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 الملخص

إذ يشـــــكل هذا    ،اغلب الدول الدميقراطية قد اهتمت بشـــــكل كبري مببدأ التداول الســـــلمي للســـــلطة ن  إ
ـصــرية  املبدأ ضـــماان من ضـــماانت حقوق االنســـان كونه يشـــكل حاجزا منيعا ضـــد االفكار الدكتاتورية والعن

إذ جند ان وجود هذا  ،لذا يعد هذا املبدأ من املبادئ الثابتة واملســــتقرة يف القانون الدســــتوري ،االســــتبدادية
ورغم ذلك فأن هذا املبدأ ال يتحقق اال إذا حتققت ضــــــــــــماانته   ،املبدأ حيقق االمن واالســــــــــــتقرار يف اجملتمع

ــالمة ونزاهة عملية   ــعب يف اختيار حكامهم وســـــــــــ ــراك الشـــــــــــ املتمثلة ابلتعددية احلزبية احلقيقية وعملية اشـــــــــــ
  السلطة وحتديد عدد مرا ا.فضال عن التأكيد على مبدأ حتديد مدة تول ،االنتخاب

Abstract 
That most democratic countries have paid great attention to the principle 

of the peaceful transfer of power, as this principle is a guarantee of human 

rights guarantees as it constitutes a barrier against the ideas of dictatorship 

and racist authoritarianism, so this principle is a fixed principles and stable 

constitutional law, The security and stability of the society. However, this 

principle can be achieved only if its guarantees of real multiparty, the 

process of involving the people in the selection of their rulers, the integrity 
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and integrity of the election process, as well as the principle of determining 

the duration of the power and determining the number of times. 

 المقدمة

ــمنا على مبدأ أســــاا يف االنظمة الد ــراحة أو ضــ ــتورية اليت تتجه اغلب الدول يف العامل اىل النص صــ ســ
تبتعد عن الظلم واالســــتبداد، اال وهو مبدأ التداول الســــلمي للســــلطة، فالســــلطة منذ وجودها تشــــكل قيداً 
ــتبدة وراملة للمجتمع   ــلطة ان مل تكن عادلة فألا تكون مســــ ــال من ان الســــ ــان فضــــ ثقيال على حرية االنســــ

ــلطة يشــــكل هدف ــلمي للســ ــوع التداول الســ ــفها  مجاهريايً   اً الذي حتكمه، ومن هنا فأن موضــ للحد من تعســ
واســــــــتبدادها. وتربز امهية ذلك املبدأ يف كونه ميثل الركن االســــــــاســــــــي يف النظم الدميقراطية اليت تعين حبقوق 
االنسـان وتـصون كرامته فهو ميثل النمط املدين للسـلطة ضـد النمط العسـكري أو الدكتاتوري املسـتبد، ورغم 

ـصـــــوص القانونية اليت عاجلت ذلك ذلك فأن هناك اشــــــكاليات يف حبث هذا امل وضــــــوع تكمن يف نقص الن
يف تطبيق ذلك املفهوم تتمثل بقلة  ةاملفهوم )مفهوم التداول الســـــــــــــلمي للســـــــــــــلطة( مع وجود معوقات كبري 

ـصــــــادية والســـــــياســـــــية، فضـــــــال عن قلة الوعي لدى الشـــــــعوب يف اختيار  الوعي والظروف االجتماعية واالقت
جود التوازن القانوين بني سـلطات الدولة، و دف ا ويف يف هذا املوضـوع حكامهم وبناء دولتهم مع قلة و 

ــتور مجهورـية العراق لعـام  فقـد اعتمـدان منهجـية هـذت اـلدراســـــــــــــــة ابلتحلـيل والتطبيق واملقـارـنة إذ اخرتان دســــــــــــ
ـصـــر للوقوف على ضــــماانت ذلك املبدأ   2005 النافذ ومقارنته مع دســــتور الوالايت املتحدة االمريكية وم
قاته، اما فيما يتعلق يطة البحث فقد قســـــمنا موضـــــوع التداول الســـــلمي للســـــلطة يف ضـــــوء دســـــتور ومعو 

ـصــنا املبحث األول لبيان مفهوم التداول الســـلمي للســـلطة    2005مجهورية العراق لعام  ـصــ على مبحثني خ
ــتور   ــل  2005يف دسـ ــماانت ومعوقات التداول السـ ــنتناول فيه ضـ ــائله، إما يف املبحث الثاين فسـ مي يف ووسـ

 .2005دستور العراق لعام 
 ويف ا الة سوف يتم التطرق اىل اهم النتائج والتوصيات اليت ت التوصل اليها.

  2005المبحثث األول: مثاهيثة التثداول السثثثثلمي للسثثثثلطثة في دسثثثثتور  

 ووسائله

وجود الســــــلطة اصــــــبح من الضــــــرورايت اليت حتكم اجملتمعات البشــــــرية وتنظم شــــــؤولا، فهي راهر  ن  إ
اجتماعية يف األصــل، وهذت الظاهرة تكون اجيابية ان كانت حتافظ على احلقوق واحلرايت وابلعكس تكون 

تداول تلك الظاهرة ســــــــلبية ان كانت تنتهك تلك احلقوق واحلرايت، وهنا اصــــــــبح من الواضــــــــح جدا ان ال
ـصــون تلك احلرايت وحيافظ على تلك احلقوق وهو ميثل اليوم  الســـلمي للســـلطة هو املقوم االســـاا الذي ي
مطلبا مجاهرياي على املسـتوى الوطين والدول، و دف الوقوف على هذا املفهوم سـنقسـم هذا املبحث على 

ما يف املطلب الثاين أ،  2005 مطلبني نتناول يف االول مفهوم التداول الســــلمي للســــلطة واقرارت يف دســــتور
 من التداول السلمي للسلطة. 2005فسنتناول فيه موقف دستور العراق لعام 
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 2005مفهوم التداول السلمي للسلطة واقرار  يف دستور : املطلب األول 
يتطلب منا تقسـيم   2005لبيان مفهوم التداول السـلمي للسـلطة يف ضـوء دسـتور مجهورية العراق لعام 

ب على فرعني نتناول يف الفرع األول التعريف ابلتداول الســــلمي للســــلطة وشــــروطه، إما يف الفرع هذا املطل
 -الثاين فسنتناول فيه وسائل التداول السلمي للسلطة وفق التفصيل االا:

 الفرع األول: التعريف ابلتداول السلمي للسلطة وشروطه
 تعريف التداول السلمي للسلطة -أواًل:

ون معاين متعددة ملبدأ التداول الســلمي للســلطة اســتند كل منهما اىل مرجعية قانونية  وضــع فقهاء القان
ــلطة مبدأ دميقراطي ال ميكن وقفه ألي  ــياســــــــية، إذ بني البعض الن "التداول على الســــــ أو اجتماعية أو ســــــ
حزب ســـياســـي أن يبقى يف الســـلطة اىل ما ال لاية، بل جيب أن يعويف بتيار ســـياســـي اخر ضـــمن احرتام 
ــكل  ــية ختتلف بشـ ــياسـ ــلطة يدخل تغيرياً يف االدوار بني قوى سـ ــي القائم، والتداول على السـ ــياسـ النظام السـ

واضــاف البعض االخر الن التداول الســلمي للســلطة هي    ،(3)طريف عن الســلطة لكي تدخل يف املعارضــة"
ــيني مير كـل حزب منهمـا من املعـارضـــــــــــــــة اىل احلكم مث من احلكم اىل  "حركـة متـأرجحـة بني حزبني رئيســــــــــــ

إما الســـــلطة فتعين "القدرة على جعل احملكوم يعمل أو ال يعمل اشـــــياء معينه ســـــواء ارادها  ،(4)املعارضـــــة"  
 .(5)احملكوم ام مل يردها" 

ــلطة هو احد اركان النظم الدميقراطية اليت تركز على  ــلمي للســـــــــ ومما تقدم ميكن القول أن التداول الســـــــــ
يف  ةعملية انتقال وتداول الســـــلطة من شـــــخص اىل اخر أو من مجاعة ســـــياســـــية اىل اخرى وفقاً ملدة حمدد

خالهلا كل شــخص أو كل  الدســتور ووفقاً الطار دميقراطي بعيداً عن الصــراعات واالنقالابت، إذ ينفذ من
 حزب سياسي من احلكم اىل املعارضة أو العكس.

 شروط التداول السلمي للسلطة -اثنياً:

 التعددية احلزبية-1
تلعب التعددية احلزبية دوراً مهماً يف ااوز االختالفات الســــياســــية اليت حتدب داخل النظام الســــياســــي 

التوازن بني التيارات الســــــــياســــــــية وحيقق التوازن واالســــــــتقرار فيها. إذ الواحد، ووجود التعددية احلزبية يؤمن  
ختلق جواً دميقراطياً قائماً على قبول التنوع يف األراء والقوى الســـــــياســـــــية، على خالف نظام احلزب الواحد  
ـصــــــــاحلة، فالتعددية احلزبية تعكس معامل  ـصــــــــادر حرية االخرين يف اختيار احلاكم ل الذي حيتكر الســـــــــلطة وي

 .(6)نظام الدميقراطي وتساهم يف تفعيل مبدأ التناوب السلمي للسلطةال

 
السنوسي  -3 امين  اجلزائرية  ،امحد  التشريعات  السلطة يف  التداول على  السياسية   ،رسالة ماجستري  ،مبدأ  والعلوم  احلقوق   ، كلية 
 .11ص  ،2016 ،اجلزائر
 .50ص  ،بال سنه طبع ،االسكندرية ،منشأة املعارف ،االنظمة السياسية ،د. عبد الغين بسيوين -4
 .73ص ، 2014 ،بريوت ،املؤسسة احلديثة للكتاب  ،1ج ،املدخل اىل علم السياسة ،د. وليد بيطار -5
 هضة دار الن  ،تداول السلطة داخل االحزاب السياسية )دراسة تطبيقية على بعض االحزاب املصرية(  ، د. رفعت عبد سعيد  -6
 .30ص ، 2005،القاهرة ،العربية
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 اشراك الشعب ف عملية التداول السلمي للسلطة-2
، إذ تتجلى تلك االرادة الســليمة يف احلق لوفراد (7)ارادة الشــعب هي اســاا شــرعية ســلطة احلكم   ن  إ

، إذ خيتار املواطنون من بني املرشـــــــحني للســـــــلطة من يرونه مناســـــــبا وقادراً على ادارة (8)ابختيار حكومتهم  
ـصـــــــاحلهم، وان احتكار الســــــــلطة بيد شــــــــخص احلاكم ملدة طويلة يعين االســــــــتبداد  شــــــــؤون البالد ورعاية م
ل ابلســـــــلطة مما يســـــــتدعي تغيري نظام احلاكم، وهذا هو حمور العملية الســـــــياســـــــية املبنية على اســـــــاا التداو 

 .(9)السلمي للسلطة املستند اىل ارادة الشعب احلقيقية 

 حتديد النطاق الزماين للسلطة- 3
من اهم الضــماانت ملبدأ التداول الســلمي للســلطة يف االنظمة الدميقراطية هو حتديد النطاق الزماين  ن  إ

