا رئيس الوزراء ألوؿ مرة كانت تتراوح بيف )تجدر االشارة إلى إف عدد  (ٕ)
( وزارة , أما الوزارات )العشرة( الباقية فبل يوجد ليا تشريع, مع العرض بأف عدد الوزارات قد بمغت ٘ٔقوانيف نافذة لػػػػ )

ساتير العراقية )دراسة تحميمية مقارنة(, مصدر ( في حكومة برايمر. ينظر: د. مصدؽ عادؿ طالب, الوزير في الدٕ٘)
 .ٖٚسابؽ, ص

( الصادر في ٕٕٖٗ(, المنشور في جريدة الوقائع العراقية, العدد )ٕ٘ٔينظر: المرسـو الجميوري رقـ ) (ٖ)
ٔٔ/ٛ/ٕٓٔٗ. 

صدر سابؽ, , م(ٖٕٓٓد. ستار جبار عبلي, العراؽ والتغيير )دراسة في طبيعة النظاـ السياسي العراقي بعد عاـ  (ٗ)
 .ٙٛٔص

, مصدر وجدلية تشكيؿ الرئاسات الثبلث  ٕٛٔٓعمي حسيف سفيح , تداعيات انتخابات مجمس النواب العراقي لعاـ  (٘)
 .ٕٛصسابؽ, 



 

(63( 
 

 عضاء وزارتو والمنياجأ. وبعد التصويت عمى منح الثقة لرئيس الحكومة و (ٔ)باإلضافة لُو اليميف الدستورية
, فأف الخبلفات واألزمة السياسية بيف الكتؿ لـ تنتيي حيث منعت مف الوصوؿ إلى اتفاؽ بشأف  الحكومي

, التربية( فانحصرت األزمة بيف الكتؿ  , العدؿ , الدفاع ترشيح الوزراء السيما لموزارات المتبقية )الداخمية
تخابية فالمباحثات ال تزاؿ جارية بيف السياسية التي تشدد عمى التمسؾ بحصصيا وفقًا الستحقاقاتيا االن

 .(ٕ)الكتؿ بشأف الوزارات التي تدار بالوكالة والتي تمثؿ مشكمة كبيرة

وأف ىذِه المباحثات والمفاوضات الجارية بيف الكتؿ يمكف أف تفسر عف تغيير بعض األسماء 
مع وجود اعتراضات مف  التي قدميا رئيس مجمس الوزراء ولـ تحظ عمى موافقة الكتؿ داخؿ قبة البرلماف,

قبؿ الكتؿ عمى ىذِه األسماء المرشحة وىذِه االعتراضات تكوف أما عمى السيرة الذاتية لبعض الوزراء, أو 
. فقد تـ عقد أكثر (ٖ)وجود مواقؼ مف بعض الكتؿ حوؿ الشخصيات المرشحة لشغؿ ىذِه الوزارات الميمة

الداخمية )الفياض( إال أنُو لـ يتـ التصويت عميو  مف جمسة لمبرلماف العراقي لمتصويت عمى مرشح وزارة
مف قبؿ بعض الكتؿ, وذلؾ بسبب خرؽ )عادؿ عبد الميدي( لبلتفاؽ الذي حصؿ بينُو وبيف )كتمة 
االصبلح( حوؿ ترشيح وزراء مستقميف ولـ يشغموا مناصب في الحكومات السابقة, فكانت شروط االتفاؽ 

فياض(, كذلؾ وزارة الدفاع لـ يتـ التصويت عمى مرشحيا بسبب عمى تسمية الوزراء لـ تنطبؽ عمى )ال
.واستكمااًل لمكابينة الوزارية قدـ )عبد الميدي( مرشحيف (ٗ)تنافس بعض القوى عمى منصب وزارة الدفاع

جدد لتولي منصب )وزارة العدؿ والتربية(, مف أجؿ أف يتـ التصويت عميو داخؿ مجمس النواب بتاريخ 
والتي استمرت  ٜٕٔٓسبب انشغاؿ المجمس بقراءة مشروع قانوف الموازنة لعاـ , لكف بٜٕٔٓ/ٔ/ٕٕ

 وبذلؾ انتيى الفصؿ التشريعي األوؿ لعمؿ ٜٕٔٓ/ٔ/ٕٗالتصويت عمييا بتاريخ  ومف ثـ, يوماف
مف دوف التصويت عمى الوزارات المتبقية  ,(٘)البرلماف العراقي وتمتعيـ في العطمة التشريعية األولى

 صؿ التشريعي الثاني لمجمس النواب .حيميا إلى الفالتربية(, وتر  –العدؿ  –الدفاع  –)الداخمية 

( أشير مف التصويت عمى رئيس الحكومة ووزارتو بقيت الوزارات ٖوبعد مضي أكثر مف )وعميو 
األربعة اعبله شاغرة, وذلؾ بسبب عمؽ الخبلفات السياسية بيف الكتؿ, والجداؿ حوؿ ترشيح اشخاص 

                                                           
( الفصؿ التشريعي األوؿ, السنة التشريعية األولى, الدورة االنتخابية الرابعة, ٜينظر: محضر جمسة مجمس النواب رقـ ) (ٔ)

 www.parliament.ip ,لموقع االلكتروني لمجمس النواب العراقيالمنشور عمى ا
, ٙٛ٘ٗٔحمزة مصطفى, عبد الميدي ينتظر توافقات الكتؿ السياسية الستكماؿ حكومتو, جريدة الشرؽ االوسط, العدد  (ٕ)

 .ٔ, صٕٗٔٓ
 .ٔص ,مصطفى, عبد الميدي ينتظر توافقات الكتؿ السياسية الستكماؿ حكومتو, مصدر سابؽحمزة  (ٖ)
, مصدر وجدلية تشكيؿ الرئاسات الثبلث ٕٛٔٓعمي حسيف سفيح, تداعيات انتخابات مجمس النواب العراقي لعاـ  (ٗ)

 .ٗٛصسابؽ, 
 .ٕ٘ٓٓ( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٚ٘ينظر: المادة ) (٘)
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ِه المناصب فضبًل عف خرؽ )عادؿ عبد الميدي( لبلتفاؽ الذي جرى مع الكتؿ التي رشحتو, لتبوأ ىذ
باإلتياف بوزراء مستقميف لـ يشغموا أي مناصب تنفيذية في الحكومات السابقة, أي أف رئيس مجمس 

اسمة في الوزراء كاف جزءًا مف التأخير في استكماؿ التشكيمة الوزارية, ألنُو لـ يتخذ مواقؼ ضرورية وح
ختيار امسألة اختيار الشخصيات المرشحة, فكاف مف ضمف االتفاؽ بينُو وبيف الكتؿ ىو منحُو الحرية في 

مرشحيو لموزارات وعدـ خضوعو لرغبات الكتؿ السياسية في فرض شخصيات غير كفوءة عميو والقبوؿ 
موضوع اختيار بقية الوزراء, . وال يمكف نفي مسؤولية الكتؿ وصراعاتيا داخؿ المكوف الواحد عمى (ٔ)بيا

ألف منيج رئيس مجمس الوزراء باختيار الوزراء كاف غير مقبوؿ مف قبؿ العديد مف الكتؿ, ولكف األجدر 
سماء المرشحيف عمى البرلماف أبرئيس الوزراء إال يمجأ دائمًا إلى قضية التوافؽ ويقوـ عمى األقؿ بعرض 

.وىنالؾ أيضًا جممة مف االسباب (ٕ)سيكوف أخمى بمسؤوليتوالعراقي لمتصويت عمييـ, وأف لـ يحصؿ ذلؾ ف
عادؿ عبد الميدي منيا, يعود إلى التناقض  السيد التي أدت إلى عدـ اكتماؿ التشكيمة الوزارية لحكومة

بيف رؤية عادؿ عبد الميدي ورغبتو في المضي باتجاه اختيار وزراء جدد أما مف خبلؿ النافذة 
الكتؿ, وبيف إرادة عديد مف الكتؿ السياسية في االبقاء عمى قسـ مف الوجوه  االلكترونية أو ما ترشحوُ 

الوزارية القديمة, بدعوى نجاحيا خبلؿ مدة تولييـ الوزارة, أو تعمؿ عمى تقديـ مرشحيف لرئيس الوزراء 
اختبلؼ تحالؼ الحكومة عمى حجـ ونسب وثقؿ كذلؾ سباب , ومف ىذِه األ(ٖ)متفؽ عمييـ بيف الكتؿ

اصصة فيما بينيا, وىنالؾ سعي مف قبؿ بعض االطراؼ إلبقاء معادلة الحكـ غير مستقرة وثابتة المح
ومما  .(ٗ)التأثير والتدخؿ الخارجي عمى شكؿ وتوجو الحكومةفضبل عف ذلؾ وقمقة ألسباب تتعمؽ بيا, 

 .ؿ والتربيةأخيرًا تـ التصويت عمى وزارة الداخمية والدفاع والعدتجدر اإلشارة إليِو, 

 ادلثحج انخاًَ

 س انٕزراءــــٕد تشكٍم جمهــلٍ
,  زمنية اً شخصية أـ قيود اً ترد عمى عممية تشكيؿ مجمس الوزراء بعض القيود سواء كانت قيود

, وعميو سيتـ تقسيـ ىذا مجمس الوزراء  لذا البد مف البحث في ىذِه القيود التي ترد عمى عممية تشكيؿ
 -حو اآلتي:المبحث إلى ثبلثة مطالب وعمى الن

                                                           
, مصدر ئاسات الثبلثوجدلية تشكيؿ الر  ٕٛٔٓعمي حسيف سفيح, تداعيات انتخابات مجمس النواب العراقي لعاـ  (ٔ)

 .ٚٛصسابؽ, 
, ٔٚٚٗٔفاضؿ الجشعمي, الحكومة العراقية غير المكتممة ميددة بفقداف الوزراء, جريدة الشرؽ األوسط, العدد  (ٕ)

 .ٕ, صٜٕٔٓ
حمزة مصطفى, غموض يمؼ تشكيمة عبد الميدي بعد مخاوؼ مف تقديميا ناقصة , جريدة الشرؽ االوسط, العدد  (ٖ)
 .ٕص, ٕٛٔٓ(, ٚٙ٘ٗٔ)
 .ٔ, صٜٕٔٓ(, ٖٕٗٗوائؿ نعمة , خبلفات الكتؿ لـ تحسـ ممؼ رؤساء المجاف النيابية , صحيفة المدى, العدد ) (ٗ)
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 . عضاء مجمس الوزراءأ:  المطمب األول
 . لتكوين مجمس الوزراء  : القيود الشخصية المطمب الثاني
 .لتكوين مجمس الوزراء   : القيود الزمنية المطمب الثالث

 غهة األٔلـادل

 ٕزراءــــس انـــجهـاء يــضـػأ

واحدًا, يتكوف مف رئيس مجمس  المسمـ بِو أف مجمس الوزراء ىو مؤسسة دستورية تمثؿ كياناً مف 
 -الفرعيف اآلتييف:عمى . ولبياف ذلؾ نقسـ ىذا المطمب (ٔ)الوزراء ونوابو أف كاف لُو نواب والوزراء

 نواب رئيس الوزراء . : الفرع األول

 : الوزراء. الفرع الثاني
 رع األٔلــفــان

 انٕزراء  َٕاب رئٍس 

عمى أنُو نائب رئيس الوزراء لذا يعرؼ  , زراءُيعد نواب رئيس الوزراء اعضاء في مجمس الو 
 ي زراء بصورة مؤقتة عند غيابو أو ف)المسؤوؿ الحكومي الذي عيدت إليِو ميمة مساعدة رئيس مجمس الو 

حاؿ أنابتِو لحدث أو فعالية محددة مف رئيس مجمس الوزراء, الذي تتوافر فيو الشروط الدستورية والقانونية 
 .(ٕ)ئاسة مجمس الوزراء(لشغؿ منصب الوزارة أو ر 

وكانت الحاجة إلى إيجاد منصب نائب رئيس مجمس الوزراء, ليعاوف رئيس الحكومة في إداء 
ىؿ رئيس المجمس والحط  مف ميامِو وتنفيذ ما يكمفُو بِو الرئيس مف مياـ وقضايا معينة, والتخفيؼ عف كا

ينوب عف رئيس مجمس الوزراء ,كذلؾ (ٖ)ولةالثقيمة في إدارة المجمس وتنسيؽ خطواتو في إدارة الد أعبائو
, لرئيس الحكومة حسب القواعد  ليمؤل الفراغ الذي سيحصؿ في حاالت الخمو أو المرض أو الغياب

                                                           
يمػػػػػافٔ٘, مصػػػػػدر سػػػػػابؽ, ص(ٕ٘ٓٓالعراقػػػػػي )قػػػػػراءة فػػػػػي دسػػػػػتور  د. حنػػػػػاف محمػػػػػد القيسػػػػػي, مجمػػػػػس الػػػػػوزراء (ٔ)  . وا 

الػػػػػػػنظـ السياسػػػػػػػية, دار  لػػػػػػػوجيز فػػػػػػػيا . ود. نعمػػػػػػػاف أحمػػػػػػػد الخطيػػػػػػػب,ٛ٘الصػػػػػػػافي, مصػػػػػػػدر سػػػػػػػابؽ, ص قاسػػػػػػػـ ىػػػػػػػاني
 . ٖٛٚ, صٕٔٔٓلمنشر والتوزيع, عماف,  الثقافة

, مكتبػػػػػػة السػػػػػػنيوري, بغػػػػػػداد, ٔد. مصػػػػػػدؽ عػػػػػػادؿ طالػػػػػػب, نائػػػػػػب رئػػػػػػيس مجمػػػػػػس الػػػػػػوزراء فػػػػػػي النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي, ط (ٕ)
 .ٚٔ-ٙٔ, صٕٗٔٓ

 .ٕٓكماؿ عمي حسيف, مصدر سابؽ, ص (ٖ)
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ستمرارية شؤوف الحكـ. وفي االنظمة السياسية بصورة عامة, ال يوجد تبلـز بيف احفاظًا عمى  ,(ٔ)العامة
إال في الحالة التي يوجد فييا نص  مجمس الوزراء سرئيرئيس مجمس الوزراء ومنصب نائب  منصب

دستوري صريح وواضح ُيمـز رئيس مجمس الوزراء بتعييف نائب أو أكثر لُو, وبخبلؼ ذلؾ فرئيس الحكومة 
 .(ٕ)مف واجب تعييف نائب لُو إذًا لـ يوجد نص دستوري يمزمُو بذلؾيتخمؿ 

,  منصب نائب رئيس مجمس الوزراء وقد تباينت دساتير الدوؿ المقارنة في النص عمى بياف
لـ ينص النظاـ ففي فرنسا مثبًل ,  حيث أنيا لـ تسمؾ مسمكًا واحدًا بشأف تنظيـ وبياف ىذا المنصب.

الدستوري الفرنسي عمى ذكر منصب نائب رئيس الحكومة, وعمى الرغـ مف سكوت الدستور عف االشارة 
وأف  ج ضمنًا إمكانية وجود ىذا المنصبيستنت إلى منصب نائب رئيس مجمس الوزراء صراحة, إال أنوُ 

الدستور المبناني  أما. (ٖ)عدـ االشارة إلى ىذا المنصب يعود إلى طبيعة النظاـ السياسي الفرنسي المختمط
, وقد نشأ  عمى ذكر منصب نائب رئيس مجمس الوزراء أيضاً  لـ ينص ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔلعاـ 

أ عرؼ دستوري يقضي بأف يكوف ىناؾ نائب لرئيس مجمس الوزراء, ىذا المنصب خارج الدستور, إذ نش
. عميو فأنُو ليس ىنالؾ أي نص دستوري أو (ٗ)ونائب لرئيس المجمس النيابي مف طائفة الروـ االرثوذكس

ئب عمى تعييف نا الحكومة, وقد درجت مراسيـ تشكيؿ  تشريعي يخص منصب نائب رئيس الحكومة
مف أجؿ ارضاء طائفة الروـ االرثوذكسية  , فيو مجرد خطوة بروتوكولية سـ فقطباال الحكومةلرئيس 

مـ ينص النظاـ الداخمي لمجمس الوزراء ف. وبما أف ىذا المنصب ال نص عميو في الدستور, (٘)معنويًا فقط
, عمى ذكر منصب نائب رئيس الحكومة, وال يمكف  وتعديبلتو ٕٜٜٔ( لسنة ٕٕ٘٘٘المرسوـ رقـ )

                                                           
لػػػػػوزراء محػػػػػؿ رئػػػػػيس المجمػػػػػس, كمػػػػػا ىػػػػػو الحػػػػػاؿ فػػػػػي العػػػػػراؽ إذ فػػػػػي بعػػػػػض الػػػػػدوؿ ال يحػػػػػؿ نائػػػػػب رئػػػػػيس مجمػػػػػس ا (ٔ)

ـــــــيس , والتػػػػػػػي أكػػػػػػػدت عمػػػػػػػى أف ٕ٘ٓٓ/ أواًل( مػػػػػػػف دسػػػػػػػتور جميوريػػػػػػػة العػػػػػػػراؽ لعػػػػػػػاـ ٔٛوبموجػػػػػػػب المػػػػػػػادة ) ـــــــوم رئ )يق
, والبػػػػػد مػػػػػف القػػػػػوؿ أف ىػػػػػذا الجميوريـــــة مقـــــام رئـــــيس مجمـــــس الـــــوزراء, عنـــــد خمـــــو المنصـــــب ألي ســـــبب كـــــان ...(

الدسػػػػتوري. د. حميػػػػد حنػػػػوف خالػػػػد, السػػػػمطات االتحاديػػػػة فػػػػي دسػػػػتور العػػػػراؽ انوف فقيػػػػاء القػػػػالػػػػنص أثػػػػار نقػػػػد بعػػػػض مػػػػف 
(, ٔ(, العػػػػػػدد )ٕٗ, بحػػػػػػث منشػػػػػػور فػػػػػػي مجمػػػػػػة العمػػػػػػـو القانونيػػػػػػة, كميػػػػػػة القػػػػػػانوف, جامعػػػػػػة بغػػػػػػداد, المجمػػػػػػد )ٕ٘ٓٓلعػػػػػػاـ 
ي خضػػػػػػر صػػػػػػالح شػػػػػػبر, فصػػػػػػؿ السػػػػػػمطتيف التنفيذيػػػػػػة والتشػػػػػػريعية فػػػػػػي النظػػػػػػاـ البرلمػػػػػػاني فػػػػػػ . ود. رافػػػػػػع ٙ٘, صٜٕٓٓ

 .ٓٓٔالعراؽ, مصدر سابؽ, ص
 .ٖٔد. مصدؽ عادؿ طالب, نائب رئيس مجمس الوزراء في النظاـ السياسي, مصدر سابؽ, ص (ٕ)
 ء )دراسػػػػػة مقارنػػػػػة(, رسػػػػػالة ماجسػػػػػتيرحقػػػػػي إسػػػػػماعيؿ جاسػػػػػـ الجبػػػػػوري, طبيعػػػػػة منصػػػػػب نائػػػػػب رئػػػػػيس مجمػػػػػس الػػػػػوزرا (ٖ)

 .ٕٙ, صٕٚٔٓكمية الحقوؽ, الجامعة اإلسبلمية, لبناف,  مقدمة إلى مجمس
 .ٜٖٗد. أحمد سعيفاف, مصدر سابؽ, ص (ٗ)
 .ٖٗٔد. مصدؽ عادؿ طالب, نائب رئيس مجمس الوزراء في النظاـ السياسي, مصدر سابؽ, ص (٘)
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. وأف الموقؼ (ٔ)وال بموجب قانوف جب النظاـ الداخمي لمجمس الوزراءت دستورية ال بمو اعطاءُه صبلحيا
مبدأ عمى وفؽ السميـ في لبناف يقضي بإمكانية حموؿ نائب رئيس مجمس الوزراء محؿ رئيس الوزراء 

استمرارية عمؿ السمطات العامة في الدولة ويمكف لُو بالتالي ترؤس جمسات مجمس الوزراء في حاؿ 
مع بياف اقتصار ىذِه الصبلحيات عمى تصريؼ شؤوف الحكـ اليومية والمسائؿ  الحكومةياب رئيس غ

أف تتعدى ذلؾ إلى المسائؿ السياسية, كصنع القرار السياسي عمى مستوى مجمس الوزراء دوف اإلدارية 
  .(ٕ)عمبًل بأحكاـ الدستور ومبادئ النظاـ البرلماني واألعراؼ السائدة ليذا النظاـ

عميو فيما يتعمؽ بحموؿ نائب رئيس الوزراء محؿ رئيس الوزراء في حاؿ غيابو, فأف الدستور و 
نما استقر عرؼ يقضي بأف يكوف  المبناني لـ ينص عمى ذكر أي صبلحيات أو دور يتعمؽ بالنائب, وا 

 فارؽ أف . مع(ٖ)لرئيس الحكومة مف طائفة الرـو االرثوذكس أسوة بنائب رئيس البرلماف المبناني اً نائب
, وأف المطالبيف (ٗ)األخير منحُو النظاـ الداخمي صبلحية الرئيس في حالة غيابو أو تعذر قيامو بميمتو

 واتو بنائب رئيس المجمس النيابي.بإعطاء نائب رئيس مجمس الوزراء صبلحيات ينطمقوف مف ضرورة مسا
حرص عمى عدـ المساس أما موقؼ رؤساء الحكومات فعارضوا ذلؾ, مف منطمؽ مذىبي إال وىو ال

ناجمة عف طبيعة رئيس الحكومة لُو خصوصية معينة إذ إف منيا. االنتقاص بصبلحيات الحكومة أو 
فاستقالة الحكومة تمغي الحكومة,   تنتقؿ إلى نيابة رئاسة الحكومةوىذِه الخصوصية ال النظاـ البرلماني

الة استقالة رئيس المجمس سيحؿ محمُو نائبو بينما استقالة رئيس المجمس النيابي ال تمغي المجمس, وفي ح
إلى حيف إعادة انتخاب رئيس جديد, أما إذا استقاؿ رئيس الحكومة فتستقيؿ الحكومة حكمًا وال يحؿ نائب 

فراغ رئاسة الحكومة عف طريؽ  ءؿْ ناني إلى أنُو ال يمكف أف يتـ مِ . عميو, انتيى الفقو المب(٘)الرئيس محموُ 
وال مف خبلؿ تفويض رئيس مجمس الوزراء لصبلحياتو أو  لـ ينص عميو صراحة , ألف الدستورالحموؿ

تفويض توقيعو, ألف الدستور ال يبيح لرئيس الحكومة بنص صريح تفويض صبلحياتو إلى أي جية 
 .(ٙ)أخرى

                                                           
 .ٚٛحقي إسماعيؿ جاسـ الجبوري, مصدر سابؽ, ص (ٔ)
 , منشػػػػػػوراتٔوالػػػػػنص, طد. حيػػػػػدر المػػػػػولى, ممارسػػػػػة مجمػػػػػػس الػػػػػوزراء المبنػػػػػاني لصػػػػػبلحياتو الدسػػػػػػتورية بػػػػػيف الواقػػػػػع  (ٕ)

 .ٕٔٗ-ٕٓٗ, صٕٔٔٓ لبناف, الحقوقية, بيروت, الحمبي
 .ٖٚٔد. مصدؽ عادؿ طالب, نائب رئيس مجمس الوزراء في النظاـ السياسي, مصدر سابؽ, ص (ٖ)
 .ٖٕٓٓ( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب المبناني المعدؿ عاـ ٙينظر: المادة ) (ٗ)
 .ٖٚٔيس مجمس الوزراء في النظاـ السياسي, مصدر سابؽ, صد. مصدؽ عادؿ طالب, نائب رئ (٘)
 .ٜٙحقي إسماعيؿ جاسـ الجبوري, مصدر سابؽ, ص (ٙ)
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شار إلى منصب نائب رئيس مجمس أ ٕ٘ٓٓ, فدستور جميورية العراؽ لعاـ  أما في العراؽ 
, يبدو أف ىذا  أف يكوف لرئيس مجمس الوزراء نائباف في الدورة االنتخابية األولىالوزراء إذ نص عمى 

النص يشير الى عدد نواب رئيس مجمس الوزراء ويقصرُه عمى الدورة االنتخابية االولى عمما أف النص 
اـ المتقدـ قد  ورد في الباب السادس ) االحكاـ االنتقالية والختامية ( ضمف الفصؿ الثاني ) االحك

. ومف ثـ يعد ىذا المنصب في العراؽ منصب دستوري ألنُو نشأ في صمب الدستور, لكف (ٔ)االنتقالية (
االعتبارات السياسية  تقـومف دوف أف يبيف االختصاصات المنوطة لنائب رئيس مجمس الوزراء. و 

بعد نفاذ لحاؿ ا , إذ استقر ختيار نائب رئيس مجمس الوزراءافي عممية واساسي  بدور ميـ والطائفية
, والثاني مف  , يقضي باختيار نائبيف لرئيس الحكومة أحدىما مف الطائفة الكرديةٕ٘ٓٓالدستور لعاـ 
عتناؽ الدستور النظاـ البرلماني الذي تقضي أصولُو بتشكيؿ الحكومة أعمى الرغـ مف و ,  الطائفة السنية

و الطائفة التي يرغب رئيس الوزراء في اناطة اعتبار لمسألة الفئة أمف غير مف زعيـ األغمبية النيابية, 
منصب نائب رئيس الوزراء إلييا, إال أف واقع الحاؿ واالتفاقات السياسية حمت محؿ الدستور في ىذا 

ة حكومالشأف, واصبح توزيع منصب نائب رئيس مجمس الوزراء عمى الكتؿ يتـ بالتوافؽ استنادًا إلى مبدأ 
( ٘ٓٔ/ أواًل( و )ٜٗ. وُيدلؿ عمى ىذا ما ورد في المواد )(ٕ)النظاـ البرلماني الشراكة الوطنية بداًل مف مبدأ

 .(ٖ)ٕ٘ٓٓ( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٕ٘ٔو )

ختيار نائب رئيس مجمس الوزراء, اأيضًا يوجد العديد مف االعتبارات األخرى التي ليا تأثير في  
, مع بياف أف التقدير  , والتوافقات والتجاذبات السياسيةوتتمثؿ في االعتبارات الدينية والقومية والمذىبية

 إلى جانب االعتبارات السياسية في اختيار النائب,فاصبًل  اً الشخصي لرئيس مجمس الوزراء ُيعد معيار 
وعمى الرغـ مف اطبلؽ يد رئيس الحكومة في تحديد التشكيمة الوزارية بما فييـ نائب رئيس الحكومة, إال 

اسي واالجتماعي في العراؽ يفرض عمى الرئيس تحت وطأة العرؼ الدستوري الذي نشأ قبؿ أف الواقع السي
,  , أف يكوف أحد نواب رئيس الحكومة مف الكرد, والثاني مف العرب السنةٕ٘ٓٓوبعد نفاذ الدستور لعاـ 

                                                           
 .ٕ٘ٓٓ( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٜٖٔينظر: المادة ) (ٔ)
 .ٖٚد. مصدؽ عادؿ طالب, نائب رئيس مجمس الوزراء في النظاـ السياسي, مصدر سابؽ, ص (ٕ)
ــــات الشــــعب عمػػػػى أف ) ٕ٘ٓٓمػػػػف دسػػػػتور جميوريػػػػة العػػػػراؽ لعػػػػاـ  (ٜٗنصػػػػت المػػػػادة ) (ٖ) ــــل ســــائر مكون يراعــــى تمثي

تؤســـــــس ىيئـــــــة عامـــــــة لضـــــــمان حقـــــــوق األقـــــــاليم ( مػػػػػػػف الدسػػػػػػػتور عمػػػػػػػى أف )٘ٓٔ(, فيمػػػػػػػا اشػػػػػػػارت المػػػػػػػادة )فيـــــــو
والمحافظــــات غيــــر المنتظمــــة فــــي اقمــــيم, فــــي المشــــاركة العادلــــة فــــي إدارة مؤسســــات الدولــــة االتحاديــــة المختمفــــة, 

لبعثــــات والزمــــاالت الدراســــية, والوفــــود والمــــؤتمرات اإلقميميــــة والدوليــــة, وتتكــــون مــــن ممثمــــي الحكومــــة االتحاديــــة, وا
ــــنظم بقــــانون  أف ( مػػػػف الدسػػػػتور عمػػػػىٕ٘ٔ(, كػػػػذلؾ أكػػػػدت المػػػػادة )واالقــــاليم والمحافظــــات غيــــر المنتظمــــة بــــإقميم, وت

تعميميــــــة لمقوميــــــات المختمفــــــة كالتركمــــــان, يضــــــمن ىــــــذا الدســــــتور الحقــــــوق اإلداريــــــة والسياســــــية والثقافيــــــة وال)
 (.  والكمدان اآلشوريين وسائر المكونات األخرى, وينظم ذلك بقانون
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النائب مف كما ال يوجد نص يمنع أف يكوف  , وأف كاف الدستور ال يستمـز ذلؾ والثالث مف العرب الشيعة
 .(ٔ)القائمة الحزبية ذاتيا التي ينتمي إلييا رئيس الحكومة

وقد شيد العراؽ وجود نواب لرئيس مجمس الوزراء, ففي الدورة االنتخابية األولى نص الدستور 
. فيتبيف مف ىذا النص أف الدستور عالج عدد نواب الرئيس (ٕ)عمى أف يكوف لرئيس مجمس الوزراء نائباف

تطرقت المحكمة االتحادية العميا, إلى و ف نائباف في الدورة االنتخابية البرلمانية األولى, بوجوب أف يكو 
تعيين نواب لرئيس مجمس )أف( مف الدستور بصورة صريحة, وانتيت إلى ٜٖٔتفسير نص المادة )

ود يتظاىر مف حكـ المحكمة أنيا ترى بوج .(ٖ)الوزراء وعددىم سمطة تقديرية ممنوحة لرئيس الحكومة(
وجودُه عمى الدورة االنتخابية االولى ال  ٜٖٔمبدأ نواب لرئيس مجمس الوزراء , واف قصر نص المادة 

يعني تغييبُو في الدورات البلحقة اذ يدخؿ ضمف السمطة التقديرية لرئيس مجمس الوزراء وحسب ما 
( مف الدستور , ٓٛو) (ٛٚيقتضيو البرنامج الوزاري وفقًا لمصبلحيات الممنوحة لُو بمقتضى المادتيف )

يمحظ أف اجتياد المحكمة ىذا يفتقر الى السند الدستوري , فبل يوجد نص دستوري يشير الى منح رئيس 
مجمس الوزراء سمطة تقديرية في استحداث منصب نائب رئيس الوزراء السيما اذ سممنا بأف مصدر 

ممارستيا شريطة انتفاء النصوص التي  السمطة التقديرية ىو النص القانوني , وفي حالة غيابو مف الجائز
( مف الدستور سمبت أي حرية تقدير في استحداثو بعد الدورة ٜٖٔتمنع ممارستيا واف نص المادة )

 .(ٗ)االنتخابية االولى

اب -ٕٗٔٓوالحكومة الثالثة مف عاـ  ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓوأفرزت الحكومة الثانية والمشكمة مف عاـ  
مجمس الوزراء , وجاء ذلؾ تصديقًا لفكرة المحاصصة الحزبية في وجود  ثبلثة نواب لرئيس  ٕ٘ٔٓ/ 

 تصاعد التشكيمة الحكومية ومنح المناصب الثبلث الى احزاب كبرى ممثمة في مجمس النواب , ومع

                                                           
, نائػػػػػػػب رئػػػػػػػيس مجمػػػػػػػس  . ود. مصػػػػػػػدؽ عػػػػػػػادؿ طالػػػػػػػبٖٚحقػػػػػػػي إسػػػػػػػماعيؿ جاسػػػػػػػـ الجبػػػػػػػوري, مصػػػػػػػدر سػػػػػػػابؽ, ص (ٔ)

يماف قاسـ ىاني الصافي, مصدر ساٖٚالوزراء في النظاـ السياسي, مصدر سابؽ, ص  .ٜ٘بؽ, ص. وا 
 .ٕ٘ٓٓ( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٜٖٔينظر: المادة ) (ٕ)
 .ٕٔٔٓ/٘/ٙٔالصادر في  ٕٔٔٓ/اتحادية/ٕٗينظر: قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ  (ٖ)
د. عػػػػػدناف عاجػػػػػؿ عبيػػػػػد , دسػػػػػتورية الغػػػػػاء مناصػػػػػب النػػػػػواب والػػػػػوزارات فػػػػػي السػػػػػمطة التنفيذيػػػػػة بػػػػػالقرارات االصػػػػػبلحية  (ٗ)

راؽ, بحػػػػػث منشػػػػػور فػػػػػي مجمػػػػػة الكوفػػػػػة لمعمػػػػػـو القانونيػػػػػة والسياسػػػػػية , كميػػػػػة القػػػػػانوف , جامعػػػػػة الكوفػػػػػة , العػػػػػدد فػػػػػي العػػػػػ
الصػػػػػػادر فػػػػػػي  ٖٕٓٗ, جريػػػػػػدة الوقػػػػػػائع العراقيػػػػػػة, العػػػػػػدد ٕٙٓٓ( لسػػػػػػنة ٕينظػػػػػػر: قػػػػػػرار رقػػػػػػـ ). ٗٚٔ, صٕٙٔٓ, ٕٚ
ٕٔ/ٙ/ٕٓٓٙ. 
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المطالبات باإلصبلحات أقدـ رئيس مجمس الوزراء عمى الغاء تمؾ المناصب تبعًا إللغائو مناصب نواب 
 .(ٔ)ة االصبلحات االولىرئيس الجميورية في حزم

, عمى إحبلؿ رئيس الجميورية محؿ رئيس مجمس ٕ٘ٓٓواشار دستور جميورية العراؽ لعاـ 
. لذا فأف نائب رئيس الحكومة ال (ٕ)الوزراء عند تحقؽ حالة خمو منصب رئاسة الحكومة ألي سبب كاف

حؿ محمُو وىذا الحموؿ , كوف رئيس الجميورية ي يحؿ محؿ رئيس مجمس الوزراء عند سفره أو غيابو
بيف العضوي  , مما يعد اخبلاًل بمبدأ الفصؿ يتطمب معُو ممارسة كافة اختصاصات رئيس مجمس الوزراء

. وكاف عمى المشرع الدستوري أف (ٖ)الدستور إمكانية الجمع بيف المنصبيف بإقرارطرفي السمطة التنفيذية 
ة, عند تحقؽ حالة الخمو الدائـ, ألف يقرر حموؿ نائب رئيس مجمس الوزراء محؿ رئيس الحكوم

المقتضيات الشكمية لثنائية السمطة التنفيذية في النظاـ السياسي البرلماني تحظر الجمع بيف منصبي 
وأف الدستور لـ يكف موفقًا بمنح ىذا االختصاص إلى رئيس  .(ٗ)رئيس الدولة ورئيس الحكومة في آف واحد

, إذ  الدستوري ترؾ ىذا االختصاص لنائب رئيس مجمس الوزراء, وكاف مف األجدر بالمشرع  الجميورية
يعد النائب أقدر عمى القياـ بإداء مياـ رئيس مجمس الوزراء بحكـ قربو مف الوزارة واطبلعو عمى سير 

زاء سكوت دستور جميورية العراؽ لعاـ (٘)اعماليا اليومية عف إيراد نص يسمح لنائب رئيس  ٕ٘ٓٓ. وا 
وحمولو محمُو  الحكومةوؿ محؿ رئيس الوزراء, لذا فأف منح النائب صبلحيات رئيس مجمس الوزراء بالحم

 .(ٙ)عمى الرغـ مف اصطدامو بالتوازنات السياسية والمذىبية, فأنُو يحتاج تعديؿ الدستور

يتضح مما تقدـ أف منصب نائب رئيس مجمس الوزراء في العراؽ ىو  منصب تشريفي وليس  
العممية وأنُو وجد بفعؿ المحاصصة والتوافقات السياسية, واالسموب المتبع في  تكميفي, فميس لُو اىميتو

المتعاقبة واحد, ومف المتوقع  توزيع مناصب رئاسة مجمس الوزراء ونواب الوزراء في جميع الحكومات
                                                           

ات فػػػػػي السػػػػػمطة التنفيذيػػػػػة بػػػػػالقرارات االصػػػػػبلحية عػػػػػدناف عاجػػػػػؿ عبيػػػػػد , دسػػػػػتورية الغػػػػػاء مناصػػػػػب النػػػػػواب والػػػػػوزار  .د (ٔ)
  . ٖٚٔفي العراؽ , مصدر سابؽ , ص 

