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زو مسسقلليز لنظسمزو ستسايزو عموقيو لشكزز
 
" الفرص كالبدائل -الرائسي، الربدلاين، حكومة اجلمعية النيابية -دراسة مقارنو للنظاـ اجلمهورم"
  

:  منعم مخيس سللف                                                                                                    
  كاإلسَباتيجيةيف العلـو السياسية ابحث  

 
  

:- ىيكلية البحث
 
مقدمة عامة   -
 

:- مفاىيم كمنطلقات أساسية/ ادلبحث األكؿ
 

. مفهـو النظاـ السياسي :-ادلطلب األكؿ               
.  مفهـو النظاـ احلزيب :-ادلطلب الثاين               
.  ين النظاـ السياسي كالنظاـ احلزيبالعالقة ما ب :-ادلطلب الثالث               
. كالقول الفاعلة فيو 9/4/2003الواقع السياسي العراقي بعد  :-ادلطلب الرابع               

 
:- النظاـ السياسي اإلسالمي كأىم اآلراء الفكرية فيو/ ادلبحث الثاين

 
.  آراء أىل السنة يف احلكومة :-ادلطلب األكؿ               

 . آراء الليعة االمامية يف احلكومة رأم اإلماـ اللّبازم  وذذان  :-ادلطلب الثاين              
. أمكانية تطبيي النموذج عراقيان  :-ادلطلب الثالث              

 
:- النظاـ الرائسي/ ادلبحث الثالث
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. نلأة كتطور النظاـ الرائسي :-ادلطلب األكؿ               
.  أسس كمتطلبات النظاـ الرائسي :-الثاين ادلطلب               
.  مزااي كعيوب النظاـ الرائسي :-ادلطلب الثالث               
. إمكانية تطبيي النموذج عراقيان  :-ادلطلب الرابع               

 
اآلاثر السلبية  -اآلاثر االجيابية               ب -أ               

 
:- دلاينالنظاـ الرب/ ادلبحث الرابع

 
. نلأة كتطور النظاـ الربدلاين :-ادلطلب األكؿ               
.  أسس كمتطلبات النظاـ الربدلاين :-ادلطلب الثاين               
.  مزااي كعيوب النظاـ الربدلاين :-ادلطلب الثالث               
 .إمكانية تطبيي النموذج عراقيان  :-ادلطلب الرابع               

 
اآلاثر السلبية  -اآلاثر االجيابية               ب -أ               

 
:- نظاـ حكومة اجلمعية النيابية/ ادلبحث اخلامس

 
. نلأة كتطور نظاـ حكومة اجلمعية النيابية :-ادلطلب األكؿ               
.  أسس كمتطلبات نظاـ حكومة اجلمعية النيابية :-ادلطلب الثاين               
.  مزااي كعيوب نظاـ حكومة اجلمعية النيابية :-ادلطلب الثالث               
. إمكانية تطبيي النموذج عراقيان  :-ادلطلب الرابع               

 
.  البديل ادلقَبح/ ادلبحث السادس

 
.  اخلاسبة -
 
. مصادر الدراسة -
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ز قل يزعس ي
 

الٍب شهدت ربوالت كأحداث سياسية عنيفة منذ نلوء الدكلة العراقية احلديثة يف يعد العراؽ من بْب أكثر الدكؿ العربية      
العلرينيات من القرف ادلاضي كحٌب كقتنا احلاضر كقد كاف ذلذه التحوالت كاإلحداث بقدر ارتباطها ابعتبارات ادلصاحل كالسياسات 

اإلطراؼ كالقول السياسية العراقية ادلختلفة من ذهة  ة كتضارب أك تالقي أفكار كأىداؼكالتحالفات الدكلية كاإلقليمية من ذو
تعرب عنها النواحي السياسية الٍب ديكن أف  أخرل يف كيفية إدارة شؤكف الدكلة أاثران مشلت رلمل نواحي احلياة يف العراؽ كمن بينها

.  بداللة الفاعلية السياسية كاالستقرار السياسي
 

إذل  1921ثلت يف األنظمة السياسية ادلختلفة الٍب تولت إدارة شؤكف البالد منذ عاـكلقد شهد العراؽ ربوالت سياسية مت     
تعاقبت فيو تسع كثالثوف كزارة على  1958فمنذ ذلك العاـ نلأ يف العراؽ نظاـ ملكي بردلاين أستمر حٌب عاـ. الوقت احلاضر

فيصل األكؿ، مث أبنو ادللك غازم مث ادللك ادللك )ارل ثة ملوؾ ىم على التوكتعاقب فيو على العرش ثال( سبع كثالثوف عامان )مدل 
 النظاـ ادللكي  1958مث أهنت ثورةالذم تسلم العرش بعد بلوغو سن الثامنة علر كهناية كصاية األمّب عبد اإللو، ( فيصل الثاين

كادلذاىب السياسية ادلختلفة يف ليحل زللو النظاـ اجلمهورم الذم استمر لغاية كقتنا احلاضر ابلرغم من توارل كتعاقب القيادات 
.  قيادتو

 
لقد أثبتت التجارب السياسية السابقة أف ىناؾ عالقة كثيقة ما بْب شكل النظاـ السياسي ادلتبع كالفاعلية كاالستقرار السياسيْب 

بة يف مدل ربقيي الفاعلية ففي العراؽ ديكن ربديد مجلة من ادلؤشرات ديكن من خالذلا قياس أداء األنظمة السياسية ادلتعاؽ . للدكلة
كاذتماعي منها ما يتعلي دبدل النجاح يف تطبيي قواعد الدديقراطية كاحلرايت سيْب كما يتبعو من تقدـ اقتصادم كاالستقرار السيا

كعية الطائفية، كمنها ما يتعلي بنمل مع ادلسألة الكردية كادلسألة العامة كادللاركة يف احلكم كالتداكؿ السلمي للسلطة كالتعا
.  العالقات اخلارذية مع احمليطْب اإلقليمي كالدكرل

 
 

:-زز لشليزو لبث
 

تتلخص ملكلة البحث يف استجالء ما إذا كانت ىناؾ عالقة بْب طبيعة كشكل النظاـ السياسي الذم سوؼ يطبي يف العراؽ      
قة دبعُب ىل سيكوف النظاـ اجلمهورم رائسي من ذهة أخرل، كما ىي نوعية ىذه العالكالفاعلية كاالستقرار السياسيْب من ذهة 

اجلديدة؟ أـ النظاـ اجلمهورم الربدلاين الذم تكوف فيو دلرحلة الذم قوامو رئيس مجهورية قوم ىو األفضل يف إدارة شؤكف البالد يف ا
أف ىناؾ شكالن ىو األفضل؟ أـ ظاـ تدرج السلطات الوزارة بنفس القوة السياسية مع الربدلاف؟ أـ إف نظاـ حكومة اجلمعية النيابية كف
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سب مع أخر من األنظمة السياسية ديكن أف يكوف البديل األفضل، دبعُب البديل الذم حيقي أعلى ادلكاسب أبقل اخلسائر الذم يتنا
.  العراقيالطبيعة ادلركبة للمجتمع 

 
ز 

:-ززفمأتيزو لبث
 

أف ىناؾ عالقة موذبة بْب شكل نظاـ احلكم من ذهة "امها اتساقان مع ملكلة البحث الٍب طرحناىا فإننا ننطلي من فرضية قو
دبعُب آخر إنو كلما كاف نظاـ احلكم الذم سيلكل مستوعبان للطبيعة " يف العراؽالستقرار السياسيْب من ذهة أخرل كالفاعلية كا

كقد برىنت على ىذه . اخلي عاـاستقرار دؽ االستقرار السياسي الذم يتبعو ادلركبة للمجتمع العراقي كلما كاف قادران على ربقي
 سبع حضارم متقدـ على انقاض مجلة الفرضية عرب التاريخ  اذج عديدة من األنظمة السياسية العادلية الٍب استطاعت النهوض دبج

 من الصراعات الدينية كادلذىبية كالسياسية كاالذتماعية بْب مجاعات ذلا أصوؿ كدايانت كمذاىب سلتلفة بعيدان عن التدخالت
اذلند الٍب تضم تلكيلة اذتماعية مركبة بلكل كبّب ذدان ككذلك اجملتمعات األكربية كىذا ما ربقي يف دكؿ عديدة مثل اخلارذية، 

الوالايت ادلتحدة األمريكية الٍب تضم خليط من كمثاذلا فرنسا كبريطانيا ككذلك  الٍب استقرت بعد الصراعات الدينية كالعرقية فيها
.  فةأدايف كأعراؽ سلتل

 
 

 :-ز نهيتيزو لبث
 

إف دراستنا ىذه تتطلب استخداـ ادلنهج ادلقارف بلكل أساسي للمقارنة بْب مسات األنظمة السياسية ادلختلفة، كإبراز خصائصها 
لوصوؿ االجيابية كالسلبية الٍب ديكن أف تربز يف حالة التطبيي على الواقع العراقي، ككذلك استخداـ ادلنهج االستنباطي االستدالرل ؿ

.   إذل احلالة األمثل للكل النظاـ السياسي العراقي
 
 
   ف سهتمز  نطلق ساز اساتي/زو ملبثزوأل ل 
 

قبل الدخوؿ إذل أم دراسة علمية ال بد من دراسة بعض ادلفاىيم كادلنطلقات األساسية ذلذه الدراسة، فتحديد ادلفاىيم خطوة      
.  ملَبؾ للموضوع أك الظاىرة قيد الدراسةكفهم ة كعملية يف أتسيس إدراؾ متبادؿ أساسي
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كأتسيسان على ما تقدـ سنعمد إذل دراسة مفهـو النظاـ السياسي كمفهـو النظاـ احلزيب مث العالقة ما بْب النظاـ السياسي كالنظاـ 
اعيات ذلك االحتالؿ كتد 9/4/2003العراقي كذبليات االحتالؿ األمريكي للعراؽ يف نعمد إذل دراسة الواقع السياسي  احلزيب مث

.  السياسيةة على كاقع العراؽ سياسيان كما ىي القول االذتماعية الٍب بزغت على الساح
 
  
 

   فهضمزو نظسمزو ستسايز:-و مطلبزوأل ل
 

ية يعد مصطلح النظاـ من أكثر ادلصطلحات استخدامان يف أدبيات السياسة كالعالقات الدكلية يف الكتاابت العربية أك األذنب     
 Orderالكتاابت الغربية بدالالت سلتلفة كلكن يَبذم إذل العربية كفي كلمة نظاـ فكلمات ذل حد سواء، كإف كاف يستخدـ يف ع
بصدد فلسفة اصطالحية كلكننا أردان اإلشارة إذل اـ ابلغة العربية كضلن ىنا لسنا كلها تَبذم إذل نظ regimeك Systemك 

.  شيوع استخداـ ىذا ادلصطلح
 

قان للمفهـو التقليدم كاف يقصد ابلنظاـ السياسي أشكاؿ احلكومات ادلختلفة الٍب تباشر السلطة يف اجملتمعات اإلنسانية ككانت كؼ
شكل الدكلة كنوع احلكومة كال تتعدل البحث يف رلاالت نلاط السلطة كاجلوانب النظاـ السياسي تَبكز يف ربديد  دراسة

بداللة القانوف الدستورم تقليداين حيث أف البعض إف النظاـ السياسي استخدـ اط، كبذلك يرل االذتماعية كاالقتصادية ذلذا النش
حيث يرد الَبادؼ ما ( 807، 1985عبد الغِب بسيوين،)كل منهما تَبكز الدراسة فيو على نظاـ احلكم من الناحية القانونية اجملردة 

اسع إف ىي أال شلارسة السلطة يف مجاعة سياسية معينة كعلى ىذا األساس ألف احلكومة ابدلعُب الو. بْب النظاـ السياسي كاحلكومة
إذل اضلسار أك حصر موضوعات النظم السياسية أساسان يف اجلانب العضوم أك اللكلي للسلطة هبذا التعريف يؤدم  فإف األخذ

ثركت )صوص الدستورية ادلنظمة للسلطة دراستها حوؿ الناالت أنلطتها، كإ ا فقط دكراف بعيدان عن اخلوض يف أىداؼ السلطة كمج
.  (5، 1964بدكم،

 
بيد إف ىذا ادلفهـو للنظاـ السياسي كالنظرة القانونية الضيقة قد تراذع يف فَبة ما بْب احلربْب العادليتْب، بسبب االنتقادات      
على  PoIiticaI Systemح السلوكيوف حيث فضل علماء السياسة استخداـ مصطلفة الٍب كذهها لو علماء السياسة العِب

بينما ادلصطلح األكؿ بعدان أكسع كأمشل، حيث انو ادلصطلح الثاين بعدان قانونيان  حيث أيخذ Regime  PoIiticaIمصطلح  
، كذلذا دل  مكوف من رلموعة أمور مَبابطة كمن تفاعالت عناصر سلتلفة كمن زبصيص للمصادر ادلوذودة يف اجملتمع بناءان على قوانْب

عن  البحثالسياسة مقركنة فقط ابلقوة كالعنف كاالذبار، كإ ا غاية السياسيْب أصبحت تنصب على تعيْب أىداؼ اجملتمع ؾ تعد
كىكذا نلأ ادلفهـو احلديث للنظاـ السياسي حيث إف النظم " 2صادؽ األسود،.االذتماعي دكالنفوذ كاألمن للبالد كالرفاه  اذليبة
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تتدخل يف شٌب اجملاالت االقتصادية كاالذتماعية دكد الضيقة التقليدية بل أصبحت لطة يف احلالسياسية دل تعد تنفذ نلاط الس
نلاط فأصبحت الدراسة تنصب على رلاالت كالفكرية كهبذا أصبح ىناؾ ربوالن بل كانقالابن يف ادلفهـو التقليدم للنظاـ السياسي 

سي للدراسة، كالسبب األساس يف تطور مفهـو النظاـ السيا السلطة ال شكلها فقط كأصبح شكل احلكومة عنصر من بْب عناصر
.  كعملها كامتدادىا إذل أمور دل تكن تتناكذلا سابقان ( 6، 1964ثركت بدكم،)ىو اتساع دائرة نلاط السلطة 

 
دلة ما بْب النظامْب ذزء من نظاـ أمشل ىو النظاـ االذتماعي كأف ىناؾ عالقة أتثّب متبا"كيرل ديفيد اسًب النظاـ السياسي أبنو      

 David" )السياسي الذم يعد أكثر األذزاء تطوران كأكثرىا أتثّبان يف حياة أية دكلةكر النظاـ االذتماعي ىو النظاـ كإف مح

