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 العربي العامل يف الدميقراطي التحول

 منوذجا العراق: السياسي والواقع الدستورية النصوص بني
" Democratic transformation in the Arab world between the 

constitutional provisions and the political reality: Iraq model" 

 (1) مهدي ليث نور: د

 
 احلرية عن يعرب أحدمها اإلنسانية، للعالقات متناقضني وجهني عن نسايناإل التاريخ كشف

 الكفاح من سلسلة اإلنساين التاريخ كان ذلك أجل ومن واالستبداد، القهر عن يعرب واآلخر

ع والنضال  ذاته هو واملساواة والعدالة واحلرية بالسالم احللم كان و الوجهني، هذين بني والرصا

 مع االتفاق يمكن وهلذا. العصور أقدم منذ والفالسفة املفكرين من العديد إليه سعى الذي احللم

 حتتاج ولكنها الفاسد، االستبداد نظام رحم من جاهزة تولد ال الديمقراطية إن:)تقول التي الفكرة

 هي بل جاهزة، طبية وصفة طريق من تتحقق ولن مل العملية فهذه( الصفر من وعميل نظري بناء اىل

 .معقدة ثقافية اجتامعية، اقتصادية، سياسية، صريورة عملية مراال واقع يف

 املعوقات من العديد العربية البالد يف الديمقراطية التحوالت مستقبل مسألة يف تربز حيث

قع يف جذرية تغيريات أجراء سبيل يف تقف التي  وهتيء تعد التي والعوامل جهة، من العريب الوا

قع قع هذا أساسيات يف الكربى التحول عملية حلدوث استعدادا الوا قع. أخرى جهة من الوا  فالوا

 التحول أو التغيري تقاوم التي الثبات قوى العنارص، أو القوى من نوعني يملك حقيقته يف العريب

قع املرسح وتعد األرضية توفر التي التجدد وقوى املفاجئ  .  اجلديد للوا

 التطور موجة صعيد عىل ختلفا العامل مناطق أكثر من يعد   العريب الوطن ان يف والشك

 كثرة إىل بالطبع ذلك ويرجع العرشين، القرن من األخري الربع خالل العامل شهدها التي الديمقراطي

. العريب الوطن يف الديمقراطي التحول عملية وتعرقل عرقلت التي واخلارجية الداخلية املعوقات

 القوى بعض هناك إن حيث منه، الفكاك يمكن ال قدر واالستبداد التسلط إن يعني ال هذا ولكن

 بصورة ولو التسلطية واهلياكل البنى تفكيك اجتاه يف تعمل ان يمكن أو تعمل التي واملتغريات

 أن مفادها العريب الوطن يف هبا يعتد قطاعات لدى قناعة وجود ظل يف وبخاصة تدرجيية،

 األساسية والرشوط املتطلبات إحدى هي املشوهة، أو الشكلية وليست احلقيقية الديمقراطية

                                                             

( (ء كلية مساعد مدرس  .العراق - القانون قسم - اجلامعة االرسا
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 ضوئه يف يمكن مؤسيس سيايس إطار أفضل هي فالديمقراطية الراهن، العريب املأزق من للخروج

 أو عيوب بال نظام هي الديمقراطية أن يعني ال هذا أن كام املشكالت، تلك مع بفاعلية التعامل

 لتحجيمها، الالزمة الضوابط ووضع ا،هب الوعي يتعني التي وسلبياهتا عيوهبا هلا أن حيث سلبيات،

 .  ديمقراطية بأساليب تصحيحها يمكن وسلبياهتا الديمقراطية مشكالت فان أخرى وبعبارة

 وتعثر العريب الوطن يف التسلطية جتذر إىل أدت قد وخارجية داخلية عوامل هناك كانت واذا

 تعزيز اجتاه يف تعمل ان يمكن أو تعمل وخارجية داخلية متغريات هناك فان الديمقراطية، حماوالت

 صعيد عىل تقدما األكثر العربية الدول يف والسيام الراهن، الوقت يف الديمقراطي التطور عملية

قع شهد فقد واملؤسيس، السيايس التطور عملية ه التجديد من حاالت العريب الوا  احليوية لقوا

قع نسيج يف نابضا وحيويا الأصي وجودا لتمثل العريب احلضاري االنبعاث ظاهرة واستمرت  الوا

 .العريب

 شهد ،(2003 نيسان 9) يف السابق النظام تغيري فمنذ( البحث موضوع)  بالعراق يتعلق وفيام

 واخلطوات بالعمليات القيام عن وفعليا رسميا احلديث بدء حيث جديدة، تارخيية مرحلة العراق

 يعد ،العراق يف ديمقراطي حتول انجاز ان إال العراق، يف الديمقراطي التحول عملية ختدم التي

 رصد هو هنا اهلدف فإن   ولذلك ،الزمن من نسبيا   طويلة مدة وستستغرق ،ومعقدة صعبة عملية

 او الرتاجع عمليات واسترشاف العراق، يف الديمقراطي التحول ومعوقات مقومات اهم وحتليل

 عملية يف تأثرياهتا وطبيعة عادهاواب خلفياهتا اىل والتعرف التحول، هذا مسارات يف التقدم

ق كان اذا ما ملعرفة الدمقرطة،  املستقبل خالل وراسخا   مستقرا   ديمقراطيا   نظاما   سيشهد العرا

 جماالت يف اخفاقات مع نسبية نجاحات أم التحول، نحو ومؤرشات بوادر أم املنظور، القريب

 خربته حيث من العراقي معاملجت وخصوصية بطبيعة مرتبطة بنيوية مشكالت نتيجة ،اخرى

 هلا اخرى ومشكالت السياسية، وثقافته االجتامعية، وتركيبته السيايس، الصعيد عىل التارخيية

 بعض تستغرق سوف معاجلتها ان: واالرجح التحول، هذا يف واملحتملة القائمة السلبية تأثرياهتا

 . البعض بعضها مع التحول معوقات تداخل نتيجة الوقت

 البحث هدف
، كبريا  سياسيا تغيريا  م2003 نيسان يف العراق شهد  متعددة، عوامل لتفاعل نتيجة جاء ومؤثرا

 آفاقا وفتحت وخماوف، وهواجس تداعيات ولدت دولية، وأخرى وإقليمية، داخلية، حملية،

 كام الديمقراطية بتحقيق اآلمال جانب اىل وميول، واجتاهات وأفكار لطموحات مناخات وخلقت