 -لتول السلطة ويتجلى ذلك مبا  ا:
 الوالايت املتحدة االمريكية-أ
ـصــب الرئيس - ــتور األمريكي لعام من ــمن الدسـ ( على "تناط 1( فقرة )2املعدل يف املادة )  1789: تضـ

ـصــــبه ملدة اربع ســـــنوات"، إما  الســـــلطة التنفيذية برئيس الوالايت املتحدة األمريكية ويشـــــغل الرئيس من
ـصـــــــت املادة ) ـصـــــــب الرائســــــــة فقد ن ( من 22/1فيما يتعلق بتحديد عدد مرات توىل الســــــــلطة يف من

 اي شخص ملنصب الرئيس ألكثر من دورتني". ةت على "ال جيوز اعادالدستور اعال
قد حدد مرة واحدة لتوىل الســــلطة يف   1789ومما تقدم يتضــــح لنا أن الدســــتور االمريكي املعدل لعام 

منصــب الرئيس وهي ملدة اربع ســنوات وكذلك قد حدد عدد مرا ا لدورتني فقط بشــرط الفوز، مما يضــمن  
 لطة.عدم االستئثار ابلس

صـــــــــــــــت  -الكونغرا: - ــتور الوالايت املتحـدة األمريكيـة لعـام   ن الفقرة األوىل من املـادة األوىل من دســــــــــــ
املعدل على "مجيع الســـــــلطات التشـــــــريعية تناط اىل كونغرا الوالايت املتحدة األمريكية الذي 1789

 يتألف من جملس الشيوخ وجملس النواب".
ـصــــت املادة األوىل الفقرة ال -جملس الشـــــيوخ: - املعدل على  1789ثالثة من الدســـــتور االمريكي لعام ن

ـصـــني عن كل والية، ختتارمها الســــلطة التشــــريعية يف تلك الوالية ملدة  "يتألف جملس الشــــيوخ من شــــخ
ســـــت ســـــنوات". من خالل نص هذت املادة جند ان املشـــــرع األمريكي قد ســـــاير اغلب دســـــاتري العامل 

سـنوات ولكن قد اغفل عن حتديد عدد مرا ا وهذا   وحدد مدت تول السـلطة يف جملس الشـيوخ بسـت
 مرهون ابلفوز ابالنتخاب.

صـــــــــــــــت  -جملس النواب: - ــتور الوالايت املتحــدة األمريكيــة لعــام   ن املــادة األوىل الفقرة الثــانيــة من دســــــــــــ
املعدل على "يتألف جملس النواب من اعضـاء خيتارون كل سـنتني من قبل الشـعب من خمتلف 1789

 
 .1948االعالن العاملي حلقوق االنسان الصادر عام  :ينظر -7
 .79 ،2011، بريوت ،منشورات زين احلقوقية ،1ط، املدخل لدراسة القانون الدول حلقوق االنسان ،د. هادي نعيم املالكي  -8
 .266ص ، 2005 ،بريوت ،منشورات احللحم احلقوقية ،االنظمة السياسية ،د. حممد رفعت عبد الوهاب -9
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 27:  العدد

ــوية يف   ــا قد حدد مدة العضــ ــرع االمريكي ايضــ الوالايت" وما ميكن مالحظته على هذا النص ان املشــ
 .(10) دون ان حيدد عدد مرات توىل العضوية وجعلها مشروطة ابلفوز جملس النواب بسنتني

 مجهورية مصر العربية   -ب
ـصــــــب الرئيس: - ـصــــــت املادة )  -من ـصــــــري لعام 140ن على "ينتخب رئيس  2014( من الدســـــــتور امل

اجلمهورية ملدة أربع سـنوات ميالدية تبدأ من اليوم التال النتهاء مدة سـلفه وال جيوز اعادة انتخابه اال 
" كذلك جند ان املشــرع املصــري قد ااه مع اغلب دســاتري العامل بتحديد مدة تول الســلطة  ةواحد  ةملر 

 الربع سنوات مع عدم جواز انتخابه ألكثر من دورتني.
ـصــــــــري لعام   نص الدســـــــــتور  -جملس النواب: - ( على "مدة عضـــــــــوية جملس 106يف املادة ) 2014امل

النواب مخس ســـــــنوات ميالدية، تبدأ من اتري  أول اجتماع له. وجيري انتخاب اجمللس اجلديد خالل 
ـصـــري يف هذا النص قد حدد مدة  الســــتني يوما الســــابقة على انتهاء مدته". كذلك جند ان املشــــرع امل

العضـــــوية يف جملس النواب وهي مخس ســـــنوات ومل حيدد عدد مرات تول يف اجمللس ابســـــتثناء ما   تول
صــــــــــــــب رئيس اجمللس أو وكيـله ال جيوز انتخـا م  117ورد يف امـلادة ) ( واليت تضــــــــــــــمـنت ـما يلي أن من

 .(11)ألكثر من فصلني تشريعني متتاليني 
 الفرع الثاين: وسائل التداول السلمي للسلطة

قيق التداول السلمي للسلطة البد من ممارسته إبحدى الوسائل السلمية املنصوص عليها من اجل حت
 -وفق الدستور , وهذت الوسائل تتمثل ابالنتخاب , واالستفتاء : 

 ف تداول السلطة سلمياً  هُ أواًل: االنتخاب ودور 

 معىن االنتخاب ومقوماته-1
 معىن االنتخاب -أ 

ــائل  ال وجود   للدميقراطية احلقيقية بدون وجود انتخاابت حرة نزيهة، إذ تعد االنتخاابت من اهم الوســـــــ
ــية للدميقراطية النيابية   ــاســـ ــيلة االســـ ــلمياً واختيار احلكام وهي الوســـ ــلطة ســـ اليت ميكن من خالهلا تداول الســـ

ألسناد وتداول السلطة  وميكن اعطاء معىن االنتخاب بصور خمتلفة فمنهم من عرفه النه "الوسيلة االساسية  
ــســــــــــــــات  و يف النظم اـلدميقراطـية النـيابـية، إذ يقوم الـناخب ــة حقهم يف اختـيار من ميثلهم يف املؤســــــــــــ ن مبمـارســــــــــــ

احلـاكمـة" هـذا من الـناحـية املوضــــــــــــــوعـية، إمـا من الـناحـية الشــــــــــــــكلـية فقـد عرـفه البعض االخر ابـنه "جمموعـة 
يف تكوين اهليئات احلاكمة يف الدولة، وكذلك    القواعد اليت حتدد االشـــــخاص الذين ميلكون حق االشـــــرتاك

كيفـية اجراء االقرتاع واقرار نـتائجـه"، وهـذت الـناحـية لـثل البعـد االبرز يف العملـية االنتخـابـية، إذ يغـلب عليهـا 
الطابع االجرائي بشــــكل كبري يف حني ركز جانب من الفقه على اجلمع بني البعدين العضــــوي )الشــــكلي(  

لالنتخاب فعرفه النه "الوسـيلة االسـاسـية الوحيدة ألسـناد السـلطة يف النظم الدميقراطية واملوضـوعي )املادي( 

 
 .1789( من دستور الوالايت املتحدة االمريكية املعدل عام 22 ،2 ،1املواد ) :ينظر -10
 .2014( من دستور مجهورية مصر العربية لعام 140 ، 117  ،106املواد ) :ينظر -11
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املعاصــرة من انحية، ولتحقيق حق املشــاركة يف احلياة الســياســية من جانب افراد الشــعب من انحية اخرى" 
(12). 

الســلطة ســلميا يف االنظمة  ومما تقدم ميكن القول الن االنتخاب هو عبارة عن وســيلة اســاســية لتداول  
 الدميقراطية النيابية ويكون مبوجب تلك الوسيلة الشعب مصدر السلطات.

 مقومات االنتخاب – ب 
ال اري االنتخاابت بطريقة واحدة يف مجيع الدول، بل توجد انظمة انتخابية خمتلفة، وهنا تكتســـــــــــــب 

يف اجياد تداول ســـــلمي حقيقي للســـــلطة إذ جند ان    ةدراســـــة نوعية النظم االنتخابية وصـــــالحيا ا امهية كبري 
ــر وغري املباشــــــر، إذ اختلف الفقه يف  اهم النظم االنتخابية املعروفة يف العامل هي االوىل يف االنتخاب املباشــــ
تقديرت فمنهم من امتدح نظام االنتخاب املباشـــر كون الشـــعب ميارســـه دون وســـاطة احد، واعتربوا االقرتاع 

ـصـــر دور احملكومني على انتخاب فئغري املباشــــر اقل  حمدودة تكون    ةدميقراطية من االقرتاع املباشــــر كونه يق
بيدهم مهمة اختيار اعضـــــــــــاء الربملان. إما النظام الثاين فهو االنتخاب الفردي واالنتخاب ابلقائمة، مكان  

تخاب الفردي وكربها تقدير الفقه ملزااي وعيوب هذين النظامني على اســاا صــغر املنطقة االنتخابية يف االن
ـصــــــــــغر الدائرة االنتخابية جيعل الناخبني على دراية كاملة ابملرشـــــــــــحني مما يؤثر يف  يف االنتخاب ابلقائمة، ف
ـصــغرية وابلتال يوســـع دائرة التداول الســـلمي  ــمن نوعا من التمثيل لوحزاب ال ــل، كذلك يضـ اختيار االفضـ

ـصــــــــغرية ويؤهل األحزاب القوية مما للســـــــــلطة، يف حني نظام االنتخاب ابلقائمة يضـــــــــعف لثي ل االحزاب ال
 يؤدي اىل استئثارهم ابلسلطة وتعويق عملية التداول السلمي.

