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 الخالصة

مما الشك فيه أن االحزاب السياسية يف العراق اصبحت ذات أتثري واضح يف تشكيل النظام السياسي 
ــية   ــياســـــــ ــام على  وعمل احلكومة أال اهنا بدأت تتميز عن غريها من االحزاب الســـــــ االخرى بظاهرة االنقســـــــ

ت نفســــــــــها بشــــــــــكل ملفت للنظر من دون خطوات مدروســــــــــة بل غالباً ما تكون ارجتالية بســــــــــبب خالفا
شــخصــية بني قيادات احلزب وليس الختالف االفكار وااليدولوجيات او لغرض حتقيق مكاســب انتخابية 

شــــــــــــعارات ختتلف عن وخوض االنتخاابت أبحزاب ذات مســــــــــــميات جديدة وكســــــــــــب الناخب العراقي ب
االحزاب االسـاسـية خاصـة بعد فشـلها يف ادارة احلكم عندما تكون ذات اغلبية وتصـدت للعمل السـياسـي 

ن خالل تشــــــــــــــكيـل احلكومـات وترأس الوزارات ومـا يؤكـد هـذا االفرتاض عودة تلـك االحزاب لالئتالف م
ــتطيع من خالهلا احل صــــــــــــــول على االغلبية جمددا بـعد خوض االنتخاابت منفردة لتشــــــــــــــكل حتالفات تســــــــــــ
 بعد ان ختلص 2005وتشـكيل احلكومات وهذا هو النظام السـياسـي املتبع حبسـب الدسـتور العراقي لسـنة  

 عاماً وهذا ما ســــــــــــــيكون نظام احلزب الواحد ألكثر من ثالثنيالعراق وشــــــــــــــعبه من نظام دكتاتوري أعتمد 
ســباهبا ومناقشــة ااثرها القانونية وفق قانون موضــوع البحث إلجياد احللول املناســبة هلذه الظاهرة بعد حتديد ا
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 Conclusion. 
There is no doubt that the political parties in Iraq have had a clear impact 

on the formation of the political system and the work of the government, but 

it has begun to distinguish from other political parties, the phenomenon of 

division of itself in a remarkable manner without deliberate steps, but often 

improvised because of personal differences between the leaders of the party 

And not for the difference of ideas and ideologies or for the purpose of 

electoral gains and the election of parties with new names and gain the Iraqi 

voter slogans differ from the basic parties, especially after failing to manage 

the government when they are a majority and engaged in political action 

through the formation of governments and chaired the Walza This confirms 

the assumption of the return of these parties to the coalition again after the 

election alone to form alliances through which to get the majority and the 

formation of governments and this is the political system followed by the Iraqi 

constitution for 2005 after Iraq and its people rid of the dictatorship system 

adopted the one-party system for more than thirty years This will be the 

subject of research to find appropriate solutions to this phenomenon after 

determining the causes and discuss the effects of legal. 

 مقدمةال

يف كل نظام دميقراطي توجد احزاب تتنافس على الوصــــــــول اىل الســــــــلطة وخدمة املصــــــــلحة العامة من 
بعـد عـام خالل تقـدمي برنجمهـا احلكومي والعمـل على تنفـيذهـا بشــــــــــــــكـل صــــــــــــــحيح وجـدي ومبـا ان العراق 

قراطي الربملاين شـــــهد حتوال ســـــياســـــيا كبريا ابنتقاله من النظام الدكتاتوري الشـــــمويل اىل النظام الدمي 2003
الذي يتطلب وجود احزاب حترك العملية الســياســية من خالل تنافســها يف انتخاابت وكســب اتيد الشــعب 

الذي حيصــل يف العراق ان احلكومة  لتحظى ابألغلبية اليت على اســاســها يتم تشــكيل احلكومة العراقية لكن
ــة ــصـــ ــاس التوافق بني الكتل الربملانية )حكومة حماصـــ ( وذلك يثبت ان مجيعها تشـــــرتك يف تتشـــــكل على اســـ

ومات االئتالفية تتشـــــــــــــكل مبدة حمددة يف حاله عدم تشـــــــــــــكيل احلكومة العراقية واذا كانت مثل هذه احلك
 العراق يتم العمل به يف كل دورة ينشــــــــــأ عرفا برملانيا يففان ذلك ال يعين ان   احلصــــــــــول على اغلبية برملانية

ــلبـيا انتخـابـية ــاركـة يف احلكوـمة ابلتزاـماـته  حـيث ان نـتائج ذـلك تكون ســــــــــــ مىت ـما اخـل احـد االطراف املشــــــــــــ
وتعهداته اليت قطعها على نفســه قبل تشــكيل احلكومة وهذا ما حيصــل يف الوقت احلاضــر حيث ان احلراك  

جهات النظر الســـياســـية تؤدي اىل تعطيل عمل احلكومة العراقية بشـــكل ملفت الســـياســـي واالختالف يف و 
شـــــــعب بشـــــــكل مباشـــــــر بل ا على االداء احلكومي مما يؤثر ابلنتيجة على الللنظر وكل ذلك ينعكس ســـــــلب

ــهــا من خالل  وحىت على مكــانــة العراق الــدوليــة واالقليميــة لــذلــك تلجــا االحزاب اىل اعــادة هيكلــة نفســــــــــــ
 مرحية هلا يف الربملان العراقي وكذلك ملنح املواطن فرصــــــة اكثر لتحصــــــل على اغلبية يق اوانقســــــامها اىل طر 

مشـــاركة يف ادارة الدولة من خالل انتمائه اىل حزب معني او بصـــورة غري مباشـــرة من خالل انتخابه اكرب لل
او    اليةاحد مرشـــــحي تلك االحزاب وهذه االنقســـــامات احلزبية اليت حتصـــــل نتيجة اســـــباب ســـــياســـــيه او م



  

 -االسباب واالاثر- 2015لسنة 36االنقسامات احلزبية يف  ل قانون االحزاب العراقية رقم  

307 

ــواء كانت قـبل االنتخـاابت من خالل حتريك الـناخب العراقي او بعد  قانونـية كبرية اً اجتمـاعـية ترتك ااثر  ســــــــــــ
  ان لتكوين حكومــة عراقيــة توافقيــة كمــا هواالنتخــاابت من خالل االئتالفــات اليت تتشــــــــــــــكــل داخــل الربملــ 

يء من التفصـــــيل مبعاجلة لذلك ســـــنحاول يف هذا البحث ان نناقش ذلك بـشــــ  2003معمول به بعد عام 
 ملية االنقسامات احلزبية يف العراق وااثرها على العملية السياسية.املشاكل اليت تصاحب ع
 مشكلة البحث

ــام على  ــية ابالنقســـــ ــياســـــ يناقش البحث مشـــــــكلة مهمة تتمثل بقيام االحزاب والتيارات واحلركات الســـــ
حلزب االصــــــــــل والغاية من ذلك تغطية فشــــــــــل نفســــــــــها اىل عدة احزاب وبنفس الكوادر احلزبية اليت تقود ا

ب يف ادارة العملية الســياســية والســيما اليت حصــلت منها على مقاعد نيابية تؤهلها للمشــاركة إبدارة االحزا
الـدولـة العراقيــة واحلصــــــــــــــول على أكرب عـدد ممكن من املؤيـدين من خالل كســـــــــــــــب النــاخـب العراقي قبـل 