Aston,1971, 97     )موريس " )حكم كتنسيي"تعريفة إبجياز على إنو يو فّبل إف النظاـ السياسي ديكن أما موريس دكفرج
.  (95ريخ، دكفرذيو، بال ات

 
كمن كل ما تقدـ نلخص ابلقوؿ إف أم نظاـ سياسي ىو ليس احلياة االذتماعية للجماعة اإلنسانية كىو ببساطو عبارة عن      

. األطراؼ تؤدم إذل تتبادؿ فيما بينهالعالقات السياسية بْب رلموعة من شبكة من ا
 
  
 

ز فهضمزو نظسمزو بكبيز:- بزو ثسنيو مط
ز

ب السياسية من ادلواد األساسية كالضركرية لدراسة الظاىرة السياسية كخصوصان الداخلية منها كادلتعلقة ابلنظاـ إف األحزا     
كبعض ادلصطلحات  PoIiIicaI Partyبْب مصطلح احلزب السياسي  -األحيافيف بعض  -لسياسي كىناؾ بعض اخللطا

كلكنها يف احلقيقة زبتلف كثّبان  Intrest groupأك مجاعة ادلصلحة  Prussure groupاألخرل مثل رلموعة الضغط 
تسعى إذل كضع شلثليها ادلعلنْب  تنظيمات"إذل أنو  -ككما يرل ذلك ذاندا -الواحدة عن األخرل إف مفهـو احلزب السياسي يلّب

أما ذوزيف ليسنجر " يعيةأم تنظيم يعْب ادلرشحْب لالنتخاابت لدخوؿ اذليئات التلر"بينما يعرفو فريد رجييز أبنو " يف موقع احلكم
بينما يقدـ " السياسي الذم يلارؾ بنلاط كفاعلية يف التنافس من أذل ادلناصب االنتخابيةالتنظيم "أبف احلزب السياسي ىو  فّبل

ىو أم مجاعة سياسية "يرل إف احلزب السياسي ر عناصر احلزب السياسي كىو بذلك سار تورم ما يطلي عليو احلد األدىن لتواؼ
 نقالن عن أسامة الغزارل" )عامةلالنتخاابت كتكوف قادرة على أف تقدـ من خالؿ تلك االنتخاابت مرشحْب للمناصب اؿ تتقدـ
(. 18، 1987حرب،
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كما ىو  -أما يف اجلانب التطبيقي لتعريف األحزاب فنرل إف قانوف األحزاب ادلصرم النافذ يعطي تعريفان للحزب السياسي     
" قانوف األحزاب ادلصرم"كل مجاعة منظمة تؤسس طبقان ألحكاـ القانوف "على انو كينص . ألحزاب األخرلية قوانْب ااحلاؿ لبي

برامج زلددة تتعلي ابللؤكف السياسية ؿ السياسية كالدديقراطية لتحقيي كتقـو على مبادئ كأىداؼ ملَبكة كتعمل ابلوسائ
كعليو نرل أف (. 247، 1990لوىاب،دمحم رفعت عبد ا" )حلكم كاالذتماعية للدكؿ، كذلك عن طريي ادللاركة يف مسؤكليات ا

ىذا التعريف يتفي مع التعريف ادلتفي عليو إذل حد ما بْب فقهاء القانوف الدستورم كالعلـو السياسية فاحلزب السياسي ابلنسبة 
(. 247، 1990دمحم رفعت عبد الوىاب،) :- كاآليتميز دبجموعة نواحي ديكن إجيازىا ذلؤالء يت

 
.   كونو تنظيم أك مجعية منظمة بطريقة تسمح ابلبقاء كاالستمرار -أ
 

لف كهبذا خيت"كمن انحية أخرل إف احلزب السياسي يسعى ضلو الوصوؿ إذل السلطة من أذل تطبيي مبادئو كاختياراتو السياسية  -ب
 التأثّب على السلطة دكف ادللاركة فيها كمدلوالت مجاعة الضغط كمجاعة ادلصلحة الٍب تسعى إذل مفهـو احلزب السياسي عن مفهـو

". األخرلدييز احلزب السياسي عن اجلماعات أك زلاكلة الوصوؿ إليها كىو ابرز ما 
 

رلموعة منظمة من األفراد جيمعهم ىدؼ كفكر ملَبؾ يسعوف "كشلا تقدـ ديكننا إعطاء تعريف موذز للحزب السياسي على انو      
بغية ربقيي تلك األىداؼ كنلر ذلك الفكر كة فيها كؿ إذل السلطة أك ادللارللوص

 
  
ز

:-ززو عالقيز سزبتنزو نظسمزو ستسايز و نظسمزو بكبي/زو مطلبزو ثس ث
 

رسة إف أم نظاـ سياسي من خالؿ اتساعو أصبحت دراستو ترتبط بلكل مباشر بدراسة موضوع األحزاب السياسية، فإف شلا      
توعية  ات سياسيةان عند مباشرة حي االنتخاب كاالستفتاء ربتاج إذل تنظيم أك تنظيمكخصوصالسياسة أك السلطة بلكل عاـ 

كهبذا فبدكف النظاـ احلزيب أك األحزاب السياسية ينلأ ة، كابلذات حرية الرأم كالتعبّب ادلواطنْب كشلارسة احلرايت السياسية الدستورم
.  ؿ على بلورة رأم ادلواطن كاذباىاتوفراغ سياسي ىاـ كىائل ما بْب السلطة كادلواطن فاحلزب يعم

 
إف الدكؿ زبتلف يف أسلوب تنظيم ادلمارسة السياسية فمنها من أتخذ أسلوب التنظيم السياسي الواحد أك بنظاـ احلزب      

حلزبية كمثاؿ االشَباكية كبعض بلداف دكؿ عادل اجلنوب كالبعض اآلخر أخذ دببدأ التعددية ا، كىذا عمومان كاف يف اجملتمعات الواحد
.  ذلك الدديقراطيات الغربية
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كيلّب كل من ابكؿ كادلوند إذل إف دكر احلزب السياسي ىو دكر النظاـ السياسي بسلطاتو الثالث كىي صنع القاعدة كتطبيي 

، كذلك السياسية بوظائفها الٍب ىي استجابة حمليطها تساعد على تكييف ذلك النظاـة كاحلكم ابلقاعدة، كإف األحزاب القاعد
حسب الثقافة السياسية السائدة كمستول ة السياسية زبتلف من رلتمع ألخر بواسطة التوظيف كاإلعداد كالتنلئة السياسية كالتعبئ

يف التعبئة السياسية كأثرىا يف تلكيل  ، كدلزيد من التفاصيل حوؿ دكر احلزب(62، 1980حساف العاين،)الوعي كالنظم السياسيْب 
كعلى ىذا األساس فإف األحزاب  (Martin Buvch   and athers, 1985, 206-210) سي أنظر،بنية النظاـ السيا

ادللاركة السياسية  السياسية تعد من أىم ركائز النظاـ السياسي كوهنا تؤدم رلموعة من الوظائف األساسية فهي توفر أمكانية
كصاؿ )نيد السياسي، كتساىم إبسباغ اللرعية على نظاـ احلكم، الرأم كذبميع ادلصاحل كتعبئتها، كأداة من أدكات التجكالتعبّب عن 

استقرار النظم السياسية يف بلداف العادل كخصوصان لدل البلداف النامية يعتمد إذل  ، فواقع احلاؿ يلّب إذل أف(59، 2001العزاكم،
كاستقراره يؤدم إذل استقرار النظاـ السياسي قة تبادلية، فقوة النظاـ احلزيب حد كبّب على قوة أحزاهبا كتكوف العالقة بينهما عال

 (.170، 1987أسامة الغزارل حرب،.)كالعكس ابلعكس
 

كمن ذهة أخرل فإف ىناؾ من يربط بْب نوع النظاـ احلزيب القائم كدديقراطية النظاـ السياسي من عدمها فيعد النظاـ السياسي      
. لسياسي متعدد األحزاب دديقراطيان كالنظاـ االواحد مشوليان كغّب دديقراطيان ذا احلزب 

 
 

زز:-ز و قضىزو ف سعليزفتهز9/4/2003و ضوقعزو ستسايزو عموقيزبعلززز:-و مطلبزو موبع
 

بعد أف أصبح العراؽ ساحة لصدامات سياسية، كأصبح بلدان يعاين من فراغ سياسي كأمِب، كدكلة بال مؤسسات سياسية كال      
.  كالقضية العراقية غاية احلساسية كالتلابكاقي ، هبذا أصبح الوضع العر سلطو ىيئات

 
كلعل  ، إليو إبجياز إ ا يكوف مدخالن دلعرفة النظاـ السياسي ادلناسب لو ةشارع السياسي العراقي الذم ضلاكؿ اإلإف دراسة الواؽ     

ة اؾ أكثر من مائٍب حزب كحرؾمن أبرز ادلؤشرات ىو ظاىرة إنلاء الكثّب من احلركات كاألحزاب السياسية إذل درذة أصبح ىن
الواحد ىو السائد، أصبح كاقع العراؽ يعاين من ملاكل اذتماعية برزت بلكل كبّب قد تكوف  سياسية بعد أف كاف نظاـ احلزب

(. 39، 2004سعد انذي ذواد ضمن دمحم مجاؿ ابركت،أنظر . )كومة ادلركزية يف بغدادمكبوتة سابقان لكنها ظهرت بعد سقوط احل
آلفات اذتماعية بكل أشكاذلا، كأصبح ىناؾ انتلار معدالت اجلردية  كارتفاعشديد  اقتصادمىناؾ بطالة عارمة كزبلف  كأصبحت

سباعية كاف العراؽ كابعَباؼ ادلنظمات الدكلية ادلختصة خاليان منها مثل آفة ادلخدرات، كأصبح ىناؾ ضعف متزايد يف البُب االج
ة كاخلدمية كالعلمية كالسياسية كاألمنية كاتسم الوضع العراقي يف ىذه الفَبة بوذود خالفات كالتعليميكاالقتصادية كاالذتماعية 
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ذهات تسعى خللي دكلة فدرالية؟ أـ دكلة مركزية؟ كىناؾ قول كستقبل العراؽ كشكل الدكلة ىل ىي ككذود رؤل سياسية لتلكيل ـ
اإلقليمي كالدكرل كىناؾ ا تفاعالهتا على الصعيد احمللي دللاكل لوكىي ملاكل جيب أف تواذو ألف ىذه ا ةكمذىيب ةفًب طائفية كعرقي

.  اإلسَباتيجيةذهات خارذية تغذم مثل ىذه ادللاكل كفقان دلصاحلها 
 

يف السياسة فهناؾ اذباىات ضلو فصل الدين عن الدكلة كىناؾ " اإلسالـ"كمن ذهة أخرل ىناؾ اختالفات حوؿ دكر الدين      
كسطية، فأصبح الواقع السياسي العراقي يلّب إذل ىذا ادلزيج ادلركب من الوضع احلارل،  ية، كىناؾ تياراتت إسالمية أصوؿتوذها

مجع أطياؼ اجملتمع العراقي يف ظل نظاـ سياسي ث عن شكل للنظاـ السياسي يستطيع ككل ىذه احلاالت تدفع ابذباه ضركرة البح
السلطة ستقرار السياسي إذ أف عدـ شرعية ف اللرعية ىي خّب كسيلة لالمستقر كدكلة كاحدة تتجسد فيها الوحدة الوطنية، أل

ذل كال شرعية السلطة أتثّب مدمر ع ةلال فاعليافاعلية تقلل من اإلدياف بلرعيتها ك سبامان كما إف الضعف أك الال -يضعف فاعليتها
(. 21، 1994نفليد،ادكردسي اب)األكسع لقطاعات اجملتمع التعددية، الوعي الذايت اجلماعي اللامل 

 
إف التحوالت السياسية األخّبة الٍب سبثلت ابحتالؿ العراؽ من قبل الوالايت ادلتحدة األمريكية كتغيّب نظاـ احلكم العراقي      
إلدارة النظاـ كشؤكف الدكلة كابللكل الذم فتح الباب كاسعان أماـ الركئ كاألفكار قوة كإنلاء شكل ذديد كطرؽ ذديدة ابؿ

عادليان للتعامل نظاـ من أنظمة احلكم ادلعركفة إدارة اللؤكف السياسية كعرب أم  ة كادلتضاربة يف بعض األحياف برزت إشكاليةادلختلف
الداخلية بيعة االحتالؿ كالبيئة السياسية السياسية كاالذتماعية كاالقتصادية الثقيلة كالوضع السياسي اجلديد الناشئ عن ط ةمع الَبؾ

.  كاخلارذية للعراؽ
 

كقد برزت العديد من القول االذتماعية على الساحة السياسية العراقية فربزت العلائر كادلرذعيات الدينية العليا إضافة إذل      
ككذلك رضواف  24، 2004راذع صباح ايسْب، دكر العلائر العراقية،)االذتماعي، بعض األحزاب الكبّبة ذات النفوذ 

(. 131، 2004السيد،
 

تباع التحليل السياسي العلمي الذم ديتاز ابدلوضوعية، كادلسامهة يف تلكيل نظرم لنظاـ سياسي يتم فيو اذل الباحث كلذلك جيب ع
.  ذباكز كل التناقضات اجملتمعية العراقية

 
و نظسمزو ستسايزوااال يز  همزوادوازو فشمريزفتهززز:-و ملبثزو ثسني

 
اـ سياسي إسالمي، ككاف ذلك على أساس احلكم اللرعي الذم يقابل القاعدة رّاء أسسان لنظغلقد أسست اللريعة اإلسالمية اؿ

ليو إكيلزمهم ابنتهاج سلوؾ معْب، ككالمها ينطوم على معُب التنظيم أم تطبيي ما يلّب ؿ القانونية، فكالمها خطاب يوذو إذل الك

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

ابس زلفوظة دلركز أضواء حقوؽ النسخ كاالقت

الفرض فيعِب ما يفَبض من ملكلة أك قضية يراد  عنصرين مها الفرض كاحلكم، أما ابطراد كاستمرار كانتظاـ، ككالمها يقلل إذل
(.  39، 1989مصطفى إبراىيم الزدلي، عبد الباقي البكرم،)حلها، كأما احلكم فيعِب احلل ادلنلود للقضية الٍب افَبضت 

 
سباعية لذلك فاف الفكر السياسي اإلسالمي فكر رصْب كمنلي من أرضية صلبة، فهو فكر حيافظ على حل ادللاكل كالقضااي االج