 .ٕ٘ٓٓ/ أواًل( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٔٛينظر: المادة ) (ٕ)
فػػػػػي النظػػػػػاـ البرلمػػػػػاني فػػػػػي العػػػػػراؽ, مصػػػػػدر  والتشػػػػػريعية د. رافػػػػػع خضػػػػػر صػػػػػالح شػػػػػبر, فصػػػػػؿ السػػػػػمطتيف التنفيذيػػػػػة (ٖ)

 .ٖٚسابؽ, ص
. ٕٕ, مصػػػػػػدر سػػػػػػابؽ, صٜٔٚٔ, ثنائيػػػػػػة السػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػة بػػػػػػيف الشػػػػػػكؿ والموضػػػػػػوع فػػػػػػي دسػػػػػػتور  فػػػػػػت فػػػػػػؤدةد. رأ (ٗ)

 .ٖٙوحقي إسماعيؿ جاسـ الجبوري, مصدر سابؽ, ص
, رئػػػػػيس الجميوريػػػػػة فػػػػػي العػػػػػراؽ رئػػػػػيس فػػػػػي نظػػػػػاـ برلمػػػػػاني أـ رئاسػػػػػي, مصػػػػػدر سػػػػػابؽ,  د. عمػػػػػي يوسػػػػػؼ الشػػػػػكري (٘)

 .ٜص
 .ٕٗٔمجمس الوزراء في النظاـ السياسي, مصدر سابؽ, ص , نائب رئيس د. مصدؽ عادؿ طالب (ٙ)
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وتوزيع المناصب عمى اساس طائفي, وعممية تشكيؿ  استمرار ىذا االسموب في عممية تشكيؿ الحكومات
مات ىذِه اسيمت في تأسيس تميز واضح رسمي ما بيف المكونات الواحدة عف األخرى, كذلؾ أدى الحكو 

ىذا األمر بدوره في العمؿ عمى خمؽ اسموب إلدارة الدولة يعتمد عمى مشاركة الجميع في صنع واتخاذ 
ممية السياسية . وقد أدى إلى أرباؾ الع(ٔ)ٕ٘ٓٓالقرار وجعمُو قانونيًا في دستور جميورية العراؽ لعاـ 

ومنيا منصب نائب رئيس مجمس الوزراء, ووجود التناقض في الدستور ذاتو ألنُو ال يحؽ لمنائب أف يحؿ 
 . محؿ رئيس مجمس الوزراء في حاؿ غياب رئيسوُ 

 فرع انخاًَـان                                                       

 ٕزراءــان
, أو مف  وزراء مف قبؿ رئيس الدولة في أغمب النظـ البرلمانيةبعدما يتـ تسمية رئيس مجمس ال

ختيار الوزراء باإلسناد إلى أيباشر رئيس مجمس الوزراء حقُو في  ,(ٕ)قبؿ البرلماف في البعض منيا
نصوص دستورية قد تكوف مكتوبة في بعض النظـ البرلمانية مثؿ: المانيا وايطاليا, أو تكوف عرفية كما 

.وتخويؿ رئيس الحكومة بميمة اختيار وزرائو يقوـ عمى عدة اعتبارات, بعضيا يتعمؽ (ٖ)في بريطانيا
بمركز رئيس الوزراء وبعضيا يتعمؽ بخصائص الييئة الحكومية, وتتمثؿ االعتبارات المتعمقة بمركز 

رة ويمثميا ويقود الوزا ارة ويتحمؿ المسؤولية عف تنفيذىارئيس الوزراء بكونُو الذي يضع السياسة العامة لموز 
ويدافع عنيا. وىو الشخص الوحيد فييا الذي تؤدي استقالتو أو إقالتو أو خمو منصبو ألي سبب كاف إلى 
سقوط الوزارة بأسرىا, وىو الذي يترأس اجتماعات مجمس الوزراء ويوجو النقاش في المجمس ويحسمو فيو, 

ب أف يكوف لمف في مثؿ ىذا المركز حرية ويتولى التنسيؽ بيف الوزارات ومراقبة أعماؿ الوزراء ومف ثـ يج
قالتيـ  .(ٗ)اختيار زمبلئو وا 

                                                           
 .ٖٚ, ص , مصدر سابؽ حقي إسماعيؿ جاسـ الجبوري (ٔ)
لعاـ  ( مف الدستور اليابانيٚٙالمادة )أف قرار اختيار رئيس الوزراء يعود لمبرلماف )الدييت( إذ نصت  مثبلً  ففي الياباف (ٕ)

 يسًا لموزارة ويتم ىذا االختيار من بين اعضاء البرلمان وبقرار منوُ يختار الدييت من بين اعضائو رئعمى أف )ٜٙٗٔ
 ,وبقرار منفرد منُو دوف مشاركة اإلمبراطور لوزراء مف بيف اعضاء البرلماف...( يتضح مف النص أنُو يتـ اختيار رئيس ا

وحة دكتوراه مقدمة إلى مجمس أطر , مصطفى أميف , العبلقة بيف رئيس الدولة ورئيس الوزراء في النظاـ البرلماني  لطيؼ
 .ٜٚ, صٕٛٓٓكمية القانوف , جامعة السميمانية , 

, الغدير لمطباعة, ٔ, الموضوعات الخبلفية في الدستور العراقي )دراسة ورؤية سياسية(, ط حسيف عذاب السكيني (ٖ)
 .ٛٗ, صٜٕٓٓالبصرة, 

, المؤسسة الحديثة لمكتاب, ٕدستوري العاـ, طالقانوف ال,  . ود. نزيو رعدٙٗ, مصدر سابؽ, ص محمد قدري حسف (ٗ)
 .ٕ٘ٔ, صٕٛٓٓبيروت, لبناف, 
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جماعية تتولى  أما االعتبارات المتعمقة بخصائص الييئة الحكومية فيي تتمثؿ في أف الوزارة ىيئة
وىي مسؤولة عمى سبيؿ التضامف عف اعماليا أماـ البرلماف, وىذا يتطمب أف تكوف  إدارة وشؤوف الحكـ

يعني أف يتوفر عنصر االنسجاـ بيف اعضائيا, وذلؾ  . والتجانس المطموب في الوزارة(ٔ)نسةالوزارة متجا
 ة القدرة عمى رسـ السياسة العامةبأف يشترؾ الوزراء في الرؤى والتصورات السياسية حتى تتحقؽ في الوزار 

أىمية الوزراء لئلسياـ  وتتييأ لدى الوزير القناعة في تنفيذ ىذِه السياسة والدفاع عنيا, وأف خير مف يقدر
. فرئيس (ٕ)في جيد الوزارة واالستعداد لمعمؿ كفريؽ واحد وقبوؿ مبدأ المسؤولية الجماعية ىو رئيسيا

مجمس الوزراء ىو الذي يختار الوزراء ويستند في ذلؾ إلى عدة ضوابط معينة, كمكانة الوزراء داخؿ 
 .(ٖ)التي يقوموف عمى إدارتيا ىمية الوزارةأالحزب وخبرتيـ ووضعيـ السياسي المميز و 

ختيار الوزراء مف قبؿ قيادات حزبية ويكوف لقيادة الحزب دور ميـ اوفي أغمب االحياف يتـ 
ومؤثر في عممية االختيار, وطبقًا لمبادئ النظاـ البرلماني التقميدي يجب أف يكوف رئيس مجمس الوزراء 

بعد تسميتو مف قبؿ رئيس الدولة كما ذكرنا سابقًا,  . ورئيس مجمس الوزراء(ٗ)والوزراء اعضاء في البرلماف
فمف البدييي أف يكوف لُو الحرية في اختيارىـ,  عاونوا معُو في إدارة شؤوف الحكـيختار الوزراء الذيف يت

وعميو أف يعرض اسماءىـ عمى رئيس الدولة ليقر ىذا االختيار, ويوافؽ عمى تشكيؿ الوزارة أو يصدر 
ذا كاف رئيس الدولة البرلماني ال يختار الوزراء (٘)ـ تعييف الوزارة بصفة رسميةأمره بذلؾ وعندئذ يت . وا 

مى أف يعمؿ , وال يكره رئيس الوزراء ع , بؿ يترؾ ىذا االختيار لمشخص الذي يكمفُو بتشكيؿ الوزارة بنفسو
يس الحكومة اختيار إال أف لُو أف يرفض أو يستبعد تعييف وزير معينًا, تاركًا لرئ مع وزراء ال يرغب بيـ

ومبادئ النظاـ البرلماني تقتضي عدـ اشتراؾ رئيس  .(ٙ)غيره ممف يثؽ بيـ ويرضى أف يتضامف معيـ
, لكف جانب مف الفقو يرى أف رئيس الدولة لُو الحؽ الحكومةعضاء أدولة مع رئيس الحكومة في اختيار ال

بعاده مف ف الوزراء يعدوف بمثابة أل, لعضوية الوزارةقائمة المرشحيف  باالعتراض عمى تعييف وزير معيف وا 
مستشاريف لرئيس الدولة وىـ أقرب معاونيو, وىذا ما يتطمب االعتراؼ لرئيس الدولة بحقو في االعتراض 

                                                           
, عماف, دار وائؿ لمنشر والتوزيع, ٔ, الوجيز في النظـ السياسية ومبادئ القانوف الدستوري, ط د. عوض الميموف (ٔ)

ـ, مصدر سابؽ, د. وايت إبراىي –. ود. وحيد رأفت ٛوما بعدىا. ود. عامر عياش, مصدر سابؽ, ص ٕٕٙ, صٕٙٔٓ
 .ٔٛٗص

 .ٖٚالسيد صبري, مصدر سابؽ, ص (ٕ)
في االنظمة السياسية المعاصرة, مصدر  الوزارة( –)رئيس الدولة  د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا, وضع السمطة التنفيذية (ٖ)

 .ٓ٘سابؽ, ص
 .ٖٔٚدر سابؽ, ص, االنظمة السياسية, مصخالد . ود. حميد حنوفٖٔٚ, مصدر سابؽ, ص د. محمد كامؿ ليمة (ٗ)
. ود. دويب حسيف صابر, الوجيز في االنظمة السياسية )وفقًا إلحداث التعديبلت الدستورية(, ٖٜٚ, صنفسو مصدر ال (٘)

 .ٕٓٚ, صٕٚٔٓدار النيضة العربية, القاىرة, 
 .ٖٜٗكامؿ ليمة, مصدر سابؽ, صمحمد . ود. ٖٖالسوداني, مصدر سابؽ, ص عمي محمدىند  (ٙ)
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ولعؿ الراي .(ٔ)عمى تعييف وزير معيف مف دوف أف يكوف لو الحؽ بفرض شخص معيف عمى رئيس الوزراء
ظاـ البرلماني, بأف يترؾ لرئيس مجمس الوزراء الحرية التامة االسمـ ىو ما جرى عميو العمؿ في الن

مف جانب رئيس الدولة, لكي يستطيع اختيار اكفئ االشخاص  ار زمبلئو الوزراء مف دوف اعتراضباختي
الحصوؿ عمى تأييد البرلماف, ومع ذلؾ يستطيع رئيس الدولة أف  وأف يشكؿ وزارة متجانسة تستطيع

في اختيار الوزراء مف خبلؿ التأثير األدبي التي تحممُو آراءُه ونصائحو لرئيس  يمارس دورًا غير مباشراً 
 . (ٕ)الحكومةالحكومة حوؿ تشكيؿ 

ختيار الوزراء وحؽ رئيس الوزراء الضروري في اوبيذا ينتفي التعارض بيف حؽ رئيس الدولة في 
وتختمؼ حرية التعييف المتروكة  اختيار زمبلئو الوزراء المتضامنيف معُو في المسؤولية أماـ البرلماف,

لرئيس الدولة باختبلؼ الببلد وظروفيا, فإذا كانت االحزاب قميمة ومنظمة كما ىو الحاؿ في بريطانيا, 
موزارة وكاف الحداىما اغمبية ظاىرة ال يستطيع رئيس الدولة أف يشكؿ وزارة ثابتة ومستقرة إال إذا أدعى ل

فأف اختياره يكوف معدومًا, أما إذا كانت حالة االحزاب غامضة وعمى ذلؾ  زعيـ تمؾ االكثرية بالذات
أو زعيـ حزب ظاىر, فينا يتمتع رئيس الدولة بقصد كبير مف  ىا كبير وليس ىنالؾ اغمبية واضحةوعدد

وقد يكوف ليذا  الحكومةالحرية في تعييف وزرائِو, فيو الذي يختار الشخص الذي يعيد إليو تشكيؿ 
 .(ٖ)عمى سياسة الدولة االختيار تأثير كبير

وفي فرنسا, فأف تعييف الوزراء يكوف بيد رئيس الجميورية حيث يقوـ رئيس الجميورية بتعييف 
/ ثانيًا( مف دستور ٛالوزراء في مناصبيـ وكذلؾ اعفاؤىـ عمى اساس اقتراح الوزير األوؿ استنادًا لممادة )

فقد اصبحت مسألة تأليؼ الحكومة بعد  . وفي لبناف,(ٗ)ٜٛ٘ٔالجميورية الفرنسية الخامسة لعاـ 
التعديبلت الدستورية تتـ باالتفاؽ بيف رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء, وبذلؾ فأف االتفاؽ يجب 
ذا تعذر االتفاؽ يجب العودة إلى مبادئ النظاـ البرلماني التي تراعي  أف يحكـ مسألة تشكيؿ الحكومة وا 

مجمس  بيذا الصدد إلى أف تطمب االتفاؽ مع رئيس ومف الفق . وذىب رأي(٘)عممية تشكيؿ الحكومة
, كما أف  أمر منتقد آلية لمخروج مف حالة عدـ االتفاؽعمى تشكيؿ الحكومة في ظؿ غياب  الوزراء

االحداث في لبناف اثبتت أف غياب التوافؽ بيف رئيس الجميورية ورئيس الحكومة يؤدي إلى تعطيؿ 

                                                           
 وما بعدىا. ٕٛٔ, مصدر سابؽ, صالعطواني . وصبيح وحوحٕٗكريـ, مصدر سابؽ, ص محمد سالـ (ٔ)
 .ٖٚد. أحمد سبلمة البدر, مصدر سابؽ, ص (ٕ)
 .ٖٖالسوداني, مصدر سابؽ, ص عمي محمدىند  (ٖ)
 .ٜٙٔ. ود. نزيو رعد, مصدر سابؽ, صٗ٘ٔد. عبد الغني بسيوني, مصدر سابؽ, ص (ٗ)
 وما بعدىا. ٜٖ٘ؽ, صد. أنطواف أسعد, مصدر ساب (٘)
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. فإذا حصؿ خبلؼ بيف رئيس (ٔ)التعطيؿ مؤسسة مجمس الوزراء األمور وفي ىذا المقاـ سيطاؿ
لنيابي مسألة الجميورية ورئيس مجمس الوزراء فعمى األخير االعتذار عف تشكيؿ الحكومة تاركًا لممجمس ا

 بينما تقضي قواعد النظاـ البرلماني باعتبار أف رئيس الدولة حكمًا وليس حاكمًا, فيي الحكـ بيف الرئيسيف
. وبيذا (ٕ)يس الحكومة صبلحية تسمية الوزراء وعمى رئيس الدولة واجب إصدار مرسـو التأليؼتمنح رئ

لي أو التمثيمي في و فأف دور رئيس الجميورية في لبناف ما زاؿ فعاؿ وال يمكف وصفو بالدور البروتوك
مة يعني ذلؾ , فتقرير النص الدستوري عمى صدور مرسوـ بالتوافؽ مع رئيس الحكو  مسألة تعييف الوزراء

ختيار وزراء أ, وغالبًا ما يشمؿ ذلؾ اعطائو حؽ  ضرورة ارضاء رئيس الجميورية لمتوقيع عمى المرسوـ
 .(ٖ)يمثمونو في الحكومة

أما في العراؽ, فيتولى رئيس مجمس الوزراء المكمؼ تسمية اعضاء وزارتو خبلؿ مدة ثبلثيف يومًا 
, تطور النظاـ ٕ٘ٓٓر دستور جميورية العراؽ لعاـ مف تاريخ التكميؼ كما ذكرنا سابقا, وقد ساي

البرلماني باتجاه تقوية سمطة رئيس الحكومة والبرلماف وتيميش أكبر لدور رئيس الدولة, ومنح رئيس 
. وعمى ذلؾ فأف حؽ اختيار اعضاء الحكومة (ٗ)مجمس الوزراء المزيد مف الصبلحيات في اختيار الوزراء

اختصاصُو ىذا باالستناد إلى النصوص الدستورية, بيد أف الواقع العراقي ال  يعود لرئيسيا, ويباشر الرئيس
يعترؼ بصيغتي حكومة األغمبية والحكومة االئتبلفية, ألنيا نتاج الديمقراطية التقميدية, ووضع الببلد مف 

نما أخذ بمبدأ الشراكة السياسية  التعقيد بحيث ال يستجيب لمنطؽ األغمبية واألقمية, والفائز والخاسر وا 
 .(٘)والتوافؽ السياسي والمحاصصة

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٖٕٕ, صٕٛٓٓ, منشورات الحمبي الحقوقية, بيروت, لبناف, ٔد. عمر حوري, القانوف الدستوري, ط (ٔ)
في النظاـ البرلماني )دراسة مقارنة(, رسالة  عبلقة رئيس الدولة برئيس مجمس الوزراء, محمد المدني عبل عبد العزيز (ٕ)

 .ٗٙ, صٕٓٔٓجامعة الكوفة,  ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف,
 .ٖٕٕد. عمر حوري, مصدر سابؽ, ص (ٖ)
 .ٙٗٔ, صمصدر سابؽ لطيؼ مصطفى أميف, (ٗ)
 .ٜٗ-ٛٗحسيف عذاب السكيني, مصدر سابؽ, ص (٘)
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 اًَــغهة انخـادل
 نتكٌٍٕ جمهس انٕزراء  حــٕد انشخصٍــمٍــان

توجد قيود شخصية ترد عمى شخص رئيس مجمس الوزراء المكمؼ بتشكيؿ الحكومة, لذا سنقسـ 
 -ىذا المطمب إلى الفرعيف اآلتييف:

 . س الوزراء المكمف باختيار الوزراء: القيود عمى حرية رئيس مجم الفرع األول

 . : القيود عمى الوزير المرشح الفرع الثاني

 رع األٔلـفـان                                                        

 انمٍٕد ػهى حرٌح رئٍس جمهس انٕزراء ادلكهف تاختٍار انٕزراء

اختياره الوزراء, فيو ليس حرًا  مجموعة مف القيود عمى شخص رئيس الوزراء المكمؼ لدىترد 
عند اختياره وزرائو إذ يجب عميو أف يراعي التوافقات السياسية والنيابية, في تشكيمة الوزارة, لكي تستطيع 
أف تناؿ ثقة البرلماف بسيولة ويسر, وألجؿ أف تتمكف مف االستمرار في عمميا طواؿ مدة تولييا 

 .(ٔ)السمطة

. إذ تتأثر آلية (ٕ)عضاء المجمس ليست مطمقةأختيار اشأف وصبلحية رئيس مجمس الوزراء ب
ظؿ االنظمة  اختيار رئيس الحكومة لتشكيمتِو الوزارية بطبيعة النظاـ الحزبي السائد في الدولة, ففي

إال القبوؿ باألمر الواقع  مف قبؿ رئيس الدولة وما عمى رئيس مجمس الوزراء الوزراء الشمولية يتـ اختيار
يكوف فييا أحد الحزبيف قد حصؿ عمى اغمبية  في نظـ الثنائية الحزبية مفروضة عميو, أماوالتشكيمة ال

مف البارزيف  أعضاء وزارتوِ , فأف رئيس الوزراء يتمتع بحرية في اختيار الحكومةبرلمانية تؤىمو لتشكيؿ 
جع االختيار لمحزب . وكثيرًا ما يكوف مر (ٖ)مف قيادات الحزب الذي ينتمي إليِو دوف مشاركة الحزب الثاني

. أما في نظـ التعددية الحزبية فالحكومة الناجمة عف ذلؾ (ٗ)نفسو ال لمحض إرادة رئيس الوزراء المكمؼ

                                                           
كمية  مقدمة إلى مجمس أطروحة دكتوراه محمد كاظـ محمود العتبي, مجمس الوزراء في العراؽ ولبناف )دراسة مقارنة(, (ٔ)

 .ٙٔٔ, صٕٛٔٓالجامعة اإلسبلمية, لبناف,  الحقوؽ,
 .ٕٕٛد. زىير شكر, مصدر سابؽ, ص (ٕ)
محمد عباس ىاشـ الفرطوسي, دور الحكومة في النظـ البرلمانية )دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس  (ٖ)

 .ٖٛ, صٕٚٔٓكمية العمـو السياسية, جامعة المستنصرية, 
, بدوف سنة طبعالسياسية المعاصرة, دار النيضة العربية لمطباعة والنشر, القاىرة,  د. يحيى الجمؿ, االنظمة (ٗ)

 .ٜٚٔص
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ة , إذ يشكؿ رئيس مجمس الوزراء حكومتو بعد التشاور مع قاد النظاـ غالبًا ما تكوف حكومة ائتبلفية
حرية رئيس مجمس يقيد وما  .(ٔ)سب ثقميا النيابيوتمثؿ ىذِه االحزاب بح االحزاب الفائزة في االنتخابات

الوزراء في اختيارِه لوزرائِو أيضًا اعتبارات عدة, منيا يجب أف يراعي االعتبارات السياسية والدينية 
زراء ال يممؾ ومف جانب آخر فأف رئيس مجمس الو جانب . ىذا مف (ٕ)واالجتماعية واالقتصادية المختمفة

عضاء أالوزارة, إذ تعطي االنظمة البرلمانية مرة لرئيس الدولة حؽ تعييف  عضاءألوحدِه سمطة تعييف 
, وتمنح مرة أخرى ىذا الحؽ (ٖ)مجمس الوزراء بناًء عمى اقتراح رئيس الحكومة عف طريؽ إصدار مرسوـ
. كما ىو الحاؿ في دستور (ٗ)لمبرلماف عف طريؽ منح الثقة لموزارة بأكمميا أو لكؿ وزير عمى انفراد

عضاء مجمس الوزراء, فينالؾ االعضاء الذيف يتـ أ. وتختمؼ طرؽ اختيار ٕ٘ٓٓرية العراؽ لعاـ جميو 
, وىنالؾ الذيف يختاروف  عضاء الفنيوف ثـ االعضاء السياسيوف, وىنالؾ األ ختيارىـ ألغراض شخصيةا

 .(٘)لتمثيؿ مناطؽ معينة أو قوميات أو اقميات داخؿ الدولة

رئيس مجمس الوزراء باختيار  لنظاـ البرلماني في دساتيرىا إلى توليشارت الدوؿ التي اخذت باأو 
, ففي بريطانيا  عضاء وزارتو إال أف الواقع السياسي يظير أف حريتو في ىذا الخصوص ليست مطمقةأ

وزارتو ولُو في ذلؾ سمطة تقديرية واسعة, إال أنيا مع ذلؾ مقيدة  أعضاء مثبًل يقوـ رئيس الوزراء باختيار
, وضرورة بالتن ظيـ الحزبي بوجوب اختيار الوزراء مف بيف اعضاء حزب األغمبية في مجمس العمـو

, كما يجب أف يكوف  استشارة كبار اعضاء حزبو وتمثيؿ االجنحة المختمفة في الحزب داخؿ الوزارة
 عضاءأ, عمى أف يكوف ثبلثة مف  عضاء في أحد المجمسيف )مجمس العموـ ومجمس الموردات(أالوزراء 

. وفي فرنسا أف ترشيح الوزراء لتولي المنصب يكوف مف (ٙ)الوزارة كحد أدنى مف اعضاء مجمس الموردات
  إال أف ىذا النص ظؿ دوف تطبيؽ يًا في ىذا االختيار بنص الدستورحؽ الوزير األوؿ, فاألخير حر نظر 

لوزراء, ولكف عند االختيار إذ اظير التطبيؽ العممي بأف رئيس الجميورية يمعب دورًا ميمًا في اختيار ا
وبالتالي  الحكومة بحاجة إلى ثقة البرلماف , ألف يتوجب عمى رئيس الجميورية مراعاة الكتؿ البرلمانية

سماء أفتدخؿ رئيس الجميورية في اختيار .(ٚ)فيي مسؤولة عف اعماليا أمامو وليس أماـ رئيس الجميورية
                                                           

, مصدر الوزارة( في االنظمة السياسية المعاصرة –)رئيس الدولة  د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا, وضع السمطة التنفيذية (ٔ)
 .ٕٛسابؽ, ص

 .ٕٚغوير, مصدر سابؽ, ص محمد د. محمد أحمد (ٕ)
 .ٕٗد. األمير عزت األيوبي, مصدر سابؽ, ص –. ربيع مفيد الغصيني د (ٖ)
 .ٓٛ, مصدر سابؽ, صالعيساوي مرواف حسف عطية (ٗ)
 .ٙ٘محمد قدري حسف, مصدر سابؽ, ص (٘)
. ود. حميد حنوف ٕٖٙ, صمصدر سابؽ. ود. محمد طي, ٗٚمحمد عباس ىاشـ الفرطوسي, مصدر سابؽ, ص (ٙ)

 .ٖ٘ٔدر سابؽ, ص, االنظمة السياسية, مصخالد
 .ٕٚٔ, صمصدر سابؽ. ود. نزيو رعد, ٙٗٔ, صمصدر سابؽلطيؼ مصطفى أميف,  (ٚ)



 

(106( 
 

. وىذا داللة (ٔ)صورة متصمة في ظؿ الجميورية الخامسةب التطبيؽ الوزراء اضحى أمرًا معتادًا ودائـ
. ألفَّ (ٕ)بأسرىا وبالتالي الحكومة الحكومةوىيمنتو عمى رئيس  الجميورية واضحة عمى رجحاف كفة رئيس

السياسة التي ينفذىا الوزراء ىي السياسة التي يرسميا رئيس الدولة, فضبًل عف ذلؾ فأنيـ مدينوف 
ي يولييا إلييـ, ومف صبلحيتو استبداليـ أيضًا. مف المؤكد أف الوزراء مسؤوليف بمناصبيـ إلى الثقة الت
, ولكف مف المرجحَّ أف أي تصويت عدائي مف جانب الجمعية يمكف أف يؤدي إلى  أماـ الجمعية الوطنية

. وىكذا تصبح الوزارة التي تحظى بدعـ وثقة الرئيس مماثمة بعمميا ٕٜٙٔحميا كما حدث في عاـ 
. وفي لبناف فأف حرية رئيس مجمس الوزراء المكمؼ باختيار (ٖ)ع سكرتيري الدولة في نظاـ رئاسيلمجمو 

اعضاء حكومتو تبقى مقيدة ومحدودة, ذلؾ أف النظاـ البرلماني القائـ عمى المسؤولية الوزارية, يوجب 
ألغمبية قد يؤدي إلى . إذ أف اختيارىـ خارج توجيات تمؾ ا(ٗ)اختيار وزراء تؤيدىـ األكثرية البرلمانية

 .(٘)سحب الثقة مف الحكومة

نص عمى أف يتولى رئيس مجمس الوزراء المكمؼ  ٕ٘ٓٓأما دستور جميورية العراؽ لعاـ  
. مف ظاىر النص الدستوري يبدو أنُو (ٙ)يومًا مف تاريخ التكميؼ ثبلثوفتسمية اعضاء وزارتو خبلؿ مدة 

التقديرية في اختيار اعضاء وزارتو, إال إف ىذِه السمطة  قد أعطى لرئيس مجمس الوزراء المكمؼ السمطة
ليست مطمقة في ىذا الخصوص فيي سمطة مقيدة, فالواقع السياسي يشير إلى إف رئيس مجمس الوزراء 

, ألنُو مقيد باالستحقاقات االنتخابية والتوافقات السياسية بيف الكتؿ النيابية,  لـ يكف حرًا في اختيار وزرائوِ 
مف اشتراؾ جميع الكتؿ السياسية الممثمة في المجمس النيابي في عممية ترشيح ممثميف لتولي  حيث البد

ورؤساء  مجمس الوزراء المكمؼرئيس التشاور بيف عضوية مجمس الوزراء, فيتـ اختيار الوزراء عف طريؽ 
, لذا  حكومة المكمؼ. ومف ثـ تسمية وزراء مفروضيف عمى رئيس ال(ٚ)الكتؿ النيابية الفائزة في االنتخابات

ي  كريًا ال يجمعيـ تكتؿ سياسيكوف اعضاء الوزارة خميطًا مف احزاب وتيارات سياسية متباعدة عقائديًا وف
وىذا ما ال يتفؽ مع المبدأ البرلماني القاضي بوجوب أف تكوف الوزارة وحدة متجانسة في تشكيميا,  معيف

                                                           
 .ٚٓٗ, مصدر سابؽ, صٜٔٚٔ, ثنائية السمطة التنفيذية بيف الشكؿ والموضوع في دستور  د. رأفت فؤدة (ٔ)
لحمبي الحقوقية, بيروت, لبناف, , منشورات اٗالقانوف الدستوري والنظاـ السياسي في لبناف, ط,  د. محمد المجذوب (ٕ)

 .ٔٚٔ, صٕٕٓٓ
)3( Georges Burdeau, Droit constitionnel et Institutions politlques. Paris. 1974. 
P.514-515. 

 .ٔٗٗ-ٓٗٗد. أحمد سعيفاف, مصدر سابؽ, ص (ٗ)
 .ٕٔٔمحمد كاظـ محمود العتبي, مصدر سابؽ, ص (٘)
 .ٕ٘ٓٓتور جميورية العراؽ لعاـ / ثانيًا( مف دسٙٚينظر: المادة ) (ٙ)
 .ٖ٘ٙ. ود. غانـ عبد دىش, مصدر سابؽ, صٛٔٔ-ٚٔٔمحمد كاظـ محمود العتبي, مصدر سابؽ, ص (ٚ)
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يتضح مما تقدـ أف رئيس مجمس  .(ٔ)وزراء المكمؼتؤلؼ مف األغمبية النيابية بزعامة رئيس مجمس ال
عضاء وزارتو البد أف يأخذ بنظر االعتبار واقع الحياة السياسية أالوزراء عندما يمارس حقُو باختيار 

 . عضاء وزارتوأودورىا في تقييد حريتو عندما يقوـ باختيار 

 ًـاَـانخرع ـفـان                                                      

 حـر ادلرشــى انٕزٌـمٍٕد ػهـان

وليـ دور كبير  يـ مف البرلماف أو أي سمطة أخرىئعضاء الحكومة الذيف يتـ انتقاأالوزراء ىـ 
يـ مختمؼ ئداأ, فضبًل عف  في ممارسة السمطة العامة حيث يشاطر الوزراء نشاط ومياـ ىذِه السمطة

 .(ٕ)اعماؿ الدولة وأجيزتيا

التي تفرض عمى الوزير المرشح تكوف بيدؼ ضماف وحياد وصدؽ وأمانة الوزير  وأف القيود
بعاد  والقياـ بأعمالِو بما يحقؽ الصالح العاـ , كذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى نزاىة المنصب الوزاري وا 

, أو التكسب مف منصبِو أو االستفادة مف  الوزير عف مواطف الشبيات في تصرفاتو العامة والخاصة
. ألف الوزير عندما يتولى ىذا المنصب يصبح شخصية عامة يجب عميو مراعاة محاذير (ٖ)نفوذهِ 

, ألف جميع تصرفات  وضوابط معينة عند إقدامو عمى أي تصرؼ وأف كاف ليس لُو عبلقة بعممِو الوزاري
 ة القضائيةطتيف التشريعية والسمطالوزير العامة والخاصة تكوف مراقبة مف قبؿ الرأي العاـ أو مف قبؿ السم

 .(ٗ)ومف الخصوـ السياسييف أيضاً 

ميمتو كوزير وبيف عضوية  ومف القيود المفروضة عمى الوزير ىو قيد عدـ جواز الجمع بيف
فقد حظرت دساتير بعض الدوؿ الجمع بيف المنصب الوزاري وبيف عضوية البرلماف كما ذكرنا  ف البرلما

"ال يجوز الجمع بين عضوية الحكومة إذ نص عمى أنُو  ٜٛ٘ٔسابقًا, ومنيا الدستور الفرنسي مثبًل لعاـ 
وتولي أي والية برلمانية أو أي منصب تمثيمي ميني عمى الصعيد الوطني أو أي وظيفة عامة أو أي 

عمى أنُو ال يجوز الجمع بيف عضوية مجمس  ٕ٘ٓٓ. وأكد دستور جميورية العراؽ لعاـ (٘)نشاط ميني"
                                                           

)دراسة  ٕ٘ٓٓ, المركز القانوني لموزير في ظؿ دستور جميورية العراؽ لعاـ محمد سالـ كريـ –د. ميا بيجت يونس (ٔ)
. ٜٖ, صٖٕٔٓ(, ٕ(, العدد )ٕٛانونية, كمية القانوف, جامعة بغداد, المجمد )مقارنة(, بحث منشور في مجمة العمـو الق

 .ٜٚوسروة شريؼ حمو صالح, مصدر سابؽ, ص
 .ٕٙ(, مصدر سابؽ, صٕ٘ٓٓالعراقي )قراءة في دستور  الوزراء د. حناف محمد القيسي, مجمس (ٕ)
 .ٕٖ, صمصدر سابؽي العتبي, قعمي طر  (ٖ)
 .ٕٙسالـ كريـ, مصدر سابؽ, ص محمد –د. ميا بيجت يونس  (ٗ)
 .ٜٛ٘ٔ( مف الدستور الفرنسي لعاـ ٖٕينظر: المادة ) (٘)
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كذلؾ مف القيود األخرى المفروضة عمى الوزير ىو أنُو ال يجوز أف  .(ٔ)النواب وأي عمؿ أو منصب آخر
, أو  يستغؿ نفوذه في أف يشتري أو يستأجر شيئًا مف أمواؿ الدولة أو أف يؤجرىا أو يبيعيا شيئًا مف أموالوِ 

 . وبيذا يضمف حياد(ٕ)أف يقاضييا عميو أو أف يبـر مع الدولة عقدًا بوصفو ممتـز أو مورد أو مقاوؿ
نصت عمى قيود الوزير قد  . وىنالؾ دساتير بعض الدوؿ (ٖ)الوزير ونزاىتو اثناء توليو منصبو الوزاري

 الخ. ... (ٗ)ألردني, والدستور الكويتيالمرشح منيا الدستور ا

, فينا اختمؼ الفقو حوؿ ىذا األمر فمنيـ مف عدُه أمرًا  عضاء البرلمافأوالوزير قد يكوف مف بيف 
حكومة ويخمؽ أواصر تعاوف بيف الوزارة والبرلماف, كذلؾ يجعؿ الحكومة تراعي التوجو حسنًا يدعـ ال

الشعبي, نظرًا لكوف النائب حائز عمى ثقة الشعب, في حيف يرى فقياء آخروف أف النظاـ البرلماني في 
أف يأتي . أيضًا يمكف (٘)مثؿ ىذا األمر سيأتي بأشخاص غير مخمصيف وتنقصيـ الخبرة والمقدرة واإلرادة

الوزير مف خارج البرلماف مف اصحاب االختصاص والكفاءات العممية, فاختمؼ الفقو بيف رافض لذلؾ 
, وبيف مؤيد لذلؾ  االختيار, بدعوى أف اختيار الوزراء مف خارج البرلماف يعد تجاىبًل لئلرادة الشعبية

, ويكوف  مف بيف اعضاء البرلماف باعتبار أف قواعد النظاـ البرلماني ال تشترط أف يكوف اعضاء الحكومة
 .(ٙ)مف المقبوؿ أيضًا تعزيز الحكومة بأصحاب الكفاءات العممية التي لـ تنتخب لعضوية البرلماف

                                 

                                
                                                           

 .ٕ٘ٓٓ/ سادسًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٜٗينظر: المادة ) (ٔ)
 .ٕ٘ٓٓ( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٕٚٔينظر: المادة ) (ٕ)
 .ٖٗي العتبي, مصدر سابؽ, صقعمي طر  (ٖ)
)ال يجـــــوز لمـــــوزير أن يشـــــتري أو يســـــتأجر عمػػػػػى أف  ٕٜ٘ٔلعػػػػػاـ  الدســـــتور االردنـــــي( مػػػػػف ٗٗنصػػػػػت المػػػػػادة ) (ٗ)

ـــو كـــان ذلـــك فـــي المـــزاد العمنـــي كمـــا ال يجـــوز لـــُو اثنـــاء وزارتـــو أن يكـــون عضـــوًا فـــي  شـــيئًا مـــن أمـــالك الحكومـــة ول
كمػػػا  شـــركة(,مجمـــس إدارة شـــركة مـــا, أو أن يشـــترك فـــي أي عمـــل تجـــاري أو مـــالي أو أن يتقاضـــى راتبـــًا مـــن أيـــة 

ـــــوزارة أن عمػػػػػى أف  ٕٜٙٔلعػػػػػاـ  الكـــــويتي الدســـــتور( مػػػػػف ٖٔٔصػػػػػرحت المػػػػػادة ) ـــــاء توليـــــو ال )ال يجـــــوز لمـــــوزير اثن
يتـــولى أي وظيفـــة عامـــة أخـــرى أو أن يـــزاول, ولـــو بطريـــق غيـــر مباشـــر, مينـــة حـــرة أو عمـــاًل صـــناعيًا أو تجاريـــًا 

ــــدىا الحك ــــي التزامــــات تعق ــــو أن يســــيم ف ــــًا كمــــا ال يجــــوز ل ــــين أو مالي ــــع ب ومــــة أو المؤسســــات العامــــة, أو أن يجم
ـــااًل  ـــذلك أن يشـــتري أو يســـتأجر م ـــدة ك ـــك الم ـــُو خـــالل تم ـــس إدارة أي شـــركة, وال يجـــوز ل ـــي مجم ـــوزارة والعضـــوية ف ال

 من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العمني, أو أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئًا من أموالِو أو يقاضييا عميو(.
 .٘ٙ-ٗٙ, مصدر سابؽ, ص(ٕ٘ٓٓ)قراءة في دستور  يسي, مجمس الوزراء العراقيد. حناف محمد الق (٘)
 .ٕٔ. وثاير ىوبي, مصدر سابؽ, ص٘ٙص ,نفسومصدر ال (ٙ)
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 جــانــة انخـغهــادل                                        

  نتكٌٍٕ جمهس انٕزراء حــسيٍُـان ٕدـــمٍـان
, الحكومة , التي يجب مراعاتيا في مراحؿ تشكيؿ  يقصد بتمؾ القيود المدد الزمنية المحددة

 -الفرعيف اآلتييف:عمى المطمب ولغرض دراسة ىذِه القيود سيتـ تقسيـ ىذا 
 . مرسوم تشكيل مجمس الوزراء :  الفرع األول

 .لتشكيل الحكومة من قبل رئيس الوزراء  المحددة ةالدستوري: المدة  الفرع الثاني

 رع األٔلـفـان
 ٕزراءـس انــٕو تشكٍم جمهـيرس

المرسوـ ىو قرار إداري بطبيعتُو القانونية, ويصدر عف رئيس الدولة فيحمؿ غالبًا توقيعُو وتواقيع 
. والمرسـو الذي (ٔ)ميةرئيس الحكومة والوزراء المختصيف, فيصبح نافذًا مف تاريخ نشره في الجريدة الرس

مرسوم (, أما المرسوـ الصادر عف رئيس الحكومة فيو )مرسوم رئاسييصدرُه رئيس الدولة ىو )
(. يصدر بطبيعة الحاؿ في المسائؿ التنظيمية وال يمغى وال يعدؿ المرسـو إال بمرسوـ آخر. أو تنفيذي

نفيذية نوعاف أوليما مراسيـ رئاسية بنص أعمى منُو درجة. وعميو فالمراسيـ التي تصدرىا السمطة الت
يصدرىا رئيس الدولة في اجتماع مجمس الوزراء عادة, وثانييما مراسيـ تنفيذية, يصدرىا رئيس الحكومة 

  .(ٕ)عند اجتماعو بأعضاء الوزارة

                                                           
يجب التمييز بيف المراسيـ العادية والمراسيـ بقوانيف, فجميع أوامر رئيس الدولة المتعمقة بشؤوف الدولة والتي يصدرىا  (ٔ)

, أما المواضيع التي تتضمنيا المراسيـ فيي متشعبة  رئيس الدولة وموافقة رأي مجمس الوزراء يطمؽ عمييا اسـ مرسـو
ومتنوعة منيا: حؿ مجمس النواب أو تأجيمو أو دعوتو لبلنعقاد, تعييف كبار موظفي الدولة, إصدار الئحة مف الموائح. 