إمـا فيمـا يتعلق ابلنظـام االنتخـايب الـثاـلث فهو االنتخـاب ابألغلبـية واالنتخـاب ابلتمثـيل النســــــــــــــحم، فقـد 
االقلية وحيايب حزب األكثرية،  انتقد جانب من الفقه نظام االغلبية على اســــــــــاا انه يؤدي اىل رلم حزب

وابملقـاـبل امـتدح نظـام التمثـيل النســــــــــــــحم كوـنه اكثر االنظمـة االنتخـابـية حتقيقـا للعـداـلة، كـذـلك من مقومـات 
النظام االنتخايب الصـايب هي عمومية االنتخاب والرتشـيح الذي ال يسـتبعد اي شـخص من االقرتاع بسـبب 

ه مع الفريف يف املســاواة من اختيار املرشــحني الذي يعطي احلق ثروته أو دينه أو شــهادته أو اصــله أو حرفت
 .(13)يف الرتشيح جلميع املواطنني مع ضمان حرية االنتخاابت ونزاهتها

 دور االنتخاب ف تداول السلطة سلمياً   -2
ــيلة تعد ســــالحا بيد  ــلميا، كون تلك الوســ ــلطة ســ ــيا يف تداول الســ ــاســ يلعب االنتخاب دورا مهما واســ

الســتبداد والدكتاتورية واالســتئثار ابلســلطة، كونه ال ميثل اختيار شــخص فحســب، وامنا ميثل الشــعب ضــد ا
اختيــار برانمج معني وااــات معني واهــداف معينــه، ومبــا ان النظــام االنتخــايب لــه عالقــة تكــامليــة مع النظــام 

دة بتوزيعها أو عددها السـياسـي فأنه ابلضـرورة يؤثر على االحزاب السـياسـية سـلبا ام إجيااب، ومن حيث الزاي
أو من حيث تضــــــييقها خيرج ابســــــتنتاجات مشــــــرتكة ورعية واحدة يف اقامة حكم دميقراطي قائم على مبدأ 

 
املالكي  -12 رائد محدان  السلمي    ،د.  الوضعيةالتداول  الدستورية  االنظمة  السنهوري  ،1ط ،للسلطة يف   ، بريوت  -لبنان  ،دار 
 وما بعدها. 140ص ،2016
 وما بعدها.146ص ،املصدر السابق -13
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 27:  العدد

ــيادة    التداول الســــــــلمي للســــــــلطة هذا من جهة، ومن جهة اخرى يعد االنتخاب الطريق االمثل لتأكيد ســــــ
ــه، لذا عد االنتخاب عمو  ــلطة بنفسـ ــته للسـ د الدميقراطية النيابية فليس إبمكان الشـــعب يف رل تعذر ممارسـ

ــتمر اال عن طريق نواب وممثلني عنه، وليس إبمكان هؤالء النواب  ــلطة بشــــــكل مســــ ــة الســــ الشــــــعب ممارســــ
ــة   ــعب ملمارســـ ــيلة الشـــ ــعب هلم، إذن فان االنتخاب هو وســـ واملمثلني تول احلكم اال عن طريق اختيار الشـــ

 .(14)السلطة وسبيل احلكام لتوليها 
 ستفتاء ودورة ف تداول السلطة سلمياً اثنياُ: اال

 معىن االستفتاء ومقوماته  -  1
 معين االستفتاء –أ 

خمتلفة كونه صاحب السيادة    اً ميثل االستفتاء ممارسة دميقراطية ميكن من خالهلا ان ميارا الشعب ادوار 
يف االصـــل فيكون اخذ رأي الشـــعب يف انشـــاء دســـتور جديد للبالد يســـمى )ابالســـتفتاء الدســـتوري(، إما 
موضـــوع اخذ رأي الشـــعب حول قانون معني يســـمى )ابالســـتفتاء التشـــريعي(، كذلك هناك اســـتفتاء اخر 

ـصــــوت الشـــــعب يف حل النزاع بني   يســـــمى )ابالســـــتفتاء الســـــياســـــي( ويتعلق ابملواضـــــيع الســـــياســـــية فمثال ي
احلكومة والربملان، فضـال عن ذلك فأن هناك اسـتفتاء يتعلق بتقرير مصـري االقليم الذي يقطن عليه الشـعب 
ـصــــــال، أو يكون موضـــــــوعه يتعلق بشـــــــخص الرئيس أو احلاكم وهو ما يســـــــمى  املســـــــتفيت ابلضـــــــم أو االنف

 معنات االصــطالحي هو عريف موضــوع عام على ، فاالســتفتاء يف(15)ابالســتفتاء )الرائســي أو الشــخصــي(  
الشــــــعب ألخذ رأيه فيه ابملوافقة أو الرفض، أو هو طلب الرأي من املواطنني يف شــــــأن من الشــــــؤون العامة 

الســياســي لغريف معرفه وجه    ه  أو هو عريف موضــوع على الشــعب مبفهوم ،(16)املتصــلة ابلســلطة أو احلكم 
 .(17)النظر فيه 

ــاـئل اـلدميقراطـية اليت يتم من خالهلـا الرجوع اىل وممـا تقـدم ميكن القو  ــتفـتاء هو احـد الوســــــــــــ ل أن االســــــــــــ
 الشعب واخذ رأيه يف اي شأن من الشؤون العامة املهمة يف الدولة.

 مقومات االستفتاء  – ب 
لكي يكون االســـتفتاء صـــحيحاً هناك مجلة من املقومات جيب توافرها يف االســـتفتاء منها عامة واخرى 

 تتمثل بكفالة حرية االفراد ابلقدر الكايف من احلرايت الســـياســـية يف االســـتفتاء يف جو من خاصـــة، فاألوىل
الدميقراطية السـلمية بعيداً عن الدكتاتورية، كذلك من مقومات االسـتفتاء بشـكل عام وجود الوعي الشـعحم 

ة عملية  فاالســـــــــتفتاء احلقيقي يلزم وجود شـــــــــعب واعي وعارف ما حيققه، مع وجوب ضـــــــــمان حرية ونزاه
االســـــتفتاء، إما عن املقومات ا اصـــــة لالســـــتفتاء فتتمثل إبقرار حق الرتشـــــيح جلميع املواطنني، إذ ال ميكن 
االعرتاف ابالسـتفتاء كوسـيلة للتداول السـلمي للسـلطة ما مل يكن للشـعب دوراً يف اسـنادها، كذلك وجوب 

 
 . 174ص ،املصدر السابق -14
 .10ص  ،2005 ،بريوت  ،دار اجلامعة للطباعة ،االستفتاء الشعحم والشريعة االسالمية ،د. ماجد راغب احللو -15
 .179ص ،مصدر سابق ،رائد محدان املالكيد.  -16
 .34ص ،بال سنه طبع  ،القاهرة ،مؤسسة العاتك لصناعة الكتاب  ،االنظمة السياسية ،د. محيد حنون -17
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عنها مع ول السـلطة سـلمياً، وقد سـبق احلديث اقرتان االسـتفتاء مبدة تول السـلطة كولا شـرطاً ضـرورايً لتدا
 .(18)ضرورة خضوع االستفتاء للرقابة لكي تكون نتائجه مقبولة 

 دور االستفتاء ف تداول السلطة سلمياً   -2
لعب االســــــــــتفتاء دوراً مهماً يف عملية تول الســــــــــلطة من جهة والاء والية القابضــــــــــني عليها من جهة 
أخرى، كونه يتفق مع الفكرة الدميقراطية، ولعل ابرز صــورت لتول الســلطة عن طريق االســتفتاء وهو منصــب 

ألول مرت يف فرنســا عام  رائســة الدولة وهذا ما يطلق عليه الفقه ابالســتفتاء الشــخصــي، وبرز هذا االســتفاء
واعتمد فيها عندما طرح اســــــم انبليون ليكون امرباطوراً فتم موافقه الشــــــعب على ذلك، وتال ذلك    1804

، إذ ت اختيار انبليون الثالث امرباطوراً على فرنســــــــا. فاالســــــــتفتاء  1852االســــــــتفتاء اســــــــتفتاء اخر ســــــــنه  
ـصـــي لعب دوراً مهماً منذ عام  ــتفت1799الشــــخ ــتور ، إذ جرى اســ ــروع دســ اء الشــــعب الفرنســــي على مشــ

قناصـــل، وتالت اســـتفتاء    ة( منه على تكوين احلكومة من ثالث39الســـنه الثامنة والذي كان ينص يف املادة )
، إما يف املنطقة العربية فقد شـهدت كذلك دوراً مهماً لالسـتفتاء وذلك يف 1804، واسـتفتاء  1852سـنه  

ــر منذ عام  ـصـــــ ــهدت م ــوحاً، فقد شــــــ ــلطة لرئيس الدولة وبتنظيم اكثر وضــــــ ــناد الســــــ وحىت عام  1956اســــــ
ــتور 2005 ــوراي مب1995بعد تعديله عام    1970، والعراق يف رل دســـ ــتورها املؤقت عام ، وســـ وجب دســـ
، إما على مســـــــــتوى الربملاانت كذلك لعب االســـــــــتفتاء دوراً يف 1951، وتونس مبوجب دســـــــــتورها1971

 .(19)1938وعام  1928تكوين بعض اجملالس النيابية اابن النظام الفاشي يف ايطاليا عام 
التداول الســلمي للســلطة ســواء ومما تقدم ميكن القول أن االســتفتاء قد لعب دوراً مهماً يف ابراز صــورة  

ــلمي  من جهـة تول املـناصــــــــــــــب أو الـائهـا وهو  ا ابملرتـبة الـثانـية بـعد االنتخـاب كوجـه اخر للـتداول الســــــــــــ
 للسلطة.

 من التداول السلمي للسلطة 2005املطلب الثاني: موقف دستور العراق لعام 
الوقوف على   اللسلطة يتطلب من  من التداول السلمي  2005لبيان موقف دستور مجهورية العراق لعام  

معرفة موقف ديباجة الدستور يف الفرع األول , ومن مث موقف منت الدستور يف الفرع الثاين وفق التفصيل 
 -االا :

 2005الفرع األول: موقف ديباجه دستور العراق لعام 
و )املنت(، ويف  يقســــــــم فقهاء القانون الدســــــــتوري الوثيقة الدســــــــتورية اىل قســــــــمني، املقدمة )الديباجة(

ــلطات  ــة ابحلقوق واحلرايت، وتنظيم سـ ــتور على االحكام واملواد ا اصـ ــمن فيه منت الدسـ الوقت الذي يتضـ
الدولة، وحتديد العالقة بينهما، فمقدمة الدســتور تبىن على اســاا احتواء املبادئ واالســس اليت يقوم عليها 

، وابلرغم من االااهات الفقهية يف حتديد طبيعة النظام السـياسـي، واالهداف اليت يسـعى اجملتمع لتحقيقها
ــتور ومدى الزاميته ما تتضـــــــمنه من اســـــــس ومبادئ، فأن الرأي الراجح يذهب اىل ان مقدمة  مقدمة الدســـــ
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اجزاء الدســــتور،  ةالدســــتور هي جزء من الدســــتور وابلتال تتمتع ابلقوة االلزامية نفســــها اليت يتمتع  ا بقي 
ــلطات  ومن مث فأن ما يرد يف امل ــة الســـ ــلطات الدولة خاصـــ قدمة من مبادئ واســـــس واحكام تعد ملزمة لســـ

ـصـــدرت من تشــــريعات  ، وابلرجوع اىل ديباجة (20)التشــــريعية اليت جيب أن ال ختالف مبادئ الدســــتور فيما ت
، جند ان املشـرع العراقي قد اقر صـراحة مبدأ التداول السـلمي للسـلطة،  2005دسـتور مجهورية العراق لعام  

صــــــــــــرية من ان نســــــــــــري معاً إذ ج  اء على النحو االا " ن ابناء وادي الرافدين..... مل توقفنا الطائفية والعن
 .(21)لتعزيز الوحدة الوطنية وانتهاج سبل التداول السلمي" 

ويتضــح مما تقدم أن املشــرع الدســتوري قد اقر مفهوم التداول الســلمي للســلطة بشــكل واســع وشــامل،  
ويرجع ســـبب رغبة املشـــرع يف ذلك املفهوم اىل رفض التاري  الســـياســـي العراقي الذي احتكر الســـلطة على  