كالتقاليد النافعة، كأف يلذب كل ذلك كيهذبو كيرتقي بو إذل مستول ما يتطلبو األساس ؿ احملافظة على القيم كالعادات من خال
الدكر األكؿ يف تغّب بْب اجملتمع كعليهم تطوير األداء احلديث يقرر إف للعلماء الواعْب ادلقدس كتفرضو نظرية النهضة، فعلم السياسة 

(. 595-594، 2001أايد موسى زلمود،. د)خالص صعيد العمل النهضوم ابمتالؾ اإلرادة الواعية كالنزاىة كاإلالسياسي كت
 

قبل أكثر من علرة قركف تقريبان ما زالت تلكل جملموعها ىيكل النظرية   ةيف حقيقة األمر إف مباحث اخلالفة الٍب كتبها علماء السن
ما زالت يف صلب معتقدىم الديِب، فالقائد السياسي أك اخلليفة ىو منصب خيلف بو رسوؿ يف احلكم كاالحوؿ الرئيسة الٍب  السنية

بن مالك العطار عن فتول اإلماـ أمحد أبن حنبل أف ق الوالية العامة بل كيلّب عبدك كينزؿ فيو دبنزلتو شلا يؤدم أف تكوف ؿ( ص)هللا 
اإلمامة كاليـو اآلخر فيذلك يكوف ؿ ألحد يؤمن ابهلل من غلبهم ابلسيف حٌب صار خليفة كمسي أمّب ادلؤمنْب فال يح

(. 4، 2004إبراىيم اللبوط،)صحيحان كملركعان  -احلكم العسكرم -العسكرية
 

 كيف ابب الكالـ يف حكم االختيار من سبهيد الباقالين قاؿ إ ا يصّب اإلماـ إمامان بعقد من يعقد لو اإلمامة من أفاضل ادلسلمْب الذين
اللأف، كىذا التعريف الواقعي ديكن أف يستوعب كل ما يستجد من تطور يف كظائف كالعقد كادلؤسبنْب على ىذا  احللىم أىل 

غّب أف قصركا  األمةأك الربدلاف أك رللس نواب بو ما نسميو اليـو دبجلس اللورل احلكم كمهامو ككاذباتو كحدكد حاكميتو كىو يش
ىو  -نظرىمكفي كذهة  -ف ىذا يرد حقيقة إذل أف احلاكم يف احلكومة اإلسالميةكظيفتو على اختيار احلاكم كتسميتو فقط كلك

مصدر كل السلطات ال يقيده هبا شيء غّب اللريعة اإلسالمية الٍب بذاهتا ال ربتاج إذل تلريع أخر كال انظر غّب اخلليفة يكوف 
(. 8-7، 2004اللبوط،إبراىيم )تطبيقاهتا يف اجملتمع  مسؤكالن عن

 
:- موعة من الركائز لبناء الدكلة ديكن أف نلّب إليها إبجياز كىي كما أييتكىناؾ مج

 
.  اللورل. 1
. العدؿ. 2
.  ادلساكاة. 3
.  احلرية. 4
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كقد قرر فقهاء ادلسلمْب السنة أف رئيس الدكلة ىو مستودع السلطة التنفيذية فهو الذم ديارس بصورة مباشرة أك غّب مباشرة حبكم 
بذكم اخلربة كالكفاءة كاالختصاص كل يف حقل حكمو كاختصاصو  ةة أماـ هللا كأماـ الناس كعليو االستعافكلية عن الرعيادلسؤ

( رئيس الدكلة) كلإلماـيف كافة ادلرافي العامة  اإلداريْبكيتكوف ذهاز السلطة التنفيذية من رئيس الدكلة كمن ىؤالء ادلعاكنْب 
.  (سياسية)صالحيات دينية كدنيوية 

 
ز الصالحيات الدينية حفظ الدين كاجلهاد يف سبيل هللا كالدفاع عن األمة اإلسالمية، كرعاية اللرع كالعدؿ يف ذباية كلعل أبر

فهي اإلشراؼ على اللؤكف ( السياسية)إقامة اللعائر الدينية أما الصالحيات الدنيوية موارد الدكلة، السهر الدائم على األمواؿ من 
كالنظاـ العاـ كاإلشراؼ على أقامة العدؿ بْب اجليوش احملافظة على أمن الدكلة مواذهة األعداء أبعداء  العامة كالدفاع عن الدكلة يف

فيهم الكفاءة كاخلربة كاإلخالص  الناس كاألشراؼ على اإلدارة ادلالية كاختيار أعوانو على األسس اللرعية السلمية شلن تتوفر
(. 212-209، 1989بد الباقي البكر،مصطفى إبراىيم الزدلي، ع)كاللعور ابدلسؤكلية 

 
 

ز( وذسًزد يزوا سمزو لتموزيزنم) دوازو لتعيزوا س تيزفيزو بشض يزز/زو مطلبزو ثسني
 

يرل اإلماـ اللّبازم إف مهمة احلاكم يف احلكومة يف اإلسالـ ىي إدارة البالد كالعباد إدارة تؤدم إذل عمراف البالد كازدىارىا كأف 
عنف، كما إنو ليس للحاكم حي الديكتاتورية كاالستبداد، كجيب أف تكوف  سياسة الالكف قائمة على اإلدارة جيب أف تك تلك

كيف ( 11، 2003صادؽ احلسيِب اللّبازم،السيد ) حكاـ ما يفعلو اإلنساف السياسة من صميم اإلسالـ، ألنو ىو ادلستوعب ال
العراؽ أبف يف تقدـ اإلنساف كتطوره كيرل أف احلكومة اإلسالمية  احلكم كالسياسة ضركرة كذود احلرايت اإلسالمية إذ يعدىا أساس

تستند إذل القدرة الواقعية ادلنبثقة من اللعب كالقائمة على كذود األحزاب كادلنظمات كادلؤسسات الدستورية أم إنو يؤمن 
. احلكومة أك معارضو سبنع االستبدادابلتعددية كضركرة كذود رقيب على 

 
إطالؽ العمل احلزيب كالتنافس احلزيب شلا يدفع ضلو التقدـ كالرقي ككذلك ضركرة التعايش السلمي مع كمن ذهة أخرل جيب 

. األقليات على أف يكوف احلكم بيد األغلبية
 

أما عن شكل احلكومة ككيفية تلكيلها فّبل أهنا جيب أف تنبثي عرب انتخاابت حرة ينتخب فيها احلاكم تبعان ألكثرية اآلراء شرط 
كتعاذل كالعدالة كاالذتهاد يف األمور الدينية كاإلطالع على شؤكف الدنيا كتكوف اصفات الٍب اشَبطها هللا سبحانو ادلو توافر

إنو يرفض احلكم ابالنقالب العسكرم يرفض النظاـ الوراثي للحكم كما  كلذلك فهو. االنتخاابت يف فَبات زلدكدة كلزمن زلدكد
(. 20-19، 2000د دمحم احلسيِب اللّبازم،السي)حٌب كإْف كاف احلاكم مسلمان 
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على أـ ابلنسبة دلسألة كالية الفقيو أك رؤيتو للمرذعية القيادية فادلرذعية منصب ديِب حيظى أبمهية ابلغة يف العادل اإلسالمي كالليعي 

 فة يف عصر غيبة اإلماـ ادلعصـوالرذوع إذل اجملتهد العادل ابحلكم اللرعي يف رلاالت احلياة ادلختلمصطلح تعِب ؾكذو اخلصوص كىي 
. ( ع)
 

كيرل أبف ادلرذع دبنزلة القائد كاألمة دبنزلة اجليش كىذا ما خيلي . كادلتصدم كادلكلف إبدارة ادلسلمْب دينيان كدنيواين يسمى ابدلرذع
.  ادلتبادلةبينهما كيرتب احلقوؽ كالواذبات  تفاعالن 

 
 -: كالوالية العامة قسماف

من الصالحية تكوف للفقيو اجلامع لللرائط أيضان كتلمل الدماء كالفركج ( ع)دبعُب أف ما لإلماـ ادلعصـو : ادلطلقة الوالية العامة. 1
.  كاألمواؿ

كىي ادلرتبة النازلة من تلك الوالية كما فوؽ األمور احلسية كالوالية على االذتهاد كاحلدكد كالسياسات : الوالية العامة ادلقيدة. 2
كاختلفت األقواؿ لكن األقول يف النظر ذواز تصدم الفقيو ذلا إال ما خرج بدليل خاص ْف كثرت الكلمات فيها ىا كىذه كإكغّب

(. 37-36، 2002مركز اإلماـ اللّبازم للبحوث كالدراسات،)
 

ليو، إالعدالة، الرذوع إف األمة ىي الٍب تفوض القيادة الرمسية للفقيو بعد انطباؽ شرائط اللريعة عليو كىي البلوغ، العقل، األدياف، 
(.  39-38، 2002مركز اإلماـ اللّبازم للبحوث كالدراسات،)، طهارة ادلولد، ةعلمي، كونو رلتهدان مطلقان، احلياة، األاحلرية

 
 -: فيلـز يف احلاكم أمرين أساسيْب مها( ع)لذلك ديكن القوؿ أنو يف غيبة اإلماـ ادلعصـو 

كغّب ذلك شلا كرد أعاله يف الكتب  كاإلدياف ةم العلم أبمور الدين كالدنيا كالعدالة كالذكورأف يكوف ذامعان للرائط الفتول كه. 1
. الفقهية

.  أف يكوف سلتاران من قبل اللعب أبكثرية اآلراء. 2
 

ىم مالمح كيؤكد اإلماـ اللّبازم على اللورل كمبدأ يف مقابل االستبداد الفردم يف احلكم كيقوؿ مسألة شورل الفقهاء كادلراذع كأ
اإلسالـ احلكم شورل يعِب إذا كاف سالحو أكثر من مرذع تقليد فيجب إشراؾ اجلميع يف النظرية أك الرؤية لديو أنو يف  ىذه

ديكن استيعاب ادلراذع الفقهاء مع اختالفهم يف هنم يلـز العمل كاألخذ بو كهبذا احلكومة على ضلو االستلارة كما قررتو األكثرية ـ
(. 43، 2002ركز اإلماـ اللّبازم للدراسات كالبحوث،ـ)كذهات النظر 
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كتتلكل احلكومة كفي ثالث انتخاابت . كاذليئة القضائية كاذليئة التنفيذية( رللس األمة اإلسالمية)كأييت بعد احلكم اذليئة التطبيقية 
:-  كىي كاأليت

.  نوف رللس اللورلانتخاابت السلطة العليا من الفقهاء الذين ىم مراذع تقليد األمة ليكو. 1
انتخاب رئيس الدكلة شلا يصطلح عنو برئيس اجلمهورية كىو منتخب ابدلوافقة كالتوافي ما بْب السلطة العليا كرللس األمة . 2

.  كمجاىّب األمة
. انتخاب رللس النواب يف انتخاابت حرة. 3
 

 -: م ابأليتكىكذا يربز اإلماـ اللّبازم الفرؽ بْب احلكم اإلسالمي كاحلكم الدديقراط
.  كذود سلطة عليا من الفقهاء. 1
.  تقييد احلكم أبف يكوف يف اإلطار اإلسالمي كلذا فمجلس األمة للتطبيي ال للتلريع. 2
 

ليس سبعان ضاراين يعِب ( ع)كيؤكد على إف احلاكم مقيد يف البالد اإلسالمية فهو ليس ديكتاتوران ككما يقوؿ اإلماـ علي أمّب ادلؤمنْب 
السيد دمحم احلسيِب )كيكبت أنفاسهم حٌب ابلنسبة للكفار الذين يعيلوف يف البالد اإلسالمية ادر أمواؿ الناس كحرايهتم إنو يص

(. 221، 2001اللّبازم،
 

كجيب على احلاكم إعطاء احلرايت العامة دلختلف األحزاب السياسية كالتقدـ ابدلسلمْب كعدـ تدخل احلكومة يف شؤكف الناس 
اللّبازم على مسألة اللورل كإهنا أساس يف احلكم اللرعي، فإنو يؤكد على كذوب أف كمثلما يؤكد اإلماـ . مؿ استفزازبلك

كإف القوانْب اإلسالمية صاحلة ( 156، 2003االماره،سعد . د)كازدىار كعمراف البالد  يكوف ىناؾ إتباع لسياسة الالعنف إلدارة
.  لكل زماف كمكاف

 
تى يف القضاء بْب قضاء اإلسالـ سألة األقليات فّبل أف التعايش السلمي مع األقليات كىم سلّبكف حأما ابلنسبة للتعامل مع ـ

السيد دمحم احلسيِب )اإلسالمية لكن ال جيوز حلزب أف يدعو إذل ما يعادم اإلسالـ التزامهم ابحَباـ ادللاعر ضاءىم مقابل ؽك
. رأس ادلاؿيكوف على أساس مبدأ حرية  صاداين كأف أساس الدكلة اقت( 762اللّبازم، بال اتريخ، 

 
 

  شسنتيزاطلتيزنمضوذزعموقتسًزز/زو مطلبزو ثس ث
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دكف الدخوؿ  -حقيقة األمر كيف ظل التطورات الدراماتيكية الٍب يعيلها العراؽ حاليان كأتثّبات البيئة الداخلية كاإلقليمية كالدكلية
سالمي حاليان يف العراؽ ال لوذود عيب أك خلل أك نقص يف أنظمة احلكم  وذج احلكم اإلفاصيل ىذه الظركؼ ال ديكن تطبيي يف ت

كلعل أبرزىا كذود قول علمانية رافضة سبامان للنموذج  -م خارج إطار اللريعة اإلسالميةأ -اإلسالمية كإ ا لطبيعة الظركؼ اخلارذية
. اإلسالمي يف احلكم ككذود قول خارذية زبلى من كذود مثل ىكذا نظاـ

 
فأننا ديكن أف نستفيد من مبادئ عامة كأساسية لتلكيل نظاـ سياسي عراقي قوم يعتمد اللريعة اإلسالمية كأساس كإطار عاـ لذا 
كديكن االستفادة من ركئ مراذع الدين كذلك  -كالٍب ال يستطيع أحد إنكارىا -العراقيذلك للخصوصية اإلسالمية للمجتمع ك

كبعض رذاؿ الدين ادلسيحيْب . اإلسالمي العراقيمن كافة أطياؼ اجملتمع  -دلسلمْبامن خالؿ تلكيل ىيئة عليا من الفقهاء 
اذليئة أك على احلكومة االستئناس برأم ىذه كالدايانت األخرل كتكوف مهمتها استلارية كيكوف رأيها توافي مع احلكومة كجيب 

.  اجمللس
 
 