قي، لشعبا هبا حيلم  وليس للمواطن األولوية فيه تكون سيايس نظام حتقيق نحو الساعي العرا

 .للحاكم
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 مع املنشود التحول امكانات دون حتول التي الوهن مواطن تشخيص: اىل بحثنا يف ونتطلع

قية الدولة متتلك حتى املواطن تلك ملعاجلة السبل افضل حتديد  نيسان9) بعد فيام الناشئة العرا

 دولة) القانون بسيادة ملتزمة كدولة منها املطلوب الدور اىل مستقبلية ونظره واضحة ؤيار ،(2003

 واالنتقال التحول، وبرامج واخلطط، السياسات، ورسم ،االهداف حتديد عىل قادرة( مؤسسات

 اخلدمات، يتلقون كمستهلكني ال املواطنني اىل تنظر فاعلة ادارة ظل يف الديمقراطي التامسك نحو

 وحتسني اداءها بتطوير االدارة إللزام التغيري، وفرض ،القرار صنع يف يشاركون مواطننيك بل

 الديمقراطي التحول عملية فإن   ولذا القصوى، العناية الشفافية موضوع إيالء يتطلب مما خدماهتا،

قي السيايس النظام اربكت التي االثقال نتيجة وتدرجيية، جزئية حلوال تتطلب العراق يف  العرا

 ملشكالته املحتملة املستقبلية للمواجهة وامكاناته طاقاته من يسري غري جزء واستنفذت اجلديد،

 (.والدولية االقليمية) واخلارجية الداخلية

 :البحث أهمية
 منطقة يف السياسية النظم تشهده ملا بالنظر خاصة بأمهية الديمقراطي التحول موضوع حيظى

 بتطبيق املطالبني نربة ارتفعت ولقد ،الديمقراطية نحو توانتقاال تطورات من االوسط الرشق

 من أكثر ربام املايض، القرن من األخريين العقدين خالل العربية املنطقة يف الديمقراطية التحوالت

 نظم وإقامة االستبدادية النظم إزاحة من أكثر يتطلب ال األمر وكأن بدا فيام أخرى، منطقة أي

 . الغرب يف جودمو ما غرار عىل ديمقراطية

 انطلقت منها وكثريا   عديدة ودراسات باهتامم حظيت قد الديمقراطية، قضية ان فيه، الشك مما

 البعض فوصل العريب الوطن يف اإلنسان وحقوق الديمقراطية أزمة أسباب يف لتبحث تساؤالت من

 عقبة بالوقوف إياها تهمةم القائمة، العربية السياسية األنظمة إىل األزمة أسباب ترجع نتائج إىل منها

 االقتصادي الوضع إىل ذلك أسباب اآلخر البعض يرجع بينام الديمقراطية، التحوالت وجه يف

 فإن وبالتايل املجتمعية، للمنظومة التقدم مظاهر من مظهر أي طياته يف حيمل ال الذي العريب

 بني القائمة العالقات بيعةوط املنظومة هذه بنية يف إخالل إىل أدى االقتصادي اجلانب يف التخلف

 بعيدة التزال احلقيقية الديمقراطية ان يعني مما سيايس، والثقافية واالجتامعية السياسية عنارصها

 جهد بذل إىل حيتاج الديمقراطي للحكم عميل مرشوع حول تفاهم إىل الوصول يزال وال املنال،

 التغيري أمهية من العراق يف الديمقراطي حولالت اختيار ويأيت. العربية األقطار من كثري يف جدا   واسع

ق الفرصة التغيري هذا اتاح اذ ،(2003) العام من نيسان من التاسع يف العراق يف حصل الذي  للعرا

 العراق يف الديمقراطي التحول ان إال ،السيايس االستبداد من طويلة عقود بعد الديمقراطية ملامرسة

 االقليمية) اخلارجية املؤثرات مع تتفاعل كانت التي الداخلية املعوقات من العديد يواجه

 .خمتلفة ومتغريات ومواقف مراحل وعىل ،(والدولية
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  الدراسة فرضية
 ناشئة، زالت ما العراق يف الديمقراطي التحول عملية ان: مؤداها فرضية من الدراسة تنطلق

 اىل ونقله لتطويره سعيوال حتقق، ما عىل للمحافظة متعددة جهود وتتطلب الطريق، بداية ويف

 بعادبأ حمدقة( ودولية اقليمية) وخارجية داخلية حتديات يواجه االمر ان اال الديمقراطي، التامسك

 وتتفاوت االسباب، من جمموعة حمصلة التحول الن الرتسيخ، نحو لالنتقال التحول ومستويات

 .اخرى اىل دولة من الديمقراطية اىل املؤدية االسباب جمموعة

  البحث يةهيكل
 لدراسة/ األول املبحث كرس ،واخلامتة املقدمة عن فضال ،مباحث بثالثة الدراسة انتظمت

 بالرشوط صتخيو االول مطلبني اىل تقسيمه وتم ،الديمقراطي للتحول الدستورية الرشوط

د اخلاصة الدستورية بالرشوط فيختص الثاين اما بالسلطة اخلاصة الدستورية  .باألفرا

 هذا وسلط ،2003 بعد الديمقراطي التحول معوقات بدراسة أختص/  الثاين املبحث اما

قع عىل الضوء املبحث  طلبملا أما االول املطلب يف نبحثه ما وهذا التحول عىل واثره السيايس الوا

 9) بعد ما العراق يف الديمقراطي التحول عىل املجتمعي السايس الوعي اثر: ليوضح جاء فقد الثاين

 .دور دراسة خالل من ،(2003 نيسان

Abstract: 
Human history revealed two contradictory aspect of human 

relations: one expresses the freedom and the other the oppression and 

tyranny .for this ,human history was a series of struggle, strife and 

conflict between these two sides .The dream of peace ,freedom ,justice 

and equality was the same dream sought by many thinkers and 

philosophers since ancient times .Therefore, it is possible to agree 

with the idea that democracy is not born ready from the womb of a 

corrupt despotic regime ,but it needs theoretical and practical 

construction from scratch. This process has not and will not be 

achieved from the methods of ready prescription ,but it is in fact a 

political ,economic ,cultural and social complex outcome process. 