التأكيد على مبدأ طائفة معينه وفرد معني، أو قومية أو عشــرية واحدة، والقضــاء على االســتئثار ابلســلطة و 
الشـــراكة الوطنية وتعزيزها. كذلك جند ان املشـــرع الدســـتوري العراقي قد ســـلك مســـلك الدســـاتري املعاصـــرة  
ــلطة واعتناق مبادئ الدولة القانونية   ــلمي للســـــــ ــريعا ا على مبدأ التداول الســـــــ ـصــــــــت يف تشـــــــ احلديثة اليت ن

 الدستور.الدميقراطية، واحلفاظ عليها من خالل النص عليها يف قواعد 
 2005الفرع الثاين: موقف منت دستور العراق لعام 

ـصــــــريح ملبدأ التداول الســـــــلمي للســـــــلطة، يف ديباجة دســـــــتور مجهورية العراق لعام  فضـــــــال عن االقرار ال
ـصــــــت املادة  2005 ــتور يف موادت خلكيداً على مبدأ التداول الســـــــلمي للســـــــلطة، إذ ن ، فقد تضـــــــمن الدســـــ

النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من /أواًل( على "يتكون جملس  49)
نفوا العراق ميثلون الشـــــــعب العراقي الكمله، يتم انتخا م بطريقة االقرتاع العام الســـــــري املباشـــــــر، ويراعى 

 لثيل سائر مكوانت الشعب فيه".
ـصـــــرت عملية تول الســــــلطة التشــــــريعية عن طريق االنتخاب الذي  من خالل هذت املادة جند الا قد ح

يعد الوسـيلة االسـاسـية للتداول السـلمي للسـلطة، وهذا يشـري ضـمنا ملبدأ التداول السـلمي للسـلطة، كذلك 
صـــــــــــــــت املـادة ) /اثلثـاً( على "خيتص جملس النواب /اثلثـا/ انتخـاب رئيس اجلمهوريـة". كـذلـك جنـد ان  61ن

صـــ  ــا بيد ممثلي الشـــعب وهو اخت ـصــب رئيس اجلمهورية ايضـ ـصــري هلم، وبدورهم ميثلون ارادة تول من اص ح
ـصــــت املادة ) ـصــــب رئيس اجلمهورية. كذلك ن / أواًل( من 70فرتجع زمام االمور اىل الشـــــعب يف اســـــناد من

ه" وهنا ئالدســتور على "ينتخب جملس النواب من بني املرشــحني رئيســا للجمهورية الغلبية ثلثي عدد اعضــا
طته بيد ممثلي الشــــعب فهو ســــبيله يف الوصــــول اليها، إما ما خلكيد على اختيار رئيس اجلمهورية وتول ســــل

/أواًل( على "يكلف رئيس اجلمهورية مرشــح  76خيص تول منصــب رئيس جملس الوزراء فقد نصــت املادة )
الكتلة النيابية االكثر عددا بتشــــــــــــكيل جملس الوزراء خالل مخســــــــــــة عشــــــــــــر يوما من اتري  انتخاب رئيس 

ـصــــــت الفقر  على "يكلف رئيس اجلمهورية مرشـــــــحا جديداً   هانفســـــــ املادة  ة الثالثة من  اجلمهورية". كذلك ن
لرائســـــة جملس الوزراء خالل مخســـــة عشـــــر يوم عند اخفاق رئيس جملس الوزراء املكلف يف تشـــــكيل الوزارة 
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خالل املدة املنصـوص عليها يف البند اثنياً من هذت املادة"، فضـال عن ذلك فقد اشـرتط الدسـتور ان يكون 
وزراء حـــائزاً على ثقـــة جملس النواب ابلفقرة الرابعـــة من املـــادة اعالت بقوهلـــا "يعريف رئيس جملس جملس ال

الوزراء املكلف اعضـاء وزارته واملنهاج الوزاري على جملس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند املوافقة على الوزراء  
 منفردين واملنهاج الوزاري ابألغلبية املطلقة".

/اثلثا، 61/اوال، و49ل ان مبدأ التداول الســــــلمي للســــــلطة ورد ضــــــمنا يف املواد )ومما تقدم ميكن القو 
/أوال، واثلثا ورابعاً(، إذ جند يف ذلك ان تول الســــلطة التشــــريعية بيد الشــــعب وكذلك تول 76/اوال،  70و

ــال ــليمة، فضـ ــتور الوجه االكمل للدميقراطية السـ ــعب وهذا يعطي للدسـ ــلطة التنفيذية بيد ممثلي الشـ  عن السـ
( نص على "ويعد هذا الدســــــــــــتور انفذاً بعد موافقه  144يف املادة )  2005ذلك نشــــــــــــر اىل ان دســــــــــــتور 

الشــعب عليه ابالســتفتاء العام ونشــرت يف اجلريدة الرمسية وتشــكيل حلكومة مبوجبه"، وهذا ما يدل ايضــاً ان 
ب فيه كنظام ســياســي مما قد ت اخذ رأي الشــع  2005شــكل الدولة ونظام احلكم فيها املتمثلة يف دســتور 

ــتور ابملادة ) ــافه الدســــ / اثلثا( "تطرح املواد 142يعزز دور الشــــــعب وارادته يف عملية ادارة الدولة، وقد اضــــ
ــتفتاء عليها  املعدلة من قبل جملس النواب وفقاً ملا ورد يف البند )اثنياً( من هذت املادة على الشــــــــــعب لالســــــــ

قرار التـعدـيل يف جملس النواب"، كـذـلك اكـدت الفقرة الرابعـة خالل ـمدة ال تزـيد على شــــــــــــــهرين من اتري  ا
ـصــــــــــوتني، وإذا مل  من املادة املذكورة انفا على "يكون االســـــــــــتفتاء على املواد املعدلة انجحاً مبوافقة اغلبية امل
صــــــــــــــوتني يف ثالب حمافظات أو اكثر" ومن هنا جند مبادئ تكميلية حلماية مبدأ التداول  يرفضــــــــــــــه ثلثي امل

ــتفتاء قد وردات يف صــــــــــــلب الدســــــــــــتور لتعزيز النظام الســــــــــــلمي  وهذا ما يدل ان طريقيت االنتخاب واالســــــــــ
 الدميقراطي والذي يعد التداول السلمي للسلطة الركن االساا فيها.

المبحث الثاني: ضثثمانات ومعوقات التداول السثثلمي في دسثثتور العراق 

 2005لعام 

ــتور العراق لعـام   ي الربملـاين رمسيـاً، وذلـك يف املـادة األوىل منـه، إذ النظـام اجلمهور   2005اعتمـد دســــــــــــ
ـصـــــت على "مجهورية العراق دولة احتادية واحدة مســــــتقلة ذات ســــــيادة كامله، نظام احلكم فيها مجهوري  ن
نيايب برملاين دميقراطي، وهذا الدسـتور ضـامن لوحدة العراق". وكون مبدأ التداول السـلمي للسـلطة هو احد  

قد تضــمن العديد من   2005ســاســية للنظام اجلمهوري الربملاين فالدســتور العراقي لعام  املبادئ واالركان اال
الضــماانت اليت تكفل محايته، لكن ما جرت عليه املمارســة الســياســية وخلثريها على مبدأ التداول الســلمي 

ــمــاانت    ةجعلــت هنــاك العــديــد من املعوقــات اليت ادت اىل عرقلــ  ذلــك املبــدأ، وللوقوف على تلــك الضــــــــــــ
صــه   واملعوقات ســوف نقســم هذا املبحث على مطلبني نتناول يف األول الضــماانت، إما يف الثاين فســنخصــ

 -االا:لبيان املعوقات وفق التفصيل 
 املطلب األول: الضمانات

اىل جانب ما ذكران من ضماانت يف حبثنا هذا واملشار اليها يف املبحث األول املطلب الثاين الواردة يف 
الدسـتور ومتنه، فهناك ضـماانت اخرى ميكن تقسـيمها على ثالب فروع، األول يتناول الضـماانت  ديباجة  

 القانونية، والثاين تناول الضماانت السياسية، والثالث خصص لبيان الضماانت االخرى.
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 الفرع األول: الضماانت القانونية 
نونية من اجل محاية التداول قد اقر مجلة من الضماانت القا  2005ان دستور مجهورية العراق لعام  

 -:سلطة وتتمثل هذت الضماانت ابالاالسلمي لل
 اقرار مبادئ محاية التداول السلمي للسلطة ف الدستور -أواًل:
ـصــريح والضـــمين ملبدأ التداول الســـلمي يف قواعد الدســـتور، هو ضـــمانه قانونية كلياً  ن  إ مبجرد االقرار ال

كون تلـك القواعـد تكون يف قمـة اهلرم القـانوين يف الـدولـة، إذ تشــــــــــــــكـل هـذت القواعـد ســـــــــــــــداً منيعـاً بوجـه  
املبادئ اليت اكدها الســــــلطتني التشــــــريعية والتنفيذية من ســــــن اي قانون، أو اي عمل تنفيذي يتعاريف مع 

الدسـتور وامهها مبدأ التداول السـلمي للسـلطة، فنجد اول الضـماانت القانونية اليت يضـمنها الدسـتور، وفق 
ــار  الـيه امـلادة األوىل مـنه امـلذكورة انفـاً الن مجهورـية العراق دوـلة احتـادـية نظـام احلكم فيهـا مجهوري   تمـا اشــــــــــــ

ـصــــت عليه املادة الثانية )أواًل/ب( بقوهلا "ال جيوز ســـــن اي قانون يتعاريف مع   نيايب دميقراطي، كذلك ما ن
مبدأ الدميقراطية" فهذا النص يؤكد على املنع الي شـــكل من االشـــكال من اصـــدار اي قانون ينتهك مبدأ 
التداول السلمي للسلطة، فضال عن ذلك جند ان الدستور يف املادة ا امسة منه قد اكد على "ان السيادة  

ـصــــدر الســـــلطات وشـــــرعيتها وميارا االقرتاع الســـــري العام املباشـــــر".و من خالل هذا للقانون والشـــــع ب م
النص يتضــح لنا ان الشــعب هو مصــدر الســلطة والتداول الســلمي حصــراً بيدت وســيمارا ذلك عن طريق 

( منه على 50الوســـيلة االســـاســـية له وهي االنتخاب، اضـــافه اىل ذلك جند ان الدســـتور قد اورد يف املادة )
دية اليمني الدســـــــــتوري ألعضـــــــــاء الســـــــــلطة االحتادية يف العراق للحفاظ على ســـــــــالمة النظام الدميقراطي خل

 .(22)االحتادي يف العراق
 حتديد النطاق الزماين لتداول السلطة -اثنياً:

 حتديد النطاق الزماين لتداول السلطة التشريعية  -1
اىل ان السـلطة التشـريعية االحتادية  تقد اشـار   2005( من دسـتور مجهورية العراق لعام 48املادة ) ن  إ

( منه  56تتكون من جملســــــــــني مها جملس النواب وجملس االحتاد، إذ جند ان الدســــــــــتور قد حدد يف املادة )
لس النواب اربع ســــــنوات املدة الزمنية لتول الســــــلطة التشــــــريعية، إذ تضــــــمن ابن تكون الدورة االنتخابية جمل

وتنتهي لاية الســـــــــــنه الربعة، فنجد ان النص املذكور جاء منســـــــــــجماً مع اغلب   ةتقوميية تبدأ الول جلســـــــــــ 
الدســـاتري الدميقراطية اليت حددت مدت تول الســـلطة التشـــريعية وهو ما يؤكد ضـــمانه مبدأ التداول الســـلمي 

بشــــرط الفوز، أي  ةية فقد جعلها الدســــتور مطلقللســــلطة. إما ما خيص بعدد مرات تول الســــلطة التشــــريع
ــلطـة هو امر   جيعـل من يتوىل   طبيعي    عـدم حتـديـد عـدد مرا ـا، وجنـد ان عـدم حتـديـد عـدد مرات تول الســــــــــــ

الســلطة التشــريعية يعمل بكامل امكانياته لكي يكســب ثقة الشــعب جمدداً كونه ســوف ترجع زمام االمور 
 اخرى من عدمها. ةت ابلفوز بدور اىل الشعب كل اربع سنوات لتقرير مصري 

إما ما خيص جملس االحتاد فلم يوضــــح املشــــرع الدســــتوري يف تشــــكيله وحتديد صــــالحياته ابســــتثناء ما 
 ذكر ابملادة.