زو نظسمزو مئسايز:-و ملبثزو ثس ث
 

ىو نوع من أنظمة احلكم يضع اذليئة التنفيذية بيد رئيس الدكلة كىو رئيس الصفوة احلاكمة يعاكنو رلموعة إف النظاـ الرائسي      
كيكوف رئيس " يطلي عليهم أسم سكرتّب كما ىو احلاؿ ابلنسبة للوالايت ادلتحدة األمريكيةكأحياانن "عدكف دبثابة مستلارين كزراء م

من قبل " احلكومة"السلطة التلريعية، كخيتار رئيس الدكلة كف غّب مسؤكؿ سياسيان أماـ ، كيكالدكلة ىو رئيس احلكومة ابلوقت نفسو
ذلك النظاـ الذم ترذح فيو كفة رئيس "كيعطي البعض تعريف للنظاـ الرائسي فّبل إنو   . اللعب بلكل مباشر أك غّب مباشر

ـ الرائسي على رلموعة من األسس كلو رلموعة من كيقـو النظا،  (568، 1968دمحم كامل ليلو،)، "اتالدكلة يف ميزاف السلط
سنتناكؿ ىذه الفقرات كعلى ىذا األساس . ؽ كقد ال ينجحادلميزات كما أف لو عيوب ابلوقت نفسو، كقد يصلح ىذا النموذج للعرا

:-  أدانه
 

. نلأة كتطور النظاـ الرائسي :-ادلطلب األكؿ
 

السلطات أتثّب كبّب على كاضعي دستور الوالايت ادلتحدة األمريكية يف ؿ بْب صلفالقد كاف آلراء لوؾ مونتسكيو يف      
ذلك ادلبدأ كقد كاف قصد كاضعي الدستور األمريكي اعتماد الفصل ادلطلي بْب على أساس  فأقاموا نظامهم السياسي 1787سنة

يب مسح ببعض التداخل يف نسستورية الٍب قررىا أسفرت عن فصل السلطات كربقيي ادلساكاة بينها، غّب أف النصوص الد
تلف اختالفان كبّبان عن االختصاصات كما إف العمل قد أدل إذل رذحاف كفو السلطة التنفيذية شلثلة برئيس الدكلة، كىذا النظاـ يخ

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

ابس زلفوظة دلركز أضواء حقوؽ النسخ كاالقت

ادلسماة خطأ ابلرائسية مثل بعض نظم دكؿ أمريكا الالتينية أك مصر كىي ليست بذات ادلعُب القانوين كالسياسي يف األنظمة 
 1971من الدستور ادلصرم لعاـ" 126"اللعب إقالة كزير كفقان للمادة ريكية ففي مصر مثالن ديكن جمللس كالايت ادلتحدة األـاؿ

أف يقرر سحب الثقة من أحد حده إذ نصت على أف جمللس اللعب  كالٍب نصت على ادلسؤكلية السياسية الفردية لكل كزير على
لوزراء أك نواهبم كسحب الثقة يكوف بناءان على تصويت رللس اللعب عقب استجواب سبت نواب الرئيس جمللس الوزراء أك أحد ا

كمع ىذا مت كضع عدة شركط كضماانت لذلك العمل بيد أنو نص على (. 247، 1990دمحم رفعت عبد الوىاب،) .مناقلتو
اعية للوزراء أماـ الربدلاف الٍب نصت عليها ادلادة التنفيذية كىناؾ أيضان ادلسؤكلية اجلمؿ السلطة التلريعية بعمل السلطة إمكانية تدخ

. كىذا غّب موذود يف أسس النظاـ الرائسي(. 247، 1990 رفعت عبد الوىاب،دمحم. )1971كالدستور ادلصرم لعاـ" 127"
 

إذ كذد أنو يف إف أساس فكرة إقامة نظاـ سياسي يعتمد على مبدأ الفصل بْب السلطات كىو النظاـ الرائسي كانت أفكار لوؾ      
إذ إف القضاة كانوا قابلْب للعزؿ يف كقت كانوا  BiII of Riyhts  كإعالف كثيقة احلقوؽكىو عاـ الثورة يف إنكلَبا  1889 عاـ

تسّب على أساس التنكيل خبصـو ادللك كتربئة ، ككانت األمور  فيو خاضعْب لسلطة ادللك يتصرفوف حسب ما يوصي إليهم بو
الوضع دل يف  تغّب كضع القضاة بعد الثورة إذ أصبحوا غّب قابلْب للعزؿ إال بقرار من الربدلاف إال إف ىذا التغّب أنصاره، كابلرغم من

غلبية حكامهم ألهنم كانوا خاضعْب كمتأثرين ابذباىات كميوؿ حزب األأيف قضائهم كاحلياد كالنزاىة يف  يضمن ذلم االستقالؿ الكامل
كىذا ما دفع لوؾ إذل إدراج القضاء بْب سلطات الدكلة التنفيذية كعدـ اعتباره ( 112، 1961،متورلعبد احلميد )يف الربدلاف، 

كما  285، 1960راديوند كيتل،. )مستقلة ذلا ضماانهتا كحقوقهاأف القضاء أصبح دبضي الزمن سلطة سلطة مستقلة، لكننا نالحظ 
إذل رذحاف كفو الرئيس من السلطات كالصالحيات شلا أدل  عديدكدبركر الزمن استطاع الرئيس األمريكي االستئثار ابؿ(. بعدىا

نفسو " الكونكرس"ابعتباره مرشح األمة كشلثل اللعب أبكملو ككذلك من خالؿ السلطات ادلمنوحة لو من قبل الربدلاف 
كاحلساب اخلتامي يف يتمتع هبا الرئيس قد فوضت إليو كفقان للقوانْب الٍب صدرت خبصوص ادليزانية فالصالحيات ادلالية الٍب 

(. 251، 1960راديوند كيتل،. )1921عاـ
 

كبتوارل األحداث كانتلار النموذج األمريكي يف احلكم كالدديقراطية األمريكية أدل ذلك إذل زلاكلة العديد من دكؿ العادل نقل      
ذاؾ ألسباب زبتلف من بلد ألخر بسبب  الكثّب من بلداف العادل دل تنجح يف مسعاىااألمريكي، لكن احلقيقة تلّب إذل النموذج 

فالدستور كالنظاـ السياسي ىو كليد البيئة اخل، ... كالدينية اختالؼ ادلعطيات السياسية كاالقتصادية كاالذتماعية كالثقافية
ظاـ الرائسي قد خذت ابلنأألمريكي كغّبه من الدساتّب الٍب االذتماعية كليس حداثن طارائن عليها، كجيب اإلشارة إذل أف الدستور ا

 فيو نظريتو اخلاصة دببدأ الفصل الذم بّْب  Siprit of Lawsركح القوانْب  قبّب آبراء مونيسكيو كخصوصان كتابأتثرت بلكل ؾ
. بْب السلطات

 
. أسس كمتطلبات النظاـ الرائسي :-ادلطلب الثاين

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

ابس زلفوظة دلركز أضواء حقوؽ النسخ كاالقت

 
ز هبا عن غّبه من األنظمة السياسية األخرل كديكن إف النظاـ الرائسي يقـو على رلموعة من األسس كادلتطلبات الٍب يتمي     

 :-اإلشارة إذل ىذه األسس كادلتطلبات ابآليت
 
.  كذود رئيس دكلة منتخب من قبل اللعب بطريقة مباشرة أك غّب مباشرة -1
.  الفصل شبو ادلطلي بْب السلطات -2
.  طات األخرل كيكونوف مسؤكلوف أمامو فقطبيد رئيس الدكلة دكف تدخل من السل" احلكومة"يكوف اختيار الوزراء  -3
. ادلركنة احلزبية -4
 

:- كديكن تناكؿ ىذه األسس كادلتطلبات كفقان جملموعة زلاكر ككما أييت     
 
. كذود رئيس دكلة منتخب من قبل اللعب بطريقة مباشرة أك غّب مباشرة -1
 

كلة كرئيس احلكومة كقد قصد للعب، كجيمع بْب صفة رئيس الديقـو النظاـ الرائسي على كذود رئيس دكلة منتخب من قبل ا     
ربقيي ادلساكاة ما بْب السلطة التنفيذية كالسلطة التلريعية فقد ركزكا السلطة التنفيذية بيد ؾ الدستور األمريكي مثالن بذؿ كاضعو

دمحم . )لطتو من اللعب ىو األخرالذم يستمد سصبح يف مركز متعادؿ مع الربدلاف رئيس الدكلة ادلنتخب من اللعب، كلذلك أ
للنظاـ الرئيس ابلقيادة األمريكية توضع ككذلك لتفاصيل أكثر حوؿ الظركؼ الٍب أدت إذل استئثار  (570، 1968كامل ليلو،
سبيل لصاحل الرئيس  ةلكن الواقع العملي أثبت أف الكف (Martin Bureh and others,1985, 237-238)الرائسي،

بتأييد غالبيتو، بينما النائب يف الربدلاف كإْف كاف شلثل اللعب أبكملو إال إنو ال يتمتع ابألغلبية إال أبكملو كيتمتع ذ أنو شلثل اللعب إ
التنفيذية كتزايد اختصاصها مع ذعل الرئيس يتمتع بقوة قايف أدل إذل ازدايد دكر السلطة يف دائرتو االنتخابية كالتطور العلمي كالث

. افكنفوذ يف مواذهة الربدل
 

إف اللعب ىو من ينتخب رئيس اجلمهورية كليست اذليئة النيابية كذلك عن طريي االقَباع العاـ سواء أكاف مباشران أـ غّب      
رئيس احلكومة كىذا يعِب أنو ال يوذد فصل بْب منصيب رئيس الدكلة كرئيس السلطة فإف رئيس الدكلة ىو نفسو  -لذا-رمباش

الدكلة كرئيس احلكومة ىو إف النظاـ الرائسي ال االنتخاب ككحدة ادلركز بْب رئيس كتظهر لنا عملية  ،"رئيس احلكومة"التنفيذية 
(.  341، 1975ثركت بدكم،. )ديكن تطبيقو يف النظاـ ادللكي
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ين الذين ، كلكن ادلندكب"مرحلتْب"كيف الوالايت ادلتحدة األمريكية ينتخب رئيس اجلمهورية ابالقَباع العاـ كعلى درذتْب      
موريس دكفرذيو، بال . )يؤكد ذلك موريس دكفرذيو توكيالن على سبيل اإللزاـككما  -يس إ ا يتلقوف يف الواقعينتخبوف الرئ

ماثلو يف األذىاف إذ إف  2000األمريكية لعاـية األخّبة يف الوالايت ادلتحدة كلكن ما زالت كاقعة االنتخاابت الرائس(. 95اتريخ،
بوش كرج دبليو بينما فاز ادلرشح اجلمهورم ج" انتخاابت الدرذة األكذل"طي اؿ غور قد فاز يف االستقصاءات العامة ادلرشح الدديقرا

ة كعلى ىذا األساس فإف مسألة التوكيل على سبيل اإللزاـ، قد تكوف كاقعة قانوين" انتخاابت الدرذة الثانية"يف االنتخاابت النهائية 
. نسبية يف كل األحواؿ بيد إهنا يف الوقت نفسو مسألة

 
. يسود كحيكم بنفس الوقت، بل إنو يتمتع بصالحيات كسلطات كاسعة ذدان " رئيس الدكلة"كيتضح شلا سبي أيضان أف الرئيس      

 
 
.  الفصل شبو ادلطلي ما بْب السلطات -2 
 

إذ  اإلغرييبدأ اتريخ قدًن يعود إذل فالسفة إف األساس الذم يقـو عليو النظاـ الرائسي ىو مبدأ الفصل بْب السلطات كذلذا ادل     
الدكلة كأعماذلا ادلختلفة على ىيئات متعددة مع إقامة التوازف كالتعادؿ بينهما حٌب ال تستبد ضركرة توزيع كظائف  أفالطوفرأل 

قد  رأل ضركرة  طوفأفالاخل لذلك نرل أف ... كانقالابتكاذلا كيؤدم ذلك إذل حدكث ثورات ىيئة ابحلكم يف الدكلة فتضطرب أح
الرئيسي للدكلة كصوؿ إذل اذلدؼ النهائي أك فصل كظائف الدكلة كفصل اذليئات الٍب سبارسها عن بعضها على أف تتعاكف كلها لل

ية فيما كىو ربقيي النفع العاـ لللعب كيف سبيل عدـ اضلراؼ ىيئات احلكم عن اختصاصها كأىدافها تقرر ذلا بعض الوسائل الرقاب
(. 95بال اتريخ،موريس دكفرذيو، . )بينها

 
كا إهنم استخدـ(. 551، 1968دمحم كامل ليلو،. )كمع إف البعض يرل أف النظاـ الرائسي يقـو على الفصل التاـ بْب السلطات     

ز كا إقامة فصل ذامد أك حواجيقصدكف رلرد توزيع السلطات بْب ىيئات سلتلفة دكف أف يستلـزعبارة الفصل بْب السلطات كىم 
(. 279، 1985عبد الغِب بسيوين،. )بْب تلك اذليئات ةمنيع

 
 لقد تصور رذاؿ الثورة الفرنسية أف الدكلة الٍب ال تقـو على مبدأ فصل السلطات تفقد أساسها الدستورم كفسركا مبدأ الفصل     

تداخل بْب اذليئات الٍب تتوذل ىذه كادلطلي كاجلامد ما بْب السلطات، إذ تنفي كل عالقة أك بْب السلطات دبعُب الفصل التاـ 
السلطات رلرد كسيلة لتحديد السلطة أك ضمانة الفصل بْب السلطات، كفوؽ ىذا كذاؾ دل جيعل رذاؿ الثورة الفرنسية من مبدأ 

السيادة زءان منفصالن كمستقالن عن أذزاء حلرايت األفراد بل كذدكا فيو مبدأ قانونيان يسند إذل عد كل كظيفة من كظائف الدكلة ج
لسلطات الذم ذعل كل سلطة مستقلة سبامان عن ا 1791أيلوؿ -3األخرل كأتسيسان لذلك أتسس أكؿ دستور للثورة الفرنسية يف 
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ثركت . )األمريكي، كىذا ما أدل يف فرنسا إذل االستبداد كقمع احلرايت كإقامة أبلع صور اإلرىاباألخرل متأثران ابلدستور 
(. 322، 1975بدكم،