Many obstacles stand out in the question of the future of 

democratic transformations in the Arab countries ,which stands in the 

way of radical changes in the Arab reality on one hand ,and the factors 
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that prepare and enable the reality in preparation for the major 

transformation in the fundamentals of this reality on the other hand 

.The Arab reality in fact has two types of forces or elements ,the 

stability forces that resists the expression or the sudden transformation 

and the regenerative forces that provide the background and prepare 

the theater of the new reality. There is no doubt that the Arab world is 

one of the most back ward areas of the world in terms of the wave of 

democratic development witnessed by the world during the last 

quarter of the twentieth century .This is due ,of course ,to the large 

number of internal and external obstacles that hindered and is 

hindering the process of democratic transformation in the Arab world 

.But this does not mean that authoritarianism and tyranny cannot be 

abandoned .As there are some forces and variables that work or can 

work in the direction of dismantling structures and authoritarian 

skeletons albeit gradually ,especially in light of the conviction of 

sectros in the Arab world that real democracy is not the formal or 

distorted one.it is one of the basic requirements and conditions to get 

out of the current Arab impasse. Democracy is the best institutional 

political framework in light of which it can be dealt effectively with 

these problems .nor does this mean that democracy is a system 

without flaws or disadvantages ,as it has its disadvantages and 

disadvantages to be aware of them developing the necessary controls 

to reduce them.in other words ,the problems and disadvantages of 

democracy can be corrected in democratic. If there are internal and 

external factors have led to the root of authoritarianism in the Arab 

world and stumbled attempts of democracy ,then there are internal and 

external variables working or can work in the direction of promoting 

the process of democratic development at the moment ,especially in 

the more advanced Arab countries in the process of political and 

institutional development. The Arab reality witnessed cases of 
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renewal of its vital forces ,so the Phenomenon of Arab cultural 

renaissance continued to represent a genuine and vibrant presence in 

the fabric of Arab reality   .  

 With regard to Iraq , the subject of research ,since the change of 

the former regime on April 9,2003, Iraq witnessed a new historical 

phase. Where it’s started to talk officially and effectively about the 

operation and steps that serve the process of democratic transition in 

Iraq. But the achievement of a democratic transition in Iraq is a 

difficult and complex process. It will take a long period of time, 

therefore, the goal here is to monitor and analyze the most important 

elements and obstacles to the democratic transition in Iraq looking at 

the process of regression or progress in course of this transformation 

identifying the background and dimensions and the nature of their 

effects in the process of democracy to see if Iraq 

 Will see a firm and stable democratic system in the foreseeable 

future ,or signs and indicator towards transformation, or relative 

successes with failures in other areas, as a result of structural problems 

related to the nature and privacy of Iraq society in terms of historical 

experience at the political level, its social structure, its political 

culture, and other problems having negative effects existing and 

potential in this transformation it’s likely that their treatment will take 

some time due to the overlap of the obstacles of transformation with 

each other. 

 The research was organized by three topics, as well as the 

introduction and conclusion . The first topic was devoted to studying 

the constitutional conditions of democratic transformation.it was 

divided into two demands; the first deals in with the constitutional 

requirements of the authority, whereas the second is specialized in the 

conditions of the constitutional requirements of individuals . 
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 The second topic specialized in studying the obstacles to 

democratic transformation after 2003 , this topic highlights the 

political reality and it’s impact on transformation, and this is what we 

are looking at in the first requirement. The second requirement is to 

clarify the impact of societal political awareness on the democratic 

transition in Iraq after April 9 , 2003 by studying the role of political 

and party forces in the political field, and also in the role of social and 

economic forces. While we explained in the third topic of this research 

the factors of the success of the democratic transition in Iraq after 9 

April 2003 which affect the work and progress of the transformation 

through two requirements: the first one addressed the activation of the 

role of constitutional institutions, whereas the second requirement 

dealt with activating the role of civil society organizations. 

 

 املقدمة
 احلياة شؤون تنظيم يف اإلنساين النظام اليه وصل ما ارقى من الديمقراطي التحول فكرة تعد

 تنظيم عىل الدساتري حترص كذلك مشرتكة، ومصالح أهداف عن يعرب حمدد توافقي اطار وفق

 فيعد الدستور، يف عليها النص خالل من اإلنسان حقوق ومحاية باألفراد وعالقتها احلكم شؤون

 القوانني سيد يعد لذلك واملحكومني، احلكام بني والفيصل الديمقراطي نظامها مرآة الدولة دستور

 األساسية والقواعد العامة والقانونية الديمقراطية املبادئ الدستور يتضمن حيث هرمها، وقمة

 لقوانني ماال املرجعية فيعترب درجة، منها االدنى القواعد هلا ختضع والتي الديمقراطية، ملامرسة

 واالقتصادي واالجتامعي السيايس املسار ثمرة يعترب الديمقراطية األنظمة يف والدستور. الدولة

 .الشعوب هبا متر التي املحطات يلخص والثقايف

 وآمال رغبات عن يعرب الذي الديمقراطية حلم هو بل فحسب قانونية وثيقة ليس فالدستور

 كانت احللم هلذا ترمجة الدستور هذا كان وكلام ن،لقرو تصل قد طويلة لسنوات شعب وطموحات

 يمثل فالدستور اقرص، حياته تكون الشعب متثل ال معينة فئة ألفكار ترمجة كان وكلام اطول حياته

 واالجتامعية السياسية وضاعلأل انعكاس هي الدستورية فاألحكام الدولة، لقوانني املرجعية

كبة ينبغي حيث اهب وتتأثر تؤثر املجتمع، يف واالقتصادية ء التطور موا  الرضورية التعديالت بإجرا

 او التعديالت هذه وان بالديمقراطية، االلتزام قبيل من شك ادنى بال وهذا الدستورية، الوثيقة عىل
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 يف الشعب حلم الدستور الن الدستوري القانون اساتذة عىل يقترص ان ينبغي ال الدستور اعداد

 الدول عملت ولذلك ،(1)إلعداده الشعب طوائف كل ارشاك بجي ثم ومن الديمقراطي التحول

ر حتقيق مع يتامشى بام الدستور اعداد عمليات يف الديمقراطية املشاركة دائرة توسيع عىل  االستقرا

عات التوتر من واحلد املؤسيس والتوازن  . املجتمع يف والرصا

 : البحث هدف
، ا كبري سياسيا تغيريا  م2003 نيسان يف العراق شهد  متعددة، عوامل لتفاعل نتيجة جاء ومؤثرا

 آفاقا وفتحت وخماوف، وهواجس تداعيات ولدت دولية، وُأخرى وإقليمية، داخلية، حملية،

 كام الديمقراطية بتحقيق اآلمال جانب اىل وميول، واجتاهات وأفكار لطموحات مناخات وخلقت