تخاابت ددا بعد االنميات جديدة والعودة لالئتالف جماالنتخاابت حيث يتم زج احزاب ســــــــياســــــــية مبـســـــــ 
ــاب  وكأهنا حزٌب واحدٌ  ــاحل احلزب على حســــــ ــع لرئيس كتلة واحد داخل الربملان والنتيجة تكون لصــــــ ختضــــــ

 2003شـكل كبري يف العراق بعد العام بالشـعب مما يسـتلزم تسـليط الضـوء على هذه الظاهرة اليت انتشـرت 
على امكانية احلد منها عن طريق  انونية وأتثريها على النظام السـياسـي والوقوفومناقشـة أسـباهبا وااثرها الق

 معاجلة الضعف يف التشريعات القانونية.
 منهجية البحث

أعتمد البحث على املنهج التحليلي االســـتقرائي للنصـــوص الدســـتورية العراقية وقانون االحزاب العراقية 
ــياســـــي لألحزاب العراقية مع املقارنومدى معاجلتها حلاالت اال 2015لســـــنة   36رقم   ة ببعض نقســـــام الســـ

 االحزاب يف االنظمة السياسية االخرى.
 المبحث األول: مفهوم االنقسام الحزبي

من خالل حتديد مفهوم االنقســـــــام احلزيب، البد من تعريف االنقســـــــام أواًل وكيف تناولته معاجم اللغة 
ــنعرج بشـــكل خمتالعربية ولنتعرف بشـــكل واضـــح على وصـــف احلالة اليت ــام احلزب فعلياً وسـ صـــر  تعين انقسـ

على تعريف احلزب السياسي كما اورده الفقه الدستوري ث بعد ذلك نسعى لتعريف االنقسام احلزيب مبعناه 
 الواسع للوصول اىل مفهوم االنقسام احلزيب.

  االنقسام  تعريف  :االول املطلب
  ءالشــيمفصــل ومبدلوله العام الذي يعين تقســيم  ورد تعريف االنقســام يف معاجم اللغة بشــكل واضــح و 

املوضــــع مقســــم مثال جملس وقســــمه جزأه وهي القســــمة و او جتزئته وقســــم الشــــيء يقســــمه قســــما فانقســــم  
ابلكســر النصــيب واحلظ واجلمع اقســام وهو القســيم واجلمع اقســماء واقاســيم األخرية مجع اجلمع   والقســمة

قسـما: جزأه وجعله وقسـم الشـي (2)وظ املقسـومة بني العباد  يقال هذا قسـمك وهذا قسـمي واالقاسـيم احلظ
القسـام ويقال قسـم القوم الشـي بينهم اخذ كل منهم نصـيبه وقسـم الشـيء  فهونصـفني يقال قسـم هللا الرزق 
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 .(3)جزأه اجزاء يقال قسموا املال بينهم و القوم فرقهم قسما هنا وقسما هناك ويقال قسمهم الدهر 
ــار اىل اما معجم اتج العروس  ــمه يقســـمه قســـما  اللغوي فقد اشـ ــيما: قسـ ــمه تقسـ من حد ضـــرب وقسـ

ومن (4)جزأه فانقســــم ويقال هذا ينقســــم قســــمني ابلفتح اذا اريد العدد وابلكســــر اذا اريد احلظ والنصــــيب 
خالل ما تقدم اعاله من التعريفات نســــــتطيع القول ان االنقســــــام يعين التجزئة وهذا ما نريد ان نبحثه من 

 .2003ذه احلالة بشكل ملفت للنظر بعد عام الدراسة عن االحزاب العراقية وظهور ه خالل هذه
 : تعريف األحزاباملطلب الثاني

مل يتفق الفقهاء على تعريف جامع مانع للحزب الســـــــــــــياســـــــــــــي وذلك الختالفهم يف حتديد العنصـــــــــــــر 
ــاســــــــــــــي الذي يقوم علـيه احلزب ولذلك يالحظ تـعدد التعريـفات وتنوعهـا مع اتفـ  اق اجلميع على ان االســــــــــــ

سـائل اهلدف االسـاسـي ألي حزب الوصـول للسـلطة،إال أهنم اختلفوا يف الوسـيلة فمنهم من يشـرتط إتباع الو 
الدســتورية دون غريها واخر ال يعري امهية لنوع الوســيلة اليت توصــل للهدف )االســتيالء على الســلطة(ســواء 

ــتورية ــتورية ام غري دسـ ــالةاوكان ابرز من عرفوا   (5)اكانت دسـ ــي واهتموا مبسـ ــياسـ التعريف بشـــكل   حلزب السـ
ب االحزاب الســـياســـية صـــدر من مباشـــر او شـــككوا يف جدواه الفقيه الفرنســـي موريس ديفرجيه اال ان كتا

كـذـلك الفقـيه االيطـايل جيوفـاين ســـــــــــــــار ثوري يف كـتاـبه االحزاب والنظم   (6)دون تعريف واضــــــــــــــح للحزب 
أل عن جدوى تعريف احلزب وامه يته بعد ان اســـــــتعرض التعريفات اليت وضـــــــعها عدد من الســـــــياســـــــية تســـــــٌ

كما عرفه   (8)املعلنني يف مواقع احلكم(( ومنهم من عرفه ))تنظيمات تســعى اىل وضــع ممثليها   (7)الدارســني 
ــتقالل ذايت تقوم بتعيني املرشـــــحني وخوض املعارك االنتخابية على  اوســـــك رين ابنه مجاعة منظمة ذات اســـ

وكذلك انتهج جانب من الفقه  (9)اصـــــــب احلكومية وللهيمنة على خطط احلكومة امل احلصـــــــول على املن
لديهم ان تعريفه عدمي   اذ كانت احلجة (10)احلزب السـياسـي  احجموا عن تعريف حيث  الغريب ذات النهج 

تعريفات فقد عرفه الفقيه   ةاالخر من الفقه القانوين والدســـــتوري قد عرفه عد اجلدوى يف حني جند اجلانب
اما ابرز التعريفات  (11)مجاعه من الناس تعتنق مذهبا ســــــياســــــيا واحدا(( رنســــــي بنيامني كواتنات ابنه ))الف

من االفراد متحــدين  ك والــذي عرف احلزب ابنــه ))جمموعــةب كــانــت تعريف ادمونــد بري الشــــــــــــــــائعــة للحز 
ويالحظ  (12) اتفقوا عليها(( س مبادئ موحدةمبســــعاهم املوحد مســــتهدفني حتقيق الصــــاحل العام على اســــا

 عامعلى هذا التعريف انه اعطى األولوية للمبادئ الذي يؤمن هبا اعضـــاء احلزب من اجل حتقيق الصـــاحل ال
 

 .734 ص. 2004 - الدولية الشروق مكتبه - مصر - 4ط الوسيط  املعجم - العربية اللغة جممع -3
- واآلداب والفنون للثقافة الوطين اجمللس - الكويت -1ط- 33ج- الرتزي ابراهيم حتقيق - العروس اتج، الزبيدي حممد -4
 .265 ص -2000
 .156.ص 2011ط جديدة. بغداد. مطبعة السنهوري. االنظمة السياسية.-محيد حنون خالد  -5
 - الكويت اجمللس الوطين للثقافه والفنون  -د.اسامه الغزايل حرب، االحزاب السياسية يف العامل الثالث، سلسلة كتب ثقافيه  -6