 
النظاـ الرائسي يقـو على مبدأ الفصل بْب السلطات لذلك صلد الدستور األمريكي جيعل اختيار القضاة ابالنتخاب كينص  إف     
االربادية العليا إال كفقان لألكضاع اخلاصة بتعديل الدستور نفسو، ككذلك عدـ إمكانية اجلمع عدـ إمكانية تعديل نظاـ احملكمة على 

كالوزراء سياسيان أماـ الربدلاف، كال حيي للرئيس ابدلقابل حل رم يف مقابل عدـ مسؤكلية الرئيس نصب الوزابْب العضوية الربدلانية كادل
ثركت . )ة الصفضركا ذلسات رللس الربدلاف هبذه الربدلاف سواء ابلنسبة جمللس الليوخ أك جمللس النواب، كليس للوزراء أف يح

(. 39، 37كخصوصان  1971سن،، كلتفاصيل أكثر انظر حسن احل234، 1975بدكم،
 

كلكن يف حقيقية األمر ليس فصالن مطلقان كإ ا توذد لو بعض االستثناءات فلرئيس اجلمهورية حي االعَباض على ملركعات      
س كذعلو اعَباض توفيقي فقط إذ إف الربدلاف يستطيع إقرار القانوف الذم اعَبض عليو الرئيلٍب كافي عليها الربدلاف، كلكنو القوانْب ا

على ادللركع، كيف ادلقابل يقر الدستور األمريكي الة موافقة ثلثي أعضاء الربدلاف انفذان مباشرةن دكف اشَباط موافقة الرئيس يف ح
الدكلة مثل س الليوخ لتعيْب بعض كبار موظفي بعض االمتيازات جمللس الليوخ ديارسها ذباه السلطة التنفيذية فيستلـز موافقة رلل

عبد الغِب . )قضاة احملكمة االربادية العليا ككذلك ضركرة موافقتو يف مسألة ادلعاىدات كاالتفاقات الدكليةالسفراء ك
رللس الليوخ ضركرية كالزمة إلبراـ أم معاىدة أك اتفاقية دكلية كلعل حادثة عصبة األمم ، إذ إف موافقة (280، 1985سيوين،ب

إال إف عدـ موافقة  1920األكذل كيف مؤسبر فرسام عاـلسن بعد هناية احلرب العادلية كمالٍب ىندسها الرئيس األمريكي األسبي كدرك 
. رللس الليوخ عليها حاؿ دكف دخوؿ الوالايت ادلتحدة األمريكية للعصبة

 
 
.  بيد رئيس الدكلة فقط دكف تدخل من السلطات األخرل كيكونوف مسؤكلوف أمامو فقط" احلكومة"يكوف اختيار الوزراء  -3
 
 -دبوافقة رللس الليوخ فإنو قد ذرل عرفان يف األنظمة الرائسية  إالين كبار موظفي الدكلة ال يتم ممع إننا سبي كإْف بينا أف تع     

كىو يعينهم كما  قمن احد بتعيْب كزراءه أك مساعدم أف يقـو رئيس الدكلة دكف تدخل - يف الوالايت ادلتحدة األمريكيةكخصوصان 
رئيس الدكلة بصالحيات كاسعة كسلطات ت السلطة التنفيذية متمثلو بلخص كف تدخل من احد كىكذا ظفرحيي لو إقالتهم د

يركل ـ سلطات استلارية فقط معو، شلا كيسيطر الرئيس سبامان على كزراءه كخيضعوف لو كلو(. 298، 1975ثركت بدكم،. )عظيمة
ا كلن قد الحظ عند استلارتو لوزراءه يف إحدل ادلسائل أهنم أمجعوعن سيطرة الرئيس على كزراءه إف الرئيس األمريكي األسبي لنك

كازبذ " قالوا ال، كاحد قاؿ نعم، إذف ىي نعم صاحبة األغلبية ةسبع: "ةساخر ةعلى رأم سلالف لرأيو فلم يعتد برأيهم كقاؿ اببتساـ
ماـ أم ذهة أخرل عدا مؤسسة الرائسة شلثلة يسألوف أ، كمن ذهة أخرل فإف الوزراء ال -كزراءه -قراران سلالفان لرأم مستلاريو
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سارت هبذا كلية سياسية إذا كانت األمور قد ابلرئيس، كإْف كاف ىناؾ ادلسألة اجلنائية الٍب يرل البعض إهنا قد تتحوؿ إذل مسؤ
ركاف البيت ابلكنو أمر صعب كلعل قضية مونيكا لوينسكي الٍب عصفت (. 96موريس دكفرذيو، بال اتريخ،. )اللكل كذلك االذباه

. كلينتوف خّب دليل على ذلكاألبيض يف عهد رائسة 
 
 
.  ادلركنة احلزبية -4
 

إذ إف النظاـ الرائسي يتطلب توافر درذة عالية من ادلركنة احلزبية، أم عدـ التصويت ككتلة حزبية كاحدة كقد يثور التساؤؿ      
الكثّب من السلطات كمن بينها السلطة ادلالية، كاحلكومة ال تنبثي من حزب األغلبية كاب إف السلطة التلريعية سبتلك دلاذا؟ اجل

حزبية شلاثلة يف الربدلاف، فإذا حصل تصويت دلسألة ئيس الدكلة ال يستند إذل أغلبية الربدلانية يف النظاـ الرائسي أم قد يكوف حزب ر
داخل الربدلاف امة حزبية كىناؾ معارضة للحكومة ككاف ىناؾ انضباط كصر ما تقدمت هبا السلطة التنفيذية، كلتكن تتعلي أبمور مالية

كابلتارل  كاف التصويت حتمان سيكوف لغّب صاحل احلكومة، شلا يعِب حدكث نوع من اجلمود احلكومي كعدـ قدرة احلكومة على العمل
. ـز ابلتصويت مع اذباه حزبو بلكل قاطعالسلطات أما يف حالة ادلركنة احلزبية فاف النائب ال يُلإلغاء مبدأ الفصل بْب 

 
كاذتماعية كإ ا  أيدلوذيوكعلى ىذا األساس نرل إف األحزاب يف الوالايت ادلتحدة األمريكية أحزاب ال تقـو على قاعدة      

(. 98، 2004عامر فاخورم،. )كالسياسيةسيطرة على بعض ادلناطي اإلدارية هتدؼ إذل اؿ
 
  
 

. كعيوب النظاـ الرائسي مزااي :-الثالث ادلطلب 
 

  :-للنظاـ الرائسي كغّبه من األنظمة السياسية األخرل رلموعة من ادلزااي كالعيوب كديكن إجيازىا ابآليت     
 
:-  ادلزااي -أ
 
(. 597، 1968دمحم كامل ليلو،. )توفّب االستقرار السياسي دلرحلة انتخابية كاملة -1
. عن االذباىات احلزبية ادلعارضةأتمْب استقرار احلكومة بغض النظر  -2
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يوفر فرصة أفضل لعمل احلكومة كحرية احلكومة كيف ادلقابل يوفر للربدلاف حرية احلركة كادلناقلة فللربدلاف سلطة مهمة لعل  -3
(. 30، 2001ادلختار،اندية . )كز يف ادلسائل ادلاليةأبرزىا يَب

كىيبة مهمة ألنو مرشح األمة كمنتخب من األمة بلكل مباشر كىذا ما يعفي  إف الرئيس يف النظاـ الرائسي يتمتع بلعبية كبّبة -4
. الرئيس من الوالءات الضيقة

. كالٍب يكوف فيها مستول النضوج كالوعي السياسيْب عاليان  ادلتكاملةإنو نظاـ انذح يف البلداف ذات التجربة الدديقراطية  -5
اطية ال تكتفي برسم حدكدىا دلا حيي أك ال حيي أف تفعلو، كلكنها أيضان ربكم الدديقرألف (. 256، 1997فؤاد عبد هللا، ثناء.د)

جيرم يف بعض األحياف السماح للعنصرين أذىاف بعض األفراد من اللعب، بل على بعض األفكار كادلعتقدات الٍب ذبد ذلا مكاانن يف 
رذا . د. )كثّب من دكؿ العادل األخرلكىذا غّب موذود يف ابلتظاىر كالتعبّب ضد ىذه اجلهة أك تلك ابسم الدديقراطية كحرية الفكر 

(. 51-50، 2000هبلوؿ،
 

:-  العيوب -ب
 
إف تطبيي ىذا النظاـ الذم يقـو على الفصل بْب السلطات غّب شلكن ألنو يعِب كالفصل بْب أذزاء اجلسم البلرم، الف  -1

. االتصاؿ بْب السلطات الثالث اتصاالن عضواين 
.  ادلسؤكلية السياسية شلا يعِب إمكانية التهرب من ادلسؤكلية كصعوبة معرفة ادلسؤكؿ احلقيقي عن اخلطأ إنو يلغي مبدأ -2
ادلاف كجيلنك كالابند كالفرنسي العميد ديكي إذل القوؿ، / يرل ركسو أف فيو ذبزئة للسيادة، كذىب آخركف مثل بعض الفقهاء -3

(. 75، 1990راذع أحساف ادلفرذي كآخركف،. )ةكحدة الدكؿالفصل بْب السلطات يؤدم إذل ىدـ إف 
أنو يؤدم إذل االستبداد يف دكؿ عادل اجلنوب أم استبداد السلطة التنفيذية كىيمنة الرئيس سياسيان كدستوراين يف احلياة الوطنية  -4

. كإعادة انتخابو ألكثر من مرة
زلافظة كىي على النقيض من النصوص الدستورية  كيذكر بعض ادلفكرين العرب أف األنظمة العربية كبلكل عاـ ىي نظم -5

كاذلياكل األساسية بنحو سلمي ككاستجابة دلطالب الرأم العاـ، بل إف األدىى من تسمح بتغيّب قمة النظاـ السياسي كالقانونية ال 
 ا يكوف التغّب إما عن دديقراطية سلمية، كإمت بصورة سلمية كمن خالؿ عملية  ذلك إنو ليس ىناؾ تغّب ألم نظاـ سياسي عريب قد

كالقانوين لرائسي يزيد من الغطاء الدستورم كلذلك فالنظاـ ا(. 363، 1984حيٓب اجلمل،. )طريي العنف ادلسلح أك الوفاة الطبيعية
.  لالستبداد ابلسلطة كالديكتاتورية

 
 

 إمكانية تطبيي النموذج عراقيان  :-ادلطلب الرابع
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ال ننعزؿ عن العادل اخلارذي يف عادل أصبحت احلياة كالعادل قرية صغّبة يف ظل الثورة ادلعلوماتية  بدءان جيب القوؿ إننا جيب أف     
على الذات كالتأثّب كالتأثر ابآلخرين ىذا من ذهة، لكن من ذهة أخرل جيب أف نفهم أمور  كاالنكفاءكاالتصالية، كال ديكن التقوقع 

رة رؤية سياسية كدستورية قادرة على خلي نظاـ سياسي فعاؿ، فاختالؼ البيئة عدة لعل أبرزىا مسألة اخلصوصية كأثرىا يف بلو
. السياسية كاالقتصادية كاالذتماعية ستؤدم حتمان إذل اختالؼ درذة صلاح ىذا النظاـ أك ذاؾ

 
ء الرأم حوؿ مدل إف تطبيي النظاـ الرائسي يف العراؽ ستكوف لو آاثر اجيابية كأخرل سلبية، كسنحاكؿ يف ىذه الفقرة إعطا     

. العراؽ، كستكوف ىذه الفقرة دبثابة استنتاذات حوؿ مدل الصالحية من عدمها صالحية ذلك النوع من األنظمة من
 
:- اآلاثر االجيابية -أ
 
ف كاف ديكن أف يلعب الرئيس يف النظاـ الرائسي بعد انتخابو من غالبية اللعب دكران رئيسان يف تعزيز الوحدة الوطنية ال سيما إ -1

. كمكوانت اللعب العراقي إذ ينظر إليو كرمز للوحدة الوطنيةل بتأييد مهم من قبل معظم أطياؼ حيظ
 قكدينامكيإف كذود سلطة تنفيذية قوية برائسة الرئيس سيساعد على زبطي حواذز اجلمود القانوين كالبّبكقراطي كالعمل بسرعة  -2

،  ةتستدعي الرد السريع كىذه ىي السمتعاجل أفعاؿ أك ردكد أفعاؿ الٍب ة ال سيما يف رلاؿ ازباذ القرارات ادللح الغالبة يف عادل اليـو
على قياس آاثر الدرذة األكذل أك الثانية لقراراهتم نتيجة معْب غّب قادرين على ضلو متزايد إذ أصبح رذاؿ الدكلة كخرباء السياسة الال

.  كلية الراىنةللتعقيد كالسرعة الٍب ميزت التفاعالت كالعالقات الد
كذود رئيس مجهورية يتمتع بتأييد أغلبية أطياؼ اللعب العراقي يساعد إذل التخفيف إذل حد ما من األزمات السياسية  -3

ىائل ككبّب من األحزاب السياسية ادلتقاربة من حيث موازين القوة كالتأثّب بلكل يت ديكن أف ربدث يف ظل كذود عدد الداخلية اؿ
. حالة األنظمة السياسية األخرلد االستقرار السياسي كاألمِب يف األداء السياسي للحكومة العراقية كيهديضعف كثّبان من 

أنو سيساعد على معاجلة األكضاع األمنية ادلنفلتة بقوة، كتكوف لو القدرة على ربقيي اخلدمات األساسية الف ادلرحلة الراىنة  -4
. ربتاج إذل عمل سريع كقوم

 
 
 

:-  لبيةساآلاثر اؿ -ب
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للرئيس يف حالة استلهامو نسقان ال ركحان فضالن عن ضعف  ةالذم يقـو على زبويل سلطات كاسع ديكن أف يؤدم النظاـ الرائسي -1
أعماؿ احلكومة إذل نلوء ديكتاتورية ذديدة يف العراؽ كلو بلكل سلتلف، على غرار ما حدث از ادلؤسسي كأذهزة ادلراقبة على اجلو

.  النظاـ ادلصرم احلارلسي كادلكسيك كتليلي كحٌب يف ظل دل تطبيقها للنظاـ الرائيف دكؿ كثّبة ؿ
.  إف ىذا النظاـ سيؤدم إذل إضمحالؿ سلطة الوزراء أماـ رئيس الدكلة شلا يعِب كبح اآلراء ادلعارضة كتعدد اآلراء -2
ف بصفتو منتخب من قبل اللعب بلكل مباشر، فاف قد يؤدم تطبيي ىذا النظاـ إذل سبتع الرئيس بصالحيات كاسعة أماـ الربدلا -3