قي، الشعب هبا حيلم  وليس للمواطن األولوية فيه كونت سيايس نظام حتقيق نحو الساعي العرا

 . للحاكم

 مع املنشود التحول امكانات دون حتول التي الوهن مواطن تشخيص: اىل بحثنا يف ونتطلع

قية الدولة متتلك حتى املواطن تلك ملعاجلة السبل افضل حتديد  نيسان9) بعد فيام الناشئة العرا

 دولة) القانون بسيادة ملتزمة كدولة منها املطلوب الدور اىل مستقبلية ونظره واضحة رؤيا ،(2003

 واالنتقال التحول، وبرامج واخلطط، السياسات، ورسم األهداف، حتديد عىل قادرة( مؤسسات

 اخلدمات، يتلقون كمستهلكني ال املواطنني اىل تنظر فاعلة ادارة ظل يف الديمقراطي التامسك نحو

 وحتسني اداءها بتطوير االدارة إللزام ،التغيري وفرض القرار، صنع يف يشاركون كمواطنني بل

 الديمقراطي التحول عملية فإن   ولذا القصوى، العناية الشفافية موضوع إيالء يتطلب مما خدماهتا،

قي السيايس النظام اربكت التي االثقال نتيجة وتدرجيية، جزئية حلوال تتطلب العراق يف  العرا

 ملشكالته املحتملة املستقبلية للمواجهة امكاناتهو طاقاته من يسري غري جزء واستنفذت اجلديد،

 (. والدولية االقليمية) واخلارجية الداخلية

 :البحث أهمية
 منطقة يف السياسية النظم تشهده ملا بالنظر خاصة بأمهية الديمقراطي التحول موضوع حيظى

 بتطبيق لبنياملطا نربة ارتفعت ولقد الديمقراطية، نحو وانتقاالت تطورات من االوسط الرشق

 من أكثر ربام املايض، القرن من األخريين العقدين خالل العربية املنطقة يف الديمقراطية التحوالت

 نظم وإقامة االستبدادية النظم إزاحة من أكثر يتطلب ال األمر وكأن بدا فيام ُأخرى، منطقة أي

 . الغرب يف موجود ما غرار عىل ديمقراطية

 انطلقت منها وكثريا   عديدة ودراسات باهتامم حظيت قد يمقراطية،الد قضية ان فيه، الشك مما

 البعض فوصل العريب الوطن يف اإلنسان وحقوق الديمقراطية أزمة أسباب يف لتبحث تساؤالت من

                                                             

هيم (1) ر الدستور، وضع كيفية درويش، ابرا  ،2014 القاهرة، ،101849 العدد اكتوبر، جملة يف حوا

 .22ص



 )إصدار خاص(               م                     2018ديسمرب  -األول العدد                  كلية السياسة واالقتصادجملة               

45 

 عقبة بالوقوف إياها متهمة القائمة، العربية السياسية األنظمة إىل األزمة أسباب ترجع نتائج إىل منها

 االقتصادي الوضع إىل ذلك أسباب اآلخر البعض يرجع بينام الديمقراطية، التحوالت وجه يف

 فإن وبالتايل املجتمعية، للمنظومة التقدم مظاهر من مظهر أي طياته يف حيمل ال الذي العريب

 بني القائمة العالقات وطبيعة املنظومة هذه بنية يف إخالل إىل أدى االقتصادي اجلانب يف التخلف

 بعيدة التزال احلقيقية الديمقراطية ان يعني مما سيايس، والثقافية واالجتامعية يةالسياس عنارصها

 جهد بذل إىل حيتاج الديمقراطي للحكم عميل مرشوع حول تفاهم إىل الوصول يزال وال املنال،

 . العربية األقطار من كثري يف جدا   واسع

 التاسع يف العراق يف حصل الذي ريالتغي أمهية من العراق يف الديمقراطي التحول اختيار ويأيت

 عقود بعد الديمقراطية ملامرسة للعراق الفرصة التغيري هذا اتاح اذ ،(2003) العام من نيسان من

 املعوقات من العديد يواجه العراق يف الديمقراطي التحول ان إال السيايس، االستبداد من طويلة

 ومواقف مراحل وعىل ،(والدولية االقليمية) اخلارجية املؤثرات مع تتفاعل كانت التي الداخلية

 .خمتلفة ومتغريات

 : الدراسة فرضية
 ناشئة، زالت ما العراق يف الديمقراطي التحول عملية ان: مؤداها فرضية من الدراسة تنطلق

 اىل ونقله لتطويره والسعي حتقق، ما عىل للمحافظة متعددة جهود وتتطلب الطريق، بداية ويف

 بإبعاد حمدقة( ودولية اقليمية) وخارجية داخلية حتديات يواجه االمر ان اال طي،الديمقرا  التامسك

 وتتفاوت األسباب، من جمموعة حمصلة التحول الن الرتسيخ، نحو لالنتقال التحول ومستويات

 .ُأخرى اىل دولة من الديمقراطية اىل املؤدية األسباب جمموعة

 : البحث هيكلية
 لدراسة/ األول املبحث كرس واخلامتة، املقدمة عن فضال ث،مباح بثالثة الدراسة انتظمت

 بالرشوط وخيتص األول مطلبني اىل تقسيمه وتم الديمقراطي، للتحول الدستورية الرشوط

د اخلاصة الدستورية بالرشوط فيختص الثاين اما بالسلطة اخلاصة الدستورية  .باألفرا

 هذا وسلط ،2003 بعد لديمقراطيا التحول معوقات بدراسة أختص/  الثاين املبحث اما

قع عىل الضوء املبحث  املطلب أما األول املطلب يف نبحثه ما وهذا التحول عىل واثره السيايس الوا

 9) بعد ما العراق يف الديمقراطي التحول عىل املجتمعي السيايس الوعي اثر: ليوضح جاء فقد الثاين

 وايضا، السياسية الساحة يف الفاعلة واحلزبية السياسية القوى دور دراسة خالل من ،(2003 نيسان

 نجاح عوامل :البحث هذا من الثالث املبحث يف بينَّا حني يف واالقتصادية، االجتامعية القوى دور يف

 خطوات وسري عمل يف تؤثر والتي ،(2003 نيسان 9) بعد ما العراق يف الديمقراطي التحول

 اما الدستورية، املؤسسات دور تفعيل األول لباملط تناول: اثنني مطلبني طريق عن التحول،