 .13ص - 19990اآلداب(
 .13املصدر نفسه ص  -7
 .19املصدر نفسه ص -8
 .16.ص 1964. حسن علي الذنون.بغداد.أوسك رين. سياسة احلكم. ترمجة د -9

 .35ص 2012رساله ماجستري مقدمه اىل جملة كلية القانون جامعه اببل لسنه  -غامن عبد رهش  -10
 - مطبعة االسراء    -السياسية والقضاء الدستوري دراسة مقارنه    االحزاب السياسية واالنظمة  -د.حممد عبد العال السفاري    -11

 13دون اتريخ ص 
 .309.ص2013مراد حسني الداودي. االنظمة السياسية. اقليم كردستان العراق. مطبعة كمال. داود  -12
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من األفراد وتربطهم مصـــــــــاحل ومبادئ مشـــــــــرتكة يف ظل اطار منظم لغرض   وميكن تعريف احلزب ابنه مجاعة
ــاحل ــاركة فيها لتحقيق اهدافهم خدمة للصـــــــــ ــلطة او املشـــــــــ ــائل   الوصـــــــــــول اىل الســـــــــ العام ومن خالل الوســـــــــ

ومن خالل ما مت اسـتعراضـه لبعض التعريفات للحزب السـياسـي نسـتطيع القول ان اغلبها   (13) الدسـتورية
املعتمدة على اســـــــاس الوصـــــــول اىل الســـــــلطة وفق الطرق الدســـــــتورية يف االنظمة الدميقراطية وهذا االمر ما 

عتبار ان احلزب امر واقع ومســــــلم به وهو  يفســــــر عدم وجود تعريف جامع مانع للحزب الســــــياســــــي على ا
 .(14)عرف نفسه بنفسه وابلتايل ان التعريف عدمي اجلدوى من الناحية العملية ي

 تعريف االنقسام الحزبي  املطلب الثالث:
بعد ان عرفنا االنقســــــام واحلزب يف املطلبني الســــــابقني صــــــار البد ان نعرف االنقســــــام احلزيب كمفهوم 

ليؤســـــــــس حزاب جديدا او لينظم اخر   او فصـــــــــيل من احلزب  ه خروج فرد او جمموعةنحيث مت تعريفه على ا
على احلزب   اً او انقسام  اً وابلتايل عندما يقدم العضو استقالته وينظم اىل حزب اخر ويعد ذلك انشقاق  (15)

اما اذا بقي العضو من دون انضمام اىل حزب اخر او قام بتأسيس حزب جديد فان ذلك ال يعد انقساما 
حيث ان االنشـقاق مير بعدة مراحل قبل تنفيذ وال يصـار الية على احلزب وخيتلف االنقسـام عن االنشـقاق 

افكار وقيادات احلزب وهذه املعارضـــــة حتول اىل صـــــراع داخلي    ل مفاجئ تبدأ اوىل مراحله مبعارضـــــةبشـــــك
ــقـاق امـا  االنقســــــــــــــام فغـالـبا مـا يكون بني قـيادات احلزب وهـذه املرحـلة الـثانـية امـا الـثالـثة فتؤدي اىل االنشــــــــــــ

ا حيصل ابألحزاب العراقية حيث يكون نتيجة التصدع يف العالقة بني قيادات االحزاب بشكل مفاجئ وكم
ــية مما ي ــياســـ ــتوى االنتخايب بني الناخبني واالحزاب الســـ ــتقطاب على املســـ ؤدي اىل التشـــــظي وظهور واالســـ

ــلية كما ســـــــــــنرى ذلك   احزاب جديدة منقســـــــــــمة الحقا من خالل البحث والبد من عن االحزاب األصـــــــــ
 ةعد تعددية احلزبية واليت تعينىل ان االنشـــقاقات اليت حتدث يف العراق ال ميكن ان نطلق عليها الارة ااإلشـــ 

وان كانت  (16)خبصـــوص احدى املســـائل املهمة   قوى متســـاوية وكل فيها ميثل ســـياســـة حمددة احزاب ذات
ــادية واالتعددية ختتلف من بلد اىل االخر حبســـــــــب الظ ــاع االجتماعية واالقتصـــــــ ــية روف واالوضـــــــ ــياســـــــ لســـــــ

وهذه اجلوانب اثرت بشـكل كبري يف انشـقاق االحزاب العراقية بعد عام   (17)والعنصـرية واالثنية لذلك البلد 
كانت حتاول انت جتعل فكرة التعددية هي االمر الذي جعل االنشـقاقات حتصـل بشـكل كبري وان   2003

امات يف غطاء دميقراطي اذ ان التعددية تعين توزيع الســـــــلطة عن طريق االســـــــاس يف احداث تلك االنقـســــــ 
ويف النهاية نسـتطيع القول ان االنقسـامات   (18)وهي عماد النظام الدميقراطي   ترتيبات واشـكال مؤسـسـاتية

ر القة بني القيادات احلزبية واالرجتال بقرار االنقســــام من دون املرو اليت حتصــــل ابلعراق مبفهوم التصــــدع ابلع
احلزبية يف العراق فلن نسـتطيع ان   ه أتثري سـليب كبري جدا على احلياةابملراحل اليت مير هبا االنشـقاق احلزيب ل

 
 .158مصدر سابق. ص -د.محيد حنون خالد  -13
  107ص  1991 -بغداد-ة االنظمة السياسي -علي غالب العاين وصاحل جواد الكاظم  -14
 97ص  2014 -ع-جبامعه القاهرة حبث منشور يف كليه االقتصاد والعلوم السياسية.  -حازم عمر  -15
  135بريوت دار الثقافة من اتريخ النشر ص  -ترمجة مهيبه مالكي الدسفي  -العلوم السياسية  -جاكوبس وليمان  -16
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 25:  العدد

ســـاس النظام داخل الربملان وهذا ا ل األغلبية احلزبية واخرى معارضـــةتدير الســـلطة من خال   قويةجند احزاابً  
 الربملاين.