رسان خلف متميف مراقبة كزلاسبة الرئيس ككزراءه أك حٌب زلاكلة إسقاطو إذ سيكوف الرئيس من اإلمكانية العملية للربدلاف  ذلك سيحد
دلختلفة الٍب تنطوم عليها القدرات الكامنة كادلتحركة اأف حيد من إمكانية توظيف مبدأ الفصل اجلامد بْب السلطات كبلكل ديكن 

مهمة ال ديكن إلعادة البناء كالنهوض كالٍب ىي اخل ... البيئة الداخلية العراقية ادلتنوعة سياسيان كاقتصاداين كاذتماعيان كدينيان كقوميان 
. إصلازىا أال ابجلهد ادللَبؾ جلميع فئات اجملتمع العراقي الكبّبة كالصغّبة

 
النظاـ الرائسي شلكن أف يطبي يف العراؽ كحل مؤقت ال ذذرم فحاليان كبسبب ضعف الوعي السياسي إمجاالن ديكن القوؿ إف      
األحزاب كاحلركات كالتكتالت السياسية ال نستطيع تطبيي النظاـ الربدلاين، كإال ُكنا كل شهر رذة النضج السياسي كظاىرة تكاثر كد

ايطاليا ليس عنا ببعيد كخصوصان يف ستينات كسبعينات احلزبية ك وذج  بسبب االئتالفاتبدكف حكومة، تسقط كزارة لتلكل أخرل 
. القرف ادلاضي

 
كليست دائمية لذلك فالبيئة  ةـ الرائسي يبقى رلرد كسيلة مرحليكلكن يف ظل الثقافة العراقية كثقافة استبداد السلطة فاف النظا     

أريد لو أف يطبي كعليو  اجيب أف تلذب اآلاثر السلبية إذ كإ ايره ىذا خّبه الرائسي بكل حذاؼية العراقية قد ال تتقبل النظاـ الثقاؼ
كاقتصادية قد ال يكوف مالئمان لبيئة أخرل مثل البيئة انذح يف بيئة سياسية كاذتماعية  نستطيع القوؿ إف النظاـ الرائسي نظاـ

. العراقية
 
  
 

.زو نظسمزو لم مسنيز:-و موبعززو ملبثزز
 

" الوزارة"بْب ىيئتْب احدمها احلكومة أك رللس الوزراء " السلطة"بردلاين ىو نوع من أنظمة احلكم ينقسم فيو احلكم إف النظاـ اؿ     
أعضاءه من قبل اللعب مباشرة كمنو تنبثي احلكومة، كجيوز فيو الربدلاف سحب الثقة عن نيهما الربدلاف الذم يتم انتخاب كاث

السلطات، كعلى مسؤكلية احلكومة أماـ ظاـ يعتمد التعاكف كالتوازف بْب ف، فهو إذان فاحلكومة، كما جيوز للحكومة حل الربدلا
. الربدلاف
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كىناؾ من يعرؼ النظاـ الربدلاين بلكل موذز كيرل أبنو ذلك النظاـ الذم يتضح فيو بوضوح التوازف كالتعاكف بْب السلطات      

(. 275، 1969مرزه،امساعيل . )التلريعية كالتنفيذية
 
كيقـو النظاـ الربدلاين على رلموعة من األسس كما يتطلب رلموعة متطلبات كلو رلموعة من ادلزااي كالعيوب، ابلوقت نفسو كقد      

العراؽ كنموذج بيد أنو حيمل يف طياتو فرص الفلل كذلك كعليو سنتناكؿ ادلوضوع يف الفقرات تطبيي ىذا النظاـ يف  ابإلمكافيكوف 
:- أدانه

 
. نلأة كتطور النظاـ الربدلاين :-كؿادلطلب األ

 
من ادلعركؼ إف نلأة النظاـ الربدلاين كمهده األكؿ كانت بريطانيا، كقد ربددت أسسو كخصائصو كشليزاتو فيها، كقد مر النظاـ      

، ككذلك احلاؿ ابلنسبة للطويلة قبل  الربدلاين بتطورات كثّبة كفَبة دكؿ الٍب اقتبست أف يستقر على اللكل الذم ىو عليو اليـو
. النظاـ الربدلاين فنرل تفاكاتن كاضحان يف تطبيقات ىذا النموذج

 
مع تطور التاريخ السياسي لربيطانيا نفسها فمن ادللكية ادلطلقة  ةطورات عديدة كانت موازية كمتناغملقد مر النظاـ الربدلاين بت     

علر إذل النظاـ الربدلاين الذم أخذ صورتو الكاملة يف القرف التاسع علر، القرف الثالث الوسطى إذل ادللكية ادلقيدة منذ يف العصور 
ت سبامان السلطات تنكمش قليالن حٌب تضاءؿأخذت ىذه  ةيتمتعوف بسلطات مطلي فبعد أف كاف ادللوؾ يف العصور الوسطى

إليهم الربدلاف، كانتقاؿ سلطات ادللك  ماـأ أك رمزية ككاف التطور األخّب نتيجة تقرير ادلسؤكلية الوزارية امسيةكأصبحت رلرد سلطات 
طاهتم سلة كالٍب عجز ملوكها عن مباشر 1873إذل سنة 1714الٍب كليت عرش بريطانيْب من سنة" ىانوج"كيف ظل حكومة أسرة 

(. 293، 1975ثركت بدكم،)يَبكوىا بيد الوزراء كاضطركا ألسباب سلتلفة أف 
 

خذ هبذا ة ادلوذودة يف دكؿ العادل إذل األلنظاـ الربدلاين كلكل من أشكاؿ األنظمة السياسيإف تطور كصلاح التجربة الربيطانية يف ا
البيئة الداخلية كاخلارذية ذلذه الدكلة أك تلك قد كاف ذلا دكر ابرز ككاضح يف صلاح أك ألنظمتهم السياسية كلكن اختالؼ  اللكل

.  ادلنصـر خّب دليل على ذلكية يف علرينات القرف اؽعدـ صلاح ىذه التجربة كلعل فلل التجربة الربدلانية العر
 
 

 أسس كمتطلبات النظاـ الربدلاين :-ادلطلب الثاين
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يقـو النظاـ الربدلاين على رلموعة من األسس كادلتطلبات الٍب يتميز هبا عن غّبه من األنظمة السياسية األخرل كديكن إجياز ىذه      
:- األسس كادلتطلبات ككما أييت

 
.  ذود ثنائية اجلهاز التنفيذمك -1
.  كذود تعاكف كتوازف ما بْب السلطات -2
.  احلزبية أك االنضباط احلزيب ةكذود نوع من الصراـ -3
 

  :-كديكن تناكؿ ىذه األسس كادلتطلبات بليء من التفصيل ككما أييت     
 
 .كذود ثنائية اجلهاز التنفيذم -1
 

تي احلكومة، كتكوف الوزارة لدكلة كرائسة احلكومة، كتكوف ادلسؤكلية السياسية ملغاة على عاإف ذلك يعِب كذود منصيب رائسة ا     
الربدلاف كىذا يفضي بطبيعة احلاؿ إذل كذود رئيس دكلة بغض النظر سواء أكاف ملكان أـ رئيسان مسؤكلية تضامنية أماـ  ةمسؤكؿ

كفخرية كلكن رئيس الدكلة يسأؿ ذنائيان يف األنظمة كلية ر شللجمهورية، غّب مسؤكؿ سياسيان أم يسود كال حيكم كخيتص أبمو
". عكس األنظمة ادللكية الٍب تعد ادللك منزه عن اخلطأ كابلتارل عن ادلسؤكلية"اجلمهورية 

 
م كلذلك تبعان لوظيفة الرئيس تلك انقسم الفقو بلأف دكر الرئيس إذل قسمْب قسم يرل سلبية ذلك الدكر كأنو ال يستطيع شلارسة أ

عبد الغِب )يسند لو بعض الصالحيات كالسلطات خصوصان بعد التنسيي مع الوزارة، طات حقيقة، كقسم يرل أف الدستور سل
(.  200، 1985بسيوين،

 
أما اجلهاز التنفيذم الثاين فهو احلكومة أك الوزارة، حيث أهنا ىي الٍب تضطلع أبعباء احلكم بوصفها احملور الرئيس للسلطة      

السياسية الكاملة تقع على عاتقها أماـ اذليئة النيابية، كلذلك فادلسؤكلية الوزارية تعد نظاـ الربدلاين لذلك فادلسؤكلية ية يف اؿالتنفيذ
النظاـ ذوىره كتتغّب طبيعتو كىذه ادلسؤكلية قد اسي يف بنائو كبدكهنا يفتقد ىذا ابلفعل حجر الزاكية يف النظاـ الربدلاين كالركن األس

عن ف الوزارة تكوف مسؤكلة دبجموعها خر، كتعِب ادلسؤكلية التضامنية أك اجلماعية إآاعية تضامنية أك فردية تتعلي بوزير تكوف ذم
السياسة العامة الٍب تسّب عليها أماـ الربدلاف كيلـز احلصوؿ على أتييده ذلا كإذا اعَبض الربدلاف على ىذه السياسة كدل يوافي عليها 

اخلاصة كإسقاطها دبجموعها، أما ادلسؤكلية الفردية فتتعلي دبسؤكلية كزير كاحد عن تصرفاتو ثقة من الوزارة ؿفإف ىذا يعِب سحب ا
ككذلك أنظر صكباف (. 299، 1991الغِب بسيوين،عبد )قدًن استقالتو من الوزارة، منو حيتم عليو ت ةإبدارة كزارتو، كسحب الثي

(. 200، 1989محيد ادلفرذي كآخركف،
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 . تعاكف كتوازف ما بْب السلطات كذود -2
 

النسبة ذلذا األساس فهو يعِب أف توزيع االختصاصات ما بْب السلطات مرف غّب ذامد، فمع قياـ السلطة التلريعية بوظيفة بؼ     
مراقبة أعماؿ التلريع فإف للسلطة التنفيذية احلي يف اقَباح القوانْب كالتصديي عليها كابدلقابل فإف للسلطة التلريعية احلي يف 

العالقة ىذه بْب السلطتْب يكوف قائمان على قدمها السلطة التنفيذية، كتنظيم السلطة التنفيذية كالتصديي على االتفاقيات الٍب ت
دلاف لالنعقاد كحٌب حلو، ككذلك فكرة التوازف بينهما فهناؾ مساكاة كتداخل بْب السلطتْب، فللسلطة التنفيذية احلي يف دعوة الرب

عبد الغِب )اف احلي يف استجواب الوزراء كالتحقيي معهم كحجب الثقة عن الوزارة أم تقرير ادلسؤكلية الوزارية، للربدل
(. 295، 1991بسيوين،

 
كلعل ىذا األمر كاضحان ذدان يف بريطانيا حيث أف احلزب الفائز ابألغلبية الربدلانية ىو الذم يلكل احلكومة، كرئيس الوزراء      

بوصفها ذزءان من السلطة "الربدلانية، كىنا تظهر كشائح العالقة الواضحة ما بْب احلكومة حلزب الفائز ابألغلبية يكوف رئيس ا
". بوصفو ذزءان من السلطة التلريعية"كالربدلاف " التنفيذية

 
 
 .احلزبية أك االنضباط احلزيب ةكذود نوع من الصراـ -3
 

الربدلاين نوع من االنضباط احلزيب ألنو ككما قلنا فإف احلزب الفائز ابألغلبية كىو مطلب أساسي آخر، إذ يتطلب النظاـ      
كمن الناحية النظرية سوؼ تتمتع أبغلبية بردلانية مساندة شلا يسهل عمل .. احلكومةالذم يلكل احلكومة كابلتارل فإف ىو  ةالربدلاين

الربدلاف فإنو يف حالة كذود انضباط حزيب قد السلطة ادلالية مثالن بيد  إفاحلكومة، كقد يثور التساؤؿ دلاذا؟ فاجلواب ألننا ككما نعرؼ 
. احلكوميؤدم إذل نوع من اجلمود يف العمل تكوف أية خالفات كعدـ التزاـ انئب من حزب األغلبية ابلتصويت دللركع احلكومة سي

دلاين نرل أهنا تتميز ابالنضباط احلزيب العارل بل كادلركزية كلذلك نرل انو دبركر الوقت فإف األحزاب الربيطانية كلكوهنا تتبع النظاـ الرب
.  يف بعض األحياف ةادلفرط

 
لكن ىذا ال يعِب أنو سيكوف ىناؾ دمج كامل للسلطتْب التلريعية كالتنفيذية، ككأهنما ذهاز كاحد (. 99، 2004عامر فاخورم،)

يدة للحكومة لكن ىذا ال يلغي كذود ادلعارضة الٍب تنتقد أعماؿ ىناؾ أغلبية بردلانية مؤانعداـ ادلعارضة ألنو كإْف كانت يعِب 
. منذ زمن طويل ذلذه األنظمة ةإضافة إذل التقاليد الدديقراطية ادلَبسخ" حكومة احلزب الفائز ابألغلبية الربدلانية"احلكومة 
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حقيقة األمر على الدكؿ ذات التجربة السياسية  بيد إف ىذا الكالـ كإف أنطبي على الدكؿ ادلتقدمة دديقراطيان لكنو ال ينطبي يف     

رايض عزيز . )الدديقراطية كاذل ترسيخ قواعد كأحواؿ شلارسة العمل احلكومي أبسلوب دديقراطياحلديثة كالٍب تفتقد إذل اجلذكر 
(. 231، 1989ىادم،

 
  

.  مزااي كعيوب النظاـ الربدلاين :-ادلطلب الثالث
 

ف ادلزااي الٍب يتسم هبا بيد إف ذلك ال يلغي كونو حيمل يف طياتو من العيوب كاألمور السلبية أيضان كديكن للنظاـ الربدلاين مجلة ـ     
:- إيضاح ذلك ككما يلي

 
: ادلزااي -أ   
 
.  إنو يؤدم إذل التفاعل احلقيقي بْب السلطات الثالث الٍب تعد كالن منها مكملة لألخرل -1
.  ستبدادإنو يرسخ الدديقراطية كدينع اال -2
. إف ىناؾ ادلسؤكلية السياسية شلا يعِب استحالة التهرب من اخلطأ السياسي كسهولة معرفة ادلسؤكؿ احلقيقي عن اخلطأ -3
. إنو يؤدم إذل كحدة السيادة للدكلة -4
 
  :-العيوب -ب    
 
(. 231، 1989م،رايض عزيز ىاد)إنو قد يؤدم يف دكؿ عادل اجلنوب إذل ظاىرة عدـ االستقرار للحكومة،  -1
اندية )يف ظل االذباىات احلزبية ادلعارضة كادلتضاربة من الصعوبة دبكاف احلصوؿ على أتييد قوم لعمل احلكومة ،  -2