 )إصدار خاص(               م                     2018ديسمرب  -األول العدد                  كلية السياسة واالقتصادجملة               

46 

 فيها لنُدون اخلامتة جاءت واخريا  املدين، املجتمع ملؤسسات الدور تفعيل تناول فقد الثاين املطلب

      .إليها توصلنا التي األساسية االستنتاجات أبرز

 : البحث خطة
 .الديمقراطي للتحول الدستورية الرشوط : األول املبحث

 .بالسلطة اخلاصة الدستورية الرشوط:  ألولا املطلب

د اخلاصة الدستورية الرشوط:  الثاين املطلب  .باألفرا

 .2003 بعد الديمقراطي التحول معوقات:  الثاين املبحث

قع:  األول املطلب  .التحول عىل واثره السيايس الوا

 نيسان 9) بعد ما العراق يف الديمقراطي التحول عىل املجتمعي السيايس الوعي اثر:  الثاين املطلب

2003)  

 ( 2003 نيسان 9) بعد ما العراق يف الديمقراطي التحول نجاح عوامل:  الثالث املبحث

  الدستورية املؤسسات دور تفعيل:  األول املطلب

  املدين املجتمع مؤسسات دور تفعيل:  الثاين املطلب

  اخلامتة

 املراجع

 األول املبحث
 الدميقراطي للتحول الدستورية الشروط

 يعترب مثلام و وغريمها، والديمقراطية كالعدل طموحاهتا من العديد حتقيق اىل البرشية تسعى

 بدرجات منه االقرتاب ممكن انه بيد بالكامل، التحقيق صعبة البرشية طموحات من العدل حتقيق

 أحوال ظل يف إال حتصل ال) ألهنا أيضا، املنال صعبة فهي الديمقراطية، هي كذلك ومقبولة، متفاوتة

 .ملتزمة وسلطة ناضج جمتمع تستلزم ،(1)(نادرة اجتامعية

. مصريهم تقرير يف السكان جلميع القدرة تعطي ما حد إىل ألهنا ذاهتا، يف خرير  الديمقراطية)  فـ

 احلكم أنظمة معظم يسودان اللذين واألذى الطغيان من العاديني الناس ختل ص هي عامة، وبصورة

 شاطئ عن بعيدا جترفها عدة أسباب هناك أن غري ،(2)..(أفضل حياة ظروف وتوفر.. السياسية

 للشعب واملعريف الثقايف املستوى يكون فعندما متوقع، هو ما ومنها متوقع غري هو ما منها مرساها،

 بُأكلها، الديمقراطية تأيت أن يصعب فإنه ومضمونا، شكال الديمقراطية استيعاب ملستوى يرقى ال

                                                             

 دراسات مركز ،اسامعيل حاج حيدر. د مراجعة ،طب اخ فاضل حممد ةترمج ،الديمقراطية :تيليل تشارلز (1)

 .21صص ،2010 ،بريوت ،1ط ،العربية الوحدة

 .21ص ،السابق املصدر :تيليل تشارلز (2)



 )إصدار خاص(               م                     2018ديسمرب  -األول العدد                  كلية السياسة واالقتصادجملة               

47 

د أغلبية كانت فإذا ممثليه، اختيار يف الشعب عىل االعتامد هو مقاصدها بني من قراطيةفالديم  أفرا

 املسؤولية، موقع إىل يستحق ال من اختيار اىل سيقود ذلك فان واحلكمة، الوعي ينقصهم الشعب

ال من أغلبية ألن جاهل ملجتمع تصلح ال الديمقراطية إن: ) برناردشو جورج قال وكام  ددستح اجله 

ء فيها تتوافق صلبة، ارضية يستلزم الديمقراطي التحول فان األساس هذا وعىل ،(مصريك  أهوا

 السلطوي شطرهيا يف الديمقراطية هذه حتقيق متطلبات عن غنى ال حيث واملحكومني، احلكام

 .والشعبي

 :االتية املطالب يف نتناوهلا سوف الديمقراطي التحول رشوط ولبيان وعليه

 

 لاألو املطلب
 بالسلطة اخلاصة الدستورية الشروط

 نتناوهلا بالسلطة، ومتعلقة دستورية طبيعة ذات رشوط توفر يستلزم الديمقراطي التحول ان

 : يتيأ فيا تباعا

 ديمقراطية وبطريقة مكتوب دستور وجود رضورة: األول الفرع

 كتابة نا حيث مكتوب، دستور هناك يكون ان وجوب األول ،جزئيني يتضمن الرشط هذا ان

 ابناء بسواعد الدستور يكتب ان الثاين والشطر الديمقراطي، التحول حتقيق قبيل من الدستور

 .ديمقراطية بطريقة أي ممثليهم، او الشعب

 وحلد) الدستور أحكام بوضع ينفردون ،(لدهيم الرغبة حتققت ما اذا) احلكام كان السابق ففي

 هذا عىل يطلق وكان ،(الشعب عن بمعزل ساتريهاد تضع الدكتاتورية األنظمة بعض مازالت االن

 . الوحيدة بإرادته الدستور احلاكم يضع حيث ،"املنحة أسلوب" األسلوب

 مع مقاطعته بل البتعاده الدساتري وضع أساليب من النوع هذا القانونية الدول هجرت وقد

 املكنة اعطيت الديمقراطي التحول مراحل من متطورة مرحلة ففي. الديمقراطي التحول فكرة

ء الطبيعي حقه الشعب فيها يامرس حيث الفاصل، بقراره دستور بوضع الفصل يف للشعب  من سوا

 الشعب فيها يقرر مسودة وضع خالل من او الدستور، إقرار تتوىل تأسيسية مجعية انتخاب خالل

 الرشط اهذ من األول الشطر يتحقق األساس هذا وعىل. الدستوري االستفتاء خالل من هبا رأيه

 .وإقراره الدستور كتابة يف واالخية األوىل الكلمة صاحب هو الشعب بان واملتمثل

 واحلرية، السلطة مها الدولة يف حمورين اهم حتدد قانونية وثيقة الدستور فان اخر جانب من

 .األفراد وحريات حقوق عن وتكشف السيايس، النظام أسس تضع حيث
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 كمفهوم وتطبيقها قراءهتا القانون، دولة قاموس يف إال توجد ال قانونية مفردة" الدستور)" فـ