لمراسيـ بقوانيف تستثنى مف ىذِه القاعدة ألف والمراسيـ يجب أف تخضع إلى القوانيف ألنيا أقؿ مرتبة وقوة منيا. أما ا
المرسـو بقانوف يشمؿ تشريعًا يحتاج إلى موافقة السمطة التشريعية أي إلى قانوف لكف نظرًا لغياب البرلماف أما لسبب تعطيؿ 

يع مف تمقاء نفسيا الحياة البرلمانية أو النتياء الدورة السنوية لممجمس, نجد أف السمطة التنفيذية مضطرة إلى سف ىذا التشر 
دوف انتظار البرلماف, وأف حؽ السمطة التنفيذية في إصدارىا مرسـو ليا قوة القانوف استثنائي, ففي الظروؼ العادية يحؽ 
لمسمطة ما يوجب االسراع إلى اتخاذ تدابير ال تحتمؿ التأخير ويجب دعوة البرلماف إلى اجتماع غير عادي وعرض ىذِه 

د. وايت إبراىيـ,  –ع لُو فإذا لـ يقرىا أحد المجمسيف زاؿ ما كاف ليا مف قوة القانوف, د. وحيد رأفت المراسيـ في أوؿ اجتما
 .ٗٓ٘-ٖٓ٘مصدر سابؽ, ص

 .ٖٗالسوداني, مصدر سابؽ, ص عمي محمدىند  (ٕ)
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وأف مرسوـ تكميؼ رئيس مجمس الوزراء, ومرسوـ تشكيؿ الحكومة, ليما طبيعة خاصة تختمؼ  
التي تصدر عف رئيس الحكومة, إذ يصدر مرسوـ تكميؼ واعفاء رئيس مجمس الوزراء عف باقي المراسيـ 

 الدولةتوقيعًا مشتركًا مف رئيس  الحكومةمف قبؿ رئيس الدولة بصفة منفردة, بينما يحمؿ مرسـو تشكيؿ 
 .(ٔ)تشكيؿ الحكومةللتقييد بالمدة المحددة دستوريًا ورئيس مجمس الوزراء, كما يجب ا

رة إلى أف قياـ رئيس الدولة بإصدار المرسوـ الخاص بتحديد اسـ رئيس مجمس وتجدر االشا
,  يتوافؽ مع الواقع العممي مف ناحية اً منطقي اً أمر يعد ,  الوزراء المكمؼ بتشكيؿ الحكومة بصفة منفردة

مف , فمف ناحية نجد أف  وتطبيقًا لما جرى العمؿ بِو في أغمب دوؿ النظاـ البرلماني مف ناحية ثانية
منطؽ األمور وطبيعة سيرىا في الواقع العممي تتطمب أف يقوـ رئيس الدولة بتحديد اسـ رئيس مجمس 

ويوقع عميو  مرسـو الخاص بتسمية رئيس الحكومة, وفي ىذِه الحالة يصدر رئيس الدولة ال الوزراء الجديد
, حيث يكوف المنصب خاليًا  لة, ألنُو ال يوجد رئيس وزراء يقوـ بالتوقيع بجوار توقيع رئيس الدو  بمفرده

, وذلؾ كاستثناء عمى القاعدة العامة في النظاـ البرلماني التي توجب قياـ رئيس الوزراء  في ىذِه المحظة
, ومف ناحية ثانية فأف العمؿ يجري في دوؿ  والوزراء المختصوف بالتوقيع بجوار توقيعات رئيس الدولة

, وعادة ما يكوف حكومة بتحديد الشخص الذي تستند إليو رئاسة ال النظاـ البرلماني عمى قياـ رئيس الدولة
وعميو فأف المرسوـ الصادر مف  ,(ٕ)أو زعيـ حزب األغمبية الشخص الذي يتمتع بتأييد األغمبية البرلمانية

عندما تتـ  رئيس الدولة بتسمية رئيس مجمس الوزراء ىو اعتراؼ قانوني لؤلخير, ووجود قانوني لمحكومة
ا, وينفرد رئيس الدولة بحؽ التسمية والتي يصدرىا بمرسوـ ال يثير أي إشكاالت خاصة سوى تسميتي

 .(ٖ)الخصوصية التي يتصؼ بيا مرسـو التسمية والتي تحمؿ عادة توقيع رئيس الدولة فقط

أما بخصوص مرسـو تشكيؿ مجمس الوزراء, فيصدر بصورة مشتركة مف قبؿ رئيس الدولة 
, ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔتير بعض الدوؿ ومنيا مثبًل الدستور المبناني لعاـ ورئيس الوزراء, في دسا

, مرسوـ تشكيؿ الحكومة, كذلؾ نص عمى  فقد نص عمى أف يصدر باالتفاؽ مع رئيس مجمس الوزراء
أف يجري رئيس الوزراء المكمؼ االستشارات النيابية لتشكيؿ الحكومة, ويوقع مع رئيس الجميورية مرسـو 

, فمـ ينص عمى طريقة التوقيع المجاور مف قبؿ ٕ٘ٓٓأما دستور جميورية العراؽ لعاـ  .(ٗ)تشكيميا

                                                           
 .ٕٙٔالعتبي, مصدر سابؽ, صمحمود  محمد كاظـ (ٔ)
 .ٜٔد. عبد الغني بسيوني, مصدر سابؽ, ص (ٕ)
 .ٖٔٗد محمد الزاممي, مصدر سابؽ, صد. ساج (ٖ)
 .ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔ( مف الدستور المبناني لعاـ ٗٙ, ٖ٘ينظر: المادتاف ) (ٗ)
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, إذ اكتفى بالنص عمى أف يقوـ رئيس الجميورية التشكيؿ رئيس مجمس الوزراء المكمؼ عمى مرسوـ 
 .(ٔ)ةبإصدار المراسيـ الجميورية مف دوف أف يبيف الطريقة البلزمة بالتوقيع عمى مرسوـ تشكيؿ الحكوم

 ًـاَـفرع انخـان

 احلكٕيح يٍ لثم رئٍس انٕزراءم ـنتشكٍ احملذدج انذستٕرٌحذج ـادل

يورد المشرع الدستوري قيود زمنية محددة ومف ىذِه القيود ما يتعمؽ بالمدد الدستورية الواجب 
لى آخر, , وىذا القيد يختمؼ مف دستور إلتشكيؿ الحكومةالمكمؼ  مجمس الوزراءالتقيد بيا مف قبؿ رئيس 

المعدؿ عاـ  ٕٜٙٔ, كما في الدستور المبناني مثبًل لعاـ  فبعض الدساتير لـ تنص عميو بصورة صريحة
, فقد أغفؿ المشرع الدستوري عف تحديد مدة زمنية معينة لرئيس مجمس الوزراء المكمؼ بتشكيؿ ٜٜٓٔ
أو االعتذار عف ذلؾ,  مةالحكو , فيجب الزاـ الرئيس المكمؼ ضمف مدة زمنية معقولة بتأليؼ  الحكومة

كافية وممزمة  زمنية , إعادة النظر في ىذا األمر وقيامِو بتحديد مدة لذا مف األولى بالمشرع الدستوري
مستقيمة تقـو بتصريؼ االعماؿ حكومة , كي ال تترؾ الببلد تحت رحمة الحكومة لمرئيس المكمؼ بتشكيؿ 

 .(ٕ)لفترة طويمة

,  , فقد قيد الرئيس المكمؼ بمدة زمنية لتشكيؿ الحكومةٕ٘ٓٓ أما دستور جميورية العراؽ لعاـ
"يتولى رئيس مجمس الوزراء المكمف, تسمية اعضاء وزارتو خالل ثالثين يومًا من إذ نص عمى أف 

وعميو فأنُو يجب عمى الرئيس المكمؼ تشكيؿ وزارتو خبلؿ مدة الثبلثيف يومًا, التي يتقيد  تاريخ التكميف"
. كما يسري ىذا القيد الزمني ليس عمى الحكومة المزمع تشكيميا (ٖ)الحكومةبتشكيؿ بيا كؿ مف يكمؼ 

نما يسري عمى ال بعد االنتخابات البرلمانية فقط الجديدة التي يأتي تشكيميا إذ ما قاـ المجمس حكومة , وا 
 (.ٗ)السابقة استقالتيا حكومة, أو في حالة تقديـ ال السابقة حكومةالنيابي بسحب الثقة مف ال

                                               

 

 
                                                           

 .ٕ٘ٓٓ/ سابعًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٖٚينظر: المادة ) (ٔ)
 .ٖ٘ٔمحمد كاظـ محمود العتبي, مصدر سابؽ, ص (ٕ)
 .ٕ٘ٓٓجميورية العراؽ لعاـ  / ثانيًا( مف دستورٙٚينظر: المادة ) (ٖ)
  .ٖٓٔمحمد كاظـ محمود العتبي, مصدر سابؽ, ص (ٗ)
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 جـانـج انخـحـادلث                                 

 جمهس انٕزراءم ــراءاخ تشكٍـــإج
, ولمعرفة تمؾ  ال بد ليا مف إجراءات ومراحؿ تمر بيامجمس الوزراء أف عممية تشكيؿ 

 -ب وعمى النحو اآلتي:مطال ةاإلجراءات سنقسـ ىذا المبحث إلى أربع

 . : التشكيمة الوزارية المطمب األول

 . المنياج الوزارياعداد :  المطمب الثاني

 . منح الثقة لموزارة : المطمب الثالث

 . : اليمين الدستورية المطمب الرابع

                                           
 ة األٔلـغهـادل

  انـٕزارٌـح نتشكٍهـحا

الجديدة مف الخطوات الميمة لتشكيؿ حكومة في ال وزاريةعضاء التشكيمة الأختيار ا تعد خطوة
, مع وجوب التأكيد عمى  الجديدة لحكومةختيار رئيس ىذِه اابعد  ة , وتأتي ىذِه الخطو  الحكومة

طة الصعوبات التي تترافؽ مع كؿ تشكيؿ وزاري فتؤدي إلى قياـ حالة عدـ االستقرار الوزاري وتقييد السم
في الغالب  الحكومة. إذ يواجو رئيس (ٔ)التقديرية لرئيس مجمس الوزراء لدى اختياره لفريقُو الوزاري

 عوانو في تنفيذ سياستوأئيا, فيـ عضاأصعوبات جمة وعقبات عديدة في مسيرة تشكيؿ الحكومة وانتقاء 
,  زعيـ حزب األغمبية النيابيةعضاء التشكيمة الوزارية في االنظمة البرلمانية يكوف بعد تكميؼ أفاختيار 

ففي بريطانيا يقوـ الوزير األوؿ بتشكيؿ وزارتو فيبدأ أواًل باختيار االعضاء المكونيف لموزارة ويصؿ عددىـ 
 , مثؿ: وزارة الشؤوف الداخمية ووزارة الشؤوف الخارجية ( عضوًا ويتولوف ىؤالء إدارة الوزارات الرئيسيةٕٓ)

د ذلؾ الوزراء الذيف يتولوف الوزارات األقؿ شأنًا والوزراء الذيف ليسوا اعضاء في , ثـ يعيف الوزير األوؿ بع

                                                           
الػػػػػنظـ السياسػػػػية, الكتػػػػاب الرابػػػػػع, السػػػػمطة التنفيذيػػػػة, دار الثقافػػػػػة لمنشػػػػر والتوزيػػػػع, عمػػػػػاف, , الػػػػدبسعمػػػػي  د. عصػػػػاـ (ٔ)

 .ٜٚٔص, ٕٔٔٓ
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عضاء وزارتو أفي إنكمترا عند اختيار  الوزير األوؿ. ويراعي (ٔ)مجمس الوزراء مثؿ وزراء الصحة والتعميـ
سية الموجودة, خصائصيـ الذاتية والكفاية الشخصية وقدرتيـ عمى مواجية كافة المشكبلت والتيارات السيا

يا المعارضة داخؿ المجمس ألف كؿ وزير في وزارتو سيقابمُو وزيرًا مماثبًل في حكومة الظؿ التي قد تشكم
رئيس وفي فرنسا يقوـ  .(ٕ)والتي يكوف عمميا وتركيزىا عمى أحراج أو اسقاط الحكومة القائمة النيابي
. (ٖ)كؿ االقاليـ الفرنسية بنسبة معينة لكؿ اقميـ تمثيؿ ختيارىـاباختيار اعضاء وزارتو ويراعي في  الوزراء

, ثـ يعرض التشكيمة الوزارية والبرنامج الوزاري عمى  ثـ يطمب مف رئيس الجميورية اصدار قرار تعيينيـ
 .(ٗ)مباشرة اختصاصاتيا المقررة ليا حكومةساس المجمس النيابي مف أجؿ منحيا الثقة حتى تستطيع الأ

, ومعظـ االحزاب السياسية ىي  زبي فييا قائـ عمى تعددية حزبية واسعةوفي لبناف فالنظاـ الح
ومف ثـ عمى  مى اساس الطائفية بالدرجة األولى. لذا فأف اختيار الوزراء ال يتـ إال ع(٘)احزاب طائفية

ساس الكتؿ البارزة في المجمس النيابي, فيقوـ رئيس الحكومة بعد تعيينو بإجراء مشاورات مع الكتؿ أ
واستطبلع رأي المجمس النيابي بشأف تسمية الوزراء عمى أف ىذِه  حكومةابية والنواب حوؿ تشكيؿ الالني

, إذ يعود األمر في النياية إلى ىذا األخير ة االستشارات ليس ليا صفة االلزاـ بالنسبة لرئيس الحكوم
رئيس الجميورية  الحكومةئيس , يطمع ر  . وبعد إجراء المشاورات مع الكتؿ النيابية(ٙ)ختيار الوزراءأبشأف 

, الحكومة عمى اسماء الوزراء ويصدر رئيس الجميورية باالتفاؽ مع رئيس الحكومة مرسوـ تشكيؿ 
 .(ٚ)ويحمؿ ىذا المرسوـ توقيعًا مف قبؿ رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء

                                                           
( فالوزارة تمثؿ Cabinet)( والكابينت The Ministryتمتاز الوزارة في بريطانيا بتنظيـ خاص فيناؾ فرؽ بيف الوزارة ) (ٔ)

شخص بيف وزير وأميف عاـ ومساعد أميف عاـ دولة ووكيؿ برلماني,  ٓٓٔالجياز الحكومي بمعناىا الواسع وتضـ حوالي 
اص أما الكابينت فيي ال تضـ إال عدد قميؿ مف الوزراء وتتألؼ مف رئيس الوزراء ويأتي بعدُه المورد رئيس المجمس الخ

لمتاج الذي يمثؿ الوزير األوؿ في مجمس الموردات وينطؽ باسمو والمورد رئيس مجمس الموردات الذي ىو وزير العدؿ ثـ 
وزير المالية ورئيس مجمس التجارة والمورد األوؿ لمبحرية ووزراء الدفاع والتربية والزراعة والعمؿ والصحة والشؤوف الداخمية 

ود. زىير شكر,  .ٕٛٓص, مصدر سابؽ, د. نزيو رعد ( عضو.ٕٓ – ٘ٔعاـ مف )والخارجية وتضـ الكابينت بوجو 
 .ٖٔٙ. ود. محمد طي, مصدر سابؽ, صٕٖٖمصدر سابؽ, ص

 .ٗٚص, مصدر سابؽ, محمد عباس ىاشـ الفرطوسي  (ٕ)
 .ٚٙ٘ص, مصدر سابؽ, د. عمي محسف ميدي (ٖ)
 .ٜٙص, مصدر سابؽ, إيماف قاسـ ىاني الصافي (ٗ)
 .ٛٙ٘ص, مصدر سابؽ, يفاف د. أحمد سع (٘)
ود.  .ٜٕٔص, , دار مكتبة الحياة, بيروت, بدوف سنة طبعٕالقانوف الدستوري والدستور في لبناف, ط, حسف الحسف (ٙ)

 .٘ٔٛإبراىيـ عبد العزيز شيحا, النظـ السياسية والقانوف الدستوري, مصدر سابؽ, ص
 .ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔاـ / رابعًا( مف الدستور المبناني لعٖ٘ينظر: المادة ) (ٚ)
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, فبعد حكومة ل, رسـ آلية معينة لتشكيؿ إ٘ٓٓ, فأف دستور جميورية العراؽ لعاـ  وفي العراؽ
اكماؿ عممية تسمية رئيس مجمس الوزراء يترؾ لُو األمر باختيار اعضاء وزارتو خبلؿ مدة اقصاىا ثبلثيف 

. يؤكد النص الدستوري أف رئيس مجمس الوزراء ىو الذي يتولى (ٔ)يومًا مف تاريخ تكميفو كما ذكرنا سابقاً 
يشير إلى أف الكتؿ السياسية الكبرى الفائزة في , لكف الواقع السياسي في العراؽ  عضاء وزارتوأتسمية 

ب شخصيات المرشحة لممناصب الوزارية وفقًا لمنسسماء الأاالنتخابات البرلمانية ىي التي تتولى اقتراح 
باختيار  الحكومة, ثـ يقوـ رئيس  , وذلؾ بما ينسجـ مع حجـ تمثيميا في المجمس النيابي المقررة ليا

 .(ٕ)مف بيف المرشحيف مف قبؿ الكتؿ السياسيةعضاء تشكيمتو الوزارية أ

سية ثبلثة , عمى أف ترشح الكتؿ البرلمانية الرئيٖٕٓٓوقد جرى العمؿ في العراؽ بعد عاـ 
ومف ثـ يختار رئيس الحكومة أحد ىؤالء المرشحيف, وقد يبقى المنصب  مرشحيف لكؿ منصب وزاري

رادة . ومثؿ ىذا ما جرى في عاـ (ٖ)رئيس مجمس الوزراء شاغرًا إذا لـ تتفؽ إرادة الكتؿ البرلمانية وا 
, ناقصة لغياب الوزراء االمنييف, ٕٓٔٓ, إذ جاءت التشكيمة الوزارية لحكومة المالكي الثانية لعاـ ٕٓٔٓ

, وزير األمن  , وزير الداخمية وزير الدفاع) :حيث لـ يتـ االتفاؽ عمى مرشحيف الوزارات االمنية الثبلث
. وقد انتقد ذلؾ (ٗ)(التجارة, والتخطيط, والكيرباءبعض الوزارات الخدمية كوزارة ) (, فضبًل عفالوطني

قدـ جزءًا مف الوزارة لنيؿ الثقة وليس الوزارة بأكمميا, ووجود الشؾ والريبة  راءجمس الوز ألف رئيس م
ؿ رئيس وغياب الثقة بيف الكتؿ الممثمة لممكونات في شغؿ ىكذا مناصب, أثرُه السمبي ليس في استقبل

حكومة الحكومة في اختيار التشكيمة الحكومية فحسب, بؿ في الوحدة التي يجب أف تكوف عمييا ال
والمشكمة االساسية تكمف في أف رئيس مجمس الوزراء يجد أف ىؤالء الوزراء يجب أف يتعاونوا  التوافقية

و مف خبلؿ جعؿ شغؿ وينسجموا معُو في رسـ السياسية االمنية في حيف قيد اتفاؽ اربيؿ مف سمطت
 . ولكي يتـ(٘)مناصب الوزراء االمنييف يكوف مف قبؿ ممثمي المكونات ال مف قبؿ ممثمي الكتؿ السياسية

                                                           
 .ٕ٘ٓٓ/ ثانيًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٙٚينظر: المادة ) (ٔ)
د. رافػػػع خضػػػر صػػػالح شػػػبر, فصػػػؿ السػػػمطتيف التنفيذيػػػة والتشػػػريعية فػػػي النظػػػاـ البرلمػػػاني فػػػي العػػػراؽ, مصػػػدر سػػػابؽ,  (ٕ)

 .ٜ٘ص
 .ٔٛص, مصدر سابؽ, مرواف حسف عطية العيساوي (ٖ)
 .ٗٔص, مصدر سابؽ, الحياة اإلدارية في العراؽطارؽ حرب,  (ٗ)
ود. محمػػد  .ٕٚ٘ص, مصػػدر سػػابؽ, يوسػػؼ الشػػكري, مجمػػس الػػوزراء العراقػػي مػػف االحػػتبلؿ إلػػى االسػػتقبلؿعمػػي  د. (٘)

 .ٕٛٔعزت فاضؿ الطائي, مصدر سابؽ, ص
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تشكيؿ الوزارة البد أف يعرض رئيس مجمس الوزراء اسماء اعضاء وزارتو عمى المجمس النيابي لكي ينالوا 
 .(ٔ)ثقتو

عضاء أأف يعرض رئيس مجمس الوزراء اسماء ىؿ يتوجب  ,طرح بيذا الصددوالتساؤؿ الذي يُ 
حكومتو بصورة كاممة؟ أـ يجوز لرئيس مجمس الوزراء أف يقدـ جزءًا مف التشكيمة الوزارية ضمف المدة 

في وقت الحؽ؟ وىؿ يجوز لمجمس النواب التصويت بالموافقة عمى المتبقي المقررة دستوريًا, ويقدـ الجزء 
 ٕ٘ٓٓ( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٙٚالواقع اغفمت المادة ) في الوزراء عمى شكؿ دفعات أيضًا؟

حكاـ ذات الصمة لمذكور كما خمت مف تفصيؿ لبعض األببنودىا الخمسة عف اإلجابة عف التساؤؿ ا
. وقد أجابت المحكمة (ٕ)بيذا الشأف أماـ المحكمة االتحادية العمياتساؤاًل  يعرضبمراحؿ تشكيؿ الحكومة, ف

/ ثالثًا( مف ٖٜعميا عف ىذِه التساؤالت استنادًا إلى اختصاصيا المنصوص عميو في المادة )االتحادية ال
 -كاآلتي: (ٖ)الدستور

(, تجد المحكمة أنُو ال يتوجب عمى رئيس مجمس الوزراء أوالً بصدد االستفسار الوارد في )
/ ثانيًا( بؿ يجوز لُو ٙٚالمكمؼ تسمية اعضاء وزارتو جميعيـ خبلؿ المدة المنصوص عمييا في المادة )

تأخير تسمية بعضيـ عمى أف تشغؿ المناصب الوزارية التي لـ يسـ ليا وزير بصورة مستقمة, مف رئيس 
مجمس الوزراء نفسو أو أحد الوزراء وكالة إلى حيف تعييف الوزير االصيؿ بعد ترشيحو مف رئيس الحكومة 

/ ثانيًا( مف الدستور. ٙٚنصوص عمييا في المادة )وموافقة مجمس النواب ولو تـ ذلؾ بعد فوات المدة الم
(, تجد المحكمة االتحادية العميا إف الدستور لـ يمنع رئيس مجمس ثانياً أما بشأف االستفسار الوارد في )

الوزراء مف تسمية اعضاء وزارتو, أصالة أو وكالة عمى دفعات بشرط أف ال تتجاوز المدة المنصوص 
ًا(, وىذا الجواز يسري عمى مجمس النواب فمُو حؽ التصويت بالموافقة عمى / ثانيٙٚعمييا في المادة )

 .(ٗ)الوزراء بشكؿ دفعات وليس دفعة واحدة

ألـز رئيس مجمس الوزراء تسمية اعضاء وزارتو جميعًا قد  في حيف يجد الفقو أف الدستور
كومة أو الوزراء بعض . وأف عدـ تسمية الوزراء ككؿ أو تولي رئيس الح(٘)لعرضيـ عمى مجمس النواب

الوزارات بالوكالة أمر منتقد, ويبرر ذلؾ بعامميف أحدىما عممي واالخر قانوني, فمف الناحية العممية أف 
                                                           

 .ٕ٘ٓٓ/ رابعًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٙٚينظر: المادة ) (ٔ)
 الموجو إلى المحكمة االتحادية العميا. ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٛٔ( المؤرخ في ٜ٘٘نواب المرقـ )ـ. ز/تاب مجمس الك (ٕ)
 .ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٜٔ( الصادر في ٕٓٔٓ/اتحادية/ٖٜينظر: قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ )  (ٖ)
 .ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٛ( الصادر في ٕٔٔٓ/اتحادية/ٖ٘ينظر: قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ )  (ٗ)
 .ٕٕٓص, مصدر سابؽ, محمد عزت فاضؿ الطائي د. (٘)
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ليذا األمر اىميتو مف ناحية مراعاة ضخامة اعباء رئاسة الوزارة في التوجو العاـ لمحكـ والتنسيؽ بيف 
مي وتحقيؽ رقابة ذاتية يمارسيا رئيس الحكومة عمى الوزارات واتجاىاتيا, ومتابعة سير العمؿ الحكو 

. كذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى إداء عمؿ الوزارات, ألف اسموب إدارة الوزارات بالوكالة (ٔ)مختمؼ الوزارات
سيؤثر سمبًا عمى مستوى إداء الوزراء المكمفيف بإدارة الوزارات التي لـ يسـ ليا وزير أصيؿ ألنيـ سوؼ 

/ رابعًا( مف ٙٚ. أما مف الناحية القانونية فأف المادة )(ٕ)مف وزارة في وقت واحديتولوف إدارة أكثر 
الدستور أكدت عمى عرض اسماء اعضاء الوزارة عمى المجمس النيابي مف دوف وجود أي اشارة أو 

, ومف جانب آخر فأف  استثناء يبيح لرئيس مجمس الوزراء تأخير تسمية بعض الوزراء ىذا مف جانب
. فأصبح مف المتعيف والحاؿ أف يكوف لكؿ وزارة وزير (ٖ)أجاز تقرير عدـ الثقة بالوزير منفرداً الدستور 

يسأؿ عنيا. بحيث يتيسر سحب الثقة منُو عند االقتضاء, لكف إذا كاف رئيس الحكومة أو أحد الوزراء 
إلى تناقض, فكيؼ مف فأف االقتراع بعدـ الثقة بو يؤدي  الوزارية التي لـ يسـ ليا وزيراً يشغؿ المناصب 

ناحية ىو ليس أىبًل لتولي وزارة وكيؼ في الوقت ذاتو يشغؿ منصب رئاسة مجمس الوزراء أو أي وزارة 
عندما يشغؿ الوظيفة يحوز في الوقت نفسو الثقة  الحكومة, إذ أف أي شخص بما في ذلؾ رئيس  أخرى

,  الناس ويترتب عمى ذلؾ فقدانو لوظيفتوِ العامة لذا فأف شاغؿ الوظيفة الذي يخوف ىذِه الثقة يفقد ثقة 
ياه مما يجعمو ال يستحؽ البقاء واالستمرار في الوظيفة, ومف يفقد إألنُو خاف الثقة التي اعطاىا الشعب 

دارة  منصب رئاسة مجمس الوزراء بتوليالثقة بوصفو وزيرًا فأنُو مف باب أولى ال يكوف أىبًل لمثقة  , وا 
 .(ٗ)ىمية وخطورة مف منصب الوزيرمياـ المنصب ألنُو أكثر أ

 ًـاَـغهة انخــادل

 ٕزاريـاد انــُٓـادلاػذاد  

أىمية المنياج الوزاري مف حيث الدور الكبير الذي تقوـ بِو الحكومة في تنفيذ سياستيا تبرز 
داخؿ العامة سواء الداخمية أو الخارجية, حيث تعتبر الحكومة المسؤولة األولى عف تحقيؽ االزدىار 

الدولة ويكوف ذلؾ عف طريؽ رسـ وتحديد سياسة عامة, ويتحتـ عمى الحكومة تحديد معالـ تمؾ السياسة 

                                                           
د. عبػػػػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػػػػاح حسػػػػػػػػػػػػػف, مبػػػػػػػػػػػػػادئ النظػػػػػػػػػػػػػاـ الدسػػػػػػػػػػػػػتوري فػػػػػػػػػػػػػي الكويػػػػػػػػػػػػػت, دار النيضػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػة, القػػػػػػػػػػػػػاىرة,  (ٔ)

 .ٖٓٔ, صٜٛٙٔ
 .ٖٗص, مصدر سابؽ, محمد سالـ كريـ (ٕ)
)لمجمـــــــــــــس عمػػػػػػػػػػػػػى أف:  ٕ٘ٓٓ/ ثامنػػػػػػػػػػػػػًا/ أ( مػػػػػػػػػػػػػف دسػػػػػػػػػػػػػتور جميوريػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػراؽ لعػػػػػػػػػػػػػاـ ٔٙنصػػػػػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػػػػػادة ) (ٖ)

 واب سحب الثقة من أحد الوزراء ... (.الن
 .ٕٛص, مصدر سابؽ, مرواف حسف عطية العيساوي (ٗ)
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(. فيو يعد خارطة المنياج الوزاري أو البرنامج الحكوميالتي تنتيجيا في إطار شكمي يسمى بػػػػػ )
يتيا وعمى كافة الطريؽ لمحكومة الذي يتضمف الخطة الحكومية لمسنوات القادمة التي تمثؿ وال

 -الفرعيف اآلتييف:عمى . وعميو سنقسـ ىذا المطمب (ٔ)االصعدة

 .  : مضمون المنياج الوزاري الفرع األول

 االلتزام بعرض المنياج الوزاري عمى البرلمان واقراره .:  الفرع الثاني

 رع األٔلـفـان
 ٕزاريـاد انـٌٕ ادلُٓـضًـي

أف يرافؽ عممية تشكيؿ الحكومة الجديدة والمنبثقة بعد  غمبية الدوؿأمف المستقر عميو في أصبح 
, وتسعى الحكومة  انتياء والية الحكومة السابقة أو استقالتيا تقديـ منياج وزاري جديد بعد تعيينيا مباشرة

مف خبلؿ ىذا المنياج إلى تحديد اىدافيا عمى كافة االصعدة التي تدخؿ ضمف اختصاصاتيا فتشكؿ ىذِه 
سة العامة التي تسعى الحكومة الجديدة اتباعيا في حاؿ مصادقة الييئة التشريعية عمى االىداؼ السيا

. لذا فأف مف أىـ مرتكزات بناء الدولة ىو صياغة منياج وزاري عممي (ٕ)البرنامج المعروض عمييا
بيؽ , ويجب أف تكوف مفردات ىذا المنياج قابمة لمتط وشفاؼ بعيدًا عف الشعارات والعبارات االنشائية

 .(ٖ)ومف خبلؿ التطبيؽ يمكف بناء دولة المؤسسات بعيدًا عف الوالءات الشخصية والحزبية

وىذا المنياج الوزاري يراد بو خطط الحكومة وسياستيا ومشاريعيا واساليب عمميا الذي تتقدـ بو 
بأنُو السياسة  . ويعرؼ أيضاً (ٗ)فور تشكيميا إلى البرلماف ليبدي ما يراه مف مبلحظات بصدد ىذا البرنامج

التي تقترح الحكومة السير عمييا وتنفيذىا عمى الصعيديف الداخمي والخارجي خبلؿ واليتيا أي المدة التي 
تمارس مف خبلليا الحكـ, ومف ثـ يمكف أف يجعؿ البرلماف مف ىذا المنياج وسيمة لتحريؾ مسؤوليتيا 

 .(٘)السياسية في حالة االخفاقات التي تواجييا بيذا الخصوص

                                                           
عبلقة رئيس الجميورية والوزير األوؿ في النظاميف الجزائري والمصري )دراسة مقارنة(, أطروحة دكتوراه , محمد  فقير (ٔ)

 .ٜٙص, مقدمة إلى مجمس كمية الحقوؽ, جامعة محمد بوقرة, الجزائر
 .ٓٚوفقير محمد, مصدر سابؽ, ص .ٜٚص, مصدر سابؽ,  كماؿ عمي حسيف (ٕ)
عمار رحيـ الكناني , دور مجمس النواب الدستوري والقانوني إلقرار المنياج الوزاري ومراقبتو, بحث منشور في قسـ  (ٖ)

 .ٔ, صٜٕٔٓالدراسات القانونية والصياغة التشريعية , مجمس النواب العراقي, ببل عدد, 
 .ٖٖصمصدر سابؽ,  عمار رحيـ الكناني, –مصطفى ناجي  د . (ٗ)
, دار نيبور ٕالدساتير العراقية(, ط –نظرية الدستور  –القانوف الدستوري )نظرية الدولة , د. ساجد محمد الزاممي (٘)

 .ٖٖٗص, ٕٛٔٓلمطباعة والنشر والتوزيع, العراؽ, 
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لمعمؿ  ة, ويتضمف الخطوط الرئيس فبرنامج الوزارة ىو رؤيتيا لطريقة إدارة مياـ وشؤوف الدوؿ
ا عمى القياـ بو طيمة مدة بقائيا في الحكـ, ويتضمف المبادئ التي تسير األمور وفقي الحكومةالذي تنوي 

ا الببلد وبياف الحموؿ عبر تشخيص وتحديد المشاكؿ العالقة التي تتعرض لي الصعيديف الداخمي والخارجي
الكفيمة بمعالجتيا, كذلؾ يجب أف يحتوي المنياج عمى الخطوط العريضة أو العناصر الرئيسية وبالمقدار 
الكافي ألجؿ عرض تصورات الحكومة, وال يتطمب سرد في التفاصيؿ والجزئيات التي ال تظير إال مع 