 
 .2005( من دستور مجهورية العراق لعام 1،2،5املواد )  -:ينظر -22
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 حتديد النطاق الزماين لتويل السلطة التنفيذية  -2
ـصـب رئيس اجلمهورية ورئيس ن  إ جملس الوزراء، إذ  الســلطة التنفيذية يف االنظمة الربملانية تتكون من من

ـصـــــب رئيس 2005( من الدســــــتور العراقي لعام 72/1اشــــــارة املادة ) على حتديد مدة تول الســــــلطة يف من
اجلمهورية هي اربع ســنوات بقوهلا "حتدد والية رئيس اجلمهورية الربع ســنوات وجيوز اعادة انتخابه ملرة اثنية  

اجلمهورية جيب ان ال تتجاوز دورتني،  فحســــــب". وكذلك جند ان املشــــــرع الدســــــتوري حدد دورات رئيس
ــمان ــلطة وهي   ةوهنا جند ضـ ـصــب رئيس اجلمهورية بتقيدت مبدة توليه السـ ــلمي يف من اخرى ملبدأ التداول السـ

الربع ســنوات وحتدد عدد مرا ا بدورتني فحســب بشــرط الفوز، إما يف حال خلو منصــب رئيس اجلمهورية 
ــبب كان فأضــــــــــ  ( النه يتم انتخاب رئيس جديد إلكمال املدة املتبقية 2فقرة )دة املذكورة ابلاامل  ةفاألي ســــــــ

ــيها الرئيس اجلديد، و ذا جند ان هناك  ــرح املادة ماهي املدة اليت يقضـــــــ لوالية الرئيس املنتخب لكن مل تشـــــــ
 نقصا تشريعيا جيب معاجلته مستقباًل من قبل املشرع الدستوري.

ـصـــب رئ يس جملس الوزراء فقد اشــــار ضــــمنا اىل ان املدة الزمنية إما فيما يتعلق ابلنطاق الزماين لتول من
ــنوات، إذ جند ذلك يف املادة ) ( اليت تضــــــــمنت ابنه يكلف رئيس اجلمهورية 76لرئيس الوزراء هي اربع ســــــ

الكتلة النيابية االكثر عددا بتشــــــــــــكيل جملس الوزراء خالل مخســــــــــــة عشــــــــــــر يوما من اتري  انتخاب رئيس 
دة تول رائســــة جملس الوزراء هي ذا ا مدة تول رائســــة اجلمهورية، والســــبب اجلمهورية، وهنا يتضــــح الن م

 (23)هو موجود ضمنا ويفهم من خالل تقييد تشكيل جملس الوزراء بتكليف من رئيس اجلمهورية.
صـــ  ـصــب رئيس جملس الوزراء فلم جند ن يشـــري اىل   اً إما فيما خيص حتديد عدد مرات تول الســـلطة يف من

يتضـــــــمن حتديد عدد مرات تول رئيس    2013لســـــــنه 8ذلك، اال ان هناك قانون ســـــــنه جملس النواب رقم  
ــر النور بعد  ـصـــ ــلطة، لكنه مل يب ــرت يف اجلريدة الرمسية  ،(24)جملس الوزراء للســــ ، إذ ت (25)على الرغم من نشــــ

صـــــــــــــب رئيس جملس  ،(26)يته الطعن به امام احملكمة االحتادية العليا وقررت احملكمة عدم دســـــــــــــتور  وبقي من
 الوزراء غري حمدد عدد مراته.

 الفرع الثاين: الضماانت السياسية
إىل جانب الضماانت القانونية اليت وضعها الدستور حلماية مبدأ التداول السلمي للسلطة توجد ايضا  

 -ضماانت سياسية وهي تتمثل ابالا :
 التعددية السياسية  -أواًل:

ــهم يعتقـد اـنه ابإلمكـان توحـيد االختالف  تتـباين انظمـة ا حلكم تبعـا لتـباين اراء وافكـار اجملتمع، فبعضــــــــــــ
الي نوع من انواع التعـددـية، بينمـا ـيذهـب البعض   ةوحـل التـناقضـــــــــــــــات والتغلـب عليهـا، ومن مث، ال حـاجـ 

االخر اىل القول أن هذت ا الفات والتناقضـــــــــــــات ال حتل، وان حلها قد يولد تناقضـــــــــــــات جديدة تتجدد  

 
 .2005( من دستور مجهورية العراق لعام 76 ،72 ،56،65 ،48املواد ) :ينظر -23
 .2013لسنه 8نواب ورئيس جملس الوزراء رقم قانون حتديد والية رئيس اجلمهورية ورئيس جملس ال :ينظر -24
 .8/4/2013يف 4278جريدة الوقائع العراقية ابلعدد  :ينظر -25
 .8/2013/ 26يف   2013/ احتادية / 64قرار احملكمة االحتادية العليا رقم  :ينظر -26
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 27:  العدد

فمثاًل   (27)وتتبدل ابسـتمرار ويف مثل هذت احلالة يقبل ابجملتمع التعددية بكل ما تفرضـه يف اجملال السـياسـي  
النظام الســـــياســـــي يف الفكر الشـــــيوعي يركز على فلســـــفه مادية معينه حيمي  ا الطبقة العاملة ويقيد انفاا 

ــعف املوقف (28)الرأمسالية تبعا لظروف اجملتمع يف حينها عندما قبض على مقاليد احلكم  ــوح ضـــــــــ ، ولوضـــــــــ
لتناقضـات املوجودة يف اجملتمع خاصـة الذي تبنته النظم املاركسـية الشـيوعية لكن يعرتف الن طريق مواجهة ا

نرصــــد وجود التعددية  ن  أيف اجملال الســــياســــي هو اقرار للتعددية الســــياســــية يف اطار منظم. ومن هنا ميكن 
الســـــياســـــية بشـــــكل عام والتعددية احلزبية بشـــــكل خاص مببدأ تداول الســـــلطة ســـــلمياً وخلثريها يف جوانب  

ياســــية وقبول تعدد االااهات الســــياســــية يســــتدعي االعرتاف حبق ، منها ان اقرار التعددية الســــ (29)متعددة
ــتور، ومن مث، فأن  تلك االااهات يف الوصـــــــــــــول اىل الســـــــــــــلطة وتداوهلا مع االخرين وفقاً إلحكام الدســـــــــــ
التعددية ليس هلا معىن اذا مل يكفل الدســـتور تداول الســـلطة ســـلمياً، ومنها ان وجود تعددية حزبية حقيقية 

ح بتنافس فعلي بني االحزاب ذات التوجيهات املتباينة، فإذا ما وضـــــع هذا التنافس يف من شـــــأنه ان يســـــم
ـصـــــيغ االنتخاابت، فأن اربته االســــــاســــــية ســــــتكون تداواًل ســــــلمياً من  االطار القانوين الدميقراطي املتمثل ب

التعــــدد ــاهرة اجملتمع  ــا بني رــ ــا وثيقــ ــاطــ ــا يظهر ارتبــ ي وبني حزب اىل اخر أو من زعيم اىل اخر، وهو مــ
، وهنا جند ان الضـمانة السـياسـية االسـاسـية هي التعددية احلزبية (30)االنتخاابت التنافسـية من جهة اخرى 

مبفهوم التنافس الســــــــياســــــــي احلقيقي ويف االطار الدميقراطي الذي يربز فيه مبدأ التداول الســــــــلمي مبفهومه  
ــياســـــي واعي يؤمن ابملبدأ امل ــليم وهذا جيتمع على وجود شـــــعب ســـ ــية  الســـ ــياســـ ــة الســـ ذكور ويؤمن ابملعارضـــ

اخرى   ةيكون يف جانب الســــلطة واتر   ةاحلقيقية، وبتبادل الســــلطة واملعارضــــة بشــــكل تنافســــي متأرجح فتار 
اىل ذلك فأن الضــماانت الســياســية ملبدأ التداول  ةيكون  انب املعارضــة حســب اهلدف املرســوم له، اضــاف

راد  ا ااتحة فرصــة املشــاركة ملن تتوافر فيه شــروط الناخب الســلمي هو االعرتاف ابحلقوق الســياســية اليت ي
يف االنتخاب واالستفتاء وكذلك حق الرتشيح لتول السلطة، فضال عن ذلك فقد كفل دستور العراق لعام 

حرية خلييد االحزاب واجلمعيات السـياسـية وحرية االنضـمام اليها، وكذلك حق املشـاركة للمواطنني   2005
ـصـــويت واالنتخاب والرتشــــيح رجااًل ونســــاء يف  الشــــؤون العامة والتمتع ابحلقوق الســــياســــية مبا فيها حق الت

(31). 
 الرقابة السياسية  -اثنياً:

تتعدد الوســائل الســياســية اليت تســهم يف محاية مبدأ التداول الســلمي وامهها تتمثل ابألحزاب الســياســية  
ــة ومنظمــات اجملتمع املـدين، مث الرأي العــام، إذ   ان النظم الـدميقراطيــة يف العــامل تقوم على مبــدأين  املعــارضـــــــــــــ

اســـــاســـــيني هي مبدأ تعدد االحزاب ومبدأ تداول الســـــلطة ســـــلمياً، و املبدأ األول هو ضـــــامن للمبدأ الثاين 
كشــرط من شــروط التداول الســلمي، إما دور االحزاب الســياســية املعارضــة اليت تقع خارج اجملالس النيابية  

لة هيئات الســلطة ال يقل امهية عن دورها داخل اجملالس النيابية، إذ تســتطيع ءمســا فلها دور رقايب مؤثر يف
 

 وما بعدها.   185ص ،املصدر السابق ،د. رائد محدان املالكي -27
 .115ص ،مصدر سابق ،د. رائد محدان املالكي -28
 .وما بعدها 26ص ، 2012 ،ايران -طهران  ،مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ،1ط ،فلسفتنا ،حممد ابقر الصدر -29
 وما بعدها.   116ص ،املصدر السابق ،د. رائد محدان املالكي -30
 .2005( من دستور مجهورية العراق لعام 20،30ينظر: املواد ) -31
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ــألا ان تعيق من  ـصـــرفات اليت من شــ ــليط الضــــوء على االعمال والت ــائل االعالم املختلفة تســ عن طريق وســ
جيعلها  الرأي العام ضـد تلك التـصرفات، مما  ةعملية تداول السـلطة سـلمياً أو االنتقاص منها، ومن مث، ااثر 