 ات الحزبيةالمبحث الثاني: األسباب التي تؤدي لالنقسام

هناك عدة أســباب وعوامل تؤدي اىل انقســام االحزاب الســياســية وتشــظيها وغالباً ما يكون االنقســام 
ــياســــي مهم ــية لذلك يعد العامل الســ ــياســ  اً بســــبب التنافس على قيادة احلزب ملا هلذا املنصــــب من أمهية ســ

يه احلزب من متويل ســــواء أكان من يف عملية االنقســــام أضــــافة اىل العامل املايل وما حيصــــل عل اً  ومؤثر جداً 
عات أو اعانة مالية من املوازنة العامة للدولة أو تربعات من مصـــــادر أخرى اعضـــــاء احلزب على شـــــكل ترب 

ليني الســــابقني ألن طبيعة حيصــــل عليها احلزب فضــــاًل عن العامل االجتماعي الذي ال يقل أتثريه عن العام
وســـنبحث هبذا .  ي وتشـــكيل االحزاب الســـياســـية وانقســـامهااجملتمع تؤثر بشـــكل كبري على العمل الســـياســـ 

 املبحث تلك االسباب والعوامل اليت نراها اساسية وتؤدي اىل انقسام االحزاب.
 ياملطلب االول: العامل املال

واملقصــود ابلعامل املايل هو التمويل الذي حيصــل عليه احلزب بعد تشــكيله والتمويل اصــطالحا خيتلف 
لذي مت من اجله والتمويل يعين احلصـــول على االموال واســـتخدامها يف غرض معني معناه حســـب الغرض ا

تكون عدة ملشـروع على افضـل مصـادر التمويل واسـهلها وقد لتطوير مشـروع معني ودائما يبحث صـاحب ا
املوارد  رجيه التمويل ))هو الوســـــيلة لتعبئةمصـــــادر متويل وليس مصـــــدرا واحدا وقد عرف الفقيه موريس ديف

امـا الكـاتـب بيش فعرفـه على انـه ))االمـداد ابألموال املالزمـة لتعبئـة املوارد احلقيقيـة  (19)( يقيـة القـائمـة(احلق
ـلذـلك ـفان من  (20)دفع وتطوير مشــــــــــــــروع خـاص وعـام(( القـائمـة وكـذـلك اـنه توفري املـبالغ النقـدـية الالزمـة لـ 

ســياســية فرص متكافئة للمشــاركة الالزم على النظام الســياســي احلديث ان حيرص على ان مينح االحزاب ال
وهذا ما جيعل  (21)لتمويل االحزاب الســــياســــية    يف العملية الســــياســــية وذلك من خالل تطوير نظام عادل

قش موضــــوع التمويل بشــــكل واضــــح ألمهيته يف عمل االحزاب ودميومتها قوانني االنتخاابت اليت تشــــرع تنا
عن االخرى حبســب نظامها  ســياســية يف كل دولةال يف احلياة الســياســية وختتلف مصــادر التمويل لألحزاب

السـياسـي واالجتماعي والثقايف فضـال عن التشـريعات االزمة للتمويل وعلى هذا االسـاس سـنرى كيف كان  
 .2003ث كيف اصبح بعد  2003ل عام متويل االحزاب قب

 2003متويل االحزاب يف التشريعات العراقية قبل عام  -اوال:
ات العراقية البد من مناقشــــة قانون اجلمعيات الصــــادرة عام ل االحزاب ابلتشــــريععند احلديث عن متوي

ابلتربعات واالشـرتاكات اليت منه والذي حدد التمويل  21والذي نقش موضـوع التمويل يف املادة  1922
لى  ربيه سـنواي وهذا املبلغ النقدي هو احلد االع 300ها مبا ال يزيد عن ئحتصـل عليها اجلمعيات من اعضـا

يف املال غري املنقول بعد  اهلبة والوصية    الشرتاك االعضاء اما اذا كانت اجلمعية ذات نفع عام فلها ان تقبل

 
  www.acc4arab.com/acc/showthread-phiدليل احملاسبة العربية على الرابط االلكرتوين  -19
 لعريب على املوقع ذاته.مفهوم التمويل وامهيته شبكة احملاسبني ا -20
 20ص  2007االحزاب السياسية من منظور عاملي مقارن ابملركز اللبناين للدراسات، -21
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ــروري لعمل اجلمعية  اذا وجدت ان املال احلكومة، موافقة ــندوق   ضـــــــ ــلم اىل صـــــــ ــه يباع املال ويســـــــ وبعكســـــــ
ي نص على عدم اعتبار والذ 1954( لســــــنه 19ث حدد بعد ذلك مرســــــوم اجلمعيات رقم ) (22)اجلمعية  

ــية من اجلمعيات ذات ا ــياسـ ــاء فقط  (23)لنفع العام االحزاب السـ وجعل متويل االحزاب من اشـــرتاك االعضـ
 .وهو مصدر التمويل الوحيد هلا

ــور قانون االحزاب العراقية رقم  ــنه   20اما بعد ان صـــــــــ ــادر التمويل حيث   1991لســـــــــ اختلفت مصـــــــــ
 -اوال: -لى ان ))تتكون مالية احلزب الســـــــــــــياســـــــــــــي من ( من القانون وقد نصـــــــــــــت ع13نظمت املادة )

ذا عوائد صـــــــحافته ومطبوعاته...(( وهب  -اثلثا: -عوائد اســـــــتثماراته.    -اثنيا: -االشـــــــرتاكات والتربعات. 
اخر لتمويل االحزاب الســياســية حيث وســع من مصــادر التمويل كما انه   اً يكون املشــرع العراقي اخذ اجتاه

يدفعها العضـــــو كحد اعلى وبذلك يكون قد جعل االشـــــرتاكات حبكم التربعات  مل حيدد االشـــــرتاكات اليت
ــدور قانون االح (24)كامها اليت حدد القانون اح  ــية وكان هذا القانون نفذاً حىت صــــ ــياســــ زاب واهليئات الســــ

اال ان الواقع يشـــري اىل ان العراق كان يشـــهد   2004لســـنة   97الصـــادر مبوجب امر ســـلطة االئتالف رقم  
اىل انه كان مدعوما بشـكل كبري   ا احلزب من اشـرتاكات اعضـائه اضـافةزب الواحد وكان متويل هذنظام احل

من موازنـة الـدولـة وميكن مالحظـة ذلـك من امكـانيـة احلزب واليـاتـه وتبنيـه للكثري من الفعـاليـات اليت حتتـاج 
 ه.ضخمة فضال عن امتيازات كبار اعضائاىل موازنت 
 2003بعد عام  اسية يف التشريعات العراقيةمتويل االحزاب السي -اثنيا:

اصــبح من الصــعب جدا ان نتصــور احلياة الســياســية  2003شــهده العراق بعد عام بعد التحول الذي 
ابلعراق من دون احزاب الن نظـام احلزب الواحـد ال ميكن ان يقـاس مع اـلدميقراطـية ـفالنظـام اـلذي ميكن ان  

ن فيه االختالف يف الرأي ليس فقط متقن وامنا منظما بواسطة يوصف ابنه دميقراطي هو النظام الذي يكو 
اذ ال ميكن تصـور نظام دميقراطي بدون احزاب   (25) سـات السـياسـية نفسـها وقوانني واضـحة وصـرحيةاملؤسـ 

لتنظيم االحزاب  2004لســـنه  97لذلك ســـارعت ســـلطة االئتالف اىل اصـــدار االمر املرقم  (26)ســـياســـيه  
التمويل او  م متويل االحزاب الســــياســــية حيث صــــدر خاليا من أي نص يشــــري اىلالســــياســــية اال انه مل ينظ

 /ب( والذي نص على ))ال جيوز ألي كيان ســـــــياســـــــي احلصـــــــول على4/3احكامه اال من نص القســـــــم )
(( ومن حتليل هذا متويل مباشــــــر او غري مباشــــــر من اية قوة مســــــلحة او مليشــــــيا او وحدة عســــــكرية متبقية

من اجلهات اخلارجية  التربعات واهلبات سـواءاملخالفة جند ان القانون يسـمح بقبول النص من ابب مفهوم 
كان مصـدر األجنبية او من االشـخاص الطبيعية او املعنوية العراقية من دون قيود او شـروط ابسـتثناء اذا ما  

 
 .1922لعراقية الصادر عام ( من قانون اجلمعيات ا25املادة ) -22
املنافع   على ان ))ال جيوز اعتبار اجلمعيات السياسية من1954لسنه  19( من مرسوم اجلمعيات رقم 14نصت املادة ) -23

 العامة وال جيوز هلا قبول التربعات او ال..... او الوصااي كما ال جيوز إن يوقف عليها املال((.
على ان ))ال جيوز للحزب السياسي ان يقبل من اي  1991لسنه  30العراقية رقم  ( من قانون االحزاب18نص املادة ) -24

خلارج اوال عينيه او نقديه اال مبوافقة جملس الوزراء ويعاقب املخالف ابلسجن حزب او اية مجعيه او منظمه او شخص او ايه مجعيه من ا
 املؤبد وتصادر هذه االموال يف مجيع االحوال. 