عمى ذلؾ فأف برنامج الحكومة يمثؿ سياسة العمؿ ويحتاج الوقوؼ عمييا إلى مزيد مف الوقت, وبناًء 
. فتقويـ إداء الحكومة يقوـ عمى دعامتيف اساسيتيف ىما (ٔ)الحكومة وبيذا القدر تمتـز عند التشكيؿ

البرنامج الذي التزمت بو الحكومة ازاء المجتمع الذي انتخبت عمى اساسُو, والقدرة عمى تحقيؽ ىذا 
وزارة برنامج خاص يتضمف تطبيؽ سياسة الحكومة في مجاؿ  . أما وزاراتيا فيكوف لكؿ(ٕ)البرنامج

اإلطار الشكمي الذي تفرغ فيو السياسة العامة لمحكومة, ويكوف عمى يعد اختصاصيا, فالبرنامج الحكومي 
ير اعماؿ الحكومة, وىذا المنياج غير مطموب يضروري لتس البرلمافشكؿ وثيقة مكتوبة, وعرضو عمى 

ز عرضو عمى البرلماف بعد منح الثقة لمحكومة ومباشرة إداء مياميا الدستورية, عند تشكيؿ الحكومة ويجو 
. ويمكف أف يعرض كؿ مف التشكيمة الوزارية (ٖ)وبما يعطي الوزراء الفرصة ألعداد برنامج تفصيمي

لغرض الحصوؿ عمى ثقتو فييما معًا في آف واحد, كما  نفسيا في الجمسة البرلمافوالمنياج الوزاري عمى 
 .(ٗ)د يعرض كؿ منيما في جمسة مستقمةق

فالمنياج الوزاري عادة يتضمف خطة عمؿ مستقبمية توازف بيف اإلمكانيات البشرية والمادية 
المتاحة ومدى قدرتيا عمى الوفاء بمتطمبات المرحمة المخطط ليا, والتي في اغمب االحياف تكوف لمرحمة 

بع أو خمس سنوات مثبًل, فيو خارطة طريؽ وبرنامج مستقبمية مف حياة الدولة عادة ما تكوف لمدة أر 
عمؿ مستقبمي متكامؿ يبيف ما سيتـ تنفيذه مف مشاريع مستقبمية عمى جميع المستويات االجتماعية 

مبينًا الوسائؿ والمصروفات التي مف  دية والخدمية وغيرىا مف المشاريع التي تنعكس عمى الدولةواالقتصا
دارية واقتصادية لمحكومة يجب خبلليا ستصؿ لتمؾ الغايات,  وكذلؾ يمثؿ بوصمة سياسية واجتماعية وا 

 اً ُممزم اً . والسير عمى وفؽ ىذِه الخطوات المرسومة بشكؿ مسبؽ يكوف أمر (٘)عمييا السير في اتجاىيا
ال تكوف قد ارتكبت مخالفة تستوجب المساءلة والعقاب مف  لمحكومة وال تممؾ سمطة االنحراؼ عنيا, وا 

                                                           
 .ٗ٘ص, مصدر سابؽ, حسيف عذاب السكيني (ٔ)
 .ٛص, مصدر سابؽ, الكناني, دور مجمس النواب الدستوري والقانوني إلقرار المنياج الوزاري ومراقبتوعمار رحيـ  (ٕ)
 .ٓٚفقير محمد, مصدر سابؽ, ص .ٗ٘ص, مصدر سابؽ, حسيف عذاب السكيني (ٖ)
 .ٖٗص, مصدر سابؽ, (ٕ٘ٓٓد. حناف محمد القيسي, مجمس الوزراء العراقي )قراءة في دستور  (ٗ)
 .٘ٔٔص, مصدر سابؽ, الدبسمي ع د. عصاـ (٘)
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كافة  , باستعماؿ وسائؿ الرقابة البرلمانية لماف, إذ يممؾ مراقبة االعماؿ الصادرة عف الحكومةقبؿ البر 
. وقد تمجأ الوزارة في اغمب االحياف إلى محاولة التيرب أو تقديـ إجابات غير واضحة مستندة إلى (ٔ)

ورة تقديـ بيانات عبارات مرنة وقابمة لمتأويؿ, مما قد يدفع بالبرلماف إلى الطمب مف الحكومة بضر 
لكي تخضع لمتدقيؽ  ,(ٕ)ومعمومات واضحة ودقيقة لمعضو السائؿ, بما فييا األمور الحساسة والسرية

ُيمحظ أف المنياج  والمطابقة البرلمانية وحسب المنياج الوزاري المصادؽ عميو مف قبؿ البرلماف سابقًا.
لمبرلماف متضمنًا ما سيتـ تنفيذه مف قبؿ الحكومة الوزاري يكوف بمثابة بطاقة تعريفية لمحكومة التي تقدميا 

 .(ٖ)خبلؿ السنوات التالية لواليتيا والتي ىي مدة بقائيا في الحكـ

( نقطة, وتبله رئيس ٖٗعمى ) ٕٓٔٓوقد اشتمؿ المنياج الوزاري مثبًل لمحكومة العراقية لعاـ 
ثقتِو وتضمف ىذا المنياج جممة مجمس الوزراء )نوري المالكي( أماـ المجمس النيابي لغرض استحصاؿ 

الحفاظ عمى دستور العراق وااللتزام بو والعمل بكل ما اقره, وأن أي مف األمور لعؿ في مقدمتيا "
موادِه وبنودِه بال انتقائية, ُكل ( من الدستور, وتفعيل 026تعديالت الحقة ال تجري إال وفق المادة )

اركة في العممية السياسية وبناء عراق مستقل وتحقيق االستقرار السياسي وتوسيع قاعدة المش
", وشدد ديمقراطي اتحادي تسوده قيم العدالة والقانون ويستمد قوتو من تنوعِو القومي والمذىبي

ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع االصول اإلدارية والمؤسساتية " المنياج الوزاري عمى
رات ومؤسسات الدولة ىوية وطنية وممكًا لمشعب وليست ىوية لحزب وفق مبدأ المواطنة واعتبار الوزا

تعزيز النجاحات االمنية والسياسية "كذلؾ . وتضمف البرنامج الحكومي (ٗ)"الوزير وقراراتو الشخصية
والدبموماسية التي حققتيا حكومة الوحدة الوطنية في توقيع اتفاق سحب القوات االجنبية وفق الجدول 

واستعادة السيادة الوطنية, واستكمال بناء القوات المسمحة واالجيزة االمنية عمى اسس الزمني المعمن 
وطنية ومينية وبسط سمطة القانون وحصر السالح بيد الدولة, ورفض أي نشاط عسكري أو أمني من 

اعادة النظر في قانون االنتخابات ودعم استغالل ونزاىة المفوضية العميا ", كما تضمف "قبل أي جية
 .(٘)"بما يضمن تحقيق مفوضية تجمع بين الكفاءة والحيادية

                                                           
 .ٓٛصكماؿ عمي حسيف, مصدر سابؽ,  (ٔ)
, ٕٗٓٓ, مكتبة الشروؽ الدولية, القاىرة, ٔرودي والتز, كيؼ يعمؿ البرلماف, ترجمة د. عمي الصاوي, ط –بوؿ سيمؾ  (ٕ)

 .ٕٗٚص
جستير مقدمة إلى مجمس كمية سمطات مجمس األمة الكويتي تجاه البرنامج الحكومي, رسالة ما, عبداهلل عوض المطيري(ٖ)

 .ٕ٘ص, ٕٓٔٓالحقوؽ, جامعة الشرؽ األوسط, االردف, 
 .وما بعدىا ٜٕص, مصدر سابؽ, د. جماؿ ناصر الزيداوي (ٗ)
 وما بعدىا. ٜٕالمصدر نفسو, ص (٘)
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( فقرة تنفيذية ٜ٘ٔ, فقد احتوى عمى )ٕٛٔٓأما المنياج الوزاري لحكومة عادؿ عبد الميدي لعاـ 
يوـ وقد تضمف جممة مف  ٓٓٔوصادؽ عميو مجمس النواب ووعد بترجمتو إلى برنامج حكومي خبلؿ 

لدستور نصًا وروحًا واستكمال القوانين التي لم تشرع لحد اآلن والتي "العمل وفق ا:المحاور الميمة منيا
طالب الدستور بيا والغاء كل ما يخالفو, والتعاون مع مجمس القضاء االعمى والمحكمة االتحادية 
العميا إلصالح القضاء والمحاكم واإلجراءات واحترام حقوق المواطنين واعطائيم االولوية واحترام حقوق 

شكاًل ومضمونًا, واعادة النظر بقانون االحزاب واالنتخابات بما يضمن عدالة النظام اإلنسان 
, وشدد البرنامج عمى تفعيؿ قانوف الوزارات النافذة بالتعاوف مع مجمس النواب خبلؿ االشير (ٔ)"االنتخابي

بعد عنيا العوامؿ التي الثبلثة األولى لتستظؿ بو قوانيف الوزارات النافذة بما يمنحيا الصبلحيات البلزمة وي
تؤدي إلى التعطيؿ والعرقمة ويشمؿ قانوف الوزارات تعريؼ مياـ وواجبات الوزارات وجعميا االساس لعمؿ 
الوزارة ومجمس الوزراء ورئيسو والوزير والسمطات التشريعية والرقابية والقضائية, واعادة ىيكمية مجمس 

, وتبسيط آليات العمؿ وحذؼ  العامة لمجمس الوزراء الوزراء مف خبلؿ ترشيؽ تشكيمة المجمس واالمانة
المناصب غير الضرورية أو دمجيا, ومراجعة النظاـ الداخمي لمجمس الوزراء خبلؿ ثبلثة أشير لكي 
يسمح لموزراء بتحمؿ مسؤولياتيـ والمبادرة وتطبيؽ قوانيف وزاراتيـ واتخاذ القرارات بمقتضاىا ليتحمموا 

أن الحكومة ستحرص عمى بناء وتطوير القوات ا وفقًا لذلؾ" وتضمف أيضًا "المسؤولية كافة وليحاسبو 
المسمحة العراقية بما يمكنيا من الدفاع عن سيادة العراق ووحدة أراضيو وستعمل عمى رفع كفاءة 
االجيزة االمنية من أجل سمطة القانون, ولن يقبل العراق أي عدوان عمى أي سفارة أو بعثة اجنبية 

ة أي محاولة من أي طرف يقوم بذلك فيذا يكون استيداف لمسيادة العراقية أواًل وقبل كل وستتم مالحق
, ويجب أف ينظر  . وىنالؾ العديد مف المحاور األخرى التي تكوف ضمف برنامج عمؿ الحكومة(ٕ)"شيء

بعضيا  , لكوف مضموف وتفاصيؿ المنياج مترابطة ويكمؿ إلى المنياج الوزاري نظرة اجمالية بدوف تجزئة
 .(ٖ)بعضاً 

 فرع انخاًَــان                                   

 االنتساو تؼرض ادلُٓاد انٕزاري ػهى انربدلاٌ ٔالرارِ  

تمتـز الحكومة الجديدة في اغمب الدوؿ ذات النظاـ البرلماني بتقديـ برنامجيا الوزاري المستقبمي 
حكومة تسعى إلى تحقيؽ وعودىا التي تضمنيا البرنامج , فال في إدارة شؤوف الدولة الداخمية والخارجية

                                                           
, بحث منشور في قسـ الدراسات ٕٕٕٓ – ٕٛٔٓأصيؿ سمماف, ممخص المنياج الوزاري لعاـ  –د. أوفى زىير  (ٔ)
 .ٕ, صٕٛٔٓقانونية والصياغة التشريعية, مجمس النواب العراقي, ببل عدد, ال
 .ٕص, سابؽمصدر أصيؿ سمماف,  –د. أوفى زىير  (ٕ)
 .ٖٛوكماؿ عمي حسيف, مصدر سابؽ, ص .ٙٙص, مصدر سابؽ, عبداهلل عوض المطيري (ٖ)
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الحكومي لذلؾ فأنيا تعمؿ بتناغـ تاـ لكي تنفذ ما ىي ممتزمة بِو, فكؿ وزارة تؤدي عمميا طبقًا لما ىو 
عي ويؤىميا مرسوـ ومحدد ليا في منياجيا الوزاري ونجاحيا في ذلؾ سينعكس في تحقيؽ الرضا المجتم

ىذا االلتزاـ يقترف بمدة زمنية مناسبة يجب في اثنائيا تقديمو إلى السمطة التشريعية و  لدورة انتخابية قادمة
رادتيا أو تتذرع إتتراجع الحكومة عف تطبيقو بمحض  في الدولة, وال يمكف بأي حاؿ مف االحواؿ أف

ا أماـ السمطة . وتقديـ الوزارة لبرنامج عممي(ٔ)بالطبيعة االختيارية لكي تتخمص مف رقابة الييئة التشريعية
التشريعية يعد مف أحدى االلتزامات الرئيسية لموزارة في االحكاـ الدستورية التي تأخذ بالنظاـ البرلماني, إذ 
ذا لـ ينص عمى تقديـ المنياج فأف حكـ  يترتب عمى بقاء الوزارة مف عدمِو في ممارسة وظائفيا المقررة, وا 

ني الذي يعبر في أحد جوانبو عف عبلقة الوزارة بالبرلماف ىذا الدستور أو ذاؾ يبتعد عف النظاـ البرلما
وبمدى قوة رقابة األخير عف األولى, ألف المنياج الوزاري المقدـ مف الحكومة إلى السمطة التشريعية في 
النظاـ البرلماني تترتب عميو العبلقة المقبمة بينيما, بسبب أف برنامج الوزارة ىو الفيصؿ في العبلقة 

ذا رفضُو تستقيؿ الوزارةبينيما فإذ . مما ُيمحظ أف البرلماف (ٕ)ا قبمُو البرلماف مارست الحكومة صبلحياتيا وا 
الجديدة في  الحكومةيمارس ميامِو الرقابية عمى مراحؿ زمنية, فتبدأ أوليا ببسط ىذِه الرقابة عمى منياج 

كومة مؤشر عمى الحكـ الجيد إلى جانب إدارة شؤوف الدولة داخميًا وخارجيًا, فالرقابة النيابية الدقيقة لمح
منياج الحكومة  لمبرلماف ممارسة فعمية بكؿ انواعيا حوؿ , لذا البد أف يكوف وظيفتيا التشريعية

 .(ٖ)الجديدة

, ويعمف في  ورئيس مجمس الوزراء عادة ما يقدـ المنياج الوزاري لحكومتو إلى البرلماف لنيؿ الثقة
ة التي ينوي تنفيذىا خبلؿ فترة توليو الحكـ, ويشرح رئيس مجمس الوزراء منياج وزارتو عف السياسة العام

أماـ البرلماف عف طريؽ البيانات واالتصاالت والمعمومات حتى يتـ التصويت عميو,  ُيا الوزاريمنياج
راء . فيناقش البرلماف بياف رئيس مجمس الوز (ٗ)ويعد بياف السياسة العامة ىو بداية التنفيذ لممنياج الوزاري

عف منياجُو الوزاري وىذِه المناقشات ينتج عنيا ما يطرحُو البرلماف مف تعديبلت أو إضافة أو حذؼ, 
. ويحاؿ ىذا البياف إلى لجنة (٘)عضاء المجمس مف مبلحظات وآراء بصدد ىذا المنياجأفضبًل عما يبديو 

ا متخصصوف مثبًل في خاصة لغرض دراستو وأعداد تقرير عنُو, وىذِه المجنة يكوف مف بيف اعضائي

                                                           
ب الدستوري والقانوني إلقرار المنياج وعمار رحيـ الكناني, دور مجمس النوا .ٓٛصكماؿ عمي حسيف, مصدر سابؽ,  (ٔ)

 .ٛالوزاري ومراقبتو, مصدر سابؽ, ص
 .ٔ٘ص, مصدر سابؽ, عبداهلل عوض المطيري (ٕ)
 .ٛص, مصدر سابؽ, عمار رحيـ الكناني, دور مجمس النواب الدستوري والقانوني إلقرار المنياج الوزاري ومراقبتو (ٖ)
 .ٕٓٗص, مصدر سابؽ, د. سيرواف زىاوي  (ٗ)
وعمار رحيـ الكناني, دور مجمس النواب الدستوري  .ٖٖصمصدر سابؽ,  عمار رحيـ الكناني, –د. مصطفى ناجي  (٘)

 .ٕوالقانوني إلقرار المنياج الوزاري ومراقبتو, مصدر سابؽ, ص
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االقتصاد والتربية والصحة واالستثمار وكافة انشطة الدولة, لكي يتـ الوصوؿ إلى رأي في المنياج 
الوزاري يستند إلى خبرة ومعرفة اشخاص مف ذوي الكفاءة والتخصص, فتقوـ المجنة بأعداد تقرير توصمت 

, ليقوـ المجمس النيابي بجميع اعضائو (ٔ)ويتـ تقديمو إلى الييئة العامة لممجمس عف المنياج إليوِ 
بمناقشتِو, وبعد مناقشة ىذا التقرير يتـ التصويت عمى ىذا المنياج فيذا يعني أف البرلماف شارؾ الحكومة 
في وضع منياجيا الوزاري مف خبلؿ موافقتو عمى المنياج, حيث النصوص الدستورية والتطورات تفرض 

وزارة بالمسائؿ التي تتعمؽ بالسياسة الداخمية والخارجية, وىذِه الموافقة وجوب موافقة البرلماف عمى منياج ال
تكوف مفتوحة يشترؾ فييا حسب المبلحظات التي جاء بيا المجمس ألجؿ كسب اغمبية النواب لمحفاظ 

غمب االحياف عمى ىذا التصويت عدة نتائج أعمى االنسجاـ والتجانس بيف الوزارة والبرلماف, فيترتب في 
أف المنياج في خطوطو العريضة وتفاصيمو أنُو منياج جيد يستحؽ أف تشكر عميو الحكومة  أوالً  منيا,

أف البرنامج تشوبو بعض اليفوات  ثانياً ويجب أف تطبقُو الحكومة طواؿ مدة استمرارىا في الحكـ, 
يرى والنواقص لكف ىذِه النواقص ال تصؿ إلى حد عدـ صبلحية تطبيؽ المنياج في نظر المجمس, ف

لغرض الوصوؿ إلى  د ما يعتري ىذا المنياج مف نواقصالبرلماف أف تعمؿ الحكومة عمى تدارؾ وس
أف البرنامج في تفاصيمُو ال يصمح في رأي المجمس النيابي أف يكوف اساسًا  ثالثاً . (ٕ)برنامج أفضؿ وأوفى

لببلد أو في اكبلت االساسية نياج لمعالجة المشلعمؿ السمطة التنفيذية خبلؿ فترة حكميا, كعدـ تطرؽ الم
 عدـ تقديمو برامج وخطط قابمة لمتنفيذ ونتائجو المرجوة غير ممموسة وال يمكف أف تعود بالفائدة عمى الدولة

الجديدة  الوزارة, فإذا كاف خيار المجمس إحدى الخياريف األوليف اعبله اعتبر اجازة مف المجمس لمنياج 
, ولكي تبدأ الخطوة الثانية التي يمارسيا البرلماف عمى  كـ في الدولةواشارة ليا لكي تنطمؽ في مسيرة الح

 .(ٖ) مدى االلتزاـ مف قبؿ الحكومة بتنفيذ ىذا المنياج

وال شؾ أف الحكومة عندما تتألؼ عمى نحو متجانس مف اعضاء حزب األغمبية الخاضع 
قعية فيو ال يممؾ أف يرمي لسمطتيا فيمكف لمحزب أف يطبؽ منياجُو, مما يفرض عميو بعضًا مف الوا

ائتبلفية  . بخبلؼ الحاؿ فيما لو كانت الحكومة(ٗ)عمى غرمائو عواقب فشمو عند تطبيؽ منياج حكومتو
فيذِه االحزاب عادة ما تتبادؿ االتيامات بخصوص المسؤولية عف فشميا في  مشكمة مف مجموعة احزاب

ـ رفضُو ويتـ إعادتو إلى منياج الوزاري فأنُو يت. أما في حالة عدـ قناعة المجمس بال(٘)تنفيذ برنامجيا

                                                           
 .ٜٕٙص, ٕٙٓٓأصوؿ العمؿ النيابي البرلماني, مف دوف جية طبع, بغداد, , د. وائؿ عبد المطيؼ الفضؿ (ٔ)
 .ٖٛصكماؿ عمي حسيف, مصدر سابؽ,  (ٕ)
 .ٗص, مصدر سابؽ, عمار رحيـ الكناني, دور مجمس النواب الدستوري والقانوني إلقرار المنياج الوزاري ومراقبتو (ٖ)

 .ٕٛوكماؿ عمي حسيف, مصدر سابؽ, ص
 .ٖٔٔ-ٖٓٔص, مصدر سابؽ, موريس دوفرجيو (ٗ)
 .ٗٛصكماؿ عمي حسيف, مصدر سابؽ,  (٘)
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. فيتـ (ٔ)والثابت في النظـ البرلمانية أنُو إذا لـ يمنح البرلماف الحكومة الثقة فأنيا تعتبر مستقيمة الحكومة
مكانية التنفيذ,  حكومةالمجوء إلى تشكيؿ  جديدة تستند إلى منياج وزاري جديد يتصؼ بالعقبلنية وا 
, فأعضاء ىذا المجمس عند ممارستيـ لمياميـ الرقابية عمى الوزارة قد برلمافالويرضي طموحات 

, وىذِه الحكومةيتعرضوف إلى مناقشة البرامج الحكومية التي تكوف مقدمة إلييـ لممرة األولى عند تأليؼ 
 المناقشات قد تؤدي إلى عدـ اقتناع اعضاء مجمس النواب بالبرامج الحكومية, فيتـ المجوء إلى سحب

 .(ٕ)الثقة مف الحكومة المشكمة حديثاً 

والحقيقة أف عدـ التزاـ الحكومة بالمنياج الوزاري قد يرتب المسؤولية الوزارية عف ىذا أماـ 
بأكمميا ممثمة في شخص رئيس  الحكومة ةقد تكوف جماعية تنصب عمى ىيئ البرلماف وىذِه المسؤولية

. أيضًا االقتراع (ٖ)بأكممياحكومة بِو يعد ذلؾ عدـ ثقة بال مجمس الوزراء, فإذا اقترع البرلماف بعدـ الثقة
جميعيا  حكومةبعدـ الثقة بأحد الوزراء نتيجة تصرؼ يتعمؽ بالسياسة العامة لمحكومة يعد عدـ ثقة بال

. وأف ىذِه المسؤولية السياسية لمحكومة ال تقتصر فقط عمى (ٗ)أيضًا, ويترتب عميو استقالة الحكومة
الوزاري والموافقة عميو وتكييفو بما يتوافؽ مع رؤية الحكومة واغمبية اعضاء المجمس  مناقشة المنياج

نما تمتد ىذِه المسؤولية إلى كؿ االعماؿ التي تقوـ بيا ال خبلؿ مدة بقائيا في الحكـ مع  حكومةالنيابي, وا 
ف وفقًا لمنياج التي تمت إقالتيا مرة أخرى, لك حكومةضرورة بياف عدـ وجود مانع يمنع مف تكميؼ ال

وزاري جديد ىذا مف جانب, ومف جانب آخر أف الحكومة المقالة تممؾ عدة خيارات بصدد سحب الثقة 
عنيا بسبب عدـ قناعة البرلماف بمنياجيا الوزاري, فالحكومة إذا فشمت في تمرير منياجيا مف خبلؿ 

يؿ ائتبلؼ آخر, أو حؿ البرلماف, وانيزمت في تصويب سحب الثقة منيا فباستطاعتيا محاولة تشك
 .(٘)البرلماف والدعوة إلى انتخابات جديدة

, حيث مسيرة الحكومة ببل شؾ سوؼ  والمنياج الوزاري كما أسمفنا يعد مف أىـ اعماؿ الحكومة
, وقد اختمفت الدساتير في المدة المحددة التي  تكوف مرتبطة بيذا المنياج طيمة مدة استمرارىا في الحكـ

يا المنياج الوزاري لمبرلماف لكي تتـ الموافقة عميو واقراره كخطة عمؿ مستقبمية لمحكومة يجب أف يقدـ في
 ٜٛ٘ٔالجديدة, فبعض الدساتير سكتت عف بياف ىذِه المدة كما ىو الحاؿ في الدستور الفرنسي لعاـ 

                                                           
 .ٖٗٗص, مصدر سابؽ, المجذوبد. محمد  (ٔ)
 .ٗٛصكماؿ عمي حسيف, مصدر سابؽ,  (ٕ)
 .ٖ٘-ٕ٘ود. مريد أحمد عبد الرحمف, مصدر سابؽ, ص .وما بعدىا ٖٖٛص, مصدر سابؽ, محمد قدري حسف (ٖ)
 .ٗٗٔص, مصدر سابؽ, د. رأفت دسوقي (ٗ)
ور في مجمة االجتياد القضائي, العدد الرابع, دنش رياض, المسؤولية السياسية والجنائية لمسمطة التنفيذية, بحث منش (٘)

 .ٗٛ. وكماؿ عمي حسيف, مصدر سابؽ, صٖٛٛبدوف سنة نشر, ص
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يضًا الدستور . ومف ىذِه الدساتير أ(ٔ)حيث سكت عف بياف المدة التي يجب أف يقدـ فييا المنياج الوزاري
. أما البعض مف الدساتير حددت المدة التي يقدـ فييا المنياج الوزاري ومنح الوزارة فترة زمنية (ٕ)المغربي

المعدؿ عاـ  ٕٜٙٔ. كما في الدستور المبناني لعاـ  كافية ألعداده قبؿ تقديمو إلى السمطة التشريعية
( ٖٓالوزاري إلى مجمس النواب خبلؿ مدة )الذي أكد عمى أف الحكومة يجب أف تتقدـ ببيانيا  ٜٜٓٔ

 .(ٖ)يومًا مف تاريخ صدور مرسوـ تشكيميا

لـ يحدد الوزارة بفترة زمنية لغرض تقديـ منياجيا الوزاري  ٕ٘ٓٓأما دستور جميورية العراؽ لعاـ 
يعرض رئيس مجمس الوزراء اسماء / رابعًا( منُو عمى أف "ٙٚإلى مجمس النواب, إذ نصت المادة )

ء وزارتو والمنياج الوزاري عمى مجمس النواب, ويعد حائزًا ثقتيا عند الموافقة عمى الوزراء اعضا
يومًا(  ٖٓلكف إذا كانت المدة المحددة لتشكيؿ الوزارة ىي ) منفردين والمنياج الوزاري باألغمبية المطمقة"

د المنياج الوزاري أيضًا؟ نعتقد أف طبقًا لمفقرة ثانيًا مف نص المادة أعبله, فيؿ ىذِه المدة ذاتيا تشمؿ أعدا
في ذلؾ مغاالة, إذ ليس مف المتصور أف يصار إلى وضع منياج وزاري عمى عجالة يمي بعد تشكيؿ 

. كما أف ىذا األمر منتقد (ٗ), خاصة مع وجود االختبلفات السياسية الكبيرة والرغبة في التوافقيةحكومة ال
رة النزاع بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية حوؿ الوقت المناسب مف الناحية القانونية ألنُو مف شأنو إثا

. وأف (٘), أـ بعد مرور مدة زمنية وما قد تثيرُه مف تحديد لوقتياحكومةلمتقدـ بالمنياج حاؿ تشكيؿ ال
ولمحيمولة دوف وجود خبلفات تسبب طرح  حكومةعرض المنياج الوزاري ضروري ألجؿ تيسير اعماؿ ال

تقديـ منياجيا الوزاري حاؿ تشكيميا, فيي حكومة مف الجانب العممي يستحيؿ عمى أي  . لكف(ٙ)الثقة
زمنية معقولة لكي تتمكف مف وضع االسس واالىداؼ االساسية طيمة االربع سنوات التي مدة بحاجة إلى 

في  ستقضييا في الحكـ, وىذِه الفترة ال يمكف أف تكوف قصيرة بحيث تجعؿ مف المنياج الوزاري مرتبكاً 

                                                           
لموزير األول أن يحرك أمام الجمعية الوطنية مسألة عمى أف ) ٜٛ٘ٔلعاـ  الدستور الفرنسي( مف ٜٗنصت المادة ) (ٔ)

ك بمناسبة عرض برنامجيا, كما يمكن أن يكون ذلك الثقة بالحكومة بعد المداولة في شأنيا في مجمس الوزراء وذل
 ( .بمناسبة بيان لمحكومة عن السياسة العامة ...

بعد تعيين الممك ألعضاء الحكومة, يتقدم رئيس عمى أنُو ) ٕٔٔٓلعاـ  الدستور المغربي( مف ٛٛإذ نصت المادة ) (ٕ)
م تطبيقو, ويجب أن يتضمن ىذا البرنامج الخطوط الحكومة أمام مجمسي البرلمان مجتمعين ويعرض البرنامج الذي يعتز 

 ...( . الرئيسية لمعمل الذي تنوي الحكومة القيام بِو في مختمف مجاالت النشاط الوطني
 .ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔ( مف الدستور المبناني لعاـ ٕ/ٗٙينظر: المادة ) (ٖ)
 .٘ٗص, مصدر سابؽ, (ٕ٘ٓٓر د. حناف محمد القيسي, مجمس الوزراء العراقي )قراءة في دستو  (ٗ)
 .ٕٓٚص, مصدر سابؽ, د. مصدؽ عادؿ طالب, رئيس السمطة التشريعية في النظاـ السياسي (٘)
 .ٓٙص, ٕ٘ٓٓالدور السياسي لمبرلماف في مصر, دار النيضة العربية, القاىرة, , د. صبري محمد السنوسي (ٙ)
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طويمة تؤخر مف رقابة البرلماف بؿ يجب أف تكوف مدة زمنية مناسبة مدة صياغتو ومضامينو, وال تكوف 
التي قد تكوف شيرًا لكي يتمكف كؿ وزير مف وضع تصوراتو لبرنامج العمؿ الخاص بوزارتو, ثـ إجراء 

تنظيـ عمميا, ومثؿ ىذا التنسيؽ بيف ىذِه الوزارات لتكوف خطة عمؿ الحكومة متكاممة ومتناسقة لغرض 
نما يحتاج إلى بعض الوقت لكي تتمكف ا حكومةتشكيؿ ال حاؿالعمؿ ال يمكف أف يتـ  مف انجازه  لحكومةوا 

عداده عمى الوجو األمثؿ . وكاف األجدر بالمشرع الدستوري العراقي تحديد مدة زمنية مناسبة لمحكومة (ٔ)وا 
 . لغرض تقديـ منياجيا الوزاري إلى مجمس النواب

/ ٙٚومف ناحية أخرى اتجيت المحكمة االتحادية العميا بقرار ليا بشأف تفسير نص المادة )
رابعًا( مف الدستور إلى التأكيد عمى أحقية مجمس النواب في الموافقة عمى المنياج الوزاري خارج المدة 

ـز المجمس النيابي / ثانيًا( مف الدستور, إذ ال يوجد نص في الدستور ُيمٙٚالمنصوص عمييا في المادة )
/ ثانيًا( مف الدستور ٙٚ, إذ المدة الواردة في المادة ) بالموافقة عمى المنياج الوزاري ضمف مدة محددة

 .(ٕ)تقيد رئيس مجمس الوزراء بتقديـ اسماء اعضاء وزارتو وال تقيد مجمس النواب

نياجيا الوزاري, ف الواقع السياسي في العراؽ يبيف أف الحكومة لـ تكف مستقمة في وضع ما  و 
مثبًل تـ وضعُو مف قبؿ قادة الكتؿ البرلمانية الممثميف  ٕٙٓٓفمنياج حكومة نوري المالكي األولى لعاـ 

والذي  ٕ٘ٓٓ/أيار/ٕٙبعد التوقيع عمى المنياج في   في الحكومة بسبب طابعيا االئتبلفي التوافقي
رئيس الحكومة عرضو عمى مجمس  . لغرض تشكيؿ حكومة شراكة وطنية ثـ تولى(ٖ)( فقرةٖٗتضمف )
. أي لـ يشترؾ اعضاء الحكومة في إعداده بحسب ما تجده كؿ وزارة بالتنسيؽ مع االجيزة (ٗ)النواب

, كذلؾ الحاؿ في منياج حكومة المالكي  واليياكؿ اإلدارية لتنمية وتطوير مشاريعيا وخططيا العامة
عمى  ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٕٔتيادية الرابعة عشر بتاريخ إذ صوت مجمس النواب بجمستو االع ٕٓٔٓالثانية لعاـ 

عمى منح الثقة لرئيس مجمس  ةمنفردبصورة  المنياج الوزاري باألجماع, ثـ أعقبيا تصويت المجمس 
, ثـ بعد ذلؾ قدـ نائب رئيس مجمس النواب تقرير المجنة المكمفة بدراسة المنياج  الوزراء ونوابو والوزراء

 .(٘)عديدة قدمت لرئيس الحكومة ألجؿ العمؿ بيا, الذي تضمف تعديبلت  الوزاري

                                                           
تور الكويتي, بحث منشور في مجمة الحقوؽ, جامعة الكويت, د. عادؿ الطبطبائي, مفيـو البرنامج الوزاري في الدس (ٔ)

 .ٗ٘-ٖ٘ص, مصدر سابؽ, . وعبداهلل عوض المطيرئٜ, صٜٜٚٔالسنة الحادية والعشروف, العدد األوؿ, 
 .ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٜٔ( الصادر في ٕٓٔٓ/اتحادية/ٖٜينظر: قرار المحكمة االتحادية العميا المرقـ )  (ٕ)
 .ٛٔص, مصدر سابؽ,  د. جماؿ ناصر الزيداوي  (ٖ)
, مصدر )الطبيعة, التوجيات, التحديات( ٖٕٓٓد. محمد عبد الحمزة خواف, النظاـ السياسي العراقي ما بعد عاـ  (ٗ)

 .ٗٚصسابؽ, 
 .ٕٕٚص, مصدر سابؽ, د. مصدؽ عادؿ طالب, رئيس السمطة التشريعية في النظاـ السياسي  (٘)
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مـ تقدـ منياجيا الوزاري إلى مجمس النواب لكي يتـ ف ٕٗٔٓأما حكومة حيدر العبادي لعاـ 
( مف النظاـ الداخمي لمجمس ٜٗدراستو مف خبلؿ لجنة خاصة مشكمة عمى وفؽ ما ورد في المادة )

. والدليؿ عمى ذلؾ محضر (ٔ)اري وتبيف ما يجب تعديموالنواب, لكي تقدـ المجنة تقرير عف المنياج الوز 
التي قاـ فييا رئيس مجمس الوزراء )حيدر العبادي( بقراءة  ٕٗٔٓ/ٜ/ٛالجمسة البرلمانية المنعقدة بتاريخ 

ممؼ المنياج الوزاري ثـ دعا رئيس مجمس النواب العراقي في نفس الجمسة اعضاء المجمس والبالغ 
. فمف خبلؿ ىذِه الجمسة تبيف أف المجمس (ٕ)نياج الوزاري لمتصويت عميو( إلى عرض المٜٕٛعددىـ )

النيابي خالؼ اإلجراءات الخاصة بمنح الثقة لمحكومة مف حيث أنُو المسؤوؿ عف دراسة ومناقشة ممؼ 
البرنامج الحكومي مف قبؿ لجنة خاصة يرأسيا أحد نائبي رئيس المجمس لغرض أعداد تقرير يقدـ 

. وأف مف يقوـ بقراءتو طبقًا لمنظاـ الداخمي ىو نائب رئيس مجمس النواب (ٖ)ويت عميولممجمس قبؿ التص
, لكف في ىذِه الجمسة وجد أف رئيس مجمس الوزراء ىو مف قاـ بقراءة  مع بياف مبلحظات المجنة عميو

البرلمانية فقد تـ عقد الجمسة  ٕٛٔٓ. أما فيما يتعمؽ بحكومة عادؿ عبد الميدي لعاـ (ٗ)المنياج الوزاري
بتقديـ   دعا رئيس مجمس النواب رئيس الحكومة , ومف خبلؿ ىذِه الجمسة ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٕٗاألولى بتاريخ 

, وعمى أثر ذلؾ وجو رئيس المجمس بتشكيؿ لجنة نيابية برئاسة النائب  اسماء الوزراء والمنياج الوزاري
واب لغرض متابعة تنفيذ المنياج األوؿ لرئيس المجمس النيابي وعضوية عدد مف السيدات والسادة الن