(. 22، 2001ادلختار،
.  إف رئيس احلكومة قد ال يتمتع بلعبية كبّبة كلخص شلا قد ال يفضي عليو من اذليبة كالرمزية العالية كرمز لألمة -3
. على السطح ةحزبيان طايف ةحلكومة ستكوف خاضعة لتأثّب مجاعات مصاحل مهمة كستكوف الوالءات الضييإف ا -4
نظاـ غّب فعاؿ يف الدكؿ ذات التجربة السياسية احلديثة فهو حيتاج إذل كعي كإدراؾ سياسيْب عاليْب، إضافة إذل تعمي اؿإف  -5

.  التجربة احلزبية
  

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

ابس زلفوظة دلركز أضواء حقوؽ النسخ كاالقت

 
.  ؽ النموذج عراقيان إمكانية تطيب :-ادلطلب الرابع

 
إف تطبيي النظاـ الربدلاين يف العراؽ ستكوف لو آاثر اجيابية كأخرل سلبية كسنعمل ىنا إذل ربليل مكوانت ىذا النظاـ كما ىي      

 .لواقع العراؽ السياسيلسلبية كاالجيابية كمدل مالءمتو آاثره ا
 

  :-اآلاثر اإلجيابية -أ    
 
السليم للنظاـ الربدلاين على توافر رللس كزراء متجانس يتكوف من أعضاء حزب األغلبية كابلتارل ديكن أف يساعد التطبيي  -1

نفسو، غّب إف ذلك ملركط بوذود حزبْب مهيمنْب على الساحة السياسية أك عدد من برانمج احلكومة من برانمج احلزب يلتي 
. ديكن االستفادة من ىذه ادليزةالؼ كخبالؼ ذلك ال درة على االئتاألحزاب ادلتكتلة ضمن اذباىْب رئيسيْب ذلما الي

 
أخرل متصلة كىي ضماف رللس الوزراء الفوز ابلثقة أماـ الربدلاف طيلة  ةثر أعاله ديكن االستفادة من ميزاستنادان إذل ربقيي األ -2

يضمن استقراران للحياة السياسية  حدكث انلقاؽ داخلي حلزب أك تكتل األغلبية كىذا ماالتلريعية للربدلاف على شرط عدـ الفَبة 
. كربقيي األمن كىو يف سلم أكلوايت أم حكومة عراقية مستقلة

 
داخل الربدلاف تعرب عن اختالؼ التوذهات السياسية كالقومية  ةمن تكوين معارض ةؤتلفادلستتمكن األحزاب الصغّبة غّب  -3

. كادلذىبية العراقية
 
 

: اآلاثر السلبية -ب    
 
كىو أمر "أك تكتل األحزاب ضمن تيارين أك ذبهتْب " ىو أمر مستبعد يف ضوء ادللهد العراقي"ىيمنة نظاـ احلزبْب  يف حالة -1

إجيابياتو يف احلفاظ على نوع من االستقرار السياسي كالفاعلية السياسية العراقية إال إنو على الرغم من " بلكل اتـغّب مستبعد 
كاالندماج بْب السلطات بلكل يؤدم إذل خضوع يس الوزراء أك خلف ستار التعاكف بيد رئخيلى أف يؤدم ذلك إذل تركز السلطة 

كالتنفيذية التوازف بْب السلطتْب التلريعية الربدلاف لرئيس األغلبية الذم ىو رئيس الوزراء شلا يهدـ أىم ركن يف النظاـ الربدلاين كىو 
ال كبْب ادلعارضة شلا يقود إذل التعسف كىو ما ديكن أف حيدث يف الدكؿ الٍب كيتحوؿ الفصل بْب حزب أك تيار األغلبية يف الربدلاف 
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على ابقي السلطات، ككذلك سيادة مبدأ اللفافية كالرقابة أك تلك الٍب سبتاز بضعف ذهازىا تتمتع بعلوية كسيادة القانوف 
. ادلؤسسي

 
كىو ادللهد السائد حاليان كادلتوقع لو االستمرار، فإف أم يف حالة ىيمنة نظاـ تعدد األحزاب على احلياة السياسية العراقية  -2

ابللعب كعدـ حصوؿ حزب أك تيار سياسي على أغلبية ادلقاعد الربدلانية، فإف ذلك األحزاب من حيث القوة كالتأثّب  تقارب بْب
التبديل لعدـ سبتعها ابألغلبية خلطر التغيّب كية شلا يعرض احلكومة بلكل مستمر يدفع كبلكل حتمي ضلو تكوين االئتالفات احلزب

م اخلارذي أك يف مواذهة األزمات الالزمة يف الربدلاف كيضعف من قدرهتا على حفظ االستقرار السياسي الداخلي كأدائها السياس
". كديكن اإلشارة ىنا دكف ادلقارنة دلا حدث يف مناسبات عديدة أابف العهد ادللكي يف العراؽ"االذتماعية الداخلية 

 
لسنا بصددىا  -تعد البيئة السياسية كاالذتماعية الداخلية العراقية بكل ما تتضمنو من تناقضات كتلوىات ألسباب عديدة -3
سبتلك رصيدان كافيان يف العمل السياسي كالنيايب أثناء تنافسها إبتباع سلوكيات كتصرفات مناسبان ألف تقـو األحزاب الٍب  مضيفان  -ىنا

احلكومة االئتالفية، إذ يبدأ كل حزب ملَبؾ يف حيلة كطوابئيو شلا يؤثر على عمل ىّب ادلندفعة بوعود مستردياغوغية بوعدىا اجلما
. احلكومة ابهتاـ احلزب األخر بعرقلة تنفيذ تلك الوعود

 
لربدلاين فإف ذلك إف سيادة نظاـ تعدد األحزاب كالتيارات كليس نظاـ احلزبْب أك التيارين يف العراؽ فإنو كيف ظل تطبيي النظاـ ا -4

يف تعيْب رئيس الوزراء أك ربديد شكل الوزارة كيَبؾ تلك ادلهمة لتوافي إرادة األحزاب بل ردبا عف إذل حد كبّب من إرادة الناخب يض
العراؽ تتسم بسيطرة رئيس احلزب على أغلب توذهات ادلالحظ إف األحزاب السياسية يف إذ من . لتوافي إرادات رؤساء األحزاب

. شلا ينقل السلطة من يد الناخبْب إذل يد رؤساء األحزاب احلزب
 
إف صلاح احلياة النيابية كالدديقراطية يف عراؽ متعدد األحزاب كادلذاىب كالقوميات حيتاج ابإلضافة إذل توافر ذهاز مؤسسي قوم  -5

قراطي إذل ثالث شركط ال غُب عنها عملية كنظرية يف رلاؿ العمل السياسي احلر كالدًنات عمل كمحاية ىذا اجلهاز كخربة كآرل
:- كىي

 
.  اللفافية -أ    
.  ادلساكاة السياسية القانونية -ب    
.  العدالة االذتماعية -ج    
.  كىذه اللركط ال حيتمل توافرىا مع بداية االنتخاابت الرائسية أك النيابية القادمة    
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اين حاليان غّب ذم ذدكل، بل سيؤدم إذل عرقلة عمل احلكومة كعدـ قدرهتا كمن خالؿ ما تقدـ نلخص ابلقوؿ إذل إف النظاـ الربدل
بل ضلن أبمس احلاذة إليو، ككذلك فانو يف ظل التعددية احلزبية غّب احملسوبة فإف تلكيل ؽ األمن كاالستقرار الذم ضلتاذو على ربقي

حاليان للتطبيي يف العراؽ كلن خيرج العراؽ من مأزقو ال يصلح  الربدلاين كلذلك فالنظاـ. حكومة تتمتع أبغلبية بردلانية أمر صعب ادلناؿ
. االسَباتيجي

ز
ز
ز
.ززنظسمزحشض يزو يمعتيزو نتسبتيز:-و لس مززو ملبثززز
 

كيقصد عمومان بنظاـ حكومة  ، كشكل من أشكاؿ األنظمة السياسية إف نظاـ حكومة اجلمعية النيابية ىو أحد األنظمة السياسية    
كنالحظ ىنا انعداـ  ، للسلطة التلريعية كاندماذها فيهافيو تبعية السلطة التنفيذية ة ذلك النظاـ الذم تكوف النيايب اجلمعية

األخرل كخضوعها ألكامرىا خضوعان إ ا ىناؾ تبعية إلحدل السلطتْب التساكم أك ادلساكاة بْب السلطتْب التلريعية كالتنفيذية ك
ابية إذل رلموعة من األسس كادلتطلبات إضافة إذل سبتعو دبزااي كعيوب كباقي األنظمة السياسية كيستند نظاـ حكومة اجلمعية الِب. اتمان 

:- ديكن ذلك كعليو سنتناكؿ ىذا النظاـ كفقان حملاكر متعددة ككما أييتكديكن تطبيقو يف العراؽ كقد ال  األخرل،
 

. ان منلوء كتطور نظاـ حكومة اجلمعية النيابية اتريخ :-ادلطلب األكؿ
 

مث  1795 كاستمر ىذا الوضع حٌب عاـ 1792 يف فرنسا عاـ ةدل يطبي كثّبان كقد طبي ألكؿ مر يف حقيقة األمر عن ىذا النظاـ     
دل يدـ طويالن، كقد عهدت اجلمعية الوطنية يف ذلك احلْب دبهمة الوظيفة التنفيذية إذل كلكنو  1848 عادت إليو عقب ثورة عاـ

أعماؿ السلطة التنفيذية كحده بناءان " كافيناؾ"األمر أخّبان أبف توذل اجلنراؿ ىا نيابة عن اجلمعية مث انتهى مخسة أشخاص يتولوف أدائ
كذلك بعد سقوط اإلمرباطور  1871 على تفويض من اجلمعية الوطنية، كرذعت فرنسا إذل تطبيي ىذا اللكل من األنظمة سنة

ليقـو أبعماؿ الوظيفة " ثيّب"ذل السلطتْب التلريعية كالتنفيذية كاختارت ادلسيو كذت اجلمعية الوطنية عحإذ است" انبليوف الثالث"
، 1873 خاضعان للجمعية حبيث يكوف ذلا حي عزلو يف أم كقت كفعالن مت عزلو سنةكقد ذاء يف قرار تعيينو أنو يظل التنفيذية 

(. 371، 1968دمحم كامل ليلو،)، "مكما ىوف"كعينت مكانو ادلارشاؿ 
 

كيبدك ذليان إف نظاـ حكومة اجلمعية النيابية غالبان ما يظهر بعد الثورات كاالنقالابت كيف فَبات عدـ االستقرار السياسي بيد أنو      
خيار تكتيكي ال إسَباتيجي كقد ظهر نظاـ حكومة اجلمعية النيابية يف عدد من الدساتّب سريعان، أم أنو ديكن القوؿ إنو  ينتهي

بركسيا كدستور ابفاراي األدلانيتْب كما إف تركيا كدستور  1920 بعد احلرب العادلية األكذل مثل دستور النمسااحلديثة الٍب صدرت 
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ىو النظاـ  -مة اجلمعية النيابيةأم حكو -، كلعل أبرز مثاؿ على ذلك1924 أخذت بنظاـ احلكم اجمللسي يف دستورىا العاـ
(. 201، 1985لغِب بسيوين،عبد ا. )السويسرم الذم ما يزاؿ قائمان حلد اآلف

 
على أساس حكومة اجلمعية النيابية كمن الثابت إف اجمللس التنفيذم االربادم  1848 ذ عاـفإف النظاـ السويسرم ـك     

(. 301، 1964ثركت بدكم،. )ديارس اختصاصو يف كثّب من احلرية كاالستقالؿظى ابستقرار حيسد عليو كما إنو السويسرم يح
أكضح على ذلك إذ  أاتتورؾأماـ حكومة ا النظاـ كلعل من ادلثاؿ الَبكي على الكثّب من دكؿ العادل الٍب اقتبست ىذكىذا ال ينطبي 

.  أدل إذل االستبداد كالديكتاتورية
  .
 

. األسس كادلتطلبات لنظاـ حكومة اجلمعية النيابية :-ادلطلب الثاين
 

 من األسس كيستلـز توافر بعض ادلتطلبات لنجاح تطبيي ىذا النظاـ أك إمكانيةيقـو نظاـ حكومة اجلمعية النيابية على رلموعة      
(. 271-270، 1985عبد الغِب بسيوين،) :- كادلتطلبات ابآليتكديكن إمجاؿ تلك األسس . تطبيقو

 
.  تركيز السلطة بيد الربدلاف -1
.  تبعية السلطة التنفيذية للربدلاف -2
. التنفيذيةالدمج بْب السلطة التلريعية ك -3
 

  :-كديكن تناكؿ ىذه األسس كادلتطلبات بليء من التفصيل ككما أييت     
 
 
 :تركيز السلطة بيد الربدلاف -1
 

بيد الربدلاف، إذ تقـو حكومة اجلمعية النيابية على أساس دمج  ةتلريعية كالسلطة التنفيذية مَبكزإذ يتمثل ذلك أبف السلطة اؿ     
إذ إف الربدلاف ادلنتخب من قبل اللعب ىو الذم يقبض بيده على انصية األمور  -نرل الحقان كما  -هنمالسلطتْب كليس الفصل يبا

صعيد تلريعي أـ تنفيذم كالوزراء يعينوف من قبل أكانت تلك السلطات كاألعماؿ على يف البالد كيقـو بكل السلطات سواء 
. تنفيذية كخيضع رئيس الوزراء للربدلاف يف تلك اإلدارةالربدلاف كخيتار الربدلاف رئيس الوزراء إلدارة اللؤكف اؿ

 :تبعية السلطة التنفيذية للربدلاف -2
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، من خالؿ الفقرة أعاله نالحظ إف السلطة التنفيذية شلثلو ابلوزراء كرئيس الوزراء ستكوف خاضعة سبامان للربدلاف كاتبعة تبعية كاملة لو

كاإلشراؼ على عملها، كيستطيع الربدلاف تعديل قرارات السلطة التنفيذية كحٌب إلغاؤىا، كالوزارة احلكومة إف الربدلاف يتوذل توذيو  إذ
كما ( 171-170، 1985عبد الغِب بسيوين،. )مسؤكؿ أماـ الربدلافاف كلذلك ال يوذد رئيس دكلة غّب مسؤكلة سياسيان أماـ الربدل

. النظاـ الربدلايننظاـ حكومة اجلمعية النيابية من ايسية يقَبب كذدان يف النظاـ الرائسي كىنا يف مسألة ادلسؤكلية الس
 