 277. ص1977دار املطبوعات اجلامعية مصر،  19فهمي، الدستور املصري فقها وقضاء، ط  د.مصطفى ابو زيد -25
 399ص - 2005سياسي، املكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية، ا.د.حممد نصر مهنا. يف النظام الدستوري وال -26
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ــيات او قوة مســــــلحة  ــتمر عمل االحزاب يف ظل هذا القانون حىت صــــــدور قا (27)  التمويل ميليشــــ نون واســــ
ن منه لألحكام املالية وقد حددت  ل الثامحيث خصــــــــص الفـصـــــــ  2015لســــــــنه 36االحزاب العراقية رقم 

واليت جاءت ابجتاه مغاير ملا الحظناه ســـــــــــابقا حيث جعل   (28)( منه مصـــــــــــادر متويل االحزاب 22املادة )
االجتاه يؤخذ عليه تندرج ضــــــــــمن املوازنة العامة للدولة وهذا   حزاب من خالل تقدمي اعانت ماليةمتويل اال

اد وان العراق يعاين يف الوقت احلاضـــــــــــر من نقص االيرادات احل يثقل كاهل املوازنة العامة وخاصـــــــــــة انه قد
اذا ما كان عدد االحزاب يتضــاعف بشــكل كبري يف العراق للحصــول   وضــعف يف البىن االقتصــادية خاصــة

( من القانون اىل ان تتوىل دائرة شـــــــؤون 44)على املكاســـــــب املالية اليت متنحها الدولة وقد اشـــــــارت املادة  
ابلتســـــــــــــــاوي على   %20بلغ الكلي لإلعـانـة املـاليـة على االحزاب وفقـا للنســـــــــــــــب األتيـة االحزاب توزيع امل

على االحزاب املمثلـة يف جملس النواب على وفق  %80االحزاب املســــــــــــــجلـة على وفق احكـام القـانون و 
ادة النتخـاابت النـيابـية وامللفـت للنظر ان الفقرة الـثالـثة من املـ عـدد املقـاعـد اليت حـاز عليهـا مرشــــــــــــــحوهـا يف ا

ــارت اىل ))يعمل أبحكام هذه املادة يف الدورة االنتخابية النيابية القادمة(( وعلى ما يبدو ان   هانفـســــــــ  اشـــــــ
واملتعارف  %80املشـــــــــرع العراقي اراد ان يعطي االعانت املالية لألحزاب بعد فوزها يف االنتخاابت وبواقع 

يف عمليات الدعاية االنتخابية ألعضـــائه   عليه ان كل حزب حيتاج اىل االعانت قبل االنتخاابت لتســـاعده
 لإلعانة الكلي املبلغ توزيع االحزاب دائرة املرشــــــــحني لالنتخاابت وكان من املمكن أن يكون النص )تتوىل

 ذلك الن .....(التالية النســـــب قوف النواب جملس يف  ســـــابق متثيل  هلا اليت  الســـــياســـــية االحزاب على  املالية
 متثيل للحزب يكون  أن  بعد اال االعانت تصـرف ال حيث لألحزاب العشـوائية االنقسـام  عملية  من سـيحد

وقد يكون ذلك اكثر انسـجاماً مع الوضـع السـياسـي ابلعراق، اضـافه اىل ذلك فان   سـابقة  انتخابية  دورة يف
منع على   نح الداخلية اليت حيصــــــل عليها اال انهعات وامله والترب ئالقانون قد نظم احكام اشــــــرتاكات اعضــــــا

لكن املشــرع عاد يف املادة (29)احلزب ان يســتلم التربعات املرســلة من أشــخاص او دول او تنظيمات اجنبية
اوال(واشــــــــــــرتط موافقة دائرة االحزاب لقبول اموال عينية أو نقدية من أي حزب أو مجعية أو منظمة -41)

يف النصــــني حيتاج اىل مراجعة ومن كل ما تقدم   اً جنبية ولرمبا جند أن هناك تناقضــــ أو شــــخص أو أية جهة ا
ــباب املهمة  جند ان االعانت اليت تقدمها الدولة من خالل موازنتها العامة لألحزاب قد تكون احد االســـــــــ

ن يف أيدولوجيتها للحصــــــــــــــول على اكرب قدر م  ام االحزاب اىل عدة احزاب متقاربةاليت تؤدي اىل انقـســـــــــــــ 
 مشاركتها يف االنتخاابت النيابية.االعانت املالية لتوسيع دائرة 
 السياسي املطلب الثاني: العامل

ـــية، واجلمـاعـات الكـيانت كـل  يف توجـد واليت الـثابـتة واالجتـاهـات احلقـائق من ـــياســــــــــــ   حقيقـة هـناك الســــــــــــ
 البـدائيـة اجملتمعـات من بـدءً  اجملتمعـات كـل  ففي العـابرة للعني حىت ظـاهرة جتعلهـا درجـة اىل جـدا واضــــــــــــــحـة

 
 174غامن عبد رهش الكرعاوي. مصدر سابق. ص  -27
 -اشرتاكات اعضائه اثنيا  -على متويل االحزاب ب اوال  2015لسنه    36اقية رقم  من قانون االحزاب العر   33نصت املادة    -28

االعانت املالية من املوازنة العامة للدولة مبوجب املعايري  -ه وفقا هلذا القانون. رابعاعوائد استثمار اموال -التربعات واملنح الداخلية اثلثا
 الواردة يف هذا القانون.