د ألهنا الشعب، حياة يف تارخيية مناسبة ُيعد قانوين  أو السلطة، شعبية حتقيق فيها يتم التي الفرتة جتس 

الة بمشاركة الدولة تأسيس   .(1)(الشعب عن ورشعية فع 

 ز،بهو توماس مثل فالسفة ودوبوج) التنوير، عرص مث لت الديمقراطية الدساتري فمرحلة

 مع البداية وكانت الديمقراطية أو املستنرية الدساتري تظهر بدأت لوك وجون روسو، جاك وجان

 الدستور صدر ثم ،1788 يونيو 21 عليه صودق الذي األمريكية املتحدة الواليات دستور

 اإلسباين والدستور 1791 سبتمرب 3 يف الفرنيس والدستور ،1791 مايو 3 يف الليتواين البولندي

 الدستور مثل الالتينية وأمريكيا أوروبا جنوب لدساتري ليرباليا   أنموذجا   ُيعد   الذي 1812 عام

 دستور إعالن إىل الرصبية الثورة وأدت .1824 عام املكسيكي الدستور أو ،1822 عام الربتغايل

 .(2)(1811 عام يف بروتو

 السلطات بني الفصل مبدأ :الثاين الفرع

 السلطات، تركيز عن وابتعادا االنجاز، لرصانة حتقيقا واملسؤوليات العمل توزيع ملبدأ وفقا

 .السلطات بني الفصل مبدأ تبلور

 واشخاصها، السلطات تقدمه مما للمحكومني متميزة انتاجية وكمية نوعية حيقق املذكور فاملبدأ

 . متينة وعملية علمية أسس عىل ُيبنى حني سيام ال

 من لشعوهبا احلكومات تقدمه ما تردي اىل يقود ما غالبا   السلطة تركيز أن التاريخ أثبت حيث

 أغراض ملصلحة وحقوقهم املحكومني بحريات االستبداد اىل بالرضورة يقود انه كام خدمات،

 للحاكم ووراثيا   شخصيا   حقا   السلطة من جيعل مما، (3)اخلاصة نزواته وإشباع، الشخصية احلاكم

 ينصاعون وال بأحكامه يتقيدون ال القانون فوق الهنم وملصلحتهم بيدهم السلطة تصبح، واوالده

 العصور إىل السلطات بني الفصل مبدأ نشوء فكرة وتعود. (4)املحكومني عكس عىل بأوامره،

 دور هلم وكان، وأرسطو كأفالطون وفالسفته اإلغريقي السيايس الفكر فيها برع حيث، القديمة

 .(5)داياتهب رسم يف أسايس

                                                             
د. د (1)   ،1ط ،لبنان ـ بريوت ،للمطبوعات املعارف ، السياسية والنظم الدستوري القانون :اهلنداوي جوا

 .39ص ، م2010 ـ ـه1431

 العدد ،عكاظ صحيفة ،مقال ،العامل يف الدساتري سرية املرصي الشقاق إىل محورايب من هاشم، ،احلجديل (2)

 . م 2012 ديسمرب 15  ـه 1434/  2/  2 السبت ،4199
 303ص، 1986 القاهرة، والتوزيع والنرش للطبع العربية النهضة دار، السياسية النظم، بدوي ثروت. د (3)

– 304. 

 .127 – 126ص، 1969، بريوت، العربية النهضة دار، املعارصة السياسية األنظمة، اجلمل حييى. د (4)

 261ص، 1985، اجلامعية الدار، السيايس التنظيم أسس السياسية النظم، اهلل عبد بسيوين الغني عبد. د (5)

– 262. 
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 التحول يف السلطات بني الفصل مبدأ دور( روسو جاك جان) الفرنيس الفقيه عزز كام

 .(1)الديمقراطي

 لذلك، (2)(مونتسيكيو) الفرنيس املفكر هو السلطات بني الفصل ملبدأ احلقيقي املنظر أن بيد

 مع لكن. (3)به كثريا  ثرتأ حيث لوك املفكر يف كام املفكرين من سبقه من رغم باسمه املبدأ ارتبط

 الشهري كتابه يف جديدة قانونية صياغة وصياغته املبدأ أمهية بيان يف ملونتسيكيو الفضل يعود ذلك

 .(4)1748 سنة أصدره الذي( القوانني روح)

 الصحيح بالشكل الدولة مصالح تسيري ان أساس عىل السلطات بني الفصل مبدأ فكرة وتقوم

 لرتكز املرافق واالستبداد التعسف دون األفراد، حريات عىل فيها فظحيا التي وبالطريقة واالفضل،

 هيئات بني السلطات هذه توزيع يستلزم، واحدة هيئة أو واحد شخص يد يف كلها السلطات

 .(5)خمتلفة

 الديمقراطي التحول فكرة إليها تستند التي الركائز إحدى السلطات بني الفصل مبدأ ويعترب

 توزيع اىل املبدأ هذا فيقود، القانونية الدولة يف واحلرية الديمقراطية ممارسة ضامنات من كونه

 عن( نسبي بشكل)مستقل بشكل وظيفتها منها كل تتوىل ثالث هيئات عىل الثالث الدولة وظائف

 والسلطة الترشيعية السلطة: وهي سلطات ثالث لدينا تصبح بحيث ،(6)تنيرياألخ السلطتني

 .(7)بينهام العالقة تنظيم ثم، يةالقضائ والسلطة، التنفيذية

                                                             

 .187ص، طبع سنة بال، احلقوقية احللبي منشورات، السياسية األنظمة، الوهاب عبد رفعت حممد. د (1)

 ثالثة وضع وقد، 1755 عام باريس يف وتويف، 1689 عام بوردو مدينة يف ولد فرنيس فقيه مونتسيكيو (2)

 السيد سعيد. د، القوانني روح كتاب ثم الرومان عظمة وأسباب، الفارسية اخلطابات، وهي مهمة مؤلفات

، القاهرة، نرش دار بدون، األوىل الطبعة، عارصةامل احلكم وأنظمة السياسية للنظم األساسية املبادئ، عيل

 .135ص ،2005

 املعارف دار، األوىل الطبعة، احلكم نظام يف وصداها احلديثة السياسية األفكار أمهات، بدوي طه حممد. د (3)

 .99ص، 1958، القاهرة، بمرص

 .424ص ،1985 -1984 ،العريب الفكر دار، الثانية الطبعة، السياسية النظم، البنا عاطف حممود (4)

 اإلسالمي السيايس الفكر ويف املعارصة العربية الدساتري يف الثالث السلطات، الطاموي حممد سليامن. د (5)