ـصــعوبة ااهلها، وهذا ابلتأكيد ســـيؤدي اىل   ةادارة رادعة وضـــاغط لتقوي وتســـديد العملية الدميقراطية من ال
احلد من طغيان السـلطة واسـتبدادها. لذلك فأن احلزب حيظى  ذت االمهية وهو يف املعارضـة فان وجودت يف 

ـصــــــارت، ألنه  احلكم ال ينفي أو يلغي خلثريت على من يباشـــــــرون الســـــــلطة وان ك انوا من قادة احلزب أو من ان
ت اطول مدت ممكن يف احلكم مرهون حبســن اداة احلكومة وصــدق تنفيذها للربانمج ءَ يعلم وعلى يقني ان بقا
اثناء احلمالت االنتخابية هذا من جانب، ومن جانب اخر هناك دور ملنظمات   هاحلكومي والذي عرضــــــــــــ 

نســان ومبادئ الدميقراطية واليت تقوم ابلدور االســاا ابلدفاع ضــد  اجملتمع املدين املختصــة حبماية حقوق اال
اي انتهاك للمبادئ الدستورية ومنها مبدأ التداول السلمي، إذ يقع على كاهل تلك املنظمات توعية الرأي 
ـصــري االفراد ابحلقوق القانونية املكفولة والوقوف بوجه كل من يتعريف هلا. فضـــال عن ذلك فهناك  العام وتب

اخر له قوة وخلثري يف النظام السـياسـي بـصورة عامة وعملية التداول السـلمي بـصورة خاصـة، خاصـة يف  دور  
النظم الدميقراطية، إذ يقف الرأي العام بوجه االســــــــــتبداد ابلســــــــــلطة وطغيالا ويقوم بوضــــــــــع اي انتهاك أو 

نــه بوســـــــــــــــائــل متعــددة مثــل ا راف يف عمليتهــا ونظــامهــا الــدميقراطي، ومن املعروف ان الرأي العــام يعرب ع
ـصــحف، والتلفزيون، والراديو، والســـينما واملســـرح، كما يعطي دافعاً كبرياً على  وســـائل االعالم املختلفة، كال

 .(32)معاجلة ا راف السلطة وخاصة الوقوف ضد االستئثار  ا ودعم عملية التداول السلمي هلا 
 الفرع الثالث: الضماانت االخرى

االنظمة احلديثة على الفصل بني السلطة املدنية والسلطة احلكومية واخضاع االخر لوول، تقوم معظم  
ــكرية يف اماكن معين ــة العسـ ــسـ ـصــر املؤسـ ـصــل بينهما حب ــطة    ةوقد حتقق الف ــييدها بواسـ وكذلك تنظيمها وتشـ

ــة، إذ   ــتثـنائـية كحـاـلة الطو   جرتقوانني خـاصــــــــــــ ارئ الـعادة على اللجوء اىل اجليش يف بعض احلـاالت االســــــــــــ
ــار  ـصـــ ــة العســــــكرية جاء  دف محاية النظام   ،(33)واحل ــة املدنية عن املؤســــــســــ ـصـــــل املؤســــــســــ وهنا جند ان ف

التاري  الســـياســـي بتول الســـلطة حكام عســـكريني   تالدميقراطي واالبتعاد عن التجارب الســـابقة اليت ســـاد
ــريح عل ــبة ملوقف املشـــــرع العراقي كان موفقاً ابلنص بشـــــكل صـــ ــتبدوا  ا، فبالنســـ ــة اســـ ــســـ ى خضـــــوع املؤســـ

العســـكرية لســـيطرة الســـلطة املدنية،إذ اشـــار اىل ان القوات املســـلحة العراقية واالجهزة االمنية ختضـــع لقيادة 
/أواًل/ج( على منع 9يف املادة )  2005، اىل جانب ذلك فقد اكد دسـتور العراق لعام (34)السـلطة املدنية  

"ال جيوز للقوات املســـــــــلحة العراقية وافرادها، العســـــــــكريني من التدخل يف شـــــــــؤون الســـــــــلطة وذلك ابلقول 
وبضــــــمنهم العســــــكريون العاملون يف وزارة الدفاع أو اي دوائر ومنظمات اتبعة هلا، الرتشــــــيح يف انتخاابت 
ـصـــايب مرشــــحني فيها وال املشــــاركة يف غري  ألشــــغال مراكز ســــياســــية، وال جيوز هلم القيام حبمالت انتخابية ل

ها انظمة وزارة الدفاع ويشـمل عدم اجلواز هذا انشـطة االفراد املذكورين انفاً اليت ذلك من االعمال اليت لنع
 يقومون  ا بصفتهم الشخصية أو الوريفية دون ان يشمل ذلك حقهم ابلتصويت ابالنتخاابت".

 
 وما بعدها. 268ص ،2015  ،بريوت ،دار السنهوري ،حقوق االنسان ،د. محيد حنون خالد -32
 .124ص ،مصدر سابق ،د. رائد محدان  -33
 .2005/ أواًل /أ( من دستور مجهورية العراق لعام 9املادة ) :ينظر -34
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 27:  العدد

ملنع العســــــــكريني من االنتماء لوحزاب الســــــــياســــــــية ومنعهم من  صــــــــر  أمما تقدم جند ان هذا النص قد   
اصــــــــب ســــــــياســــــــية وكذلك الرتشــــــــيح هلا، اضــــــــافه اىل ذلك فقد منعهم من التدخل يف شــــــــؤون اشــــــــغال من

االنتخاابت، وهذا املنع  ا من اجل احملافظة على النظام الســـــياســـــي من خماوف العســـــكريني واترخيهم يف 
ــات العســـكرية وجعلها فوق امليول واالااهات ومنع  ــسـ ــلطة وكذلك للمحافظة على املؤسـ الوصـــول اىل السـ

الل امكانيات تلك املؤسسات لصاحلها، ومن مث، حيقق هدفني األول احلفاظ غالحزاب السياسية من استا
 على تداول السلطة سلميا ، والثاين احلفاظ على املؤسسة العسكرية.

 2005املطلب الثاني: معوقات التداول السلمي يف دستور 
يف النظام الدستوري العراقي منها ما يتعلق هناك جمموعه عوامل تقف عائقاً يف عملية التداول السلمي  

صــــــــــــــادية   ابألمور القانونية، ومنها ما يتعلق ابألمور الســــــــــــــياســــــــــــــية وهناك عوامل اخرى تتعلق ابألمور االقت
ـــية اليت تتبىن عملـية    ت  ذواالجتمـاعـية والطـائفـية، وكـل هـ  ـــياســــــــــــ العوامـل تكون ابلغـة االمهـية يف االنظمـة الســــــــــــ
ســــــــلحم قد يقف عائقا يف تداول الســــــــلطة يف العراق، إذ تعاقبت على العراق   التداول الســــــــلمي، فلها دور  

ازمان متتالية من اســتشــراء الفســاد الذي جند صــورته واضــحة يف مؤســســات الدولة والبيئة واجملتمع، والذي 
انعكس ســلباً على الوضــع االمين وســوء ا دمات مع ارتفاع االســعار وبطالة متفشــية، وســوء توزيع املوازنة 
ــألـا ان   العـامـة وتنظيم ابوا ـا ادى اىل تفـاوت يف توزيع الثروة بني الـناا، فكـل هـذت االبعـاد وغريهـا من شــــــــــــ
ـصـيلي على ذلك ســنقســم هذا املطلب على  تكون عملية التداول الســلمي يف العراق. وللوقوف بشــكل تف

صــه  ثالثة فروع يتناول األول بيان املعوقات القانونية، والثاين املعوقات الســياســ  ية، إما الفرع الثالث ســنخصــ
 -لبيان املعوقات االخرى وفق التفصيل االا:

 الفرع األول: املعوقات القانونية
ان املعوقات القانونية للتداول السلمي للسلطة تتمثل  انبني األول يتمثل بضعف التوازن بني السلطات 

 -:بضعف النظام االنتخايب, والثاين يتعلق 
 بني السلطات ضعف التوازن -أواًل:

ــلطة التشــــــــريعية،  ــلطة التنفيذية امام الســــــ ان التوازن بني الســــــــلطات يقوم على اســــــــاا مســــــــؤولية الســــــ
وصـــــــــالحية ســـــــــحب الثقة عن احلكومة يقابلها حق الســـــــــلطة التنفيذية حبل الربملان والدعوة اىل انتخاابت 

احلكومة من رحم الربملان، ويعد هذا ، وقد جرت العادة يف النظام الربملاين هو ان تولد (35)بصــورة اســتثنائية
، وقد فســــــــــــــر نظام التوازن بني الســــــــــــــلطتني (36)النظام هو النموذج االمثل للكالم عن توازن الســــــــــــــلطات  

التشريعية والتنفيذية النه تبادل للورائف والرقابة، ففي احيان كثرية تعطي الدساتري الربملانية لكال السلطتني  
جمموعة من الورائف واليت مبوجبها  دف اىل حتقيق التوازن بينهما اي ان الدسـاتري لنح السـلطة التشـريعية 

ــلطة األوىل  حق الرقابة على ا ــتور، فمن حق الســـ ــلطة التنفيذية يف حالة تعســـــف االخري أو خمالفة الدســـ لســـ
 

 ، 2010  ،بريوت  ،وقيةمنشورات احللحم احلق  ،1ط  (،االنظمة الربملانية بني النظرية والتطبيق )دراسة مقارنه  ،د. عصام سليمان  -35
 .31ص

 ،2016  ،بغداد  ،الذاكرة للتوزيع والنشر  ،1ط  ،اختالل التوازن لصايب السلطة التنفيذية يف العراق  ،د. علي يوسف الشكري  -36
 .27ص
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ــلطة  ــلطة الثانية )التنفيذية( وســــحب الثقة عنها، ويف املقابل فأن منح الســ ــؤولية الســ ــريعية( تقرير مســ )التشــ
وتتجلى العالقة بني ، (37)التنفيذية حل السـلطة التشـريعية يف حالة تعسـفها أو تعنتها ازاء السـلطة التنفيذية 

ـصــــــــل بني  توازن الســـــــــلطات وعملية التداول الســـــــــلمي يف صـــــــــلب النظام الربملاين الذي يتخذ من مبدأ الف
فقد  2005، وطبقاً ألحكام الدســتور العراقي لعام (38)الســلطات وهو يعد ركيزة اســاســية لتحقيق اهدافه 

ــلطات كخطوة للتخلص من مبدأ  ـصــل بني السـ ــار اىل مبدأ الف ــلطات ذات الورائف الثالب اشـ وحدة السـ
ــياســـــي ــتبداد الســـ ــلطة  (39)اليت كرســـــت االســـ ــتور قد نص على تكوين الســـ ــافة اىل ذلك جند ان الدســـ ، اضـــ