 الوزاري, وتبل ذلؾ تصويت المجمس عمى المنياج مع األخذ بنظر االعتبار بمبلحظات اعضاء المجمس
( ٕٕ( وزيرًا مف أصؿ )ٗٔمنح الثقة لػػػػػ ) , وتبل ذلؾ التصويت عمى التشكيمة الوزارية والتي تضمنت

 .(٘)الجديدة حكومةبؿ رئيس واعضاء الوزيرًا, ومف ثـ تـ إداء اليميف الدستورية مف ق

يتضح مف خبلؿ الواقع أف الموافقة عمى المنياج الوزاري كاف شرطًا لمنح الثقة لمحكومة أيضًا, 
ولبدء عمميا خبلفًا لموقؼ الدستور, ولـ يحؿ تقرير المجنة البرلمانية حوؿ المنياج دوف اقراره مف قبؿ 

أف يحاؿ  ٕٙٓٓمنظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ . في حيف يفترض طبقًا ل (ٙ)مجمس النواب
المنياج الوزاري إلى لجنة خاصة يرأسيا نائبي رئيس المجمس لغرض اعداد تقرير يقدـ لممجمس قبؿ 

                                                           
, الدائرة اإلعبلمية, ٔواب العراقي في ضوء الدستور والنظاـ الداخمي, طعمار رحيـ الكناني, اختصاصات مجمس الن (ٔ)

 .ٖٚص, ٕٙٔٓمجمس النواب العراقي, بغداد, 
( الفصؿ التشريعي األوؿ, السنة التشريعية األولى, الدورة ٗٔينظر: محضر جمسة مجمس النواب العراقي رقـ ) (ٕ)

   .www.parliament.iqاللكتروني لمجمس النواب العراقي , منشور عمى الموقع إٗٔٓاالنتخابية الثالثة لعاـ 
 .ٕٙٓٓ/ ثانيًا( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ ٜٗينظر: المادة ) (ٖ)
 .ٖٛصمصدر سابؽ,  ,عمار رحيـ الكناني, اختصاصات مجمس النواب العراقي في ضوء الدستور والنظاـ الداخمي (ٗ)
 .٘ٔٔ-ٗٔٔد. مصدؽ عادؿ طالب, دليؿ العمؿ النيابي في العراؽ, مصدر سابؽ, ص (٘)
 .ٕٕٚص, مصدر سابؽ, د. محمد عزت فاضؿ الطائي (ٙ)

http://www.parliament.iq/
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, فيذا اإلجراء يسيؿ مف ميمة تمرير المنياج الوزاري واطبلع باقي النواب عمى (ٔ)التصويت عميو
, فبل  ض أف احالة المنياج إلى لجنة خاصة يعد إجراء زائد ال مبرر لوُ , لكف حسب راي البع تفصيبلتو

وجود لمتفويض في نصوص الدستور عمى تخويؿ بعض اعضاء المجمس النيابي دراسة البرنامج 
, إذ يتمتع اعضاء المجمس بسمطة  الحكومي وتقديـ تقرير عنُو لممجمس يتضمف المصادقة مف عدمو

عمى المنياج الوزاري مف عدمو في ضوء ما يتراءى ليـ مف تحقيؽ المصمحة  تقديرية واسعة في الموافقة
لـ تعطي القيمة القانونية لممنياج الوزاري ولـ  ٕ٘ٓٓ( مف الدستور العراقي لعاـ ٙٚ, واف المادة ) العامة

انونية تبيف مدى الزاميتو ولـ تحدد بشكؿ واضح الجزاء الذي يترتب عمى مخالفتِو بالتالي فأف القيمة الق
ليذا البرنامج التعدوا في نظر الحكومة العراقية ومجمس النواب العراقي , أكثر مف انيا مجرد روتيف 
لتمرير المرشحيف القادميف مف االحزاب , واف الدستور عندما الـز الحكومة بتقديـ منياجيا الوزاري  

لذلؾ ىو ممـز إذا لـ تمتـز الحكومة  الزميا ضمنًا باحتراـ المنياج الوزاري والصدؽ في تطبيقو وتنفيذه ,
 .(ٕ)بالمنياج أف يقرر مسؤوليتيا 

وبيذا الشأف يثار تساؤؿ ىؿ توجد معايير معينة ألجؿ الوقوؼ عمى مدى مبلئمة المنياج الوزاري 
ال تسعفنا باإلجابة عمى ىذا التساؤؿ  عمى عدـ التزاـ الحكومة؟ مف عدمو, وما ىي اآلثار المترتبة

أو النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ  ٕ٘ٓٓصوص دستور جميورية العراؽ لعاـ باإليجاب, ن
, ويشير التطبيؽ إلى عدـ وجود معايير حاكمة بيذا الشأف. وازاء ذلؾ يتوجب عرض موضوع ٕٙٓٓ

المنياج الوزاري عمى اعضاء المجمس النيابي, وذلؾ لصراحة النص الدستوري إذ أف المشرع الدستوري لـ 
( ٓٓٓٓٓٔيذكر أي نص يوجب تشكيؿ لجنة خاصة تتولى تقييـ ىذا المنياج, فالنائب يكوف ممثبًل عف )

مئة ألؼ نسمة مف المواطنيف, ومف ثـ فأف تشكيؿ لجنة تحؿ محؿ إرادة اعضاء المجمس النيابي سوؼ 
لنسبة لمشؽ الثاني يسمب منيـ السمطة التقديرية الممنوحة ليـ في الموافقة عمى المنياج مف عدمو, أما با

مف التساؤؿ فأنُو عمى الرغـ مما يتراءى لنا ألوؿ وىمة بعدـ وجود أي أثر دستوري أو قانوني يترتب عمى 
, إذ باإلمكاف توجيو االسئمة  مخالفة المنياج الوزاري لكف ىذا القوؿ غير صحيح عمى أطبلقو

لفقرات الواردة في البرنامج الحكومي ومف عف عدـ تنفيذ البنود واحكومة واالستجواب إلى رئيس واعضاء ال
بناًء عمى ما تقدـ يتضح عدـ .(ٖ)ثـ تحريؾ المسؤولية السياسية لرئيس مجمس الوزراء أو لمجمس الوزراء

وجود أي ضوابط محددة يوجب األخذ بيا مف قبؿ رئيس مجمس الوزراء سوى عدـ مخالفة الدستور 
                                                           

 .ٕٙٓٓ/ ثانيًا( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ ٜٗينظر: المادة ) (ٔ)
,عصاـ حاكـ ,القيمة القانونية لمبرنامج ٔٔٔص, مصدر سابؽ, بي في العراؽد. مصدؽ عادؿ طالب, دليؿ العمؿ النيا (ٕ)

, تاريخ زيارة http:annabaa.orgالحكومي والجزاء المترتب عمى فشؿ تطبيقو, مقاؿ منشور عمى الموقع االلكتروني :
 .ٜٕٔٓ/ ٛ/ٖٕالموقع 

 .ٕٔٔص, مصدر سابؽ, د. مصدؽ عادؿ طالب, دليؿ العمؿ النيابي في العراؽ (ٖ)
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س الوزراء بسمطة تقديرية واسعة في إعداد وكتابة المنياج ومف والقوانيف النافذة, ومف ثـ يتمتع رئيس مجم
 .(ٔ)ثـ تقديمو إلى المجمس النيابي لكي يتـ التصويت عميو باألغمبية بعد تحقؽ النصاب

, وأف مف أولى مياـ  يتضح مما سبؽ أف المنياج الوزاري يحتؿ أىمية كبيرة في اغمب دوؿ العالـ
, فيو خارطة طريؽ لحركة الحكومة تمتـز بالسير عميو طواؿ األربع  الحكومة الجديدة وضع منياج وزاري

سنوات وىي مدة استمرارىا في الحكـ, ويفترض تطبيؽ ىذا البرنامج بعض االصبلحات التشريعية التي 
تقدميا الحكومة الجديدة إلى مجمس النواب لكي يتـ أعداد وتييئة االرضية الصالحة لتنفيذ ىذا المنياج 

والخارجية المتفؽ   , وفقًا لتصورات ورؤية الحكومة الجديدة ألوضاع الدولة الداخمية جديدالحكومي ال
 .(ٕ)عمييا مع المجمس النيابي مسبقاً 

 جـانـغهة انخـادل                                 

 ٕزارجـح نهـح انخمـُـي

زعيـ حزب  الحكومةؿ البرلماف فمرة يكمؼ بتشكيبموافقة  حكومةالتشكؿ في النظـ البرلمانية 
عضاء وزارتو ىـ أ, فضبًل عف أف معظـ  األغمبية في االنتخابات أو رئيس التكتؿ الفائز في االنتخابات

,  , وأخرى مف خبلؿ منح الوزارة الثقة مف قبؿ البرلماف رؤساء االحزاب المؤتمفة في التشكيمة الوزارية
. فيجب أف تناؿ الوزارة المشكمة بعد (ٖ)أييد البرلماف ليافالحكومة في النظاـ البرلماني تستمد شرعيتيا مف ت

. لذا سنقسـ ىذا المطمب إلى الفرعيف (ٗ)االنتخابات عمى ثقة البرلماف كشرط مسبؽ الستمرارىا في الحكـ
 -اآلتييف:

 . : نيل الثقة الفرع األول
 . : عدم نيل الثقة وآثارىا الفرع الثاني

                                         

 

 

                                                           
 .ٕ٘ٓٓ/ أواًل/ ثانيًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٜ٘ينظر: المادة ) (ٔ)
 .٘ٛصكماؿ عمي حسيف, مصدر سابؽ,  (ٕ)
 .ٕٓٓص, مصدر سابؽ, يوسؼ الشكري , الحياة النيابية في العراؽعمي  د. (ٖ)
 .ٕٚص, مصدر سابؽ, د. عادؿ الطبطبائي  (ٗ)
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 رع األٔلــفــان                                          

 حــخمــم انــٍــَ

   تولى ػػػػػػػػػػػ, إذ ال تستطيع الوزارة أف ت الوزارة إلى ثقة البرلماف أستنادالقاعدة في النظاـ البرلماني ىو         
 ظـػػػػػػػنػػػػي الػػػية فػػػيسػػرئالزات ػػػكػػػمرتػػػمف الػػػ. ف(ٔ)قةػػىذِه الثى ػػالحصوؿ عمير ػػغف ػاليا مػػباشر اعمػػػػالسمطة وت

اف بنيؿ الثقة يعد ضروريًا ػػقرار البرلمػػػوزارة, فػػػاف بالػػبرلمػػػقة الػػػمطة ثػػوالمخت انية ػػػما البرلمػػػية والسيػػػػالسياس
ال ػػف احتػػد مػػكـ البػػي الحػػمر الوزارة فػػستػػػُو لكي تبقى وتػػؾ أنػػذلفضبًل عف ,  يبياػػتنصػػل فاظيا بيذِه الثقة وا 

ؤدي إلى ػػػػػػػػػػػف الوزارة بأكمميا وتػقة مػػػؾ بسحب الثػػية وذلػػامنػػنوعييا التضػػة بػػػػيػػػػػياسػػػة السػػؤوليػػػػت المسػػتحرك
إلى استقالتو فيمكف القوؿ أف الوزارة أو الوزير استقالتيا, أو الفردية بسحب الثقة مف الوزير والتي تؤدي 

 .(ٕ)فييا العديد مف العوامؿ القانونية والسياسية الذي تؤثر  في السمطة مرىوف بثقة البرلماف

فنيؿ الثقة إجراء ضروري يستوجب عمى الوزارة أف تتقدـ بو فور تشكيميا أو خبلؿ فترة زمنية مف 
ا الحكومية لمحصوؿ عمى ثقة السمطة التشريعية كشرط لبقائيا تشكيميا ببرنامجيا الوزاري وتشكيمتي

ومنياجيا قبؿ  الحكومة. فيذا يعني أف ىذِه الرقابة يمارسيا البرلماف عمى تشكيؿ (ٖ)واستمرارىا في الحكـ
ممارسة اختصاصاتيا الدستورية كافة وليس عمى الوزارة ذاتيا, فالتنصيب القانوني أو الرسمي يحتاج إلى 

لماني إلقامة الحكومة وأف ىذِه الرقابة تكوف وجوبية وممزمة ألف الدساتير ُتمـز الوزارة أف تتقدـ قرار بر 
بمنياجيا الوزاري وتشكيمتيا الحكومية إلى البرلماف لكي تناؿ ثقتو كما ذكرنا سابقًا, فاقتراع البرلماف 

ىا الوزارة في ممارسة اعماليا, فنيؿ بالموافقة عمى التشكيمة الوزارية والمنياج الوزاري ىو أوؿ خطوة تخطو 
الثقة شرط دستوري ميـ والـز لتنصيب الحكومة وتولييا لمياميا في السمطة طالما يرتبط مصير الوزارة 
بنيؿ الثقة مف عدميا, وىذا يعني أف ىذِه الرقابة ىي ليست مجرد أداة بيد السمطة التشريعية يسعى مف 

ومنياجيا, بؿ ىي رقابة  الحكومةبلحظات االستشارية بشأف تشكيؿ خبلليا إلى مجرد ابداء الرغبات والم
, ويقـو  تسعى الحكومة مف خبلليا إلى نيؿ ثقة األغمبية النيابية لكي تمارس السمطة وتستمر في الحكـ

البرلماف بفحص التشكيمة الوزارية مف حيث صبلحيا أو عدمو ومدى توافر العمـ والخبرة والكفاءة في 
ة ألجؿ إدارة الببلد وحؿ المشكبلت وتستجيب لممستجدات بطريقة رشيدة تيدؼ إلى تحقيؽ اعضاء الوزار 

                                                           

. ود. إبراىيـ عبد العزيز ٚٔ, صٕٚٓٓ, دار رسبلف, دمشؽ, ٔعمى الحكومة, ط د. نعماف عطااهلل الييتي, الرقابة (ٔ)
 .ٜٕٛص, مصدر سابؽ, شيحا, النظـ السياسية )الدوؿ والحكومات(

دولة أحمد عبد اهلل, الثقة النيابية والوزارة )دراسة مقارنة(, بحث منشور في مجمة كمية  –د. عصاـ سعيد عبد العبيدي  (ٕ)
 .ٜٕٕ, صٕٛٔٓ(, ٕٗ(, العدد )ٚلقانونية والسياسية, كمية القانوف, جامعة كركوؾ, المجمد )القانوف لمعمـو ا

 .ٕٚص, مصدر سابؽ, فقير محمد (ٖ)
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. كما يفحص المنياج الوزاري مف حيث مدى دقتو ووضوحو واحتوائِو عمى التفصيبلت (ٔ)المصمحة العامة
يا العامة والمسائؿ االساسية التي تشكؿ خطة الحكومة وبيانيا لكيفية إدارة وتنظيـ شؤوف الببلد وسياست

الداخمية والخارجية وما ستقوـ بو الوزارة لحؿ المشكبلت ومعالجة األمور, والتي ينبغي أف تكوف منسجمة 
ومتناسقة ومبلئمة لمعطيات الواقع بكؿ تجمياتو السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية, كذلؾ ىذِه 

الوقوع في شبكة االنتياكات والمخالفات بحيث الرقابة تكوف وقائية ألنيا تيدؼ إلى وقاية الحكومة مف 
تمنع أو تحد منيا كما تيدؼ إلى الوقاية مف االزمات الوزارية والسيما بعد فوز الوزارة بالدعـ الصريح 

ال  الثقة فييا في أوؿ جمسة برلمانية يصوت فييا عمى عرضت والواضح مف قبؿ األغمبية النيابية وا 
 .(ٕ)ذلؾ

ذا كاف مف المتعارؼ  عميو أف تطرح الوزارة عمى البرلماف مسألة نيؿ الثقة بيا اثناء واليتيا, فأف وا 
, ألف الحكومة البرلمانية مفترض فييا الثقة فيي  بعض االنظمة الدستورية لمدوؿ المقارنة لـ تشترط ذلؾ

,  بات(يتـ تشكيميا عف طريؽ رئيس مجمس الوزراء )وىو زعيـ حزب األغمبية النيابية الفائز في االنتخا
وىذا األخير ىو الذي يقوـ باختيار زمبلئو الوزراء مف نفس حزب األغمبية الذي ينتمي إليِو وىذا ما سار 

, فأف زعيـ الحزب الفائز في االنتخابات والذي يتـ تعينو وزير أوؿ مف  عميو النظاـ الدستوري االنكميزي
ة الوزارية ال وجود ليا مف الجانب القانوني . لكف التشكيم(ٖ)قبؿ التاج ىو صاحب الحؽ في تأليؼ الوزارة

. (ٗ)إال بعد موافقة الممؾ عمى تأليفيا, وعمى ذلؾ فحؽ تشكيؿ الوزارة ىو اسمًا لمتاج وفعبًل لموزير األوؿ
بطمب نيؿ الثقة بمجرد  ٜٙٗٔو ٘ٚٛٔوفي فرنسا, فقد كانت الوزارات ُممزمة استنادًا لدستوري 

وعاـ  ٘ٚٛٔاختمؼ عما جرى العمؿ بو في ظؿ دستور عاـ  ٜٛ٘ٔأما دستور عاـ  .(٘)تنصيبيا
, فالوزارة غير ممزمة بطمب الثقة مف الجمعية الوطنية وتمارس اعماليا مف تاريخ صدور مرسـو ٜٙٗٔ

عية تنصيبيا, فالثقة مفترضة فييا, ومف الناحية العممية أف بعض الوزارات تمتـز بطمب الثقة مف الجم

                                                           
ود. سيرواف زىاوي, مصدر  .ٖٕ٘-ٖٕٗص, مصدر سابؽ, دولة أحمد عبد اهلل –د. عصاـ سعيد عبد العبيدي  (ٔ)

 .ٕٓٗسابؽ, ص
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘المصدر نفسو , ص (ٕ)
, مكتبػػػػػة السػػػػػنيوري, ٔـ لفتػػػػػو مشػػػػػاري , المسػػػػػؤولية السياسػػػػػية لمػػػػػوزارة فػػػػػي النظػػػػػاـ البرلمػػػػػاني )دراسػػػػػة مقارنػػػػػة( , طريكػػػػػ (ٖ)

 .ٖٖٗ, صٕٙٔٓبغداد , 
 .وما بعدىا ٖٕ٘ص,  , مصدر سابؽد. السيد صبري  (ٗ)
ــــةعمػػػػى أف ) ٜٙٗٔ( مػػػػف الدسػػػػتور الفرنسػػػػي لعػػػػاـ ٘ٗإذ نصػػػػت المػػػػادة ) (٘) ــــي بداي ــــة ف ــــيس الجميوري ــــار رئ ــــل  يخت ك

ـــوزراء ـــس ال ـــيس مجم ـــادة رئ ـــد االستشـــارات المعت ـــة  فصـــل تشـــريعي وبع ـــة الوطني ـــى الجمعي ـــر عم . ويعـــرض ىـــذا األخي
برنــــامج الــــوزارة التــــي ســــيتولى تشــــكيميا وسياســــتيا وال يمكــــن تعيــــين رئــــيس مجمــــس الــــوزراء والــــوزراء إال بعــــد أن 

 ...( . يحوز الرئيس ثقة الجمعية الوطنية
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في حيف لـ تمتـز بذلؾ وزارات أخرى, فقد قدـ دوبريو برنامج حكومتو عاـ  وزاريالوطنية حوؿ منياجيا ال
. وقد أثارت تمؾ (ٔ)ٜٗٙٔو ٕٜٙٔ, في حيف لـ يقدـ جورج بومبيدو عند توليو الوزارة عامي ٜٜ٘ٔ

المواقؼ الجدؿ حوؿ مدى التزاـ الوزارة بتقديـ منياجيا لنيؿ ثقة الجمعية الوطنية, حيث رأي البعض 
, في حيف ذىب رأي آخر ٜٛ٘ٔ( مف دستور جميورية فرنسا لعاـ ٜٗمادة )لنص ال ذلؾ تطبيقاً وجوب 

نما اشترط فقط المداولة بشأنيا أماـ مجمس الوزراء ,  إلى أف الدستور لـ يشترط تقديـ الوزارة لمنياجيا, وا 
القواعد  تباعدوف ا ,عمى برنامج الحكومة ُو بتقديـ طمب الثقة يتـ التصويتاألمر فأن أيًا كاف

 , ويتـ التصويت عمى المنياج باألغمبية البسيطة أو النسبية أي عمى اساس نصؼ عدد الخاصةبالميمة
, فإذا وضعت الوزارة في موقؼ االقمية التزمت  االصوات المشتركة في عممية االقتراع زائد واحد

 .(ٕ)باالستقالة

عمى  حكومةاشترط ضرورة حصوؿ ال فقد ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔأما الدستور المبناني لعاـ 
. إذ نص عمى أنُو يجب عمى الحكومة أف (ٖ)ثقة المجمس النيابي قبؿ ممارستيا لصبلحيات الدستورية

تتقدـ إلى مجمس النواب ببيانيا الوزاري لنيؿ الثقة خبلؿ فترة ثبلثيف يومًا مف تاريخ صدور مرسوـ 
عمى الوزارة أف تتقدـ بمنياجيا الوزاري دوف التشكيمة  . ىذا يعني أف الدستور المبناني أوجب(ٗ)تشكيميا

,  , وذلؾ خبلؿ مدة ثبلثيف يومًا مف تاريخ صدور مرسوـ تشكيميا الوزارية لكي تناؿ ثقة مجمس النواب
, كما أف  أف تتقيد بيا حكومةفالمشرع الدستوري كاف دقيقًا في تحديد ىذِه الفترة التي يجب عمى ال

غمبية المطموبة لمتصويت عمى نيؿ الثقة أو عدـ نيؿ الثقة لموزارة مما ينبغي الرجوع الدستور لـ يحدد األ
ذا تعادلت األصوات  إلى القاعدة العامة لمتصويت إذ تتخذ القرارات في مجمس النواب بأغمبية االصوات وا 

وذلؾ يكوف . ويجري التصويت عمى الثقة بطريقة المناداة باألسماء (٘)سقط المشروع المطروح لممناقشة
 ممتنع( وال يدخؿ عدد الممتنعيف عف التصويت في –ال ثقة  –الجواب بإحدى الكممات اآلتية: )ثقة 

                                                           
, ٕٛٓٓالمسػػػػػػػػػؤولية السياسػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػزاف , دار أبػػػػػػػػػو المجػػػػػػػػػد لمطباعػػػػػػػػػة , القػػػػػػػػػاىرة,  د. سػػػػػػػػػعيد السػػػػػػػػػيد عمػػػػػػػػػي , (ٔ)

, منشػػػػػػػورات ٔ. ود. حيػػػػػػػدر المػػػػػػػولى , التضػػػػػػػامف الػػػػػػػوزاري والحكومػػػػػػػات االئتبلفيػػػػػػػة )دراسػػػػػػػة مقارنػػػػػػػة( , طٛٓٔ-ٚٓٔص
 .ٚٗٙ, صٕٔٔٓزيف الحقوقية, بيروت , 

 .ٛٓٔص, د. سعيد السيد عمي , مصدر سابؽ  (ٕ)
 .ٕٕ٘ص, مصدر سابؽ, ي د. عمر حور  (ٖ)
 .ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔ/ ثانيًا( مف الدستور المبناني لعاـ ٗٙينظر: المادة ) (ٗ)
 .ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔ( مف الدستور المبناني لعاـ ٖٗينظر: المادة ) (٘)
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. في حيف اشترطت دساتير بعض الدوؿ األخرى أف تتقدـ الوزارة ببرنامجيا الوزاري (ٔ)حساب األغمبية
 .(ٕ)لنيؿ الثقة فور تشكيميا

عمى ثقة مجمس النواب قبؿ  حكومةأوجب حصوؿ الفقد  ٕ٘ٓٓأما دستور جميورية العراؽ لعاـ 
,  عضاء وزارتوأممارسة صبلحياتيا, إذ صرح عمى أف يعرض رئيس مجمس الوزراء المكمؼ اسماء 

, عند الموافقة عمى الوزراء منفرديف والمنياج  والمنياج الوزاري عمى مجمس النواب ويعد حائزًا ليذِه الثقة
فالحكومة في الدستور العراقي ليس ليا وجود قبؿ الحصوؿ عمى ثقة مجمس . (ٖ)الوزاري باألغمبية المطمقة

, أوليما لرئيس الحكومة ومنياجُو  . فالنص الدستوري جعؿ منح الثقة لمحكومة يمر بمرحمتيف(ٗ)النواب
, أي أف المجمس النيابي يتخذ قراره بنيؿ الثقة  الوزاري, والثانية التصويت عمى كؿ وزير بشكؿ منفرد

ومنياجيا الوزاري, ولكي يتمكف مجمس الوزراء عضاء أساس عنصريف ىما أارة مف عدميا عمى لموز 
, ويعرض اسماء ؼيتقدـ إليِو رئيس الحكومة المكم مجمس النواب مف ممارسة اختصاصُو يجب أف

ي فسحة مف الوقت , ويعط وزاري, ويزود المجمس النيابي بممفات الوزراءػػػػػػػياجو الػػػوزارية ومنػػػكيمتو الػػػتش
 لدراستيما, ومنياج الوزارة يحاؿ إلى لجنة خاصة ألعداد تقرير حولُو كما ذكرنا سابقًا, ويتبع ذلؾ مناقشة

, وعمى  , ويصوت المجمس النيابي عمى وزراء الحكومة فردًا فردًا بالقبوؿ أو الرفض تستغرؽ عدة أياـ
 .(٘)أو الرفض أو التعديؿ المنياج الوزاري في نفس الوقت ويكوف أيضًا بالقبوؿ

وقد جرت العادة عمى أف يتـ المناداة مف قبؿ رئيس الحكومة المكمؼ عمى كؿ وزير مرشح لنيؿ 
الثقة فيتـ التصويت عميو برفع االيدي مف قبؿ اعضاء مجمس النواب, وفي اثناء التصويت عمى وزراء 

ي أف يكوف التصويت الكترونيًا وليس برفع الحكومتيف الثانية والثالثة طالب بعض اعضاء البرلماف العراق
االيدي, لضماف الحرية في التصويت بعيدًا عف تأثير الكتؿ السياسية واالحزاب, باإلضافة إلى إف ىذِه 
اآللية تؤكد نيؿ الوزير الثقة بحصولو عمى االصوات المؤيدة البلزمة, لكف رئيس المجمس في الدورتيف 

صويت مف رفع االيدي إلى التصويت االلكتروني, فيمحظ أف الدستور المذكورتيف اعبله رفض تحويؿ الت
لـ يحدد آلية معينة لمتصويت, ومف الجدير بالذكر أف رئيس  العراقي والنظاـ الداخمي لمجمس النواب

مجمس النواب في الدورة االنتخابية الثالثة اضطر مرغمًا لتحويؿ التصويت إلى تصويت الكتروني عمى 

                                                           
 .ٖٕٓٓ( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب المبناني لعاـ ٘ٛينظر: المادة ) (ٔ)
تتقدم كل وزارة فور تشكيميا ( منُو عمى أف "ٜٛ, إذ نصت المادة )ٕٜٙٔلعاـ  الدستور الكويتيفي  ىو الحاؿ كما (ٕ)

 " .ببرنامجيا إلى مجمس األمة, ولممجمس أن يبدي ما يراه من مالحظات بصدد ىذا البرنامج
 .ٕ٘ٓٓ/ رابعًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٙٚينظر: المادة ) (ٖ)
 .ٙ٘ص, مصدر سابؽ, نيعذاب السكي حسيف (ٗ)
 .ٕٓٗود. سيرواف زىاوي , مصدر سابؽ , ص .ٙ٘ص, مصدر سابؽ, عذاب السكيني  حسيف (٘)
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داخمية والدفاع والسياحة(, بعد أف تعالت االصوات البرلمانية المنادية بجعؿ التصويت كؿ مف وزير )ال
التوافؽ عمى اسماء المرشحيف بيف الكتؿ السياسية ونتيجة ليذِه  ر, حيث لـ يج الكترونيًا عمى كؿ منيـ
ػػ )األغمبية ويصدر قرار نيؿ الثقة بػػػ .(ٔ)خفؽ المرشحيف الثبلث في نيؿ الثقةااآللية في التصويت 

 ؟ .ٕ٘ٓٓالمطمقة( فما ىو المقصود باألغمبية المطمقة لنيؿ الثقة لموزارة في دستور جميورية العراؽ لعاـ 

, تفسير تعبير )األغمبية المطمقة( الواردة في (ٕ)طمب مجمس النواب مف المحكمة االتحادية العميا 
عضاء المجمس أو أغمبية عدد أإذا كانت تعني / ثامنًا( في الدستور وفيما ٔٙ/ رابعًا( و )ٙٚالمادتيف )

/ أواًل(, ٜ٘غمبية عدد االعضاء الحاضريف عند تحقؽ نصاب االنعقاد المنصوص عميو في المادة )أ
غمبية عدد االعضاء الحاضريف أفأجابت المحكمة االتحادية العميا أف المقصود مف االغمبية المطمقة ىي 

, ولو / أواًل( مف الدستورٜ٘لبلنعقاد المنصوص عميو في المادة ) في الجمسة بعد تحقؽ النصاب القانوني
( ٘٘أراد واضع الدستور االغمبية المطمقة لعدد أعضاء المجمس ألوردىا صراحة كما فعؿ في المواد )

 .(ٖ)/ ثامنًا( مف الدستورٔٙ/ سادسًا( و)ٔٙ/ أواًل( و)ٜ٘و)

, وزارة ال تشكيؿس الحكومة واعضائيا قرار وبعد أف تناؿ الوزارة ثقة المجمس النيابي يصدر برئي
ساسية مف سمات النظاـ أوىو بذلؾ أغفؿ سمة  وزارةال تشكيؿإال أف الدستور أغفؿ مسألة إصدار قرار 

, بعد  التي توجب أف يكوف ذلؾ مف اختصاص رئيس الدولة ممكًا كاف أـ رئيس الجميورية البرلماني
بتوقيع رئيس الدولة إلى  وزارةلمرسوـ الرئاسي القاضي بتعييف الاقتراح رئيس مجمس الوزراء أي أف يكوف ا

 .(٘). وقد اخذت بذلؾ دساتير بعض الدوؿ(ٗ)جانب توقيع رئيس الحكومة استنادًا لقاعدة التوقيع المجاور

القاضي بتعييف  ٕٙٓٓ( لسنة ٕ, فقد صدر قرار رقـ ) ونظرًا ليذا الفراغ الدستوري الواضح
بقرار مف مجمس الوزراء, وصدر قرار مجمس الوزراء  ٕ٘ٓٓاعقبت صدور دستور  الوزارة األولى التي

( مف قبؿ مجمس الوزراء ٔ. وقبميما صدر قرار رقـ )(ٙ)( المتضمف تعييف الوزارات الشاغرةٖرقـ )

                                                           
 .ٕٔٓ-ٕٓٓ, مصدر سابؽ, يوسؼ الشكري , الحياة النيابية في العراؽ عمي  د. (ٔ)
 حادية العميا.والموجو إلى المحكمة االت ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٖ( الصادر في ٕٕٙ/ٖ/ٔينظر: كتاب مجمس النواب رقـ )  (ٕ)
. د. حسيف جبار النائمي , ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٕٔ( الصادر في ٕٚٓٓ/اتحادية/ٖٕينظر: قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ ) (ٖ)

 . ٙٔمصدر سابؽ , ص 
 .ٖٓص, مصدر سابؽ, كريـ لفتو مشاري –د. رافع خضر صالح شبر  (ٗ)
, القانوف االساسي العراقي لعاـ ٕٜٙٔلعاـ  بنانيالدستور الم, ٕٜ٘ٔلعاـ  الدستور االردنيإذ نص عمى ذلؾ  (٘)

ٜٕٔ٘. 
 .ٖٖٕص, مصدر سابؽ, طارؽ حرب, الوجيز في الوزارة العراقية (ٙ)
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, وأف صدور ىاتيف القراريف بتوقيع رئيس الحكومة لـ (ٔ)المتضمف احالة الحكومة االنتقالية عمى التقاعد
( مف الدستور مع ٙٚ, إال أنُو استند في ذلؾ إلى نص المادة ) لُو سند في الدستور وال في القانوف يكف

. لذلؾ كاف مف (ٕ)أف المادة المذكور لـ تخوؿ رئيس مجمس الوزراء صبلحية إصدار قرار تشكيؿ الوزارة
ري االداة القانونية التي األولى بالمشرع الدستوري أف يعالج ىذِه المسألة وأف يجعؿ مف المرسوـ الجميو 

 .(ٖ)يعيف بيا رئيس مجمس الوزراء والوزراء أسوة بالمراكز الوظيفية العميا في الدولة

 ًـاَـخـرع انـفـان                                                    

 اـــح ٔآحارْــم انخمــذو ٍَــػ

ة والمنياج الوزاري ومنحُو الثقة لموزارة ىو أوؿ يعد اقتراع البرلماف بالموافقة عمى التشكيمة الوزاري
, وقد يرفض البرلماف مف خبلؿ التصويت (ٗ)خطوة تخطوىا الوزارة في ممارسة اعماليا كما ذكرنا سابقاً 

ف لتقمد المناصب الوزارية ال نيؿ الثقة لموزارة الجديدة التي تـ تكميفيا, لوجود عناصر أو أفراد مرشحي
فأف ذلؾ يعد  الحالة التي لـ تمنح الثقة فييا . ففي مثؿ تمؾ(٘)أعضاء البرلمافة وف بموافقة اغمبييحض

عند تشكيميا ىو منعيا مف الحصوؿ عمى الثقة  وزارةبمثابة حجبًا لمثقة عف الوزارة, فحجب الثقة عف ال
اسقاط ويترتب عمى الحجب  ا الدستورية والسياسية واإلدارية, فتحوؿ دوف ممارسة اختصاصاتي النيابية

 .(ٙ)الحكومة بكامميا في حاؿ رفض البرلماف نيؿ الوزارة الثقة

ومع ذلؾ فأف الواقع العممي قد ال يوفر إمكانية حجب الثقة عف الحكومة السيما في ظؿ نظاـ 
, ومف ثـ يستطيع  الحزبيف التاـ كما في بريطانيا حيث البد أف يفوز أحد الحزبيف بأغمبية المقاعد النيابية

. فالحكومة ال تخشى حجب الثقة عنيا ألنيا (ٚ)بمفرده دوف حاجة إلى االئتبلؼ مع احزاب أخرىأف يحكـ 
, فأف الحزبيف الكبيريف ال يحصبلف عمى  . أما في ظؿ نظاـ الحزبيف الناقص(ٛ)تستند إلى أكثرية حزبية

                                                           
 .ٕٙٓٓ/ٙ/ٕٔ( في ٖٕٓٗ, المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )ٕٙٓٓ( لسنة ٔينظر: قرار رقـ ) (ٔ)
 .ٖٗٚص, مصدر سابؽ, ور النظاـ السياسي في العراؽد. حميد حنوف خالد, مبادئ القانوف الدستوري وتط (ٕ)
 .ٖٗٚص, نفسومصدر ال (ٖ)
 .ٕٓٗص, مصدر سابؽ, د. سيرواف زىاوي (ٗ)
 .ٖٗٗص, مصدر سابؽ, ريـ لفتو مشاريك (٘)
وطارؽ حرب , الدستور العراقي لسنة  .ٖٕٚص, مصدر سابؽ, دولة أحمد عبد اهلل –د. عصاـ سعيد عبد العبيدي  (ٙ)

 .ٕٓٙ, صٕٚٓٓ, منشورات دار حنش, بغداد, ٔومقاالت(, ط )بحوث ٕ٘ٓٓ
. ود. ثامر ٕٕٛ, صٕٚٓٓد. سعاد الشرقاوي, النظـ السياسية في العالـ المعاصر, كمية الحقوؽ, جامعة القاىرة,  (ٚ)

 .ٖٕٕ, صٕٗٓٓ, دار مجدالوي, عماف, االردف , ٔكامؿ محمد الخزرجي , النظـ السياسية الحديثة , ط
 .ٜٕٔ-ٕٛٔص, مصدر سابؽ, صالح الطراونة د. ميند (ٛ)
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)االئتبلؼ  اغمبية مطمقة داخؿ البرلماف ومف ثـ أنيما يمجأف إلى االئتبلؼ مع االحزاب الصغيرة
. ففي ىذِه الحالة (ٔ)الصغير(, أو االئتبلؼ معًا )االئتبلؼ الكبير( كما ىو الحاؿ في المانيا االتحادية

تكوف الحكومة أكثر فاعمية في االئتبلؼ الثاني منُو في االئتبلؼ األوؿ لمساندتيا مف قبؿ األغمبية 
 .(ٕ)االئتبلفية الكبيرة