 .518ص، 1986، اخلامسة الطبعة، شمس عني جامعة مطبعة، مقارنة دراسة

 .132ص، السابق املصدر، عيل السيد سعيد. د (6)

قيةالعر الدساتري، حكيم حكمت. د (7) قي املواطن وحقوق املؤقتة ا ، 17ص، 2000، نرش دار بدون، العرا

 منشأة، األوىل الطبعة، املقارن القانون يف الطوارئ حالة، حمفوظ احلميد عبد حممد زكريا. د وكذلك

 .63 و 62ص، 1966، اإلسكندرية، املعارف
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 واحد بشخص السلطة فرتكيز، (1)الديمقراطي التحول أساسيات من املبدأ هذا أعامل ويعترب

 احلقوق من األدنى احلد حيقق املذكور فاملبدأ التحول، هلذا مسعى كل عىل تقيض واحدة، جهة أو

 وعىل السلطة، حتد السلطة ان مبدأ خالل من اهليئات، عىل الالزمة الرقابة ويوفر لألفراد، واحلريات

 أساس عىل تقوم والتي، السلطات فصل يف فكرته( مونتسيكيو) الفرنيس الفقيه أقام األساس هذا

 وسلطة احلكومة متارسها التي التنفيذ وسلطة الربملان يامرسها والتي الترشيع سلطة عىل توزيعها،

 . (2)املحاكم متارسها التي القضاء

 القضائية السلطة استقالل :ثالثال الفرع

 عدم بانه القانوين الفقه عرفه وقد الديمقراطي، التحول مقومات اهم من القضاء استقالل يعد

 حيمل القضاء واستقالل ،(3)عليهم ارادهتا وفرض القضاة بشؤون األُخرى السلطات تدخل

 اما كانت، هةج اية من شؤونه يف التدخل عدم ووجوب بالقايض يتعلق ضيق األول مفهومني

 السلطة واستقالل التأديبي الطريق بغري للعزل القضاة قابلية عدم بمبدأ فيتعلق الواسع املفهوم

. (4)القضائية السلطة أعامل يف والتنفيذية الترشيعية السلطتني تدخل وعدم مستقلة بموازنة القضائية

 عن عاجزا  اصبح وبالتايل كاماألح صداربإ القضاء حرية تأثرت املذكور االستقالل انتهك ما فاذا

 .(5)واحلريات احلقوق وانتهاك الديمقراطية وأد حتاول حينام السلطة مواجهة يف السيام احلق احقاق

 .(6)كملهاأب سلطة انتهاك زاوية من اليه ينظر القضاء استقالل انتهاك وان هذا

                                                             

 .31ص السابق املصدر، بدوي ثروت. د (1)

ر موقع عىل 10/1/2018 يف منشور مقال، القضاء ىلع التطاول، نرص هايل أنظر  (2)  املتمدن احلوا

www.rezger.com/debat/show.art.asp?aid=65734 

فعات قانون أحكام رشح .القشطيني سعدون. د .انظر (3) – بغداد .املعارف مطبعة .األول اجلزء املدنية املرا

  كذلك انظر .39ص .1972

-william kelly. Justice F.B. An Independent Jwdiciany: The cone of the 

Rule of Law. P1 . 

 :املوقع عىل متوفر

http:// nasje. Org / docs / Emerging Trends Resources. Doc. 

 جريدة يف منشور مقال .القضائية السلطة استقالل نحو خطوات :املرصي الترشيع :شلش زكريا انظر (4)

م   :املوقع عىل الديمقراطية االهرا

-http:// democracy. Ahram. orgeg/index.asp? curFN= demoo.htm. 

(5) williamkelly.op.cit.P2. 

 ماجستري رسالة .دستوريتها ومدى التقايض حق حتجب التي القوانني .النائيل محد عبد جبار حسني انظر (6)

 .12ص.2004– بابل جامعة .القانون كلية اىل مقدمة
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 االنتامءات عن يدوبع اخلصوم مواجهة يف باحلياد القايض التزام القضاء استقالل ويستلزم

 اوجه يف يكون احلياد وهذا ،(2)منه املنشودة العدالة تأثرت وانحاز القايض مال فاذا ،(1)السياسية

 أساس) بان االمريكيني القضاة احد يقول وهلذا احلكومة، بمواجهة ضعيفا   طرفا   الفرد يكون عندما

ء بني النزاعات يف ينشأ القضاء استقالل د وبني ومةللحك املختلفة االجزا  وبدون والدولة األفرا

 نص اقتىض اذا احلكومة ضد احلكم يف بحرية القايض ويتمتع التنفيذية، السلطة انتقام من خوف

 .(3)(ذلك القانون

 دورهم ألداء واخالقيا   علميا   مؤهلني بأشخاص القضاء مهمة حرص االستقالل يستلزم كام

 اشخاص اىل به عهد ما اذا األفراد عىل وباال اللاالستق فيصبح ،(4)متخصصة فنية بطريقة القضائي

 بعض يف املتبع املحلفني نظام يف كام القضاء، بأخالق يترشب مل من به شارك او متخصصني غري

 به اخذ ما وهذا بالقضاء، الشعب ارشاك يدعي الذي الشعبي بالقضاء يسمى وما ،(5)الدول

 مجيع يف النظر جيري) انه عىل نصت والتي( 103) املادة يف امللغى 1977 لسنة السوفيتي الدستور

 . (6)...(الشعبيني املحلفني بمشاركة املحاكم

 منها ايامنا عليه بالنص القضاء استقالل تأكيد عىل الدول دساتري حترص األساس هذا وعىل

 سنة الصادر األمريكية املتحدة الواليات فدستور. (7)الديمقراطي التحول مسار محاية يف بدوره

ء والقضاة)...  انه عىل 3/1 املادة يف نص 1787  األُخرى املحاكم يف او العليا املحكمة يف سوا

 مكافآت خدماهتم لقاء معينة مواعيد يف يتقاضون وهم السلوك، حسني داموا  ما مناصبهم يشغلون

 (.مناصبهم يف استمرارهم اثناء تنتقص ال

                                                             
 .19ص. 1977 .القاهرة .العربية النهضة دار. األوىل الطبعة. القضاء استقالل ين،الكيال فاروق  انظر (1)

 دائام   املجتمع بان املتحدة الواليات يف االستئناف حماكم قضاة أحد وهو واالس كليفورد القايض ويعتقد (2)