 ب السياسية اعانت ماليه مباشرة وغري مباشرة.وهبذا يكون قد منح االحزا
 .2015لسنه  36من قانون االحزاب رقم  37الفقرة اثنيا يف املادة  -29
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 طبقة البشــــــــر  من طبقتان   تظهر  وقوة تقدما اجملتمعات اكثر وحىت  احلضــــــــارة فجر  زوغب ابلكاد ادركت واليت
 حىت متسـاوي غري كان   وان  للحكام مؤثر سـياسـي نفوذ خلق تطلب احلقيقة  وهذه (30) كمحتُ  وطبقة حتكم
 بعضـهم مع  السـياسـيني بعالقة  واجيابيا  سـلبيا ثريتأ  السـياسـي  النظام جيعل الذي االمر ،انفسـهم احلكام  يبني

 تلعب كبرياً   دوراً  الســياســي لالســتقرار ان  القول ميكن لذلك اخلارجي حميطها مع الدولة  عالقات او البعض
 دسـتور من بدء  العراقية الدسـاتري ان  جند لذلك االسـتقرار هذا ترسـيخ   يف مهما اً دور  فيه  السـياسـية االحزاب

 سـواء  السـياسـية االحزاب  عمل احكام حددت 2005  لسـنه العراقي  الدسـتور  غايةلو  1925  لسـنه العراق
  االحزاب  جتربة  خالل  ومن  (31)  الدساتري  اليها  اشارت  اليت  املسميات  ومبختلف  مباشر  غري  او  اً مباشر   أكان 

 حســـب حاكم واحد حزب اىل تنحصـــر وقد ما مرحلة يف  ســـياســـيا وتتكاثر  مرة  تتســـع اهنا نالحظ العراقية
  االحزاب ان  جند العراق  يف السـابق السـياسـي  النظام سـقوط وبعد االن  اما املرحلة تلك يف السـياسـي  ظامالن

 مشاهبة احزاب  لتكوين  نفسها على  ابالنقسام االحزاب واخذت جدا  واضحة  بكثرة  تنمو  بدأت  السياسية
 يف دائما انه الا (32) املرحلة  ومتطلبات الســـــــــياســـــــــي الواقع مع لتنســـــــــجم االصـــــــــل احلزب قيادات ومن  هلا

 ولكن (33) مطلقـة دكتـاتوريـة اقـامـة اىل يهـدف الواحـد احلزب الن  احلزبيـة التعـدديـة جنـد اـلدميقراطيـة األنظمـة
 التعددية ويقوي الدميقراطي النظام خيدم ســياســية  ألســباب نفســها على االحزاب انقســام هل  هنا  التســاؤل

ــية ة من خالل معرفة أهم االوميكن ان نســــتخلص االجابأم يؤدي اىل عكس ذلك   احلزبية ــياســ ســــباب الســ
 -اليت تؤدي لالنقسام وهي:

الصراع على زعامة احلزب وشخصنة السلطة وهيمنة القيادة اليت تؤدي اىل دكتاتورية داخل احلزب   -1
احلزب واالنقســـام الواحد مما يؤثر ســـلباً على تشـــكيلة احلزب وابلتايل جتعل القيادات االخرى تفكر مبغادرة 

 عنه.
ــهاًل  -2 قــاعــدة تكوين احلزب حيــث أن التــأثري طردي يف ذلــك فكلمــا كــان أتســــــــــــــيس احلزب ســــــــــــ

يكون   كانت قواعد واجراءات تكوينه صـعبة ومعقدة  وسـريعاً.كان االنقسـام بنفس السـهولة والسـرعة وكلما
 .اذاهت لصعوبةاباالنقسام 

جلمهور، الـقدرة على الـتأثري اب اجلمـاهريـية كبرية وـلدـيهـقابلـية احلزب على الكســــــــــــــب احلزيب والتعبـئة  -3
ــامه أقل من االحزاب االخرى الن ذلك يكون  يكون متماســـــــك أكثر من غريه وابلتايل تكون فرص انقســـــ

 نتيجة تفاهم وتناغم القيادات احلزبية والنخب الفاعلة فيه.
 ملطلب الثالث: العامل االجتماعيا

االحزاب  ياســــية وشــــيوعها ومن هنا جند ان للتأثري على طبيعة االحزاب الســــ للمجتمع دور كبري وفعال  
ــالم ــالميةالعراقية اخذت االجتاه االســ لمانية وحســــب  واخرى ذات طبيعة ع  ي يف اغلبها او ذات طبيعة اســ

 
، القاهرة 5. دال. التحليل السياسي احلديث، ترمجة د. عالء ابو زيد، مراجعه ا.د. علي الدين اهلالل.طرت.انقال عن روب -30

 .73ص - 1997مركز االهرام للرتمجة والنشر 
 33ونص املادة  1963من دستور عام  31او نص املادة  1925من دستور العراق لسنه  12ميكن مراجعه نص املادة  -31

 .2005من دستور العراق لسنه  39واخريا نص املادة  1970من دستور عام  26ملادة نص او  1986من دستور 
 على سبيل املثال انقسام اجمللس االعلى االسالمي والتيار الصدري وحزب الدعوة العراقي. -32
 .139ص  -1994املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،  -بريوت  -  2،ط1الوسيط يف القانون الدستوري ج  -زهري شكر    -33
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ــأ  ــاء   النســـــيج اجملتمعي ينشـــ احلزب فيه ولكون اجملتمع العراقي حديث العهد ابلدميقراطية ادى ذلك اىل انشـــ
بعد    ك اكثر من مائيت حزب وحركة ســـياســـيةاصـــبح هنا ية اىل درجةركات واالحزاب الســـياســـ ري من احلالكث

ــائد   ــاحة  (34)ان كان نظام احلزب الواحد هو الســـ ــافه اىل بروز العديد من القوى االجتماعية على الســـ اضـــ
كبري يف اجملتمع العراقي بعد   اليت كان هلا أتثري (35)الســياســية العراقية مثل العشــائر واملرجعيات الدينية العليا 

معية اليت ظهرت مثل البطالة والفســـــــــاد االداري واملايل الذي بلغ اعلى كما ان املشـــــــــاكل اجملت  2003عام 
مسـتوايته حىت اصـبح من اخطر املشـاكل اليت تواجه النظام السـياسـي يف العراق بعد ان تشـكل على اسـاس 

كل ســـــريع من اجل اســـــية اىل االنقســـــام والتكاثر بـشــــ احملاصـــــصـــــة كل تلك العوامل دفعت ابألحزاب الســـــي
 املكاســب يف ظل نظام ســياســي هش اســاســه التوافقات وليس األغلبية احلزبية كما هو احلصــول على اكرب

معروف يف االنظمة الدميقراطية النيابية الربملانية ومن اجلدير ابلذكر أن املؤســــســــات الســــياســــية ذاهتا هي يف 
وهذا التأثري يتجه اىل ســــــلوك الناخبني  (36)ســــــياســــــية  ثر يف البىن االجتماعية غري الالواقع بىن اجتماعية وتؤ 

من اجملتمع الذي تنشــــأ من خالله االحزاب وتؤثر فيهم أبيدولوجياهتا الســــياســــية وال ننســــى ان  كوهنم جزءً 
ــعى االحزاب اىل قراءة اجملتمع وا ــا لذلك تسـ لعوامل املؤثرة فيه اجملتمع يتأثر كثريا ابأليدولوجيات الدينية ايضـ

ــياســــي والبشــــكل جيد ل ــتقرار الســ ــل اىل االســ ذي يتوقف بدوره على ادىن حد من االتفاق على بعض تصــ
ويف حال عدم احلصــــول على ذلك احلد االدىن من االتفاق يربز االنشــــقاق   (37)املبادئ والقيم واملعتقدات 

ياســــــــــــي يعتمد على الســــــــــــلوك  والصــــــــــــراع بني القوى واالحزاب الســــــــــــياســــــــــــية مما يعين ان الســــــــــــلوك الـســـــــــــ 
ــياســـــية ابلعراق على أســـــاس عي،وهذا ما جعل قانون األحزاب االجتما النافذ يســـــمح بتشـــــكيل أحزاب ســـ

ــكيل  (38)االثنية )األقليات(  ــة من ذات القانون واليت منعت تشـ وهذا النص جاء خمالفاً لنص املادة اخلامسـ
قي أو القومي  كري أو التعصب الطائفي أو العر األحزاب السياسية على أساس العنصرية أو اإلرهاب أو التف

ن احلزب الذي ااملواطنة ومبا ال يتعارض مع أحكام الدســــــــــــتور لذلك ميكن القول   بل يكون على أســــــــــــاس
 يتأسس على أساس اثين سوف مييل أعضاؤه للتعصب ابجتاه القومية أو الطائفة أو العرق.