عدـ نيؿ الثقة لموزارة مف قبؿ البرلماف, ومنيا الدستور وقد بينت دساتير بعض الدوؿ آثار 
)يجب عمى الوزير األول تقديم استقالة الحكومة  وُ ( عمى أنٓ٘إذ نصت المادة ) ٜٛ٘ٔالفرنسي لعاـ 

إلى رئيس الجميورية إذا وافقت الجمعية الوطنية عمى اقتراح الحكومة, أو إذا رفضت الموافقة عمى 
فالمشرع الفرنسي استمـز موافقة الجمعية الوطنية عمى  يان سياستيا العامة(برنامج الحكومة أو عمى ب

بياف السياسة العامة لموزارة وبخبلؼ ذلؾ إذا لـ تتوصؿ الجمعية الوطنية إلى قرار لبياف السياسة العامة 
اآلخر  ىو ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔ. والدستور المبناني لعاـ (ٖ)لموزارة كاف عمى األخير تقديـ استقالتو

أكد عمى أف ال تمارس الحكومة صبلحياتيا قبؿ نيؿ الثقة وال بعد استقالتيا أو اعتبارىا مستقيمة إال 
. وىذا يعني أف الحكومة ال ترى النور إال بعد حصوليا عمى ثقة (ٗ)بالمعنى الضيؽ لتصريؼ األعماؿ

ـ ومف ثـ تمارس صبلحياتيا مجمس النواب, فإذا ما اقترع المجمس عمى نيميا الثقة فأنيا تؤدي القس
فأف ذلؾ يعد بمثابة حجب لمثقة عف  لموزارة  بعدـ نيؿ الثقة  , أما إذا جاءت نتيجة االقتراع  الدستورية

أي االعماؿ اإلدارية التي  تزاوؿ األعماؿ إال بالمعنى الضيؽ, فضبًل عف ذلؾ أف ىذِه الوزارة ال  الوزارة
واـ سير المرافؽ العامة بانتظاـ واستمرار, وأف ىذا التصرؼ ترتبط بالتصرؼ اليومي والتي تتطمب د

اليومي ال يقتصر فقط عمى االعماؿ الروتينية التي يجب االستمرار في تسييرىا بؿ يشمؿ أيضًا التدابير 
, إال أنيا تبقى مع ذلؾ حكومة واقعية مؤقتة البد أف تقيدىا  اإلدارية العاجمة التي تحتميا الظروؼ

 .(٘)قانونية واضحة ودقيقةضوابط وشروط 

شار إلى أف الحكومة تعد حاصمة عمى الثقة عند أ, فقد ٕ٘ٓٓأما دستور جميورية العراؽ لعاـ 
, والمنياج الوزاري بأغمبية عدد اعضاء مجمس النواب الحاضريف وفقًا  الموافقة عمى الوزراء منفرديف

                                                           
 .ٕٕٛص, مصدر سابؽ, د. سعاد الشرقاوي (ٔ)
 .ٜٕٗص,  , مصدر سابؽدولة أحمد عبد اهلل  –د. عصاـ سعيد عبد العبيدي  (ٕ)
 .٘ص, مصدر سابؽ, عمار رحيـ الكناني, دور مجمس النواب الدستوري والقانوني إلقرار المنياج الوزاري ومراقبتو  (ٖ)
 .ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔ/ ثانيًا( مف الدستور المبناني لعاـ ٗٙينظر: المادة ) (ٗ)
. وكريـ لفتو مشاري, مصدر ٕٙٗ-ٕ٘ٗدولة أحمد عبد اهلل, مصدر سابؽ, ص –د. عصاـ سعيد عبد العبيدي  (٘)

ممي, الكويت, , مؤسسة الكويت لمتقدـ العٔ. ود. عادؿ الطبطبائي, اختصاصات الحكومة المستقيمة, طٖٖٗسابؽ, ص
 .ٙ٘, صٜٙٛٔ
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رية تكميؼ مرشح آخر بتشكيؿ الوزارة خبلؿ مدة . ويتولى رئيس الجميو (ٔ)لتفسير المحكمة االتحادية العميا
. يتبيف مف خبلؿ ذلؾ أنُو في حالة (ٕ)خمسة عشر يومًا في حاؿ عدـ نيؿ الوزارة ثقة المجمس النيابي

نجاح الوزارة في الحصوؿ عمى ثقة المجمس النيابي باألغمبية المطموبة لذلؾ, فأنيا تؤدي اليميف الدستورية 
ومف ثـ تقوـ الوزارة بممارسة صبلحياتيا  ( مف الدستورٓ٘في المادة )عمييا بالصيغة المنصوص 

( مف الدستور, أما في حالة فشؿ الوزارة بحصوليا عمى ىذِه ٓٛالدستورية بصورة رسمية طبقًا لممادة )
, ومف ثـ يتوجب عمى رئيس  الثقة فأف ذلؾ يعد حجبًا لمثقة عنيا أي سقوطيا وتعد كأف لـ تكف

ىذا التكميؼ خبلؿ خمسة عشر يومًا مف  يكوف ؼ مرشح آخر لتشكيؿ الوزارة عمى أفالجميورية تكمي
المكمؼ بتشكيميا مجمس الوزراء , وعمى أف يقوـ رئيس  تاريخ عدـ نيؿ الوزارة الثقة مف قبؿ مجمس النواب

 .(ٖ)/ ثانيًا( مف الدستورٙٚخبلؿ مدة اقصاىا ثبلثوف يومًا مف تاريخ التكميؼ استنادًا لممادة )

 
 غــراتــة انـغهــادل
 حـــتٕرٌـٍ انذســٍـانًٍ

نما عر  وقد ارتبطت  فتيا المجتمعات القديمة بشكؿ عاـاليميف الدستورية ليست حديثة العيد وا 
, ألنيا في نظر كافة الناس عمؿ مقدس  بالمفاىيـ الدينية ومف ثـ تكوف قوتيا الممزمة مستمدة مف الديف

يؤدي إلى اصابة الحانث بمكروه فاليميف تقميد مبعثُو اإليماف بوجود عدالة ال يجوز الحنث بو ألف الحنث 
وىنالؾ يميف تعرؼ باليميف . (ٗ)بيا تراقب تعيدات الفرد ووجوب الوفاءسامية متفوقة عمى الجميع 

القانونية وىي اليميف التي ينص عمييا في قوانيف الدوؿ كالنظاـ الداخمي لمبرلماف , ويفترض في ىذه 
يف اف تكوف مطابقة لميميف الدستورية وأف أداء اليميف يعد قانونيًا كونُو قد حدد مف خبلؿ القانوف سواء اليم

ويرجع تاريخ اليميف الدستورية إلى دستور الواليات المتحدة كاف مصدرُه الدستور او النظاـ الداخمي, 
يراد اليميف في نصوصيا إوبعد ذلؾ اتجيت أكثرية دساتير الدوؿ عمى  ,(٘)ٚٛٚٔاالمريكية لعاـ 

                                                           
 .ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٕٔ( الصادر في ٕٚٓٓ/اتحادية/ٖٕينظر: قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ ) (ٔ)
 .ٕ٘ٓٓ/ خامسًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٙٚينظر: المادة ) (ٕ)
ي, مصدر سابؽ, . وكريـ لفتو مشار ٕٛٗدولة أحمد عبد اهلل, مصدر سابؽ, ص –د. عصاـ سعيد عبد العبيدي  (ٖ)

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ. ود. سيرواف زىاوي, مصدر سابؽ, صٖٗٗص
حسيف شعبلف حمد, التنظيـ القانوني لمركز النائب في السمطة التشريعية )دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير مقدمة إلى  (ٗ)

 وما بعدىا. ٚٙ, صٕٕٔٓمجمس كمية القانوف, جامعة بابؿ, 
, د. أفيف خالد  ٖٗ٘, صٕٔٔٓ, دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عماف, ٔتوري, طد. عصاـ عمي الدبس, القانوف الدس (٘)

 .ٜٚعبد الرحمف, مصدر سابؽ , ص
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لزاـ كؿ مف يمارس السمطة الدستورية . وعميو سنقسـ ىذا (ٔ)بتأديتيا وىو ما يفرض االلتزاـ بمضمونيا  وا 
 -المطمب إلى فرعيف وعمى النحو اآلتي:

 . : مفيوم اليمين الدستورية الفرع األول

 . داء اليمين الدستوريةأ:  الفرع الثاني

 رع األٔلـفـان
 حــٍ انذستٕرٌــًٍٍٕو انــيفٓ

تعد اليميف الدستورية مف الموضوعات الميمة وقد أثارت الجدؿ المستمر بيف فقياء القانوف 
الدستوري منذ نشأتيا, وذلؾ تبعًا العتبار اليميف كأساس لمباشرة الشخص المكمؼ بإداء مياـ وظائفو مف 

,  متعمؽ بحماية الدستور ومبادئو. ووصؼ اليميف بالدستورية جاء بسبب صيغتيا ومضمونيا ال(ٕ)عدمو
لذلؾ فأف مف يؤدييا ىـ مف ممثمي السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية المسؤوليف عف إدارة شؤوف الدولة 

, البد مف التطرؽ إلى تعريؼ اليميف الدستوري لغة  .ولبياف مفيوـ اليميف الدستورية(ٖ)لدستورىا وفقا
 -واصطبلحًا وعمى النحو االتي:

 : : تعريف اليمين في المغةأوالً 

ولفظ اليميف في المغة لُو عدة معاٍف,  .(ٗ)اليميف كممة مؤنث مفردة وجمعيا َأيْمُف وأْيماَف وأياُمف
. أو الجية اليمنى كما (٘)((ًما تهك بيمينك يا مٌسى))فأما أف يقصد بيا اليد اليمنى كما في قولِو تعالى: 

. كما اطمؽ اليميف عمى الحمؼ والقسـ وسمي الحمؼ (ٙ)عَهِ انشَّمِال عِزِيهَ(())عَهِ انْيمِيَهِ ًَفي قولِو تعالى: 
صاحبو, ألف اليميف فييا باسـ يميف, فالناس كانوا إذا تحالفوا ضرب كؿ شخص منيـ يمينو عمى يميف 

                                                           
 .ٚٙص, مصدر سابؽ, شعبلف حمد حسيف (ٔ)
صفا عباس كبة, اليميف الدستورية في الدساتير العراقية, بحث منشور في مجمة العمـو  –د. مصدؽ عادؿ طالب  (ٕ)

 .ٕ, صٖٕٔٓ(, ٕ(, العدد )ٜٕانوف, جامعة بغداد, المجمد )القانونية, كمية الق
د. زىراء عبد الحافظ محسف, اليميف الدستورية ما ليا وما عمييا, بحث منشور في مجمة الكوفة لمعمـو القانونية  (ٖ)

 .ٕٖٙ, صٜٕٔٓ(, ٓٗوالسياسية, كمية القانوف, جامعة الكوفة, العدد )
 .ٕٛٔ٘ص, مصدر سابؽ, ود. أحمد مختار عمر .ٕ٘ٙجبراف مسعود, مصدر سابؽ, ص (ٗ)
 ( مف سورة طو.ٚٔاآلية ) (٘)
 ( مف سورة المعارج.ٖٚاآلية ) (ٙ)
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( الموضع المقسم. أما القسـ فيو أقسـ باهلل أي حمَؼ بو, و)(ٔ)بيا وترجيح جية عمى أخرىحاتقوية لص
, واليميف قد تأتي في المغة أيضًا بمعنى القوة (ٕ)))ًأَقَسمٌُا بِاهللِ جَيْدَ أَيْماوِيِمَ((الذي حمؼ فيو قاؿ تعالى: 

))ًَإِن . وتأتي أيضًا بمعنى العيد كما في قولِو تعالى: (ٖ)((نَأَخَذْوَا مِنْوُ بِانيمَني))والقدرة كما في قولِو تعالى: 

 .(ٗ)بَعْدِ عَيْدِىِمْ(( وَّكثٌُا أَميْاوَيُم مَّه

إليِو بأمانة  أوكؿفاليميف أو القسـ إشياد اهلل تعالى عمى صدؽ نوايا مف يحمفُو, بأف يقوـ بما 
ر ويراقبُو في كؿ واخبلص وأف يرعى مصالح شعبو مع عممو المطمؽ بأف اهلل مطمع عمى السرائر والظواى

, فإذا صدؽ بقولِو وعممو تحققت  ى صدؽ القوؿلذلؾ فأف متولي المنصب يشيد اهلل عم أقوالو وأفعالو
تحقؽ األىداؼ سيخدـ األمة التي أوكمت إليِو أمر خدمتيا, فاليميف ب, و  ىداؼ التي وجد مف أجميااأل

, فيمكف القوؿ أف اليميف الدستورية أو القانونية  صمة بيف الفرد وربو ويترجميا إلى أفعاؿ في الحياة الدنيا
 .(٘), وأف اهلل رقيب عمى االعماؿ فظ التوازف في العمؿليا أىمية كبيرة في ح

 : ثانيًا: تعريف اليمين اصطالحاً 
ُعرفت اليميف الدستورية بأنيا تمؾ اليميف المنصوص عمييا في صمب الدستور والتي يتوجب 

 , وطبقًا لمصيغة التي يحددىا الدستور, وغالبًا ما يكوفمجمس الوزراء عضاء أإداؤىا مف قبؿ رئيس و 
. أيضًا يقصد (ٙ)اليدؼ منيا وضع الحالؼ أماـ اهلل وأماـ ضميره في إداء الواجبات المنوط بو إدائيا

عضاء السمطة أ, وكذلؾ مجمس الوزراء باليميف الدستورية بأنيا قسـ يؤديو كؿ مف رئيس الدولة واعضاء 
ساس عرؼ أأو عمى  ,(ٚ), وذلؾ بناًء عمى نص وارد في الدستور قبؿ ممارسة مياـ مناصبيـ التشريعية

   .(ٛ)دستور جار

                                                           
 .ٕٕٕص, مصدر سابؽ, د. أردالف نور الديف محمود (ٔ)
 ( مف سورة النور.ٖ٘اآلية ) (ٕ)
 ( مف سورة الحاقة.ٗ٘اآلية ) (ٖ)
 ( مف سورة التوبة.ٕٔاآلية )(ٗ)
, المركز العربي لمنشر ٔكيمي, اليميف الدستورية والضمانات المقررة لحماية الوظيفة النيابية, طد. عمي مجيد الع (٘)

 .ٓٚ, صٕٛٔٓوالتوزيع, القاىرة, 
 .ٔٔٔص, مصدر سابؽ, د. مصدؽ عادؿ طالب, الوزير في الدساتير العراقية )دراسة تحميمية مقارنة( (ٙ)
 .ٜٖ٘, صٕٓٔٓسامة لمنشر والتوزيع, األردف, عماف , دار أٔد. وضاح زيتوف, المعجـ السياسي, ط (ٚ)
 .ٕٖٙص, مصدر سابؽ, د. زىراء عبد الحافظ محسف (ٛ)



 

(140( 
 

يتضح مف التعريؼ المذكور أف اليميف الدستورية ىو اليميف أو اإلقرار الذي يقوـ بِو الشخص 
, وعادة ما يكوف منصبًا في الحكومة أو داخؿ ىيئة دينية كما أنُو قد  داء واجبات منصبوأقبؿ القياـ ب

القوانيف الوطنية  تنص, وغالبًا ما  ؿ موظفي المنظمات األخرىداء اليميف أحيانًا مف قبأيشترط القياـ ب
عمى ىذا الشرط قبؿ مزاولة مياـ المنصب وقد يجري اليميف في مراسيـ االفتتاح كالجمسات االفتتاحية 

, أيضًا قد يجري بصورة خاصة.  , أو لدى التتويج أو أي مراسيـ ليا عبلقة بتولي المنصب لمبرلمانات
 (.ٔ)داءُه خبلؿ مراسيـ عامةأداء اليميف بصورة خاصة ثـ يعاد أف يمكف أف يتـ وفي بعض االحيا

 ًـاَـرع انخـفـان                                                  

 حــتٕرٌـٍ انذسـًٍـداء انٍأ

أو ما في حكميا مف  الحكومةداء اليميف الدستورية لتولي منصب رئاسة الدولة أو أأف  
اصبحت مف األمور الضرورية الستكماؿ بروتوكوالت التعييف  ,دستورية الميمة في الدولةالمناصب ال

مجمس الوزراء عضاء أداء اليميف الدستورية أىـ وأوؿ التزاـ يقع عمى عاتؽ أ. لذا فأف (ٕ)لممنصب المعيف
ة بنص ُممـز يتوجب , فيتجسد اليميف في بدء الوالية الوزاري الذيف يتـ اختيارىـ ألشغاؿ المناصب الوزارية

بؿ الشروع في , وذلؾ ق داؤُه في جمسة عمنية أماـ البرلماف تحدد ليذِه الغايةأعضاء مجمس الوزراء أعمى 
عتبار المرشح المنتخب ا,  ليبدأ مف المصادقة عمى التشكيمة الوزارية والمنياج الوزاري مباشرة اعماليـ

مف تاريخ المصادقة عمى التشكيمة  ية ابتداءًا عضوًا في مجمس الوزراء ويتمتع بجميع حقوؽ العضو 
 .(ٖ)داء اليميف الدستوريةأوالمنياج الحكومي وال يمكنُو مباشرة ميامو إال بعد 

, تمارس أماـ الشعب  داء اليميف يكوف بشكؿ مراسيـ معينة تختمؼ مف دولة إلى أخرىأوأف 
ساس أف يأخذ اإلنساف المسؤوؿ عيد أماـ أى وىذِه المراسيـ تقوـ غالبًا عمبصورة مباشرة أو غير مباشرة 

اهلل بالقسـ أو اليميف, وىذا يعني أف اليميف الدستورية تصطبغ بالصبغة الدينية فيي تقوـ عمى فكرة 
اليميف حسب معتقد الفرد الحالؼ أو  ىآلخر, ومف ىذا المنطؽ يجب أف تؤداإليماف باهلل وحساب اليـو ا

, أما إذا كاف المسؤوؿ )الحالؼ( غير مسمـ فيحمؼ عمى  القسـ باهلل, فإذا كاف مسممًا يكوف  ديانتو
يعتقد بو أو أف يأخذ العيد أماـ نفسو وأماـ الناس بالتأكيد عمى تأدية ميامو بحيادية   الكتاب الذي

                                                           
د. عمي مجيد العكيمي , اليميف الدستورية, بحث منشور في مجمة الحقوؽ, كمية القانوف, جامعة المستنصرية, المجمد  (ٔ)
 .ٕ, صٕٚٔٓ(, ٖٔ(, العدد )ٕ)
 .ٔص, مصدر سابؽ, يميف الدستوريةمجيد العكيمي, العمي  د. (ٕ)
 .ٛٗ-ٚٗ, مصدر سابؽ, (ٕ٘ٓٓد. حناف محمد القيسي, مجمس الوزراء العراقي )قراءة في دستور  (ٖ)
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وترد صيغة اليميف غالبًا بنص الدستور, وتبعًا لذلؾ فيي قاعدة قانونية  .(ٔ)واخبلص وأمانة وليس القسـ
رية تكتسب القيمة القانونية ذاتيا لمدستور, لذلؾ عند إداء صيغة اليميف يجب أف تكوف في أصؿ دستو 

الدستور دوف إجراء تعديؿ أو زيادة أو نقصاف ألنُو عندىا يعتبر تعديؿ بنص دستوري وىذا التعديؿ ال 
بيعة سياسية وقانونية في . كما أف اليميف الدستورية تعد ذات ط(ٕ)يجوز إال وفقًا إلجراءات يقررىا الدستور

 عيةصفو أحد مصادر المشرو , إذ تشمؿ الطبيعة القانونية لميميف في قياـ الدستور بتنظيميا بو  آف واحد
, إذ تحتوي عمى  أما الطبيعة السياسية ليا فتتمثؿ في مضموف الواجبات التي تتضمنيا صيغة اليميف

  .(ٖ)العديد مف الواجبات السياسية

, إال  داء اليميف الدستورية قبؿ المباشرة بالمياـأ ؽ دساتير الدوؿ البرلمانية عمىتفاأوبالرغـ مف 
لـ  ٜٛ٘ٔلعاـ  ىادستور فأف  مثبلً  , ففي فرنسا داء القسـ أمامياأأنيا تختمؼ مف حيث الجية التي يجب 

اـ , كذلؾ الدستور المبناني لعمجمس الوزراء عضاء أداء اليميف مف قبؿ رئيس و أينص عمى وجوب 
 ئوِ مف قبؿ رئيس مجمس الوزراء واعضا داء اليميفأيتضمف نصًا يتعمؽ ب لـ ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔ

ولعؿ السبب في ذلؾ ىو أف لبناف تأثرت في انظمتيا ودساتيرىا وثقافتيا القانونية بالمنيج التقميدي 
 .(ٗ)الفرنسي

دي رئيس مجمس لكف نجد دساتير بعض الدوؿ تشترط في نصوصيا الدستورية عمى أف يؤ 
. إال أف االتجاه األكثر انسجامًا (٘)الوزراء والوزراء قبؿ مباشرة مياميـ اليميف الدستورية أماـ رئيس الدولة

. وىو (ٙ)عضاء مجمس الوزراء اليميف الدستورية أماـ البرلمافأئ النظاـ الديمقراطي ىو أف يؤدي مع مباد

                                                           
 .ٕٖٛص, مصدر سابؽ, د. زىراء عبد الحافظ محسف (ٔ)
 .ٕٖٛص, نفسومصدر ال (ٕ)
 .ٖٔص, مصدر سابؽ, صفاء عباس كبة –د. مصدؽ عادؿ طالب  (ٖ)
, مصػػػػػػػػدر سػػػػػػػػابؽ, يػػػػػػػػد العكيمػػػػػػػػي, اليمػػػػػػػػيف الدسػػػػػػػػتورية والضػػػػػػػػمانات المقػػػػػػػػررة لحمايػػػػػػػػة الوظيفػػػػػػػػة النيابيػػػػػػػػةمجعمػػػػػػػػي  د. (ٗ)

 .ٚٙص
( عمى أف )يؤدي رئيس مجمس الوزراء واعضاء الحكومة ٘ٙٔ, إذ نص في المادة )ٕٗٔٓلعاـ  الدستور المصريمنيا  (٘)

باهلل العظيم أن احافظ مخمصًا عمى النظام أقسم أماـ رئيس الجميورية قبؿ مباشرة مياـ مناصبيـ اليميف اآلتية: "
الجميوري, وأن احترم الدستور والقانون, وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة, وأن احافظ عمى استقالل الوطن 

( عمى أف )يؤدي رئيس الوزراء والوزراء ٖٗفي المادة ) ٕٜ٘ٔلعاـ  الدستور االردني(, وصرح ووحدة وسالمة أراضيو"
"أقسم باهلل العظيم أن أكون مخمصًا لمممك, وأن احافظ عمى اعماليـ أف يقسموا أماـ الممؾ اليميف الثانية  قبؿ مباشرتيـ

 (.الدستور, وأن أخدم األمة وأقوم بالواجبات الموكولة ألي بأمانة"
 .ٙ٘ص, مصدر سابؽ, سروة شريؼ حمو صالح (ٙ)
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يؤدي رئيس مجمس , إذ صرح عمى أف ٕ٘ٓٓلعراؽ لعاـ ما تبناه المشرع الدستوري في دستور جميورية ا
اليميف الدستورية أماـ مجمس النواب بالصيغة المنصوص عمييا في مجمس الوزراء الوزراء واعضاء 

داء اليميف أماـ مجمس النواب ىو األقرب ا. فاتجاه الدستور العراقي بجعؿ (ٔ)( مف الدستورٓ٘المادة )
أما إجراءات .(ٕ)بنوابوف أماـ مجمس النواب إنما ىو إداء أماـ الشعب ممثبًل داء اليميالممنطؽ, باعتبار إف 

تتمثؿ بوجوب تحقؽ نصاب جمسة مجمس النواب  مجمس الوزراء والوزراءداء اليميف مف قبؿ رئيس أ
باألغمبية المطمقة ألعضاء مجمس النواب الحاضريف, وفي حالة عدـ تحقؽ النصاب المذكور يصار إلى 

يعمف الرئيس تأجيؿ الجمسة  , فإذا لـ يكتمؿ أيضاً  ف نصؼ ساعةاح الجمسة لمدة ال تقؿ عتأجيؿ افتت
مجمس الوزراء داء اليميف إال بعد عرض رئيس ا. كما يتوجب أف ال يتـ (ٖ)ُويعيف موعدًا آخرًا النعقادىا

اصة التي يرأسيا المجنة الخ نتياءا, وبعد  عضاء وزارتو والمنياج الوزاري عمى المجمس النيابيأسماء أ
كما ذكرنا سابقًا, وبعد  ير يقدـ لممجمس قبؿ التصويت عميوأحد نائبي رئيس المجمس مف أعداد التقر 

ء عضاء مجمس الوزراأقبؿ رئيس و مف  داء اليميفأاكتماؿ التصويت عمى الوزارة بأكمميا يصار إلى 
ف ثـ يرددىا رئيس مجمس الوزراء وم يس المجمس النيابي بتبلوة الصيغةبالصيغة المحددة بعد قياـ رئ

 . (ٗ)والوزراء

 

 

 

 

                                                           
أقسم باهلل العمي العظيم, أن وزراء أداؤىا بالصيغة اآلتية: )تتمثؿ صيغة اليميف التي يتوجب عمى رئيس الوزراء وال (ٔ)

أؤدي ميماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان واخالص, وأن احافظ عمى استقالل العراق وسيادتو, وأرعى مصالح شعبو, 
ات العامة وأسير عمى سالمة أرضو وسمائو ومياىو وثرواتو ونظامو الديمقراطي االتحادي, وأن أعمل عمى صيانة الحري

 (.والخاصة, واستقالل القضاء, والتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد, واهلل عمى ما أقول شييد
 .ٖٕٓص, مصدر سابؽ, صبيح وحوح العطواني (ٕ)
 .ٕٕٔصمصدر سابؽ,  الوزير في الدساتير العراقية )دراسة تحميمية مقارنة(, ,د. مصدؽ عادؿ طالب (ٖ)
 .ٕٙٓٓف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ ( مٜٗينظر: المادة ) (ٗ)



 

 

                    

 اخلامتة                  
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 اخلامتح                                                       
بحثنا في موضوع )الحؽ الدستوري في تسمية رئيس مجمس الوزراء المكمؼ بتشكيؿ الحكومة في 

مقترحات دراسة مقارنة( وتوصمنا إلى مجموعة مف النتائج وال – ٕ٘ٓٓيورية العراؽ لعاـ ظؿ دستور جم
 يمكف إجماليا بما يأتي:

  . أوال: النتائج

الحظنا في مجرى بحثنا أف صبلحية تسمية رئيس الوزراء ىي واحدة مف أىـ الصبلحيات  -ٔ
السائد لكؿ دولة. وعميو وجدنا في  الدستورية لرئيس الدولة وأف كانت متفاوتة طبقًا لمنظاـ السياسي

النظاـ البرلماني البريطاني لـ يعد بإمكاف رئيس الدولة )الممؾ( اختيار الوزير األوؿ ويبدو األمر 
وكأف الناخبيف ىـ الذيف يختارونو. بينما في النظاـ شبو البرلماني الفرنسي يسمي رئيس 

ليس مجرد تعييف. وفي العراؽ طبقًا الجميورية رئيس الوزراء أنيا صبلحية تسمية حقيقية و 
( ٙٚرأينا أف اختيار رئيس مجمس الوزراء يتـ بناء عمى االستحقاقات االنتخابية )ـ ٕ٘ٓٓلدستور 

أف  ٕ٘ٓٓولكف الواقع السياسي كشؼ عف ىذا االختصاص وأىميتو فبلحظنا في ظؿ دستور 
ف مرة مما دفعيا إلى تقديـ مرشح رئيس الجميورية رفض مرشح الكتمة النيابية األكثر عددًا أكثر م

آخر لمنصب رئيس مجمس الوزراء وىنا يقوـ رئيس الجميورية في سياؽ تسمية رئيس مجمس 
 الوزراء بدوًر ميـ ومحوري.

يوجب قياـ رئيس الجميورية  ٕ٘ٓٓ/أواًل( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٙٚأف نص المادة ) -ٕ
لتشكيؿ مجمس الوزراء, مما ثار الجدؿ الواسع عمى  بتكميؼ مرشح الكتمة النيابية األكثر عدداً 

المستوى القانوني والسياسي بشأف تحديد المقصود مف عبارة )الكتمة النيابية األكثر عددًا(, عمى 
 الرغـ مف صدور قرار المحكمة االتحادية العميا الذي حدد عبارة الكتمة النيابية األكثر عددًا.

إلى قياـ رئيس  ٕ٘ٓٓمسًا( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ /ثالثًا, خاٙٚيشير نص المادة ) -ٖ
الجميورية بتكميؼ مرشح آخر في حاؿ أخفاؽ المرشح األوؿ بتشكيؿ الحكومة خبلؿ مدة أقصاىا 
ثبلثوف يومًا مف تاريخ التكميؼ. أو في حاؿ عدـ نيؿ تشكيمتو الوزارية ومنياجو الوزاري الثقة مف 

الدستوري جاء مطمقًا فيما ذىب إليِو , إذ لـ يشترط في المرشح قبؿ مجمس النواب, وأف المشرع 
 الجديد أف يكوف منتميًا إلى الكتمة النيابية األكثر عددًا.

إف اختيار الوزراء يكوف مف اختصاص رئيس مجمس الوزراء المكمؼ , لكف الواقع السياسي في  -ٗ
اختيار وزرائِو , فيو مقيد  العراؽ يشير إلى أف رئيس مجمس الوزراء المكمؼ لـ يكف حرًا في

باالستحقاقات االنتخابية والتوافقات السياسية بيف الكتؿ البرلمانية , فبل بد مف اشتراؾ جميع الكتؿ 



 

(033) 
 

السياسية الممثمة في المجمس النيابي في عممية ترشيح ممثميف لتولي عضوية مجمس الوزراء, فيتـ 
لوزراء المكمؼ ورؤساء الكتؿ النيابية الفائزة اختيار الوزراء عف طريؽ التشاور بيف رئيس مجمس ا

 في االنتخابات.

إلى مسألة إصدار قرار تشكيؿ الوزارة , إذ لـ يسمي  ٕ٘ٓٓلـ يشر دستور جميورية العراؽ لعاـ  -٘
الجية المختصة بإصدار قرار التشكيؿ عمى الرغـ مف أف قواعد النظاـ البرلماني توجب أف يكوف 

رية )سواء كاف ممكًا أـ رئيس جميورية( بعد اقتراح رئيس ذلؾ مف اختصاص رئيس الجميو 
 مجمس الوزراء.

حموؿ رئيس الجميورية محؿ رئيس مجمس الوزراء عند  ٕ٘ٓٓأجاز دستور جميورية العراؽ لعاـ  -ٙ
/أواًل( مف الدستور, ولـ ينط ىذا االختصاص إلى ٔٛخمو منصبو ألي سبب كاف بموجب المادة )

( منُو عمى أف )يكوف ٜٖٔمى الرغـ أف الدستور نص في المادة )نائب رئيس مجمس الوزراء ع
لرئيس مجمس الوزراء نائباف في الدورة االنتخابية األولى( ويشير واقع الحاؿ إلى وجود ثبلثة نواب 

 لرئيس مجمس الوزراء في الدورة االنتخابية الثانية وما بعدىا.

احالة المنياج الوزاري إلى لجنة  ٕٙٓٓجاء في النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ  -ٚ
/ثانيًا( مف النظاـ الداخمي, ثـ يتـ تقديـ ىذا ٜٗخاصة لدراستو وأعداد تقرير عنُو طبقًا لممادة )

التقرير إلى الييئة العامة لمجمس النواب ليقوـ أعضاء المجمس بمناقشتو لكي يتـ التصويت عمى 
 المنياج الوزاري.

ارنة في موقفيا مف أداء اليميف الدستورية فبعض الدوؿ لـ تنص في تباينت دساتير الدوؿ المق -ٛ
دساتيرىا عمى أداء اليميف الدستورية مف قبؿ رئيس وأعضاء مجمس الوزراء كما في بريطانيا 

فقد نص عمى إداء اليميف الدستورية مف  ٕ٘ٓٓوفرنسا ولبناف, أما دستور جميورية العراؽ لعاـ 
 اء قبؿ مباشرة أعماليـ أماـ مجمس النواب.قبؿ رئيس وأعضاء مجمس الوزر 

 مقترحات .ثانيًا: ال

المتعمقة بقياـ رئيس  ٕ٘ٓٓ/أواًل( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٙٚنقترح تعديؿ نص المادة ) -ٔ
الجميورية بتكميؼ مرشح الكتمة النيابية األكثر عددًا بتشكيؿ مجمس الوزراء ليكوف التعديؿ 

يورية مرشح الكتمة الفائزة في االنتخابات بتشكيؿ مجمس الوزراء(( كاآلتي: ))يكمؼ رئيس الجم
وذلؾ لقطع الطريؽ أماـ االجتيادات واالختبلفات السياسية والفقيية الخاطئة التي تؤدي إلى 

 تأخير تشكيؿ الحكومة.
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ح نقترح حؿ إشكالية مفيوـ )الكتمة النيابية األكثر عددًا( بقانوف مف مجمس النواب أو بقرار واض -ٕ
وصريح مف المحكمة االتحادية العميا واعتماده في الدورات االنتخابية القادمة, وعدـ الخوض في 
إشكالية الكتمة النيابية األكبر مجددًا, ألنيا كانت سببًا في تأخير تشكيؿ الحكومات السابقة 

 والحكومة الحالية.

عمى نحو  ٕ٘ٓٓلعراؽ لعاـ /ثالثًا, خامسًا( مف دستور جميورية اٙٚنقترح تعديؿ نص المادة ) -ٖ
يبيف فييا مف ىي الكتمة التي ترشح رئيس مجمس الوزراء في حاؿ أخفاؽ المرشح األوؿ الذي 
رشحتو الكتمة النيابية األكثر عددًا لتشكيؿ الحكومة. إذ أنُو في حالة عدـ نيؿ الوزارة ثقة مجمس 

جمس بعد عرضو الوزراء منفرديف النواب مف خبلؿ االخفاؽ في تمرير المنياج الوزاري أو ثقة الم
والتي تشترط االغمبية المطمقة لعدد أعضاء مجمس النواب ولـ يوضح الدستور في حالة اخفاؽ 
المرشح ما ىي شروط وطبيعة المرشح الجديد وىؿ سيكوف مف نفس الكتمة النيابية التي رشحت 

ف الكتمة النيابية التي تمييا األوؿ لرئاسة مجمس الوزراء أـ سيكمؼ رئيس الجميورية مرشحًا آخر م
في عدد المقاعد وىو ما سارت عميو بعض الدوؿ وما ىي صبلحية رئيس الجميورية باختيار 

 المرشح وىؿ سيكوف مف الكتمة األكبر أـ مف غيرىا.

نوصي بأف ُيمنح رئيس مجمس الوزراء المكمؼ الحرية المطمقة في اختيار وزرائو مف دوف تدخؿ  -ٗ
وأف منح مثؿ ىذِه الحرية يقضي عمى أسموب اشغاؿ الوزارات بالوكالة ما داـ الكتؿ النيابية , 

 اختيار الوزراء ال يحتاج إلى توافؽ سياسي بيف الكتؿ النيابية.

نوصي المشرع العراقي إلى النص في الدستور عمى أف يكوف تشكيؿ الحكومة بمرسـو جميوري  -٘
 الوزراء استنادًا لقاعدة التوقيع المجاور. بتوقيع رئيس الجميورية إلى جانب توقيع رئيس مجمس

نقترح تنظيـ الشروط المطموب توافرىا في الوزير ضمف نصوص الدستور وليس مجرد النص  -ٙ
عمى بعضيا وترؾ البعض اآلخر لتنظيـ القانوف العادي, لما ليذا المنصب مف أىمية كبيرة في 

لمجاؿ أماـ المشرع العادي لمتحكـ بيذِه الدولة وألف التنظيـ السميـ ليا يقضي ذلؾ حتى ال يفسح ا
 الشروط.