ــريعية من جملســـني ومها جملس النواب وجملس االحتاد  ــجاماً داخل (40)التشـ ، ومن هنا جند يف هذا املبدأ انسـ
عملية تشـكيل جملس االحتاد امر مرهون بقانون يسـنه جملس السـلطة التشـريعية، لكن املشـرع الدسـتوري ترك 

النواب الغلبية ثلثي اعضـائه وهنا داللة واضـحة على عدم التوازن داخل السـلطة التشـريعية فضـاًل عن ذلك 
-2005فقد اجل املشـــــــرع الدســـــــتوري العمل بتشـــــــريع قانون جملس االحتاد بعد انتهاء الدورة االنتخابية )

، إما ما خيص التوازن يف السـلطة التنفيذية (41)يشـرع القانون ا اص مبجلس االحتاد   ( وحلد االن مل0092
صـــــــــــــــدي لوزمــات اليت تقع يف األقــاليم، والثــاين هو وقوفهــا على قــدم   فلــه مــدلوالن، األول القــدرة على الت

النواب   اىل "حل جملس  2005فنجد اشــــــــــارة الدســــــــــتور العراقي لعام  (42)املســــــــــاواة مع الربملان االحتادي 
ه أو طلب من رئيس جملس الوزراء ئه بناء على طلب من قبل ثلث اعضـــــــــــائابألغلبية املطلقة لعدد اعضـــــــــــا

 .(43)رئيس اجلمهورية..." ةومبوافق
ــلطة التنفيذية حبل جملس النواب  ــريعية على حســــاب الســ ــلطة التشــ ومما تقدم ميكن القول أن تقوية الســ

ـصـــــــول اختالل يف التوازن بني ا ــلمي كون يؤدي اىل ح لســــــــلطتني مما يؤدي اىل تقويض عملية التداول الســــــ
تلك العملية من اهدافها ومقوما ا التوازن بني الســـــــلطات وهذا ما يقودان اىل القول بعدم وجود توازن بني 

 وهذا يتعاريف مع النظام الدميقراطي. 2005السلطات يف دستور 

 ضعف النظام االنتخايب  -اثنياً:

ــعة النطاق  ادى ضـــعف النظام االنت خايب يف العراق املعروف بطريقة ســـانت ليغو اىل تعددية حزبية واسـ
ــلباً على عمل اجملالس النيابية وفاعلية ادائها، وتفاقم هذا االمر عندما ال جند نســـــــب حمددة تكون  ةاثرت ســـــ

الدائرة النيابية   السـتبعاد الكياانت اليت مل حتصـل عليها النسـبة احملددة من التنافس على مقاعد  اقانوني اً معيار 
عندما توزعها على القوائم الفائزة وذلك للقضـــاء على التعددية الســـياســـية املضـــرة ابلنظام العام الربملاين اليت 
مبوجبها قد تؤخذ اصـــوات املواطنني دون موافقتهم من املرشـــح فيعد ذلك خرقاً للنظام الدســـتوري وابلوقت 

 
 .12-11ص ،2016  ،بغداد ،دار الرضوان للنشر والتوزيع ،1ط،احلدود الدستورية حلل الربملان ،د. علي سعد عمران  -37
 . 16ص   ،2008  ،25العدد    ،حبث منشور يف جملة القانون املقارن  ،مًال النظام االحتادي يف العراق  ،عدانن عاجل عبيدد.    -38
 .2005( من دستور مجهورية العراق لعام 47املادة ) :ينظر -39
 .2005( من دستور مجهورية العراق لعام 48ينظر: املادة ) -40
 .2005رية العراق لعام ( من دستور مجهو 137 ،65املواد ) :ينظر -41
 ،2014  ،بغداد  ،دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع  ،1ط  ،القانون الدستوري والنظام السياسي  ،د. ساجد حممد الزاملي  -42

 .448ص
 .2005من دستور مجهورية العراق لعام  (/أوالً 64)املادة  :ينظر -43
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د فيها صــالحية النظام االنتخايب شــرطاً اســاســياً هلا. وهذا ما معوقاً لعملية التداول الســلمي الذي يعه  نفســ  
ــوات عدد من الناخبني هلم دون ان  ــلطة بطريقة نقل اصــــ ــل اشــــــخاص اىل الســــ حدب يف العراق حني وصــــ

 .(44)ينتخبوهم وادى ذلك اىل تشويه العملية الدميقراطية يف العراق 
 الفرع الثاين: املعوقات السياسية

  - تتمثل املعوقات السياسية للتداول السلمي للسلطة بضعف التنظيم احلزيب , وضعف املعارضة احلزبية:
 ضعف التنظيم احلزيب -أوالُ:

ــم احلزب يكون مبـثاـبة   الشــــــــــــــك ان اي دوـلة من دول العـامل ال ـبد هلـا من وجود تنظيم يطلق علـيه اســــــــــــ
الســـــــياســـــــي يف تلك الدولة، فالتنظيم احلزيب هو الواجهة اليت ميكن من خالهلا التعرف على شـــــــكل النظام  

، وابلرجوع اىل اهم عناصـــــــــــر (45)االطار أو املنهج الذي يتخذت احلزب يف حتقيق االهداف اليت ينشـــــــــــدها  
ـصــر التنظيم وهو الربانمج الذي يرتبط بســـياســـات احلزب وهدفه يف  احلزب الســـياســـي، جندت يتمحور يف عن

 ة، إذ ان اهم العوامل اليت تؤثر يف التنظيم احلزيب هي درج (46)السـياسـي   الوصـول اىل السـلطة وتنفيذ برانجمه
، فضــــاًل عن وجود ايدلوجية اســــد مشــــروعه  (47)وعي الشــــعب ودرجة تطور احلزب عن املراحل الســــابقة  

الســياســي،إذ يتطلب ذلك تعريف االشــخاص الفكار احلزب وتفاصــيل املشــروع الســياســي من خالل اقامة 
ــلطة من خالل العملية (48)هرات وتوزيع املنشــــــورات الندوات واملظا ــاءت للوصــــــول اىل الســــ ، ويســــــعى اعضــــ

فال يتحقق التداول الســـــلمي للســـــلطة إذا كان تنظيم احلزب ، (49)االنتخابية حىت ينفذ برانجمه الذي يتبنات  
الدميقراطية االخرى داخل تنظيماً ضــــعيفاً ال يقوم على اســــاا االميان بذلك املبدأ وكذلك االميان ابملبادئ 

احلزب كاختيار رئيس احلزب واالعضــــــــــاء وتنوع االهداف وعدم  ميش املرأة والشــــــــــباب يف املشــــــــــاركة فيه 
مبدأ التداول الســــلمي للســــلطة، إذ   ةواحتكار الســــلطة، إذ ان ضــــعف التنظيم احلزيب له خلثري فعال يف عرقل

لية من اجل حتقيق اهدافه ابلوصــول اىل الســلطة  ادى ذلك الضــعف اىل عدم لكني احلزب من العمل بفعا
ــياســـــــــــــي احلزب يعكس ما يدور داخله من  هذا من انحية، ومن انحية اخرى فأنّ   (50)وتنفيذ برانجمه الســـــــــــ

اهداف ومبادئ فاذا غابت اهداف الدميقراطية والتداول الســـلمي للســـلطة على املســـتوى الداخلي للحزب  
ئ الدميقراطية والتداول الســـلمي للســـلطة، فكيف حيقق ذلك وهو فأن ذلك احلزب ال يســـتطيع حتقيق مباد

 36إما فيما يتعلق ابلعراق وبعد صــدور قانون االحزاب الســياســية رقم  ،(51)قائم على التهميش واالقصــاء  
ـــنه   صــــــــــــــري والطـائفي والقومي، وكـذـلك خلكـيدت على اعتمـاد   20015لســــــــــــ وخلكـيدت على اـنب املـيل العن

 
 .60ص  ،1972 ،بغداد  ، دار السالم ،1ط ،االحزاب السياسية والنظم احلزبية ،د. مشران محادي  -44
 .60ص ،املصدر السابق :ينظر -45
 .163ص ، 2000 ،اجلزائر ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،املدخل اىل علم السياسة ،د. انجي عبد النور -46
 .222ص ،1996 ، بريوت ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،الدساتري واملؤسسات السياسية ،د. امساعيل الغزال -47
 .89ص ، 2010 ،مؤسسة العرف للطباعة والنشر ،1ط،القانون الدستوري والنظم السياسية ،د. جواد اهلنداوي -48
 ، حبث منشور يف جملة الدراسات القانونية والسياسية  ، االحزاب السياسية ودورها يف احلياة الدميقراطية  ،د. عامر فاخوري  -49

 .90ص، 2004 ،العدد التجريحم
 .15ص ، 2005 ،بال مكان نشر ،نشاطها( ، نشأ ا ،االحزاب السياسية )امهيتها ،د. سعاد الشرقاوي -50
 ، اجمللة األكادميية العراقية )جملة جامعة تكريت(   ،مبدأ التداول للسلطة وافاق وتطبيقه يف العراق  ،د. فوزي حسني سلمان  -51
 .50ص ،2006
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، اال ان الواقع يشــــــري عكس ما تتبنات هذت (52)ميقراطية يف اختيار القيادات احلزبية االســــــاليب واالليات الد
االحزاب يف انظمتها الداخلية، إذ جند ان الزعامة يف هذت االحزاب دائمة والوجود القيادية متكررة، ووجود  

صــــ  ـصـــايب الشــــخ ية على  عجز واضــــح هلذت االحزاب يف اســــتقطاب خمتلف الشــــرائح واملكوانت، وتغليب امل
ــلباً على عملية التداول الســـــلمي للســـــلطة، فضـــــاًل عن عدم  حســـــاب االهداف، وهذا ما جندت قد يؤثر ســـ

 وجود قواعد مستقرة للعملية الدميقراطية.
 ضعف املعارضة السياسية -اثنياُ:
من بني اهم املعوقات اليت تعدم التداول الســــــــــلمي للســــــــــلطة، هو عدم االعرتاف بوجود معارضــــــــــة  ن  إ

ة حتقق التوازن الســـياســـي وتقف بوجه االســـتبداد ابملوقف املضـــاد، وتؤمن بعملية التداول الســـلمي ســـياســـي
، فضــــاًل عن ذلك فأن املعارضــــة الســــياســــية تعمل على الوصــــول اىل الســــلطة عرب االنتخاابت (53)للســــلطة

ــيـاغـ (54) ت االنتقـادات  هـذ  ة، فهي ال تكتفي بتوجيـه االنتقـادات اىل احلكومـة، بـل تتعـداهـا اىل اعـداد وصــــــــــــ
ضمن خطة متكاملة واضحة يف برانجمها السياسي ألجل الوصول اىل هذا اهلدف واقناع املواطنني  ا، وان 
تكون بدياًل للســياســة املتبعة من قبل الســلطة احلاكمة، ولكي حيوز برانمج املعارضــة ثقة الشــعب ال بد من 