 لالنقسامات الحزبيةالمبحث الثالث: االثار القانونية 

فكانت االنتقالية من نظام ســياســي برملاين اعتمد يف   عدة  عراق ابنعطافاتالســياســية يف المرت احلياة  
ــاســـــــه على النظام الربملاين يف بريطانيا وكان يشـــــــهد مســـــــاحة من الدميقراطية والتعددية احلزبية اىل نظام  اســـــ

يع  من النظـام امللكي ورئيس مجهورـيه جيمع بيـده مجاحلزب الواحـد يف زمن اـلدكتـاتوريـة ونظـام مجهوري ـبدال
يف اتريخ االحزاب الســـياســـية حيث ظهرت التعددية احلزبية الســـلطات اىل ان وصـــل العراق اىل اهم مرحله 

أحزاب أو أكثر من ذـلك كمـا يف دول  ةوالتعـدديـة احلزبيـة تعين وجود ثالثـ  2003أبوج عظمتهـا بعـد عـام 
ن دون مشـــــــاركة االحزاب ســـــــتطيع حزب من هذه االحزاب تويل الســـــــلطة لوحده مأوراب الغربية وغالبا ال ي

ــنبحث   ــامات احلزبية قبل العملية االخرى معه ولذلك ســ يف هذا املبحث االاثر القانونية املرتبة على االنقســ
 

 .2004بريوت  32حممد مجال ابروت. ندوة احتالل العراق وتداعياته عربيا واقليميا ودوليا جملة املستقبل العريب، العدد ال  -34
 .2004بريوت  32صباح ايسني. العشائر العراقية بني االحتواء وثقل احلضور جملة املستقبل العريب عدد   -35
36-S.M. lipsst. So. In. Sociology to day:an introduction. Op. cit. pp91 . 
 .46ص 1990صادق االسود. علم االجتماع السياسي أسسه وابعاده. بغداد. جامعة بغداد.   -37
 .2015لسنه  36ب( من قانون األحزاب العراقية رقم -اثنيا  -11املادة ) -38
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ــليط الضـــــــــوء على بعض  االنتخابية ابلعراق و بعدها يف حني ســـــــــنخصـــــــــص جانب من هذا املبحث لتســـــــ
 ة.االن كنموذج للدراسمنذ أتسيسها واىل  ية اليت انقسمت ملرات عديدةالسياساالحزاب 

 اآلثار القانونية النقسامات األحزاب العراقية قبل االنتخابات. -املطلب األول:
الســلطة واليتها يف   ملية الســياســية اليت تتغري مبمارســةارتبطت نشــأت االحزاب الســياســية يف العراق ابلع

حيث عرف  (39)رن التاســــع عشــــر مع ســــياســــيا وقد بدأت هذه العملية منذ بداية القاجملتمع أي ادارة اجملت
ولو انه جاء خاليا يف  (40) 1925العراق الدميقراطية الربملانية والتعددية احلزبية مبوجب القانون االســـــاســـــي  

ية يف واقع االحزاب السـياسـ   جلهات وال نريد ان نسـهب يف مناقشـةذكر االحزاب السـياسـية واكتفى بذكر ا
هذه  وهو موضـــــــوع الدراســـــــة ومبا ان  2003شـــــــأت بعد عام تلك الفرتة بل نقتصـــــــر على االحزاب اليت ن

واهم هذه العوامل االنتخاابت اليت تســـــــــــعى االحزاب من خالهلا   االحزاب نشـــــــــــأت بســـــــــــبب عوامل عدة
ــياســـي اما منفردا او عرب االئتال ــاســـي ألي حزب سـ ــلطة والذي يعد اهلدف االسـ فات مع للوصـــول اىل السـ

راق تلجأ اىل االنقســامات واالنشــقاقات زاب الســياســية يف العيف حني جند ان االح  (41)االحزاب االخرى 
على ذلك حيث   2015لســــنه  36على نفســــها اىل عدة احزاب وقد ســــاعد قانون االحزاب العراقي رقم 

ل اخلامســـــة ( اىل ))يشـــــرتط يف من يؤســـــس حزب او تنظيم ســـــياســـــي ان يكون قد اكم9اشـــــارت املادة )
رين وكامل األهلية (وهذه املادة اجازت لكل من أكمل اخلامسة والعشوالعشرين من العمر ومتمتعا ابألهلية

ســـنه  30يف حني ان قوانني االنتخاابت العراقية النافذة حددت عمر   اً ســـياســـي  اً او تنظيم ان يؤســـس حزابً 
ــيح للربملان وهنا جند تناقـضــــــ  يف املادتني من حيث عمر مؤســـــــس احلزب وعمر املرشـــــــح   اً كحد ادىن للرتشـــــ

ن االحزاب السـياسـية وهذا  الربملانية كما ان ذلك سـيسـاهم و بشـكل كبري يف أتسـيس العديد ملالنتخاابت  
جدا بشــــكل ملفت للنظر فضــــال عن التشــــريعات العراقية اليت   اً واصــــبح عدد االحزاب كبري ما حصــــل فعال 

 قانون ادارة  الحزاب العراقية منهانظمت العملية الســــياســــية ابلعراق واليت ســــاعدت كثريا على تزايد اعداد ا
ون وقان 2004لســــــــــــنه  97وقانون االحزاب والكيانت الســــــــــــياســــــــــــية رقم  2004الدولة العراقية لســــــــــــنه 

ــنه  96االنتخاابت رقم   ــياً مؤهال للتنافس  2004لســـ ــياســـ والذي اعطى احلق لكل فرد ابن يُكون كيانً ســـ
ــار قانون االحزاب احلايل اال  نخب مؤهل وبذات االجتاه 500ابلعملية االنتخابية اذا مت أتييده بتوقيع  ســــ

ــيس مرفقاً بقائمة ابألمساء بعدد ال يقل ــو من خمتلف   أنه اشــــــــــــرتط ان يكون طلب التأســــــــــ عن الفي عضــــــــــ
مة أعضـــــــــاء ومل حيدد القانون نســـــــــبة متثيل املرأة يف قائ  (42)احملافظات على ان يتم مراعاة التمثيل النســـــــــوي 

ا املســتمرة على نفســها قبل رها من خالل انقســاماهتأتســيس االحزاب وتكاث  احلزب وكل ذلك ســهل عملية
تكررة لألحزاب ذاهتا املوجودة ابلســــــاحة العراقية تؤثر الدخول اىل العملية االنتخابية وهذه االنقســــــامات امل

ضعيفاً منقسماً على نفسه يف اغلب املواقف   سلباً على العملية السياسية يف العراق حيث ينتج عنها برملانً 
 

ص  - 2001ايض الريس للطباعة والنشر، ر  - 1لسرية والعلنية، طهادي حسن عليوي،االحزاب السياسية يف العراق ا -39
17. 