عمى نحو يحؿ فيو  ٕ٘ٓٓ/أواًل( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ ٔٛنقترح تعديؿ نص المادة ) -ٚ
نائب رئيس مجمس الوزراء محؿ رئيس مجمس الوزراء بداًل مف رئيس الجميورية عند خمو منصب 

ئب مف الوزارة واطبلعو عمى سير أعماليا رئيس مجمس الوزراء ألي سبب كاف , بحكـ قرب النا
اليومية , كما أف حموؿ رئيس الجميورية محؿ رئيس مجمس الوزراء يخالؼ مبادئ الثنائية 
التنفيذية .
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 ادلصادر 

 انمرآٌ انكرٌى

 ادلؼاجى انهغٌٕح ٔانمٕايٍس : أٔال  
 .ٜٓٙٔوت, , دار مكتبة الحياة, بير ٘, معجـ متف المغة, ج أحمد رضا -ٔ
 .ٕٛٓٓ, عالـ الكتب, القاىرة, ٔأحمد مختار عمر, معجـ المغة العربية المعاصرة, طد.  -ٕ
 .ٕٜٛٔ, دار العمـ لممبلييف, بيروت, ٔجبراف مسعود, الرائد الصغير, ط -ٖ
, ٔصبلح مطر, القاموس القانوني الثبلثي, طد.   –موريس نخمة د.   –رومي بعمبؾ د.  -ٗ

 .ٕٕٓٓلبناف,  ,بيروت ,الحقوقيةمنشورات الحمبي 
زيف عبد اليادي, القاموس البرلماني العربي, الييئة المصرية العامة د.   –عمي الصاوي د.  -٘

 .ٖٕٔٓ ,القاىرةلمكتاب, 
 .ٕٛٓٓ, دار احياء التراث العربي, بيروت لبناف,  ناصر سيد أحمد وآخروف, المعجـ الوسيطد.  -ٙ
 .ٕٓٔٓلمنشر والتوزيع, األردف, عماف  , دار أسامةٔد. وضاح زيتوف, المعجـ السياسي, ط -ٚ
 انكتة:  حاٍَا  
 الكتب العربية- أ
إبراىيـ عبد العزيز شيحا, النظـ السياسية )الدولة والحكومات(, كمية الحقوؽ, جامعة د.  -ٔ

 .ٕٙٓٓاإلسكندرية, 
إبراىيـ عبد العزيز شيحا, النظـ السياسية والقانوف الدستوري, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, د.  -ٕ

ٕٓٓٓ. 
الوزارة( في االنظمة السياسية  –إبراىيـ عبد العزيز شيحا, وضع السمطة التنفيذية )رئيس الدولة د.  -ٖ

 .ٕٙٓٓالمعاصرة, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية 
, منشورات الحمبي الحقوقية, ٔ, االنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة, ط أحمد سعيفافد.  -ٗ

 .ٕٛٓٓبيروت, لبناف, 
 –سبلمة البدر, االختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظاـ البرلماني )دراسة مقارنة  أحمدد.  -٘

 .ٖٕٓٓانجمترا(, دار النيضة العربية, القاىرة,  –مصر فرنسا 
أحمد عبد المطيؼ إبراىيـ السيد, دور رئيس الدولة في النظاـ السياسي الديمقراطي النيابي, د.  -ٙ

  .ٕٗٔٓ,  لرياض, مكتبة القانوف واالقتصاد, أط
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, ٔ, السمطتيف التشريعية والتنفيذية في النظاـ البرلماني, طالسيد  أحمد عبد المطيؼ إبراىيـد.  -ٚ
 .ٕٗٔٓمكتبة القانوف واالقتصاد, الرياض, 

رؤيا حوؿ الفيدرالية في العراؽ في ضوء الدستور الجديد, دار النيضة  ,الموافي أحمدأحمد د.  -ٛ
 .ٕٛٓٓالعربية, القاىرة, 

)دراسة في اشكالية الرئاسات  ٖٕٓٓ, العممية السياسية في العراؽ بعد عاـ الزىيريأحمد يحيى  د. -ٜ
 .ٕٚٔٓالثبلث(, مكتبة السنيوري, بيروت, 

, ٔ, الوسيط في القانوف الدستوري العاـ )النظرية العامة في الدولة وحكميا(, ج رباط د. إدموف -ٓٔ
 .ٜٔٚٔ, دار العمـ لممبلييف, بيروت, ٔط

)دراسة  الف نور الديف محمود, المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخميةاردد.  -ٔٔ
 .ٕٗٔٓ, المركز القومي لئلصدارات القومية, القاىرة, ٔ, طمقارنة(

, المركز العربي ٔأفيف خالد عبد الرحمف, المركز القانوني لعضو البرلماف )دراسة مقارنة(, طد.  -ٕٔ
 .ٕٚٔٓ لمنشر والتوزيع, القاىرة,

أنطواف أسعد, موقع رئيس الجميورية في النظاـ السياسي المبناني قبؿ وبعد اتفاؽ الطائؼ, د.  -ٖٔ
 .ٕٛٓٓ, منشورات الحمبي الحقوقية, بيروت, لبناف, ٔط

, ٔبدر محمد حسف عامر, التوازف بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية في النظاـ البرلماني, طد.  -ٗٔ
 .ٕٔٔٓرة, دار النيضة العربية, القاى

, دار مجدالوي, عماف, االردف, ٔثامر كامؿ محمد الخزرجي, النظـ السياسية الحديثة, طد.  -٘ٔ
ٕٓٓٗ. 

, ٔثاير ىوبي, المركز الدستوري لرئيس الجميورية في كؿ مف العراؽ ولبناف )دراسة مقارنة(, ط -ٙٔ
 .ٜٕٔٓمكتبة القانوف المقارف لمنشر والتوزيع, العراؽ, 

 .ٜ٘ٚٔالسياسية, دار النيضة العربية, القاىرة, ثروت بدوي, النظـ د.  -ٚٔ
الييئة  ,مقارنة(حاـز صادؽ, سمطة رئيس الدولة بيف النظاميف البرلماني والرئاسي )دراسة د.   -ٛٔ

 .ٕٕٔٓالمصرية العامة لمكتاب, القاىرة, 
ية, حافظ عمواف حمادي الدليمي, النظـ السياسية في أوربا الغربية والواليات المتحدة االمريكد.  -ٜٔ

 .ٕٔٓٓ,  , األردفلمنشر والتوزيع, دار وائؿ ٔط
, العاتؾ لصناعة الكتاب, القاىرة,  حساف شفيؽ العاني, االنظمة السياسية والدستورية المقارنةد.  -ٕٓ

ٕٓٓٚ. 
, دار مكتبة الحياة, بيروت, بدوف سنة ٕ, ط , القانوف الدستوري والدستور في لبناف حسف الحسف -ٕٔ

 .طبع
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, موسوعة االحزاب العراقية )االحزاب والجمعيات والحركات والشخصيات حسف لطيؼ الزبيديد.  -ٕٕ
 .ٕٚٓٓ, مؤسسة المعارؼ لممطبوعات, بيروت, لبناف,  السياسية في العراؽ(

, ٔ, الموضوعات الخبلفية في الدستور العراقي )دراسة ورؤية سياسية(, ط حسيف عذاب السكيني -ٖٕ
 .ٜٕٓٓ, البصرة,  الغدير لمطباعة

, مكتبة ٔوف خالد, مبادئ القانوف الدستوري وتطور النظاـ السياسي في العراؽ, طحميد حند.  -ٕٗ
 .ٕٕٔٓالسنيوري, بغداد, 

 .ٕٛٓٓ, مكتبة السنيوري, بغداد, ٔ, ط , االنظمة السياسية خالد حميد حنوفد.  -ٕ٘
, بيت ٔالقيسي, ثنائية المجمس التشريعي في العراؽ )دراسة في مجمس االتحاد(, ط محمد حنافد.  -ٕٙ

 .ٕٕٔٓالحكمة, بغداد, 
(, مكتب السيسباف, ٕ٘ٓٓحناف محمد القيسي, مجمس الوزراء العراقي )قراءة في دستور د.  -ٕٚ

 .ٕٗٔٓبغداد, الوزيرية, 
, منشورات زيف ٔحيدر المولى, التضامف الوزاري والحكومات االئتبلفية )دراسة مقارنة(, طد.  -ٕٛ

 .ٕٔٔٓالحقوقية, بيروت, 
, ٔجمس الوزراء المبناني لصبلحياتو الدستورية بيف الواقع والنص, طحيدر المولى, ممارسة مد.  -ٜٕ

 .ٕٔٔٓالحقوقية, بيروت,  الحمبي المنشورات
دويب حسيف صابر, الوجيز في االنظمة السياسية )وفقًا إلحداث التعديبلت الدستورية(, دار د.  -ٖٓ

 .ٕٚٔٓالنيضة العربية, القاىرة, 
, ة عمى اعماؿ البرلماف, منشأة المعارؼ, اإلسكندريةرأفت دسوقي, ىيمنة السمطة التنفيذيد.  -ٖٔ

ٕٓٓٙ. 
)دراسة مقارنة(,  ٜٔٚٔ, الموازنات الدستورية لسمطات رئيس الجميورية في دستور  رأفت فؤدةد.  -ٕٖ

 .ٕٓٓٓدار النيضة العربية, القاىرة, 
نيضة , دار الٜٔٚٔ, ثنائية السمطة التنفيذية بيف الشكؿ والموضوع في دستور  رأفت فؤدةد.  -ٖٖ

 .ٕٔٓٓالعربية, القاىرة, 
, منشورات زيف الحقوقية, ٔرافع خضر صالح شبر, ازدواجية السمطة في الدولة االتحادية, طد.  -ٖٗ

 .ٕٛٔٓبيروت, لبناف, 
, منشورات زيف الحقوقية, ٔرافع خضر صالح شبر, السمطة التشريعية في النظاـ الفيدرالي, طد.  -ٖ٘

 .ٕٚٔٓبيروت, لبناف, 
, في العراؽ شبر, فصؿ السمطتيف التنفيذية والتشريعية في النظاـ البرلماني رافع خضر صالحد.  -ٖٙ

 .ٕٙٔٓ, مكتبة السنيوري, بغداد, ٔط
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االمير عزت األيوبي, الوزير في النظاـ السياسي, منشورات الحمبي د.   –ربيع مفيد الغصيني د.  -ٖٚ
 .ٖٕٓٓ لبناف, الحقوقية, بيروت,

 .ٕٔٓٓستورية العراقية, مطبعة الخيرات, بغداد, دراسات في الشؤوف الد ,الجدةرعد د.  -ٖٛ
, المؤسسة الجامعية ٔ, طٔزىير شكر, الوسيط في القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية, جد.  -ٜٖ

 .ٜٚٛٔلمدراسات والنشر والتوزيع, بيروت, 
ية(, الدساتير العراق –نظرية الدستور  –, القانوف الدستوري )نظرية الدولة  ساجد محمد الزامميد.  -ٓٗ

 .ٕٛٔٓ, دار نيبور لمطباعة والنشر والتوزيع, العراؽ, ٕط
, العراؽ,  , دار نيبور لمطباعة والنشر والتوزيعٔ, ط , كتابات دستورية ساجد محمد الزامميد.  -ٔٗ

ٕٓٔ٘. 
, العراؽ والتغيير )دراسة في طبيعة النظاـ السياسي العراقي بعد عاـ  ستار جبار عبليد.  -ٕٗ

 .ٕٛٔٓ, بيروت, (, مكتبة السنيوريٖٕٓٓ
سرى ىاشـ محمد صادؽ النعيمي, االنتخابات البرلمانية االتحادية في العراؽ وآفاقيا المستقبمية, د.  -ٖٗ

 .ٕ٘ٔٓ, دار تموز لمطباعة والنشر والتوزيع, دمشؽ, ٔط
 .ٕٚٓٓد. سعاد الشرقاوي, النظـ السياسية في العالـ المعاصر, كمية الحقوؽ, جامعة القاىرة,  -ٗٗ
, ديواف المطبوعات ٗ, طٕالشعير, القانوف الدستوري والنظـ السياسية المقارنة, جسعيد أبو د.  -٘ٗ

 .سنة طبع بدوفالجامعية, الجزائر, 
 .ٕٛٓٓسعيد السيد عمي, المسؤولية السياسية في الميزاف, دار أبو المجد لمطباعة, القاىرة, د.  -ٙٗ
مطة رئيس الوزراء في محمد حسب الحربي, االطار الدستوري لسد.   –سمير داود سمماف د.  -ٚٗ

 .ٕٙٔٓ, مكتبة السنيوري, بيروت, ٕالنظاـ السياسي, ط
 .ٕ٘ٔٓ, منشورات زيف الحقوقية, بيروت, ٔسيرواف زىاوي, النظاـ البرلماني, طد.  -ٛٗ
 , بدوف سنة طبع. , جامعة بغداد , كمية القانوف , النظـ السياسية د. شمراف حمادي -ٜٗ
لمبرلماف في مصر, دار النيضة العربية, القاىرة, السياسي  الدور, السنوسي محمد د. صبري -ٓ٘

ٕٓٓ٘. 
عمي غالب العاني, االنظمة السياسية, كمية القانوف, جامعة بغداد, د.   –صالح جواد كاظـ د.  -ٔ٘

ٜٜٔٔ. 
صالح حسيف عمي العبد اهلل, التعددية الحزبية ودورىا في تداوؿ السمطة, المكتب الجامعي د.  -ٕ٘

 .ٕٙٔٓالحديث, اإلسكندرية, 
, ٔييب مصطفى آميدي, التحالفات السياسية في العصر الحديث مف المنظور اإلسبلمي, طص -ٖ٘

 .ٕٚٔٓمركز المعرفة لمدراسات واالبحاث, عماف, االردف, 
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, لمطباعة والنشر والتوزيع, بغداد , مكتبة عدنافٔطارؽ حرب, التطور الوزاري في العراؽ, ط -ٗ٘
ٕٓٔٔ. 

 .ٕٔٔٓ, دار الحكمة, لندف, ٔطالحياة اإلدارية في العراؽ,  ,طارؽ حرب -٘٘
, منشورات دار حنش, بغداد, ٔ)بحوث ومقاالت(, ط ٕ٘ٓٓالدستور العراقي لسنة  ,طارؽ حرب -ٙ٘

ٕٓٓٚ. 
 .ٕٔٔٓ, دار الحكمة, لندف, ٔالوجيز في الوزارة العراقية, ط ,حربطارؽ  -ٚ٘
تصنيفاتيا(, طو حميد حسف العنبكي, النظـ السياسية والدستورية المعاصرة )أسسيا مكوناتيا و د.  -ٛ٘

 .ٕ٘ٔٓمكتبة الغفراف, العراؽ, 
, مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي, ٔعادؿ الطبطبائي, اختصاصات الحكومة المستقيمة, طد.  -ٜ٘

 .ٜٙٛٔالكويت, 
 .ٕٚٓٓ ,اإلسكندرية ,الجديدةدار الجامعة  ,السياسيةالنظـ  ,ثابتعادؿ د.  -ٓٙ
والموطف ومركز  ٕٙٓٓ( لسنة ٕٙقـ )عباس العبودي, شرح واحكاـ قانوف الجنسية العراقية, ر د.  -ٔٙ

 .ٕٕٔٓ, مكتبة السنيوري, بغداد, ٔاالجانب, ط
عبد الحميد متولي, القانوف الدستوري واالنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في د.  -ٕٙ

 .ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, ٙ, طٔ, ج الشريعة اإلسبلمية
, منشورات الحمبي الحقوقية, ٕ, طٔالنظرية العامة لبللتزامات, جعبد الرزاؽ السنيوري, د.  -ٖٙ

 .ٜٜٛٔبيروت, 
عبد الغني بسيوني, سمطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظاـ البرلماني, المؤسسة الجامعية د.  -ٗٙ

 .ٜٜ٘ٔلمدراسات والتوزيع والنشر, بيروت, لبناف, 
 .ٜٛٙٔدار النيضة العربية, القاىرة, مبادئ النظاـ الدستوري في الكويت,  ,حسفعبد الفتاح د.  -٘ٙ
, عماف, لمنشر والتوزيع , القانوف الدستوري والنظـ السياسية, دار الثقافة عبد الكريـ عموافد.  -ٙٙ

ٜٜٔٛ. 
محمد طو البشير, الوجيز في نظرية االلتزاـ د.   –عبد الباقي البكري د.   –عبد المجيد الحكيـ د.  -ٚٙ

 .ٜٓٛٔبغداد,  ر,بدوف دار نش,ٔفي القانوف المدني, ج
, ٖ, طٔ, الموجز في شرح القانوف المدني العراقي )مصادر االلتزاـ(, ج عبد المجيد الحكيـد.  -ٛٙ

 .ٜٜٙٔشركة الطبع والنشر االىمية, بغداد, 
, دار الشؤوف ٔ, طٖٕٓٓ/ٗ/ٜعدناف األسدي, المتغيرات السياسية في العراؽ ما بعد عاـ د.  -ٜٙ

 .ٕٔٔٓالثقافية, العراؽ, بغداد, 
, منشورات ٔعصاـ سميماف, االنظمة البرلمانية بيف النظرية والتطبيؽ )دراسة مقارنة(, ط. د -ٓٚ

 .ٕٓٔٓالحمبي الحقوقية, بيروت, 
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 .ٕٔٔٓ, دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عماف, ٔالدبس, القانوف الدستوري, ط عمي عصاـد.  -ٔٚ
 لمنشرلثقافة ايذية, دار عصاـ عمي الدبس, النظـ السياسية, الكتاب الرابع, السمطة التنفد.  -ٕٚ

 .ٕٔٔٓوالتوزيع, عماف, 
, الرقابة عمى دستورية االنتخابات النيابية في العراؽ في ظؿ دستور  عبلء كامؿ محسف الخريفاوي -ٖٚ

 .ٕٛٔٓ, المركز العربي لمنشر والتوزيع, القاىرة, ٔ)دراسة مقارنة(, ط ٕ٘ٓٓ
وجدلية تشكيؿ الرئاسات  ٕٛٔٓلعاـ  عمي حسيف سفيح, تداعيات انتخابات مجمس النواب العراقي -ٗٚ

 .ٜٕٔٓالثبلث, مكتبة السنيوري, بيروت, 
, مكتبة السنيوري, بيروت, ٖٕٔٓ-ٕٜٗٔ, قوانيف االنتخابات في العراؽ  عمي حسيف سفيح -٘ٚ

ٕٓٔٙ. 
 عماف, , دار وائؿ لمنشر والتوزيع,ٔ, طٔاألردني, ؾ, القانوف اإلداري  ي خطار شنطاويعمد.  -ٙٚ

ٕٜٓٓ. 
, المركز ٔالجنابي, المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظاـ البرلماني, ط عمي كاظـد.  -ٚٚ

 .ٕ٘ٔٓالقومي لئلصدارات القانونية, القاىرة, 
, المركز ٔعمي مجيد العكيمي, اليميف الدستورية والضمانات المقررة لحماية الوظيفة النيابية, طد.  -ٛٚ

 .ٕٛٔٓالعربي لمنشر والتوزيع, القاىرة, 
 ٕ٘ٓٓحدود السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني العراقي بموجب دستور  ,ميديسف عمي محد.  -ٜٚ

 .ٕٚٔٓ)دراسة مقارنة(, دار الرواد لمطباعة والنشر, بغداد, 
عمي ىادي حميدي الشكراوي, و رافع خضر صالح شبر, الدور التشريعي لمجمس النواب بيف د.  -ٓٛ

المركز العربي لمنشر والتوزيع, القاىرة, , ٔنصوص الدستور واتجاىات القضاء الدستوري, ط
ٕٓٔٚ. 

محمد الطائي, دراسات حوؿ الدستور . د–محمد عمي الناصري  .د–عمي يوسؼ الشكري د.  -ٔٛ
 .ٕٛٓٓ, مؤسسة آفاؽ لمدراسات واالبحاث العراقية, النجؼ, ٔالعراقي, ط

 .ٕٚٔٓبؿ, عمي يوسؼ الشكري, الحياة النيابية في العراؽ, دار الصادؽ الثقافية, باد.  -ٕٛ
عمي يوسؼ الشكري, مجمس الوزراء العراقي مف االحتبلؿ إلى االستقبلؿ, منشورات زيف د.  -ٖٛ

 .ٕٛٔٓالحقوقية, بيروت, لبناف, 
, اختصاصات مجمس النواب العراقي في ضوء الدستور والنظاـ الداخمي,  عمار رحيـ الكناني -ٗٛ

 .ٕٙٔٓمجمس النواب العراقي, الدائرة اإلعبلمية, , ٔط
 .ٕٛٓٓ, منشورات الحمبي الحقوقية, بيروت, لبناف, ٔالقانوف الدستوري, ط ,حورير عمد.  -٘ٛ
, رئيس الدولة في النظاـ السياسي المبناني )دراسة مقارنة(, المؤسسة  عمر محمد شحادةد.  -ٙٛ

 .سنة طبع بدوفالحديثة لمكتاب, بيروت, لبناف, 
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, دار وائؿ لمنشر ٔف الدستوري, طعوض الميموف, الوجيز في النظـ السياسية ومبادئ القانو د.  -ٚٛ
 .ٕٙٔٓ عماف, والتوزيع,

, مطبعة وزارة التعميـ ٔغالب عمي الداودي و حسف محمد اليداوي, القانوف الدولي الخاص, جد.  -ٛٛ
 .دوف سنة طبعبالعالي والبحث العممي, 

لمنشر  , دار الثقافةٔغالب عمي الداودي, القانوف الدولي الخاص الجنسية )دراسة مقارنة(, طد.  -ٜٛ
 .ٕٔٔٓوالتوزيع, عماف, 

غانـ عبد دىش, تنظيـ االختصاصات الدستورية في نظاـ الثنائية البرلمانية )دراسة مقارنة(, د.  -ٜٓ
 .ٕٛٔٓمكتبة السنيوري, بيروت, 

االعبلـ في الجميورية فائز عزيز أسعد, انحراؼ النظاـ البرلماني في العراؽ, منشورات وزارة د.  -ٜٔ
 .ٜ٘ٛٔالعراقية, بغداد, 

, دور النظاـ الداخمي في العمؿ البرلماني, دار الخميج,  فايز محمد عبد الرحمف أبو شمالةد.  -ٕٜ
 ,ٕٚٔٓاألردف, 

, شرح قانوف العقوبات )القسـ العاـ(, مطبعة الزماف, بغداد,  فخري عبد الرزاؽ الحديثيد.  -ٖٜ
ٜٜٕٔ. 

العارؼ  مؤسسة ,ٔط, ٖٕٓٓنيساف  ٜفراس البياتي, التحوؿ الديمقراطي في العراؽ بعد د.  -ٜٗ
 .ٖٕٔٓ, لبناف,  , بيروت لممطبوعات

فبلح مطرود العبودي, طبيعة السمطة العامة وأثرىا في المشاركة السياسية )دراسة مقارنة(, د.  -ٜ٘
 .ٕ٘ٔٓ, منشورات زيف الحقوقية, بيروت, لبناف, ٔط

, ٔتجربة العراقية(, ط, تأثير النظـ االنتخابية في النظاـ السياسي )دراسة مقارنة بال قاسـ العبودي -ٜٙ
 .ٕٕٔٓدار ورد لمنشر والتوزيع, األردف, 

, المؤسسة ٔقائد محمد طربوش, السمطة التشريعية في الدوؿ العربية ذات النظاـ الجميوري, طد.  -ٜٚ
 .ٜٜ٘ٔالجماىيرية لمنشر والتوزيع, بيروت, 

, مكتبة ٔمقارنة(, ط كريـ لفتو مشاري, المسؤولية السياسية لموزارة في النظاـ البرلماني )دراسة -ٜٛ
 .ٕٙٔٓالسنيوري, بغداد, 

, مبدأ الفصؿ بيف السمطات ووحدتيا وتنظيميا في الدساتير العربية,  مصطفى أميفد. لطيؼ  -ٜٜ
 .ٕٚٓٓمنشورات مكتب الفكر والتوعية, السميمانية, 

 .ٜٚٛٔالقانوف الدستوري والنظـ السياسية, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية,  ,خميؿمحسف د.  -ٓٓٔ
محمد أحمد محمد غوير, الوزير في النظـ السياسية المعاصرة, دار النيضة العربية, القاىرة, د.  -ٔٓٔ

ٕٓٔٓ. 
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, منشورات الحمبي ٗالدستوري والنظاـ السياسي في لبناف, ط القانوفد. محمد المجذوب,  -201
 .ٕٕٓٓالحقوقية, بيروت, لبناف, 

 .ٕٓٔٓلجديدة, اإلسكندرية, , القانوف اإلداري, دار الجامعة ا محمد رفعت عبد الوىابد.  -ٖٓٔ
, منشورات ٔ, دور رئيس مجمس الوزراء في النظاـ النيابي البرلماني, ط محمد سامر التركاويد.  -ٗٓٔ

 .ٕٚٔٓ, لبناف,  , بيروت الحمبي الحقوقية
عمار رحيـ الكناني, مصطمحات ومفاىيـ نيابية, دائرة البحوث, مجمس  -د. مصطفى ناجي  -٘ٓٔ

 .ٜٕٔٓالنواب العراقي, 
 .ٜٕٓٓومكاف نشر,  دوف جية, ٔحمد طي, القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية, طمد.  -ٙٓٔ
)الطبيعة, التوجيات, التحديات(,  ٖٕٓٓمزة خواف, النظاـ السياسي ما بعدمحمد عبد الحد.  -ٚٓٔ

 .ٕ٘ٔٓ, دار نيبور لمطباعة, العراؽ, ٔط
العربي لمنشر والتوزيع,  ركزالم ,الديمقراطيةالنظاـ االنتخابي وبناء العممية  ,حماديمحمد عبد  -ٛٓٔ

 .ٜٕٔٓالقاىرة, 
محمد عزت فاضؿ الطائي, فاعمية الحكومة االتحادية في ضوء التوازف بيف السمطات )دراسة د.  -ٜٓٔ

 .ٕٙٔٓ, مكتبة السنيوري, بغداد, ٔمقارنة(, ط
 .ٜٛٚٔمحمد عزيز شكري, التكتبلت السياسية والدولية, عالـ المعرفة, الكويت, د.  -ٓٔٔ
, النظـ السياسية )الدولة والحكومة(, دار النيضة العربية, بيروت, لبناف,  ليمةمحمد كامؿ د.  -ٔٔٔ

ٜٜٔٙ. 
التشريعية لمجمس النواب العراقي )دراسة مقارنة(, المؤسسة  السمطة, يوسؼ وآخروف د. محمد -ٕٔٔ

 .ٕٚٔٓالسويد, , الدولية لمديمقراطية واالنتخابات
 .ٕٗٔٓ, القاىرة, لمنشر والتوزيع ىبل دار,  قوميةمحمود الشناوي, العراؽ التائو بيف الطائفية وال -ٖٔٔ
مرواف محمد المحروس, مسؤولية رئيس الدولة في النظاـ الرئاسي والفقو اإلسبلمي, دار د.  -ٗٔٔ

 .ٕٕٓٓاإلعبلـ, األردف, 
, التوازف بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة(, دار  ُمريد أحمد عبد الرحمفد.  -٘ٔٔ

 .ٕٙٓٓالقاىرة,  النيضة العربية,
ىبل لمنشر والتوزيع, دار , ٔ, المسؤولية السياسية لمحكومة أماـ البرلماف, ط مشوط الياجريد.  -ٙٔٔ

 .ٕٛٓٓالقاىرة, 
, مكتبة ٔ, الوزير في الدساتير العراقية )دراسة تحميمية مقارنة(, ط مصدؽ عادؿ طالبد.  -ٚٔٔ

 .ٕ٘ٔٓالسنيوري, بيروت, 
, مكتبة السنيوري, ٔالتشريعية في النظاـ السياسي, ط, رئيس السمطة  مصدؽ عادؿ طالبد.  -ٛٔٔ

 .ٕٙٔٓبيروت, 
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, مكتبة السنيوري, ٔ, نائب رئيس مجمس الوزراء في النظاـ السياسي, ط مصدؽ عادؿ طالبد.  -ٜٔٔ
 .ٕٗٔٓبغداد, 

 .ٜٕٔٓ, دليؿ العمؿ النيابي في العراؽ, مكتبة السنيوري, بيروت,  طالب مصدؽ عادؿد.  -ٕٓٔ
, مطبعة السبلـ, ٔالقانوف الدستوري والقانوف االساسي العراقي, ط, شرح  مصطفى كامؿد.  -ٕٔٔ

 .ٜٛٗٔبغداد, 
, دار الحرية ٕالقانوف الدولي وفؽ القانونييف العراقي والمقارف, ط ,حافظممدوح عبد الكريـ د.  -ٕٕٔ

 .ٜٚٚٔلمطباعة, بغداد, 
 .ٕٓٔٓبيؿ, , دار آراس لمطباعة والنشر, أر ٔ, مشكبلت الدستور العراقي, ط منذر الفضؿد.  -ٖٕٔ
, العبلقة بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية في النظاـ البرلماني )دراسة  ميند صالح الطراونةد.  -ٕٗٔ

 .ٕٛٓٓمقارنة(, مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع, عماف, 
 مؤسسة الفضيمة لمدراسات والنشر, ,ٔ, فكرة الجميورية في العراؽ, ط نديـ عيسى الجابريد.  -ٕ٘ٔ

 .ٖٕٔٓبغداد, 
 .ٕٛٓٓ, المؤسسة الحديثة لمكتاب, بيروت, لبناف, ٕالقانوف الدستوري العاـ, ط ,رعديو نز د.  -ٕٙٔ

       لمنشر  , دار الثقافةٔ. نعماف أحمد الخطيب, النظـ السياسية والقانوف الدستوري, طد-ٕٚٔ     
   .ٕٔٔٓعماف,        ,     والتوزيع

, عماف,  دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,ٔط , النظـ السياسية الوجيز في نعماف أحمد الخطيب,د.   -ٕٚٔ
ٕٓٔٔ. 

 .ٕٚٓٓ, دار رسبلف, دمشؽ, ٔنعماف عطا اهلل الييتي, الرقابة عمى الحكومة, طد.  -ٕٛٔ
, الفصؿ بيف السمطات )جدوى تطبيؽ النظاـ الرئاسي والبرلماني في الحكـ(,  ىيو رشيد عمىد.  -ٜٕٔ

 .ٕٚٔٓ,  , دار الفكر الجامعي, اإلسكندريةٔط
, دار الرافديف, ٔ, التعديبلت الدستورية نقاش في النقاط الخبلفية, ط الفضؿ عبد المطيؼ وائؿد.  -ٖٓٔ

 .ٕٚٔٓ, , لبنافبيروت
أصوؿ العمؿ النيابي البرلماني, مف دوف جية طبع, بغداد,  ,الفضؿوائؿ عبد المطيؼ د.  -ٖٔٔ

ٕٓٓٙ. 
 .ٖٜٚٔمصر, , القانوف الدستوري, المطبعة العصرية,  وايت إبراىيـد.  –وحيد رأفت د.  -ٕٖٔ
, االنظمة السياسية المعاصرة, دار النيضة العربية لمطباعة والنشر, القاىرة,  يحيى الجمؿد.  -ٖٖٔ

 .دوف سنة طبعب

 الكتب المترجمة -ب
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, المعجـ الدستوري, ترجمة منصور القاضي, مراجعة العميد  ايؼ ميني –أوليفيو دوىاميؿ  -ٔ
 .ٜٜٙٔنشر والتوزيع, بيروت, , المؤسسة الجامعية لمدراسات والٔزىير شكر, ط .د

, مكتبة ٔعمي الصاوي, طد. رودي والتز, كيؼ يعمؿ البرلماف, ترجمة  –بوؿ سيمؾ  -ٕ
 .ٕٗٓٓالشروؽ الدولية, القاىرة, 

, دور الكتؿ البرلمانية االئتبلفية, ترجمة نور االسعد, المعيد الديمقراطي  اسكوتيافونو  وكيفف ديفو  -ٖ
 .ٕ٘ٓٓالعربي, بيروت, 

النشر, دوف دار  , المؤسسات السياسية والقانوف الدستوري, ترجمة جورج سعد, جيوموريس دوفر  -ٗ
 .ٕٜٜٔبيروت, 

: االعارٌح ٔانرسائم اجلايؼٍح  حانخا 
 االعارٌح - أ

إيماف قاسـ ىاني الصافي, التنظيـ القانوني لمجمس الوزراء في دستور جميورية العراؽ لسنة  -ٔ
 .ٕ٘ٔٓالحقوؽ, جامعة النيريف, , أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجمس كمية ٕ٘ٓٓ

بشرى حسيف صالح, العبلقة بيف السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية في العراؽ, أطروحة  -ٕ
 .ٕٕٔٓدكتوراه مقدمة إلى مجمس كمية العمـو السياسية, جامعة النيريف, 

 زىير بف عمي, دور النظاـ االنتخابي في اصبلح النظـ السياسية )دراسة مقارنة(, أطروحة -ٖ
دكتوراه مقدمة إلى مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية, جامعة أبي بكر بمقايد, الجزائر, 

ٕٓٔ٘. 
 ٖٕٓٓستار شدىاف شياع الزىيري, االصبلحات السياسية واالقتصادية في العراؽ بعد عاـ  -ٗ

 دكتوراه مقدمة إلى مجمس كمية العموـ السياسية, جامعة النيريف, أطروحة, وآفاقيا المستقبمية
ٕٓٔ٘. 