صــــــــــــــف ابلواقعــة وا  ان يكون ذلــك الربانمج قــابالً  لطموح  و حتقيق التغيري الــذي يرغــب فيــه للتحقيق ومت
ــبياً، وذلك الن  ،(55)املواطنون   ــية ضـــــعيفة نســـ ــياســـ ــة الســـ إما يف العراق فالوضـــــع خمتلف، إذ تكون املعارضـــ

الكتل الربملانية الكبرية قد اســتحوذت على املناصــب الســيادية يف مؤســســة الرائســة ومؤســســة الربملان، ومن 
ــغ ـصــــــــ ــتطيع يف اعماله مث، بقيت الكتل الربملانية ال رية اليت ال للك االغلبية املطلقة يف جملس النواب ال تســـــــــ

 .(56)ومواقفه، وبقيت السيطرة للكتل الكبرية وحدها 
ومما تقدم ميكن القول أن انعدام املعارضـة السـياسـية على اريف الواقع ادى اىل ضـعف التداول السـلمي 

وجوت تكررت ذا ا ووصــــول اشــــخاص اىل الســــلطة  االحزاب الســــياســــية الكبرية نفســــها وال تللســــلطة وبقي
ليس هلم ثقل سـياسـي وشـعحم وهذا ما يبىن بسـلطة التوافقات السـياسـية واالتفاقات اجلانبية وهو ماال حيقق 

 ملبادئ الدميقراطية وعملية التداول السلمي.
 األخرىالفرع الثالث: املعوقات 

تتعلق   اخرى  معوقات  والسياسية  القانونية  املعوقات  جانب  إىل  للسلطة  السلمي  التداول  يعرتى  قد 
 -بضعف العوامل االجتماعية واالقتصادية هذا من جانب , ومن جانب اخر تتعلق ابلطائفية :

 
 .2015لسنه  36( من قانون االحزاب رقم 6/ أواًل( واملادة )5املادة ) :ينظر -52
الدولية )عريب   ، حسني راهر  -53 السياسية  املصلحات  والنشر   ،فرنسي(  ،انكليزي  ،معجم  للدراسات  اجلامعية  املؤسسة  جملة 
 .357ص ،2013  ،بريوت ،والتوزيع

  ، امعة بغداد ج  ،كلية العلوم السياسية  ،رسالة ماجستري  ،دور املعارضة السياسية يف النظام السياسي العريب  ،ورقاء حممد كري   -54
 .17ص ،2008
 ، 1ط  ،املعارضة السياسية والضماانت الدستورية لعملها )دراسة قانونية سياسية حتليليه مقارنه(  ،سربست مصطفى رشيد  -55

 .71ص ، 2011 ،دهوك ،مطبعة خاين
 .304ص ،2014 ،النجف االشرف ،مكتبه دار السالم القانونية ،النظم السياسية املعاصرة ،د. علي هادي الشكراوي -56
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 ضعف العوامل االجتماعية واالقتصادية -أواًل:

ــادية اثر ابلغ يف  ـصــــــ النهويف يف البلدان من شـــــــــىت انواع الظلم واالضـــــــــطهاد للعوامل االجتماعية واالقت
اىل تركيبة  2005والتخلص من االنتهاكات املســــــتمرة للحقوق واحلرايت، فقد اشــــــار دســــــتور العراق لعام 

ــاا   ــرة هي اســـ ــائر والقبائل، واقر الن االســـ اجملتمع العراقي من القوميات املتعددة واملذاهب واالداين والعشـــ
إذ ان   ،(57)هــذت العوامــل هي تركيبــة اجملتمع االجتمــاعيــة    دابحلفــاظ على كيــالــا،إذ تعــ   اجملتمع والزم الــدولــة

ــاا االنتمـاء اـلذاا بعـيداً عن االنتمـاء الوطين ادى اىل ضــــــــــــــعف هيكلـية اجملتمع   توزيع الوالءات على اســــــــــــ
صــــــــــــــادية قد (58)العراقي، ومن مث، يؤثر ذلك على عملية التداول الســــــــــــــلمي  ، كذلك جند ان العوامل االقت

ــار البطالة وعدم توفري فرص العمل وامهال القطاع ا اص،  لعبت دوراً يف التأثري على ارادة الناخبني، فانتشــ
وارهاق القطاع احلكومي بكم من املورفني واسـتغالل الورائف من قبل االحزاب وفريف الرسـوم والضـرائب 

ـصـــــورة مضــــــاعفة كل ذلك  إذ جند تردي الواقع  ،(59)اً مباشــــــراً على ارادة الناخب يف تغيري احلكم خلثري  ثرّ أب
ـصـــــــول مظاهرات كبرية يف اغلب احملافظات العراقية  ا دمي من ســــــــوء الكهرابء وازمة الســــــــكن ادى اىل ح

، إذ نرى ان تلــك املظــاهرات تكــاد تكون قــد  2015للمطــالبــة بتحســــــــــــــني الواقع ا ــدمي وذلــك يف عــام  
 .(60)حلكومة،ألن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها افقدت شرعية ا

صــادية واالجتماعية هلا خلثري يف عملية التداول الســلمي  وخالصــة ما تقدم ميكن القول ان العوامل االقت
 للسلطة وعدم االهتمام  ا يؤدي اىل تعويق هذا املبدأ.

 الطائفية -اثنياً:
ــلطة    2003بدأت بذور الطائفية يف العراق عندما قام احلاكم املدين بعد عام  ــيم الســـــــ بول برمير بتقســـــــ

على اســـــــاا طائفي ومناطقي، وزج التفرقة الســـــــياســـــــية بشـــــــكل تكتالت لثلت الن تكون رائســـــــة اجمللس  
ة لوكراد، ومن هنا التشــريعي للطائفة الســنية، ورائســة الســلطة التنفيذية للطائفة الشــيعية، ورائســة اجلمهوري

، 2005بدأت الصورة املشوهة للعملية الدميقراطية يف العراق، إذ حصلت تشوهات يف دستور العراق لعام  
ـصــايب املشـــرتكة  ـصــبية الفئوية اليت تتحكم مبشـــاعر االفراد وســـلوكهم بعيداً عن الوطنية وامل فأصـــبح ملغماً ابلع

ــة عندما العامة لوفراد، وتبعاً لذلك اخذت التيارات احل ــية تنحرف ابلعملية الدميقراطية وخاصــ ــياســ ربية الســ
 .(61)اصبحت لتلك وحتتضن فصائل عسكرية مسلحة تؤمن ابحملاصصة الطائفية والوحدوية والفئوية 

ــيم   ــغلت بتقســــ ــكيل حكومات توافقية انشــــ ــراعات الطائفية ادت اىل تشــــ ـصـــ مما تقدم ميكن القول أن ال
اىل خروج حكومات غري منســــــــجمة واصــــــــبحت العملية الدميقراطية  املناصــــــــب والســــــــيطرة عليها، مما ادى

 اانب الصواب، ومن مث، ادى ذلك اىل جعل الطائفية معوقاً يف تداول السلطة.
 

 .2005/ اثنياً( من دستور مجهورية العراق لعام 45 ،9 ،2،3املواد ) :ينظر -57
 .40ص ،2017  ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستري ،الفيدرالية يف العراق املعوقات واحملكمات ،عبد العظيم جرب حافظ -58
جامعة   ،حبث منشور يف جملة العلوم السياسية  ،عربية )دراسة حتليله(التحوالت السياسية يف البلدان ال  ،د. امحد فاضل ابسم  -59

 .وما بعدها 75ص ،2013 ، 47العدد  ، بغداد
 .2005( من دستور مجهورية العراق لعام 5املادة ) :ينظر -60
 ،2017  ،دادبغ  ،رسالة ماجستري  ،2005توازن السلطة وفاعلية النظام السياسي يف دستور العراق لعام    ،فالح مطرود مزعل  -61

 .وما بعدها 197ص
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 الخاتمة

أوضـــحنا يف حبث مفهوم التداول الســـلمي للســـلطة بني املعوقات والضـــماانت وموقف دســـتور مجهورية 
املوضوع له امهية كبرية يف وقتنا احلال كونه ميثل ضماان اساسيا ضد االستبداد الن هذا    2005العراق لعام  

ـصـــورة عامة وميثل انتهاكا كبريا  والطغيان وضــــد الفكر الدكتاتوري الذي دائما خيلف الدمار يف اجملتمعات ب
 -حلقوق االنسان وحرايته إذ ميكن تلخيص ابرز النتائج والتوصيات وفق االا:

 جأواًل: النتائ
 أوضحت الدراسة ان مبدأ التداول السلمي للسلطة هو الركن االساسي يف االنظمة الدميقراطية. .1
اوضحت الدراسة ان ضمان هذا املبدأ هو ضمان حلقوق االنسان وحرايته ضد التعسف يف استعمال   .2

 السلطة وطغيالا ضد الشعوب.
ــراك ا .3 ــماانت هذا املبدأ هو التعددية احلزبية واشــــ ــح لنا ان ضــــ لشــــــعب يف عملية اختيار حكامهم اتضــــ

 قيت مدة تول السلطة وحتديد عدد مرا ا.و وت
ــتور مجهورـية العراق لـعام   .4 ــلطـة التنفـيذـية وكـذـلك داخـل    2005ان دســــــــــــ يفتقر اىل التوازن داخـل الســــــــــــ

 السلطة التشريعية وبني السلطتني.
 لمي للسلطة.اتضح لنا ان التعددية احلزبية املفرطة لثل معوقا من معوقات التداول الس .5
انه قد تبىن مبدأ التداول الســــــــلمي للســــــــلطة من   2005اتضــــــــح لنا يف دســــــــتور مجهورية العراق لعام  .6

 وضمنا يف ديباجة الدستور وموادت. ةخالل النص عليه صراح 
 ثانيًا: التوصيات

ــرورة اقرار جملس االحتاد وجعل .1 ق متوازان مع جملس النواب  دف حتقي  هنقرتح على املشــــــرع العراقي بضــــ
 مبدأ التداول السلمي للسلطة بصورة صحيحة.

ــرورة اقرار قانون االحزاب لالبتعاد عن التعددية احلزبية املفرطة اليت تشـــكل  .2 ــرع العراقي بضـ نوصـــي املشـ
 معوقا للتداول السلمي.

نوصـــــــــــي بتقرير مســـــــــــؤولية رئيس الســـــــــــلطة التنفيذية بقرار من احملكمة االحتادية العليا بدال من جملس  .3
 حفاظ على التوازن القانوين واالبتعاد عن ا الفات السياسية.النواب لل

ـصــورة واســـعه يف املادة   .4 ـصــطلح القوات املســـلحة واالجهزة االمنية كونه جاء ب نوصـــي بضـــرورة تعريف م
التاســـعة من. الدســـتور والتشـــديد على موضـــوع عدم جواز انتماء افراد تلك املؤســـســـات اىل االحزاب 

 السياسية.واجلمعيات 
 المصادر

 أواًل: الكتب
امساعيل الغزال، الدســــــاتري واملؤســــــســــــات الســــــياســــــية، مؤســــــســــــة عز الدين للطباعة والنشــــــر، بريوت،   .1

 .222، ص1996
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 27:  العدد
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