أتليف اجلمعيات واالنضمام اليها  -على ان للعراقيني حريه  1925( يف القانون االساسي العراقي لسنه 12نصت املادة ) -40
 ضمن حدود القانون. 

 .316ص  - 2013مال مطبعة ك -الدكتور داود مراد حسني.االنظمة السياسية.اقليم كردستان  -41
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 25:  العدد

ــية ا  ــياســــ ــروع قاالســــ نون املوازنة العراقية اليت تتعرض هناية ليت حتتاج اىل قرارات حامسة ومثال ذلك اقرار مشــــ
نة مالية اىل التجاذابت الســياســية بني الكتل الربملانية للحصــول على مكاســب حزبية على حســاب كل ســ 

ــريع قانون املوازنة وتعطيل احلكومة عن اداء ــلحة العامة مما يؤدي اىل أتخري تشـــــــ اعماهلا وابلنهاية يتم  املصـــــــ
ــنـة لـذلـك نرى ان  االحزاب اليت تفوز  اقرارهـا على اســـــــــــــــاس التوافقـات احلزبيـة وهـذا املثـال يتكرر كـل ســــــــــــ

رف عكس ما كانت تقوم ابالنتخاابت تسـعى للبحث عن شـركاء لتشـكيل ائتالفات فيما بينهم وهذا التصـ 
ـــنه  36عراقي رقم ـقانون االنتخـاابت ال ـبه قـبل مرحـلة االنتخـاابت وعـند مراجـعة جنـد اـنه هـناك   2015لســــــــــــ

فيما  (43)بشــــــكل حتالف ســــــياســــــي  بعض النصــــــوص اليت اشــــــارت اىل حرية االحزاب للتحالف فيما بينها  
( على )للحزب السـياسـي االندماج مع أي حزب سـياسـي اخر لتشـكيل حزب سـياسـي 30نصـت املادة )

ــجما مع نص املادة جديد ويتم اتباع اجراءات التســـجيل وفقا ألحكام هذا القانون  ( وهذا النص جاء منسـ
ــتور العراق - 39 ــنه اوال من الدســــ ــيس اجلمعيات واالحزاب   ةواليت نصــــــت على ))حري 2005ي لســــ أتســــ

وينظم ذلك بقانون(( وبعد اسـتعراض النصـوص الدسـتورية والقانونية مل  لسـياسـية او االنضـمام اليها مكفولةا
 يس واالندماج.اقتصرت النصوص على التأسيعاجل انقسام االحزاب و  اً جند ان هناك نص
 -الخاتمة:

 -جات والتوصيات وكما مبني ادنه:بعد أن اكملنا خطة البحث ظهرت جمموعة من االستنتا
 االستنتاجات -أوال 

ــية يف العراق بعد علم  -1 ــياســ ــيس احزاب وتيارات ســ ــيات وليســــت  2003أتســ تعتمد على شــــخصــ
 برامج سياسية.

ــا -2 ــار ظاهرة انقســــــ ــية يفانتشــــــ ــياســــــ  2003العراق بشــــــــكل ملفت للنظر بعد عام  م االحزاب الســــــ
االنقســــــــامات اليت حدثت حيث تتجاوز مراحل االنقســــــــام املعروفة لتصــــــــل اىل  وبشــــــــكل مفاجئ ألغلب 

 االعالن عن تشكيل حزب مباشرة.
أتثري االنقســــــامات احلزبية بشــــــكل واضــــــح على الواقع الســــــياســــــي العراقي من خالل التجاذابت  -3

 لنية لقيادة االحزاب املنقسمة مع بعضها البعض.الع
ــنة   36العراقية رقم ان قانون االحزاب  -4 حيتاج اىل بعض التعديالت لينســــجم مع الواقع   2015لســ

 السياسي يف العراق وكما مشار اليه ابلتوصيات.
اابت غياب الوعي الســياســي ألغلبية الشــعب الســياســي العراقي حيث جند يف كل مرة قبل االنتخ -5

يدولوجياهتا أب ألحزاب جديدةتخاابت حتت مســــــميات  تلجأ االحزاب اىل االنقســــــام شــــــكليا ودخول االن
 .هانفس السياسية وقيادهتا البارزة

 التوصيات -ثانيا 
العمل مع دائرة االحزاب ابملفوضــــية على نشــــر الوعي الســــياســــي وثقافة االنتماء لألحزاب ليكون  -1

 
 .2015لسنه  36اوال من قانون االحزاب السياسية يف العراق رقم  - 29املادة  -43



  

 -االسباب واالاثر- 2015لسنة 36االنقسامات احلزبية يف  ل قانون االحزاب العراقية رقم  

317 

ربنمج ره ابالنتمـاء للحزب اـلذي يراه منســــــــــــــجمـاً مع تطلعـاـته من خالل اختـيار الالفرد ـقادراً على اختـاذ قرا
 السياسي للحزب وليس زعامة احلزب.

ليكون عمر مؤســــــــس 2015لســــــــنة  36اثنيا( من قانون االحزاب العراقية رقم  -9تعديل املادة ) -2
 ية.سنة ليتساوى مع عمر املرشح لالنتخاابت النياب 25سنة بداًل من  30احلزب 
ــادة ) -3 ــادة-11حـــذف الفرع )ب(من املـ ــارض مع نص املـ ــا تتعـ ــا( أذ ال جيوز -5) اوال( كوهنـ اثنيـ

أتسـيس حزب على اسـاس العنصـرية أو االرهاب أو التعصـب الطائفي او العرقي او القومي وابلتايل احلزب 
 السياسي ال يشكل على اساس االقلية االثنية.

خـالفـة للشــــــــــــــروط الواردة ابملـادة اعاله من حـل االحزاب امل اوال( ليكون  -32تعـدـيل نص امـلادة ) -4
االحزاب كوهنا اجلهة املعنية إبجازة التأسيس وابلتايل ال حيتاج احلل اىل قرار حمكمة املوضوع  صالحية دائرة

 ومن املمكن جلوء احلزب اىل القضاء يف حالة حله ال سباب تعسفية.
عـية او  قبول اموال عينـية او نـقدـية من اي حزب او مجاوال( لتكون )عـدم -41تـعدـيل نص امـلادة ) -5

اثنيا( الن ترك االمر للســـــلطة - 37ية جهة اجنبية( حىت تنســـــجم مع نص املادة )منظمة او شـــــخص او ا
 التقديرية لدائرة االحزاب ابلقبول غري كافية.

ة املـــاليـــة على  ( لتكون )تتوىل دائرة االحزاب توزيع املبلغ الكلي لإلعـــانـــ 44تعـــديـــل نص املـــادة ) -6
ــابق يف جملس النواب ــية اليت هلا متثيل ســ ــياســ ــيحد من  االحزاب الســ وفق النســــب التالية.....(الن ذلك ســ

عملية االنقســــــام العشــــــوائية لألحزاب حيث ال تصــــــرف االعانت اال بعد أن يكون للحزب متثيل يف دورة 
 انتخابية سابقة.
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