عبد اهلل فاضؿ حسيف, انظمة االقتراع االنتخابي وتأثيرىا في النظاـ السياسي الديمقراطي  -٘
العراؽ نموذجا, اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجمس كمية الحقوؽ, الجامعة اإلسبلمية, لبناف, 

ٕٓٔٚ. 
اسة التنفيذي لرئيس الدولة في النظاـ الفيدرالي )در  االختصاصعثماف محمد فتوح محمد,  -ٙ

 .ٜٜٚٔجامعة عيف الشمس, كمية الحقوؽ, القاىرة,  ,مقارنة(, اطروحة دكتوراه
رئيس الجميورية والوزير األوؿ في النظاميف الجزائري والمصري )دراسة  عبلقة, محمد فقير -ٚ

 مقارنة(, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجمس كمية الحقوؽ, جامعة محمد بوقرة, الجزائر.
ـ الدستوري لتشكيؿ الحكومة واختصاصيا في دستور جميورية العراؽ حسيف, التنظي عمي كماؿ -ٛ

 .ٕٙٔٓكمية القانوف, جامعة بغداد,  دكتوراه مقدمة إلى مجمس أطروحة, ٕ٘ٓٓلعاـ 
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لطيؼ مصطفى أميف, العبلقة بيف رئيس الدولة ورئيس الوزراء في النظاـ البرلماني, أطروحة  -ٜ
 .ٕٛٓٓمعة السميمانية, دكتوراه مقدمة إلى مجمس كمية القانوف, جا

دكتوراه مقدمة  أطروحةمحمد قدري حسف, رئيس مجمس الوزراء في النظـ البرلمانية المعاصرة,  -ٓٔ
 .ٜٚٛٔ, جامعة القاىرة, إلى مجمس كمية الحقوؽ

 محمد كاظـ محمود العتبي, مجمس الوزراء في العراؽ ولبناف )دراسة مقارنة(, أطروحة دكتوراه -ٔٔ
 .ٕٛٔٓحقوؽ, الجامعة اإلسبلمية, لبناف, كمية ال مقدمة إلى مجمس

 
 انرسائم -ب

المركز القانوني لرئيس مجمس النواب في ظؿ دستور جميورية , شياب عرياف محمد باسـ -ٔ
 .ٕٛٔٓ, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية الحقوؽ, جامعة تكريت, ٕ٘ٓٓالعراؽ لعاـ 

 – ٕٜٔٔلسياسي في العراؽ )جاسـ محمد دايش, التعاقب عمى السمطة وعدـ االستقرار ا -ٕ
 .ٖٕٔٓ(, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية العموـ السياسية, جامعة النيريف, ٕ٘ٓٓ

حسيف خشاف الزاممي, عبلقة رئيس الدولة بالمجمس النيابي في النظاـ البرلماني )دراسة  -ٖ
عة الكوفة, مقارنة(, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف والعموـ السياسية, جام

ٕٕٓٔ. 
حسيف شعبلف حمد, التنظيـ القانوني لمركز النائب في السمطة التشريعية )دراسة مقارنة(,  -ٗ

 .ٕٕٔٓرسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف, جامعة بابؿ, 
حقي إسماعيؿ جاسـ الجبوري, طبيعة منصب نائب رئيس مجمس الوزراء )دراسة مقارنة(,  -٘

 .ٕٚٔٓكمية الحقوؽ, الجامعة اإلسبلمية, لبناف,  إلى مجمسمقدمة  رسالة ماجستير
الحقوؽ,  كمية زينة عارؼ رشيد, المسؤولية القانونية لموزير, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس -ٙ

 .ٕٙٔٓالجامعة اإلسبلمية, لبناف, 
, ٖٕٓٓ, دور رئيس الجميورية في العممية السياسية العراقية بعد عاـ  سيرواف قاسـ محمود -ٚ

 .ٕٚٔٓمقدمة إلى مجمس كمية العمـو السياسية, جامعة المستنصرية,  الة ماجستيررس
سروة شريؼ حمو صالح, التنظيـ القانوني لرئيس مجمس الوزراء في الدستور العراقي لسنة  -ٛ

)دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف والسياسة, جامعة  ٕ٘ٓٓ
 .ٕٚٔٓالسميمانية, 

زىر راضي الربيعي, السمطة التشريعية في النظاـ البرلماني في ضوء دستور جميورية شميـ م -ٜ
, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية الحقوؽ, جامعة المستنصرية, ٕ٘ٓٓالعراؽ لسنة 

ٕٓٔٗ. 
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, رسالة ٕ٘ٓٓصبيح وحوح العطواني, رئيس مجمس الوزراء في العراؽ في ظؿ دستور  -ٓٔ
 .ٕٓٔٓمية القانوف والعمـو السياسية, جامعة الكوفة, ماجستير مقدمة إلى مجمس ك

, رسالة ٖٕٓٓطالب عبد العزيز محمد, عممية التحوؿ الديمقراطي في العراؽ بعد عاـ  -ٔٔ
 .ٖٕٔٓماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف والعمـو السياسية, جامعة صبلح الديف, 

لسياسية في ضوء الواقع المعاصر, عبد الرحمف محمد عبد العزيز الشراب, أحكاـ التحالفات ا -ٕٔ
 .ٕٓٔٓرسالة ماجستير كمية القانوف والشريعة, الجامعة اإلسبلمية, فمسطيف, 

تجاه البرنامج الحكومي, رسالة  سمطات مجمس األمة الكويتي, المطيري عبداهلل عوض -ٖٔ
 .ٕٓٔٓماجستير مقدمة إلى مجمس كمية الحقوؽ, جامعة الشرؽ األوسط, االردف, 

في النظاـ البرلماني  عبلقة رئيس الدولة برئيس مجمس الوزراء, محمد المدني عزيزعبل عبد ال -ٗٔ
 .ٕٓٔٓ)دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف, جامعة الكوفة, 

عبلء عبد المطيؼ زىراو المالكي, معايير العدالة االنتخابية في االنتخابات التشريعية العراقية  -٘ٔ
)دراسة في االليات والتحديات(, رسالة ماجستير, قسـ العموـ السياسية, معيد  ٖٕٓٓبعد عاـ 

 .ٕٛٔٓالعمميف لمدراسات العميا, 
الوزراء في دساتير العراؽ في العيد الجميوري,  مجمس,  عمي حسيف أحمد غيبلف الفيداوي -ٙٔ

 .ٜٜٚٔرسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف, جامعة بغداد, 
, رسالة )دراسة مقارنة( عتبي, المركز القانوني لموزير في النظاـ البرلمانيي القعمي طر  -ٚٔ

 .ٕٚٔٓماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف, جامعة آؿ البيت, األردف, 
كوثر حسف غازي ياسر, التحوالت البنيوية في ىياكؿ مؤسسات الدولة العراقية بعد عاـ  -ٛٔ

 .ٕٛٔٓالعمـو السياسية, جامعة النيريف, , رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية ٖٕٓٓ
مجمس  مقدمة إلى , تأثير البرلماف عمى رئيس الدولة, رسالة ماجستيرالخالدي ليمى حنتوش -ٜٔ

 .ٜٕٓٓكمية القانوف, جامعة بابؿ, 
مجيد جعفر مجيد جاسـ, التوافؽ السياسي وانعكاساتو عمى النظاـ السياسي العراقي بعد عاـ  -ٕٓ

 .ٖٕٔٓدمة إلى مجمس كمية العمـو السياسية, جامعة بغداد, , رسالة ماجستير مقٖٕٓٓ
السمطة التشريعية في صنع السياسات العامة في جميورية العراؽ  دور, مجيد نجؼ زوار عمي -ٕٔ

)دراسة في المعوقات(, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية العمـو  ٖٕٓٓبعد عاـ 
 .ٖٕٔٓالسياسية, جامعة النيريف, 

المركز القانوني لموزير في النظاـ البرلماني العراقي )دراسة مقارنة(, رسالة  ,محمد سالـ كريـ -ٕٕ
 .ٖٕٔٓماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف, جامعة بغداد, 

محمد عباس ىاشـ الفرطوسي, دور الحكومة في النظـ البرلمانية )دراسة مقارنة(, رسالة  -ٖٕ
 .ٕٚٔٓمعة المستنصرية, ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية العمـو السياسية, جا
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, رسالة ماجستير ٕ٘ٓٓ, مجمس الوزراء في دستور العراؽ لعاـ  مرواف حسف عطية العيساوي -ٕٗ
 .ٕٗٔٓمقدمة إلى مجمس كمية القانوف, جامعة بغداد, 

, ثنائية السمطة التنفيذية, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف,  ميثـ منفي كاظـ -ٕ٘
 .ٕٔٔٓجامعة بابؿ, 

, رسالة ماجستير مقدمة إلى ٖٕٓٓأزمة الحكـ في العراؽ بعد عاـ  ,ء ميدي شريؼنجبل -ٕٙ
 .ٕٕٔٓمجمس كمية العمـو السياسية, جامعة بغداد, 

, رسالة ماجستير مقدمة ٕ٘ٓٓنعيـ زوير محسف الساعدي, انتخاب مجمس النواب في دستور  -ٕٚ
 .ٕٗٔٓإلى مجمس كمية القانوف, الجامعة المستنصرية, 

, االختصاص التنفيذي لرئيس الدولة في النظاـ البرلماني, )دراسة مقارنة(,  رحافنور محمد ف -ٕٛ
 .ٕٗٔٓرسالة ماجستير مقدمة إلى مجمس كمية القانوف والعمـو السياسية, جامعة الكوفة, 

مقدمة إلى  ىند عمي محمد السوداني, سمطات رئيس الدولة عمى الوزراء, رسالة ماجستير -ٜٕ
 .ٕٓٔٓـو السياسية, جامعة الكوفة, كمية القانوف والعم مجمس

مقدمة إلى مجمس كمية  ماجستير , اختيار رئيس الجميورية, رسالةعبود الزبيدي ياسر عطيوي -ٖٓ
 .ٕٕٓٓ, القانوف, جامعة بابؿ

 :  انثحٕث ٔانذراساخراتؼا 
أحمد عبد األمير االنباري, حكومة الدكتور حيدر العبادي )تحديات االصبلح والفرص د.  -ٔ

 .ٕٚٔٓ(, ٜٙبحث منشور في مجمة سياسات دولية, جامعة المستنصرية, العدد )المتاحة(, 
بحث أحمد عدناف الميالي, االنتخابات العراقية بيف القواعد الديمقراطية والحساب الختامي, د.  -ٕ

 .ٕٛٔٓ(, ٖٗمجمة حوار الفكر, المعيد العراقي لحوار الفكر, بغداد, العدد )منشور في 
, بحث ٕ٘ٓٓاجي, ثنائية السمطة التنفيذية في دستور العراؽ لعاـ أحمد عمي عبود الخفد.  -ٖ

(, ٕ(, العدد )ٛمنشور في مجمة القادسية لمقانوف والعمـو السياسية, كمية القانوف, المجمد )
ٕٓٔٚ. 

, مصادر قوة رئيس الجميورية في االنظمة السياسية, بحث منشور في  أحمد نيير راىي -ٗ
 .ٕٕٔٓ(, ٕٔ(, العدد )ٔط, المجمد )مجمة كمية التربية, جامعة واس

, قراءة قانونية صرفة لقرار رئيس الجميورية تكميؼ العبادي بتشكيؿ  إسماعيؿ عمواف التميمي -٘
 .ٕٗٔٓ(, ٕٗ٘ٗ, العدد ) , الحوار المتمدف , دراسات وابحاث قانونية الحكومة

حث , بٕٕٕٓ – ٕٛٔٓأصيؿ سمماف, ممخص المنياج الوزاري لعاـ  –د. أوفى زىير  -ٙ
, ببل عدد,  , مجمس النواب العراقي منشور في قسـ الدراسات القانونية والصياغة التشريعية

ٕٓٔٛ. 
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برايف أودي, تحالؼ القوى دليؿ البناء واالنضماـ وبناء التحالفات السياسية, بحث منشور في  -ٚ
 وسنة نشر. بدوف عدد,  المعيد الديمقراطي الوطني, العراؽ

ـ ميدي, أثر الممارسات السياسية لؤلحزاب العراقية في مسار كاظ –بمقيس محمد جواد د.  -ٛ
, النجؼ األشرؼ,  , بحث منشور في مجمة الكمية اإلسبلمية الجامعة العممية الديمقراطية

 .ٕٚٔٓ(, ٗٗالعدد )
بحث , ٕٓٔٓو ٕٙٓٓجماؿ ناصر الزيداوي, المنياج الوزاري لمحكومة العراقية في د.  -ٜ

 .ٕٗٔٓ(, ٜٕالمعيد العراقي لحوار الفكر, بغداد, العدد )مجمة حوار الفكر, منشور في 
 .ٕٓٔٓحامد الجبوري, المركز القانوني لمكتمة األكبر, المجمة البرلمانية, العدد األوؿ, بغداد,  -ٓٔ
حسيف جبار النائمي, االختصاص التفسيري لممحكمة االتحادية العميا في العراؽ, بحث منشور  -ٔٔ

, ٖ, جامعة بابؿ, العدد , كمية القانوفقانونية والسياسيةفي مجمة المحقؽ الحمي لمعموـ ال
ٕٓٔٚ. 

, بحث منشور في ٕ٘ٓٓحميد حنوف خالد, السمطات االتحادية في دستور العراؽ لعاـ د.  -ٕٔ
 .ٜٕٓٓ(, ٔ(, العدد )ٕٗمجمة العمـو القانونية, كمية القانوف, جامعة بغداد, المجمد )ال

يف التشريعية والتنفيذية في ظؿ دستور جميورية , العبلقة بيف السمطتخالد حميد حنوفد.  -ٖٔ
(, العدد ٖ, بحث منشور في المجمة القانونية, جامعة بغداد, المجمد )ٕ٘ٓٓالعراؽ لعاـ 

(ٔ ,)ٕٓٔٙ. 
, سياسات عربية,  -ٗٔ حيدر سعيد, حكومة العبادي خيط الضوء األخير في سماء ممبدة بالغيـو

 .ٕٗٔٓ(, ٔٔ, العدد )المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات, قطر
دنش رياض, المسؤولية السياسية والجنائية لمسمطة التنفيذية, بحث منشور في مجمة د.  -٘ٔ

 .االجتياد القضائي, العدد الرابع, ببل سنة نشر
, بحث منشور في مجمة ٖٕٓٓدوريف بنياميف ىرمز, المسار الديمقراطي في العراؽ بعد عاـ  -ٙٔ

 .ٕٕٔٓ(, ٗ(, العدد )ٓٔء, المجمد )جامعة كرببلء العممية, جامعة كرببل
كريـ لفتة مشاري, الحدود الدستورية لتكويف مجمس الوزراء,  –رافع خضر صالح شبر د.  -ٚٔ

 كمية القانوف, جامعة بابؿ, بحث منشور في مجمة المحقؽ الحمي لمعموـ القانونية والسياسية,
 .ٜٕٔٓ(, ٔالعدد )

لتعاطي الدولي مع االنتخابات العراقية االء طالب خمؼ, ا  –رياض ميدي عبد الكاظـ د.  -ٛٔ
, بحث منشور في مجمة الرؾ لمفمسفة والعموـ االجتماعية, جامعة واسط, ٕٛٔٓالمقبمة لعاـ 

 .ٕٛٔٓ(, ٜٕ(, العدد )ٔالمجمد )
زىراء عبد الحافظ محسف, اليميف الدستورية ما ليا وما عمييا, بحث منشور في مجمة د.  -ٜٔ

 .ٜٕٔٓ(, ٓٗياسية, كمية القانوف, جامعة الكوفة, العدد )الكوفة لمعمـو القانونية والس
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ستار جبار عبلي, االنتخابات العراقية وتأثيرىا في االستقرار والتنمية, بحث منشور في د.  -ٕٓ
(, ٗ٘مجمة دراسات دولية, مركز الدراسات االستراتيجية والدولية, جامعة بغداد, العدد )

ٕٕٓٔ. 
لمانية األكبر والخبلفات السياسية, مقاالت وآراء, تصدر سعد محمد حسف الكندي, الكتمة البر  -ٕٔ

 .ٕٛٔٓعف مركز الدراسات االستراتيجية, جامعة كرببلء, 
سعيد مجيد ممدوح, غياب المجمس الوزاري الموحد في حكومة )نوري المالكي(, بحث د.  -ٕٕ

 – ٕٙ منشور في مجمة السياسة الدولية, كمية العموـ السياسية, جامعة المستنصرية, العدد
ٕٚ ,ٕٓٔ٘. 

صافينار محمد أحمد, حسـ رئاسات العراؽ )الدالالت الداخمية والخارجية(, متابعات تحميمية,  -ٖٕ
 .ٕٛٔٓمركز االىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية, القاىرة, 

)معضمة بناء الكتمة األكبر(,  ٕٛٔٓصافينار محمد أحمد, ما بعد االنتخابات العراقية  -ٕٗ
 .ٕٛٔٓ, مركز االىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية, القاىرة,  متابعات تحميمية

مجمة حوار الفكر,  بحث منشور في عباس راضي العامري, انتخابات بطعـ االنتصار, -ٕ٘
 .ٕٛٔٓ(, ٖٗالمعيد العراقي لحوار الفكر, بغداد, العدد )

وار المتمدف, العدد عادؿ السمماف, االحبلؼ والتكتبلت الدولية, مواضيع وابحاث سياسية, الح -ٕٙ
ٜٖٓ ,ٕٓٓٗ. 

عادؿ الطبطبائي, مفيـو البرنامج الوزاري في الدستور الكويتي, بحث منشور في مجمة د.  -ٕٚ
 .ٜٜٚٔالحقوؽ, جامعة الكويت, السنة الحادية والعشروف, العدد األوؿ, 

عامر عياش, طبيعة النظاـ البرلماني في العراؽ في ظؿ دستور جميورية العراؽ لعاـ د.  -ٕٛ
(, ٗ, بحث منشور في مجمة الحقوؽ, كمية القانوف, جامعة المستنصرية, المجمد )ٕ٘ٓٓ
 .ٕٔٔٓ(, ٗٔالعدد )

عامر ىاشـ عواد, رؤية في االحتماالت المستقبمية لنتائج االنتخابات النيابية العراقية لعاـ د.  -ٜٕ
, بحث منشور في مجمة مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية, جامعة ٕٓٔٓ

 .ٜٕٓٓ(, ٕٛلمستنصرية, العدد )ا
عبد اهلل عمي محمد, منصب وزير الدولة في النظاـ السياسي العراقي, بحث منشور في د.  -ٖٓ

 .ٕٚٔٓ(, ٕالعدد ) (,ٕكمية الحقوؽ, المجمد ) مجمة جامعة تكريت لمحقوؽ,
در عبد الناصر الميداوي, جدلية الكتمة األكبر في البرلماف العراقي, دراسات سياسية تصد.  -ٖٔ

 .ٜٕٔٓ, تركيا, االستراتيجيةعف مركز العراؽ الجديد لمبحوث والدراسات 
, المركز العربي لؤلبحاث ٕٗٔٓعبد الوىاب القصاب, انتخاب مجمس النواب العراقي لعاـ  -ٕٖ

 .ٕٗٔٓودراسة السياسات, قطر, 
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ميسوف طو حسيف, االختصاص التفسيري لمقضاء الدستوري, د.  –عدناف عاجؿ عبيد د.  -ٖٖ
شور في مجمة المحقؽ الحمي لمعموـ القانونية والسياسية, كمية القانوف, جامعة بابؿ, بحث من
 .ٕٙٔٓ(, ٗالعدد )

عدناف عاجؿ عبيد, دستورية الغاء مناصب النواب والوزارات في السمطة التنفيذية بالقرارات د.  -ٖٗ
كمية  اإلصبلحية في العراؽ, بحث منشور في مجمة الكوفة لمعمـو القانونية والسياسية,

 .ٕٙٔٓ(, ٕٚالقانوف, جامعة الكوفة, العدد )
دولة أحمد عبد اهلل, الثقة النيابية والوزارة )دراسة مقارنة(, د.  –عصاـ سعيد عبد العبيدي د.  -ٖ٘

جامعة كركوؾ,  كمية القانوف, بحث منشور في مجمة كمية القانوف لمعموـ القانونية والسياسية,
 .ٕٛٔٓ(, ٕٗ(, العدد )ٚالمجمد )

ماىر فيصؿ صالح, التنظيـ الدستوري لرئاسة السف في دستور د.   –عكاب أحمد محمد د.  -ٖٙ
, بحث منشور في مجمة كمية القانوف لمعموـ القانونية والسياسية, كمية ٕ٘ٓٓالعراؽ لعاـ 

 .ٕٛٔٓ(, ٕ٘(, العدد )ٚالقانوف, جامعة كركوؾ, المجمد )
ومراحؿ تطورىا, بحث منشور  ٖٕٓٓـ عمي حسف سفيح, العممية السياسية في العراؽ بعد عا -ٖٚ

 .ٕ٘ٔٓ, (ٓٗ – ٜٖ)في مجمة قضايا سياسية, كمية العمـو السياسية, جامعة النيريف, العدد 
, اليميف الدستورية, بحث منشور في مجمة الحقوؽ, كمية القانوف,  عمي مجيد العكيميد.  -ٖٛ

 .ٕٚٔٓ(, ٖٔ(, العدد )ٕجامعة المستنصرية, المجمد )
قانونية,  وآراء دي, فوضى التحالفات تسبؽ حسـ نتائج االنتخابات, مقاالتعمي مراد العبا -ٜٖ

 .ٕٛٔٓ, كرببلء, االستراتيجيةتصدر عف مركز الفرات لمتنمية والدراسات 
, مخاضات تشكيؿ الحكومة العراقية الجديدة, دراسات استراتيجية, اقتصادية,  عمي المؤمفد.  -ٓٗ

 .ٕٛٔٓنيا, سياسية, المركز الديمقراطي العربي, الما
ليمى حنتوش ناجي الخالدي, التنظيـ الدستوري لصبلحية رئيس  –عمي يوسؼ الشكري د.  -ٔٗ

الدولة باالمتناع عف تصديؽ القانوف في النظاـ البرلماني, بحث منشور في مجمة جامعة 
 .ٕٙٔٓ(, ٕ(, العدد )ٕٗ, المجمد )بابؿ جامعةبابؿ, 

مع مسؤوليتو في الدستور العراقي )دراسة  عمي يوسؼ الشكري, تناسب سمطة رئيس الدولةد.  -ٕٗ
(, ٕمقارنة(, بحث منشور في مجمة رسالة الحقوؽ, كمية القانوف, جامعة كرببلء, المجمد )

 .ٕٓٔٓ(, ٕالعدد )
, رئيس الجميورية في العراؽ نظاـ برلماني أـ رئاسي, بحث منشور  عمي يوسؼ الشكريد.  -ٖٗ

 .ٕٚٓٓ(, ٗ)في مجمة كمية الفقو, جامعة الكوفة, العدد 
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, رئيس مجمس الوزراء في العراؽ رئيس في نظاـ برلماني أـ مختمط,  عمي يوسؼ الشكريد.  -ٗٗ
(, ٔبحث منشور في مجمة كمية التربية لمبنات لمعموـ اإلنسانية, جامعة الكوفة, العدد )

ٕٓٓ٘. 
العميا رقـ , الكتمة النيابية األكبر استنادًا إلى قرار المحكمة االتحادية الكنانيعمار رحيـ  -٘ٗ

, بياف رأي, قسـ الدراسات القانونية والصياغة التشريعية, مجمس النواب ٕٓٔٓ( لسنة ٕ٘)
 .ٕ٘ٔٓالعراقي, 

عمار رحيـ الكناني, دور مجمس النواب الدستوري والقانوني إلقرار المنياج الوزاري ومراقبتو,  -ٙٗ
لنواب العراقي, ببل بحث منشور في قسـ الدراسات القانونية والصياغة التشريعية, مجمس ا

 .ٜٕٔٓعدد, 
وانعكاساتيا  ٕٓٔٓالمعايير الديمقراطية في االنتخابات العراقية لعاـ  ,عمرافعمر جمعة د.  -ٚٗ

(, ٔٗبحث منشور في مجمة العموـ السياسية, جامعة بغداد, العدد ) ,السياسيةعمى العممية 
ٕٓٔٗ. 

شكالية الت غساف أبو بطيخ -ٛٗ فسير, المجمة البرلمانية, العدد األوؿ, , المحكمة االتحادية العميا وا 
ٕٓٔٓ. 

, فصؿ السمطات في الدساتير العراقية )دراسة تحميمية(, بحث منشور  غني عطية محمدد.  -ٜٗ
(, ٖٔفي مجمة القانوف لمدراسات والبحوث القانونية, كمية القانوف, جامعة ذي قار, العدد )

 .ٖٔ-ٕٔ, صٕٙٔٓ
, بحث منشور في مجمة ٕٓٔٓ – ٖٕٓٓية العراقية فاطمة سمومي, االنتخابات البرلماند.  -ٓ٘

 .ٕٕٔٓ(, ٓٗمركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية, جامعة المستنصرية, العدد )
, ٕ٘ٔٓ- ٕ٘ٓٓفراس عبد الكريـ البياتي, العممية السياسية والنظاـ السياسي في العراؽ د.  -ٔ٘

 .ٕٙٔٓ, (٘ٗ – ٖٙ)د بحث منشور في مجمة قضايا سياسية, جامعة النيريف, العد
شكالياتو د.  -ٕ٘ فوزي حسيف سمماف, االختصاص التفسيري لممحكمة االتحادية العميا في العراؽ وا 

)دراسة مقارنة(, بحث منشور في مجمة كمية القانوف لمعمـو القانونية والسياسية, كمية القانوف, 
 .ٕ٘ٔٓ(, ٘ٔ(, العدد )ٗجامعة كركوؾ, المجمد )

, ٕ٘ٓٓو ٕٜ٘ٔجربة العراؽ البرلمانية في الميزاف بيف دستوري فوزي حسيف سمماف, تد.  -ٖ٘
جامعة كركوؾ,  كمية القانوف, بحث منشور في مجمة كمية القانوف لمعموـ القانونية والسياسية,

 .ٕٕٔٓ(, ٔ(, العدد )ٔالمجمد )
القاضي سالـ روضاف الموسوي, وجية نظر قانونية في جمسة مجمس النواب األولى, دراسات  -ٗ٘

 .ٕٗٔٓ, ٗٔ٘ٗث قانونية, الحوار المتمدف, العدد وابحا
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كرار عباس متعب, النظاـ الرئاسي االمريكي, بحث منشور في مجمة رسالة الحقوؽ, كمية  -٘٘
 .ٕٓٔٓ(, ٕ(, العدد )ٕالقانوف, جامعة كرببلء, المجمد )

كينيث ـ. بوالؾ, الخطوات القادمة لمتغير في العراؽ مف وجية نظر غربية, ترجمة مصطفى  -ٙ٘
مجمة حوار الفكر, المعيد العراقي لحوار الفكر, بغداد, العدد بحث منشور في لحيدري, ا
(ٖٓ ,)ٕٓٔٗ. 

لقاء ميدي سمماف, أقطاب الحكومة دراسة مقارنة في الوالية وبعض االختصاصات )العراؽ  -ٚ٘
ولبناف انموذجًا(, بحث منشور في مجمة كمية التربية االساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية, 

 .ٕٛٔٓ(, ٔٗجامعة بابؿ, العدد )
(, بحث منشور ٕٗٔٓ – ٕ٘ٓٓلقماف عثماف أحمد, تطور النظاـ االنتخابي في العراؽ )د.  -ٛ٘

 .ٕٗٔٓ(, ٖٕ, جامعة تكريت, العدد )الحقوؽفي مجمة جامعة تكريت لمعمـو القانونية, كمية 
ية, القاىرة, العدد محمد األنور, حكومة العبادي وحصاد سياسة المالكي, مجمة السياسة الدول -ٜ٘

(ٜٔٛ ,)ٕٓٔٗ. 
محمد بوالمي, أي تحالفات لبناء الدولة الديمقراطية, مواضيع وابحاث سياسية, الحوار  -ٓٙ

 .ٕٚٔٓ, ٗ٘٘٘المتمدف, العدد 
محمد حسف الساعدي, الشيعة وأزمة الكتمة األكبر, مواضيع وابحاث سياسية, الحوار  -ٔٙ

 .ٕٛٔٓ, ٜٚٛ٘المتمدف, العدد 
, الطبيعة القانونية لمتفسير الصادر مف المحكمة االتحادية, بحث منشور محمد حسناوي شويع -ٕٙ

(, ٗٔفي مجمة الكوفة لمعموـ القانونية والسياسية, كمية القانوف, جامعة الكوفة, العدد )
ٕٕٓٔ. 

, بحث منشور ٕٗٔٓمحمد عبد الحمزة خواف, االنتخابات البرلمانية العراقية الثالثة لعاـ د.  -ٖٙ
(, العدد ٔلمعموـ القانونية والسياسية, كمية القانوف, جامعة الكوفة, المجمد )في مجمة الكوفة 

(ٕٖ ,)ٕٓٔٙ. 
صفا عباس كبة, اليميف الدستورية في الدساتير العراقية, بحث  –مصدؽ عادؿ طالب د.  -ٗٙ

(, ٕ(, العدد )ٜٕمنشور في مجمة العموـ القانونية, كمية القانوف, جامعة بغداد, المجمد )
ٕٖٓٔ. 

مجمة حوار الفكر, المعيد العراقي بحث منشور في صطفى الحيدري, رئاسة الوزراء, مد.  -٘ٙ
 .ٕٓٔٓ(, ٗٔلحوار الفكر, بغداد, العدد )

معتز فيصؿ العباسي, ازدواج الجنسية في العراؽ والوظائؼ السيادية, بحث منشور في د.  -ٙٙ
 .ٕٓٔٓالمجمة البرلمانية, العدد األوؿ, 
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, بحث ٖٕٓٓنتخابية البرلمانية المعتمدة في العراؽ بعد عاـ منى جبلؿ جواد, النظـ االد.  -ٚٙ
 .ٕٗٔٓ(, ٜٔمنشور في مجمة آداب الفراىيدي, جامعة تكريت, العدد )

, المركز القانوني لموزير في ظؿ دستور جميورية محمد سالـ كريـ –ميا بيجت يونسد.  -ٛٙ
نونية, كمية القانوف, )دراسة مقارنة(, بحث منشور في مجمة العموـ القا ٕ٘ٓٓالعراؽ لعاـ 

 .ٖٕٔٓ(, ٕ(, العدد )ٕٛجامعة بغداد, المجمد )

: انذساتري ٔانمٕاَني ٔاالَظًح انذاخهٍح .  خايسا 
 الدساتير -أ

 .ٕٜ٘ٔلعاـ  عراؽدستور ال -ٔ
 . ٜٙٗٔلعاـ  فرنسيالدستور ال -ٕ
 . ٜٜٗٔاليند لعاـ  دستور -ٖ
 . ٕٜ٘ٔردني لعاـ دستور األال -ٗ
 .ٜٛ٘ٔلعاـ  فرنسيدستور الال -٘
 ٕٜٙٔلعاـ الكويتي دستور ال -ٙ
 .ٜٜٓٔالمعدؿ عاـ  ٕٜٙٔالدستور المبناني لعاـ  -ٚ
 . ٕٕٓٓلعاـالبحريني  الدستور -ٛ
 .ٕ٘ٓٓجميورية العراؽ لعاـ  دستور -ٜ

 . ٕٔٔٓالدستور المغربي لعاـ  -ٓٔ
 .ٕٗٔٓٓلعاـ المصري  دستور  -ٔٔ
 . ٕٗٔٓالمعدؿ عاـ  ٜٜٗٔاأللماني لعاـ  دستورال -ٕٔ

 القوانين -ب
 القوانين العراقية 
 .ٕٜ٘ٔالقانوف االساسي العراقي لعاـ  -ٔ
 .ٜٔ٘ٔلسنة ٓٗالعراقي رقـ  مدنيقانوف الال -ٕ
 المعدؿ. ٜٓٙٔ( لسنة ٕٗقانوف الخدمة المدنية رقـ ) -ٖ
 .ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔقانوف العقوبات العراقي رقـ ) -ٗ
 .ٕٙٓٓلسنة  ٕٙ الجنسية العراقية رقـ قانوف -٘
 .ٕٛٓٓلسنة  (ٓٔ)قـ لممساءلة والعدالة ر  الوطنية العمياقانوف الييئة  -ٙ
 . ٕٛٓٓلسنة  ٕٔقانوف المحافظات غير المنتظمة في اقميـ رقـ  -ٚ
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 المعدؿ. ٖٕٔٓلسنة  ٘ٗمجمس النواب العراقي رقـ  اتقانوف انتخاب -ٛ
 القوانين العربية واالجنبية 
 . ٜٜٗٔاالساسي أللمانيا االتحادية لعاـالقانوف  -ٔ
 .ٜ٘ٚٔلسنة  ٕٙع المصري رقـ و قانوف الكسب غير المشر  -ٕ
 . ٕٛٓٓلسنة  ٕ٘قانوف االنتخابات المبناني رقـ  -ٖ
 .ٕٗٔٓ( لسنة ٕٕرقـ ) المصرية قانوف االنتخابات الرئاسية -ٗ

 االنظمة الداخمية -ت
 .ٕٙٓٓالنظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لعاـ  -ٔ
 .ٖٕٓٓعاـ لالنظاـ الداخمي لمجمس النواب المبناني  -ٕ
 الممغي. ٕٗٔٓ( لسنة ٛ) رقـ العراقي النظاـ الداخمي لمجمس الوزراء -ٖ

: ادلراسٍى ٔانمراراخ ٔاألٔاير ٔانٕحائك  سادسا 
 المراسيم- أ
 .ٕٗٔٓ( لسنة ٕ٘ٔالمرسـو الجميوري رقـ )-ٔ       
 .ٕٙٓٓ( لسنة ٕٕالمرسـو الجميوري رقـ )-ٕ        

 القرارات- ب
 .ٕٙٓٓ( لسنة ٕقرار مجمس الوزراء رقـ )-ٔ
 .ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٔقرار رقـ )-ٕ
 .ٕٙٓٓ( لسنة ٕس مجمس الوزراء رقـ )قرار رئي-ٖ
 .ٕ٘ٓٓ( لسنة ٕٔقرار رئيس مجمس الوزراء رقـ )-ٗ

 األوامر-ت
 (.ٔ, القسـ الثاني. الفقرة )ٕٗٓٓ( عاـ ٘ٔسمطة االئتبلؼ المؤقتة. أمر رقـ )-ٔ

 الوثائق- ت
الصادر عف المفوضية العميا  ٕٛٔٓإجراءات تسجيؿ التحالفات السياسية والبرلمانية لسنة -ٔ
 مستقمة لبلنتخابات.ال
الموجو إلى المحكمة  ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٖ( الصادر في ٕٕٙ/ٖ/ٔكتاب مجمس النواب رقـ )-ٕ

 االتحادية العميا.
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الموجو إلى المحكمة  ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٛٔ( المؤرخ في ٜ٘٘كتاب مجمس النواب المرقـ )ـ.ز/-ٖ
 االتحادية العميا.

 .ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٔية بتاريخ وثيقة الكتؿ السياسية الموقعة مف أغمب األحزاب السياس-ٗ
 : لراراخ احملكًح االحتادٌح انؼهٍاساتؼا  

الصادر في  (ٕٓٔٓ/اتحادية/ٕ٘)قرار المحكمة االتحادية العميا التفسيري المرقـ  -ٔ
ٕ٘/ٖ/ٕٓٔٓ. 

 .ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٜٔالصادر في  (ٕٓٔٓ/اتحادية/ٖٜ)قرار المحكمة االتحادية العميا المرقـ  -ٕ
 .ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٕٔ( الصادر في ٕٚٓٓ/اتحادية/ٖٕ) قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ -3
 .ٕٔٔٓ/٘/ٙٔ( الصادر في ٕٗٔٓ/اتحادية/ٕٗقرار المحكمة االتحادية العميا رقـ ) -2
 .ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٛ( الصادر في ٕٔٔٓ/اتحادية/ٖ٘قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ ) -٘

 : انصحفحايُا  

بر في العراؽ, جريدة الشرؽ االوسط, حمزة مصطفى, توقعات بوالدة قيصرية لمكتمة البرلمانية األك -ٔ
 .ٕٛٔٓ(, ٛٓ٘ٗٔالعدد )

, عبد الميدي ينتظر توافقات الكتؿ السياسية الستكماؿ حكومتو, جريدة الشرؽ مصطفى حمزة -ٕ
 .ٕٗٔٓ, ٙٛ٘ٗٔاالوسط, العدد 

حمزة مصطفى, غموض يمؼ تشكيمة عبد الميدي بعد مخاوؼ مف تقديميا ناقصة, جريدة الشرؽ  -ٖ
 .ٕٛٔٓ(, ٚٙ٘ٗٔ)االوسط, العدد 

 .ٕٗٔٓ/ٗ/ٕٚ( الصادر في ٖٛٙٓصحيفة المدى, العدد ) -ٗ
فاضؿ الجشعمي, الحكومة العراقية غير المكتممة ميددة بفقداف الوزراء, جريدة الشرؽ األوسط,  -٘

 .ٜٕٔٓ, ٔٚٚٗٔالعدد 
القاضي سالـ روضاف الموسوي, مفيوـ المعارضة النيابية في ضوء قرار المحكمة االتحادية  -ٙ

 .ٜٕٔٓ, (ٜٛٗٗ)المدى, العدد  صحيفةآراء وافكار, العميا, 
فئة,  ٗٔمحمد صباح, قانوف التخمي عف الجنسية المكتسبة يحظر المناصب السيادية عمى  -ٚ

 .ٕ٘ٔٓ, ٖ٘ٗالمدى, العدد  صحيفة
(, ٖٕٗٗوائؿ نعمة, خبلفات الكتؿ لـ تحسـ ممؼ رؤساء المجاف النيابية, صحيفة المدى, العدد ) -ٛ

ٕٜٓٔ. 
 .ٕ٘ٓٓ/ٙ/ٙٔالصادر في  ٜٜٜٖائع العراقية, العدد جريدة الوق -ٜ
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 .ٕٙٓٓ/ٗ/ٛٔالصادر في  ٕٕٓٗجريدة الوقائع العراقية, العدد  -ٓٔ

 .ٕٙٓٓ/ٙ/ٕٔالصادر في  ٖٕٓٗجريدة الوقائع العراقية, العدد  -ٔٔ

 .ٕٗٔٓ/ٛ/ٔٔالصادر في  ٕٖٖٗجريدة الوقائع العراقية, العدد  -ٕٔ

 .ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٓٔفي الصادر  ٖٓٗٗجريدة الوقائع العراقية, العدد  -ٖٔ

 : حماضر جهساخ جمهس انُٕاب انؼرالًتاسؼا  
السنة التشريعية  - الفصؿ التشريعي األوؿ - (ٗٔمحضر جمسة مجمس النواب العراقي رقـ ) -ٔ

 .الدورة االنتخابية الثالثة - األولى
 -السنة التشريعية األولى - الفصؿ التشريعي األوؿ -( ٗمحضر جمسة مجمس النواب رقـ ) -ٕ
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Abstract 
Several constitutions have recognized the right to nominate the Prime 

Minister. This method of nomination varies according to the political system 
prevailing in each country in addition to the factors influencing the nature of 
the system of government, especially the constitutional provisions governing 
the relationship between the legislative and executive branches. There is no 
doubt that the President of the State often plays an important and distinctive 
role in naming the Prime Minister. This role, especially when the parliament or 
the electorate has the competence and authority to choose the real prime 
minister, so that it looks formal rather than real and is limited only to the 
issuance of the naming decree. 

The Prime Minister is the real head of government and the coordinating 
factor for the executive power in the Iraqi parliamentary system. This system 
preserves the right of the head of state to nominate the prime minister, but his 
right to nominate is not absolute. The Prime Minister is nominated by the 
Prime Minister to select the ministers who cooperate with him in managing the 
helm of government, and establish a ministerial curriculum that the government 
runs throughout its stay in power, and since the government cannot stay in 
power without obtaining the confidence of Parliament, He assigned the names 
of the members of his ministry and his ministerial program to the Parliament 
for his confidence, after which the Prime Minister and members of the Council 
of Ministers will be sworn in before assuming their duties. 

The Iraqi constitution of 2005 dealt with the issue of nominating the 
Prime Minister, so that the mandate of the President of the Republic according 
to the provisions of the constitutional texts and then comes the role of the 
legislative authority to grant confidence or not to give to the Prime Minister and 
members of his ministry. 
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