 
: السلطتْب التنفيذية كالتلريعية الدمج بْب -3

     
إذ يتطلب عمل نظاـ حكومة اجلمعية النيابية على الدمج بْب السلطتْب التلريعية كالتنفيذية، كليس أساس الفصل بينها كما ظهر  

كنرل ىنا إف ىاتْب . كادلساكاة بْب السلطتْب التلريعية كالتنفيذية كما ىو احلاؿ يف النظاـ الربدلاينتعاكف ا يف النظاـ الرائسي أك اؿلن
كليست ىناؾ اختصاصات زلددة لكل منهما كإ ا ىناؾ أم ىناؾ دمج بْب ىاتْب السلطتْب السلطتْب تبدكا ككأهنما سلطو كاحدة 

(. 275، 1964ثركت بدكم،. )لطة التلريعيةخضوع اتـ من قبل السلطة التنفيذية لصاحل الس
 
 

.  مزااي كعيوب نظاـ حكومة النيابية :-ادلطلب الثالث
 

:- لنظاـ حكومة اجلمعية النيابية مجلة من ادلزااي كالعيوب الٍب يتسم هبا ىذا النوع من األنظمة كديكن تناكذلا كم ا أييت     
 

  :- ادلزااي -أ    
 
(.  301، 1964ثركت بدكم)ة تستطيع الدكؿ من خالذلا ذباكز مرحلة حرذو من اترخيها، إنو ديثل مرحلة انتقارل -1
إمكانية تعدد اآلراء كابلتارل  -كما يرل مؤيدك ىذا النظاـ -إنو ستكوف ىناؾ ىيئة تنفيذية كليس رلرد شخص كاحد شلا يعطي -2

. (271، 1985عبد الغِب بسيوين،. )كمشولية الرؤية تعدد اآلراء كاحللوؿ
. مسؤكلية سياسية أماـ الربدلاف شلا دينع استبداد السلطة التنفيذية ةإف اذليئة التنفيذية مسؤكؿ -3
إف اللعب من الناحية النظرية ىو من ديارس السلطة احلقيقية كىي الدديقراطية احلقيقية بل يرل البعض إف النظاـ اجمللسي ىو  -4
(. 557، 1968ليلهندمحم كامل . )ثر النظم دديقراطيةأؾ
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  :- العيوب -ب    
 
". الربدلاف"إف نظاـ حكومة اجلمعية النيابية دينع استبداد السلطة التنفيذية بيد أنو ال حيوؿ دكف إمكانية استبداد اذليئة التلريعية  -1
(. 122، 1966مشراف محادم،)
 -الءؤكليس اللعب أم إف السلطة احلقيقية ىي لو للسلطة التلريعية ىي من تنفذ القوانْب ةانؾ ىيئة اتبعمن الناحية العملية ق -2

(. 275-274، 1985بسيوين،عبد الغِب . )ال اللعب -لتلريعيةاذليئة ا
. لقضاء على الدديقراطية تدرجييان سيؤدم إذل االستبداد كا ةدماج السلطات كلها بيد سلطة كاحدإف إ -3
لظركؼ اخلاصة بسويسرا، بيد أنو فلل فلالن ذريعان يف دكؿ كقاد إذل إف صلاح نظاـ حكومة اجلمعية النيابية يف سويسرا يعود ؿ -4

عبد الغِب . ) 1924 كيف تركيا بعد سنة 1789 فرنسا بعد الثورة الفرنسية لعاـتبداد كالديكتاتورية كما حدث يف االس
(. 275، 1985بسيوين،

 
 

:- إمكانية تطبيي النموذج عراقيان / ادلطلب الرابع
 

كاإلعجاب ففي بلد تتنوع فيو اللغات كاالنتماءات كذبتمع فيو  اإلشادةمر إف التجربة السويسرية ذبربة تستحي يف حقيقية األ     
هبذا االستقرار كالدديقراطية فهو يستحي بذلك االحَباـ، إذ إف اللعب السويسرم شعب سياسية عديدة يف آف كاحد كيكوف  نظم

. كاف سر كأساس صلاح النظاـ اجمللسي يف سويسراحزاب كرذاؿ السياسة كىذا لدل األيتميز بركح االعتداؿ كضعف شهوة احلكم 
أيضان من مهمة كاحَباـ الدكؿ األخرل لذلك سهل  ، كمن ذهة أخرل فإف ذهاد سويسرا دكليان (276، 1985عبد الغِب بسيوين،)

ية بل غّب ذلك فهناؾ تدخالت دكلية كإقليم تعزيز النظاـ اجمللسي كاالستقرار السياسي لسويسرا، أما الواقع العراقي فيلّب إذل
كاصطداـ االسَباتيجيات الدكلية كاإلقليمية على حد سواء، إضافة إذل التنافس اللديد على السلطة أصبح العراؽ نقطة الرتطاـ 

. الذم يصل يف بعض األحياف إذل الصداـ من أذل السلطة
 

لسنْب يف ظل نظاـ ذم طابع فردم فليس من السهولة دبكاف االنتقاؿ من ذهة أخرل فإف اللعب العراقي شعب عاش كعاىن ك     
 ةية الدكؿ العربية، إضافة إذل حاجيعاين من ضعف التجربة الدديقراطية حالو كحاؿ بيمثل ىذه األنظمة، إذ إف العراؽ  فجأة إذل

. العراؽ حاليان لسلطة تنفيذية قوية كىذا ما ال يوفره نظاـ حكومة اجلمعية النيابية
ز

:-ززو نمضوذزو فمنسيز-و للركزو مقسمح/زو ملبثزو سسبع
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من خالؿ استقراء كربليل كل ما تقدـ من ادلباحث السابقة ديكن القوؿ أف طبيعة اجملتمع العراقي ادلركبة كالتعددية العرقية 
. الفرنسي كنظاـ للحكمدفع إذل إتباع النموذج اخل فيو ت...كادلذىبية

.  كيفية عمل ىذا النظاـ ككيف تطور كما ىي أركانو كمفاصلوكلعل من ادلفيد التطرؽ إذل
كقد اتبعت بعض الدكؿ بعض خصائصو مثل النمسا، كيتكوف ىذا النظاـ من نوعْب  1962لقد كلد ىذا النظاـ كترعرع منذ عاـ 

ادلتمثلة ابجلمعية تتكوف من رئيس الدكلة كرئيس احلكومة كالسلطة التلريعية نفيذية الٍب تطة اؿمن ادلؤسسات كىي السل
يلغي مسات النظاـ الربدلاين، أم ديكن عن طريي االقَباع العاـ دكف أف  كىذا النظاـ يقرر انتخاب رئيس اجلمهورية، ( الربدلاف)الوطنية

ؾ رئيس دكلة التنفيذية إذ أف ىناتطبيي العديد من مبادمء النظاـ الربدلاين، فهو يقَبب من النظاـ الربدلاين يف مسألة ثنائية السلطة 
فيستطيع الربدلاف أف جيرب رللس الوزراء على االستقالة  كيسأؿ رللس الوزراء أماـ الربدلاف سياسيان ( رئيس الوزراء) كرئيس حكومة

الثقة عنو، يف حْب إف للسلطة التنفيذية احلي يف حل الربدلاف يف حالة نلوب خالؼ بينهما ؿ أعضاءه إذا صوت الربدلاف حبجب بكاـ
كىذا ما يفتقر إليو ( 166، 1988العاين، حساـ شفيي ) ألة أساسية، كيتم اللجوء ىنا يف مثل ىذه احلالة إذل اللعبحوؿ مس

. النظاـ الرائسي
 

كمن ذهة أخرل يقَبب ىذا النظاـ من النظاـ الرائسي يف عملية اختيار الرئيس إذ أف اللعب ىو من خيتار رئيس الدكلة يف حْب 
الدكلة خيتار من قبل اللعب عن طريي االقَباع العاـ ادلباشر أك غّب ادلباشر، لذلك خيتار بذلك إذ أف رئيس  ج الفرنسي أيخذالنموذ

ككذلك أنظر ( 238، 1984عبد هللا ىدية،)الربدلاين تفوؽ امتيازات قرينو يف النظاـ  رئيس الدكلة سلطات كاسعة كامتيازات قانونية
(. 295 ،1958دمحم طو بدكم، دمحم طلعت الغنيمي

 
إذ يلعب الرئيس دكر احلكم بْب ادلؤسسات يف حالة اخلالؼ بينها كخيتار رئيس الوزراء كيستطيع استخداـ سلطاتو االستثنائية الٍب 

أما ابلنسبة للحكومة فهي الٍب ربدد ، األمة على إف حييط رئيس الوزراء كالربدلاف علمان لو الدستور للحفاظ على استقالؿ  يكفلها
الٍب تتمحور " أم رئيس الوزراء"الدكلة كىو النقطة ؿ احلكومة كدكره مكمل لدكر رئيس سة األمة، كرئيس الوزراء يقود عمكتقود سيا

دكره يف رسم كذه يف السياسة الوطنية يزيد من حوذلا السياسات القطاعية ادلختلفة للحكومة بسبب كضعو اإلدارم كالدستورم كنف
ق مسؤكؿ عن  يقف على إنو قدـ ادلساكاة مع رئيس الدكلة من حيث السلطات الدستورية، كما إفالسياسة اخلارذية ابلرغم من أف ال

كأعضاء احلكومة كاحملافظة على البناء اذلرمي للنظاـ السياسي كاإلذابة عن أسئلة الربدلاف يف ادلسائل الداخلية التنسيي بْب الوزراء 
(. 60، 2002أنساـ إمساعيل إبراىيم،)كالدفاع ة اخلارذية القياـ إبعماؿ السياسكاخلارذية أم من ادلمكن لو 

 
 أما ابلنسبة للوزراء فيختارىم رئيس الوزراء كيعينهم رئيس الدكلة، كىنا تَبؾ حرية لرئيس الوزراء كرئيس الدكلة يف كوف الوزراء نواب

غّب بردلاين على أف يستقيل بعد شهر من الربدلاف يف  الربدلاف كىنا ديكن للوزير أف يكوف بردلانيان، أكيف الربدلاف أـ إف يكونوا خارج 
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فَبة االستيزار كإال كفال حاذة إلعادة االنتخاب يف منطقتو  -ب عنو ليحل زللو يف تلك الفَبةحالة استيزاره مع حقو يف توكيل انئ
(. 167، 1988حساف شفيي العاين،)االنتخابية دلرة اثنية، 

 
كوف من رللسْب أك رللس كاحد، فهناؾ رللس النواب الذم ينتخب عادة بصورة مباشرة من قبل أما ابلنسبة للربدلاف فيمكن أف يت

الليوخ ينتخب بلكل غّب مباشر، كىناؾ جلاف دائمية يف اجمللس أك الربدلاف، كال يتمتع األعياف أك  اللعب، كىناؾ رللس يسمى
-12، 1968إبراىيم دركيش،)االستجواب التاـ، إف فقد سلطة دلاين ال سيما بعد الربدلاف بصالحيات كبّبة كما يف النظاـ الرب

السياسية  ما يعرؼ بطرح مسألة ادلسؤكلية ، أك التحقيي غّب أنو من ادلمكن أف يستجوب احلكومة بلكل غّب مباشر عرب(13
لقوانْب اف يف تلريع اكعلى الرغم من صالحيات الربدل( 66، 2002أنساـ إمساعيل إبراىيم،)للحكومة أك التصويت على ادليزانية، 

فالعديد من رلاالت احلياة العصرية الٍب تنظم بقوانْب من قبل الربدلاانت األكربية ذات الصفة الربدلانية غّب إهنا صالحيات زلددة 
، غّب إف الربدلاف الفرنسي ديلك سالح فعاؿ (577، 1995ابكيت،بيبار )لطة التنفيذية يف فرنسا، أصبحت تسن من قبل الس

دبليو ايرماف، كمارتن ىنرم )كومة عرب حجب الثقة عنها، س يف مواذهة السلطة التنفيذية أال كىو احلي يف إسقاط احلكرئي
(. 388، 1997ايو،

 
كيوفر ىذا النموذج مجلة مزااي منها انو سيوفر االستقرار السياسي لقمة ىـر السلطة السياسية متمثالن برئيس الدكلة، دكف أف يؤدم 

كستكوف للربدلاف سلطة موازية يستطيع من خالذلا حجب الثقة . لألمة تلتف حولو اجلماىّبتبداد، كسيكوف ىناؾ رمز إذل االسذلك 
التجربة السياسية العراقية ؿ عن اخلطأ كإنو نظاـ يتناغم مع عن الوزراء ابالستناد إذل استفتاء شعيب كىذا سيؤدم إذل زلاسبة ادلسؤك

. ية ككذلك إنو يعزز من كحدة السيادة للدكلةالقصّبة نسبيان مع نظاـ التعدد
 
 

:- اخلاسبة
 

الحظنا من خالؿ ىذه الدراسة إف النظاـ السياسي الذم خرج من إطاره القانوين الضيي ليأخذ أفقان اذتماعيان أكسع كالذم ىو 
لك إف شكل النظاـ السياسي ككذ. رلموعة من األطراؼ تتجاذب التأثّب فيما بينهاشبكة من العالقات السياسية بْب  عبارة عن

. بْب النظاـ السياسي كالنظاـ احلزيبلبلد إذ إف ىناؾ عالقة كطيدة ما يعتمد بلكل كبّب على شكل النظاـ احلزيب السائد يف ا
 

ابية، كحاكلت الدراسة التطرؽ إذل أبرز  اذج األنظمة السياسية مثل النظاـ الرائسي كالنظاـ الربدلاين كنظاـ حكومة اجلمعية الِب
؟ كما ىي إمكانية تطبيقها يف العراؽ؟  ؟ أك مزاايىا ؟ كما ىي فوائدىا كما ىي عيوهبا؟  كدراسة تلك األنظمة كمعرفة كيف تطورت

كإ ا جيب أف تكوف ىناؾ تكيفات ائدة ال ديكن تطبيقو بكل خصائصو إف أم نظاـ من ىذه األنظمة الساذل صت الدراسة ؿخك
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الذم حيمل يف طياتو  م كاالذتماعي كاالقتصادم العراقي، كخلصت الدراسة إذل إف النموذج الفرنسيلتتالءـ مع الواقع السياس
، ىو األفضل من كذهو نظران ادلتواضعة لتغطي ادلأزؽ االسَباتيجي للعراؽ  بْب النظاـ الرائسي كالنظاـ الربدلاينما  ةتوليفي
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