 القضائية لسلطةا استقالل عن مقاله يف هذا ورد  .االستقاللية عن ينتج واحلياد  ،حمايدا   قاضيا   يفضل

 .2002– األمريكي القانون عن نيويورك جلامعة السنوي التقرير يف منشور .وملاذا كيف االستقالل

 .244ص

 .والصفحة املصدر نفس .واالس كليفورد القايض (3)

 .45ص .السابق املصدر .الكيالين فاروق  انظر (4)

 فألغته العدالة حتقيق يف فعاليته وعدم جدواه ملعد طبقته التي الدول اغلب يف النظام هذا فشل وقد هذا (5)

 فاروق انظر .1936 عام  واسبانيا 1927 عام والربتغال 1914 عام ولوكسمبورغ 1913 عام هولندا

 .32ص السابق املصدر .الكيالين

 القايض مع معينون اشخاص فيه يشرتك األول ان يف املحلفني نظام عن الشعبي القضاء نظام ازتموي هذا (6)

ل يف  احلكم تقدير يف التدخل دون الوقائع تقدير عىل املحلف دور فيه يقترص الثاين ان حني يف احلكم انزا

 .عصفور حممد. د :انظر .املحلفني نظام من العدالة عىل خطرا   اشد الشعبي القضاء نظام يعترب لذلك

 .124ص. .طبع سنة بدون .القاهرة .القضائية السلطة استقالل

 .30ص .2005 – بغداد .األوىل الطبعة .العراق يف القضاء .املحمود مدحت انظر (7)
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قية الدساتري توالت فقد العراق يف اما  بالقانون بدءا   القضاء استقالل عىل رصهاح يف العرا

 . 2005 لعام العراق مجهورية بدستور وانتهاء   1925 لعام األسايس

 الفرع يف كام عدة مواضع يف القضاء استقالل تناول 2005 لعام العراق مجهورية دستور ففي

 باحلقوق لقاملتع الثاين الباب من األول الفصل من والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص األول

 ،( القانون لغري عليه سلطان ال مستقل القضاء) ان عىل( اوال  /  19) املادة نصت حيث واحلريات،

 الباب من الترشيعية بالسلطة املتعلق األول الفصل من النواب بمجلس اخلاص األول الفرع ويف

 صيغة عىل تنص يالت( 50) املادة يف القضاء استقالل ورد االحتادية السلطات يضم الذي الثالث

 . (1)النواب جملس عضو من املؤداة الدستورية اليمني

 بالسلطات املتعلق الثالث الباب من( القضائية السلطة) عنوان حتت الثالث الفصل ويف

 الثامنة املادة يف ذلك تأكد ثم...( مستقلة القضائية السلطة) انه عىل (87) املادة نصت االحتادية

 ألية جيوز وال القانون لغري قضائهم يف عليهم سلطان ال مستقلون لقضاةا) بأن بنصها والثامنني

 (.العدالة شؤون او القضاء يف التدخل سلطة

بع الفرع  القوانني دستورية عىل الرقابة: الرا

 للمرشوعية محاية القانون انتهاك من الدستور محاية وظيفة الدستوري القضاء يامرس

 .الدستورية

 وردت مستقلة قضائية هيأة 2005 لسنة العراق مجهورية دستور يف لعلياا االحتادية فاملحكمة

 عىل كالرقابة، الدستورية النصوص يف حمددة باختصاصات خصها وقد، منه( أوال/92)املادة يف

 عىل البعض عرفها فقد القوانني دستوري عىل الرقابة وألمهية، النافذة واألنظمة القوانني دستورية

 األُخرى، احلكومية الوكاالت وترصفات أعامل اخضاع املحاكم تستطيع هلاخال من عملية" اهنا

عني باألخص فقتها ملعرفة لالختبار املرش  د واعالن األساسية الدستورية للمبادئ موا  املخالفة املوا

 ال   او خيالف كونه حيث من ما قانون مصري يف البت" باهنا آخرون عرفها كام ،(2)"وباطلة الغية

 وظيفتها بمقتىض املحاكم حق" بأهنا عرفت كام ،(3)"حمكمة اىل اي قضائية هليئة يعود تورالدس خيالف

                                                             

 يبارش ان قبل ،املجلس امام الدستورية اليمني النواب جملس عضو يؤدي) اآليت عىل املذكورة املادة نصت (1)

 ،الصواخ بتفان ،القانونية ومسؤوليايت مهاميت أؤدي ان ،العظيم العيل باهلل اقسم)  :االتية بالصيغة ،عمله

ق استقالل عىل احافظ وان  ومياهه وسامئه ارضه سالمة عىل واسهر ،شعبه مصالح وارعى ،وسيادته العرا

 ،القضاء واستقالل ،واخلاصة العامة احلريات صيانة عىل اعمل وان ،االحتادي الديمقراطي ونظامه وثرواته

 (.شهيد اقول ما عىل واهلل ،وحياد بأمانة الترشيعات بتطبيق والتزم

قية، الوقائع يف 2005 لسنة الدائم العراق مجهورية دستور نرش (2)  .17/3/2005 يف ،3996 العدد العرا

 .1972 بغداد، شفيق، مطبعة ،2ج الدستور، نظرية الدستوري، القانون الشاوي، منذر. د (3)
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 دستور مع توافقه مدى من للتحقق ما قانون بتفحص املصلحة صاحب من طلب عىل وبناء األصلية

 مع تعارض هلا ثبت إذا األحوال حسب عىل الغائه او القانون هذا تطبيق عن االمتناع ثم ومن البالد،

  .(1)"الدستور

 فال الدولة يف األعىل القانون هو الدستور مادام)  بانه (2)ديفرجيه موريس الفرنيس الفقيه ويرى

نني بطالن من االحرتام هذا يستتبعه بام احرتامه من مناص  غري من كان وملا له، املخالفة القوا

 هيئة وجود يتعني فإنه اضعيه،و اىل القوانني دستورية عىل القضائية الرقابة عملية اسناد املتصور

 ألية الدستوري غري القانون ترتيب دون احليلولة وبالتايل الدستورية، عدم بإقرار ختتص ُأخرى

 .(3)آثار

 وسعيه الدستور حلامية األول األسايس الضامن كوهنا يف تتجىل الدستورية الرقابة أمهية ان

 فان كذلك هلا، قيمة ال خاوية وثيقة جمرد ىلا الدستور يتحول الرقابة فبدون الديمقراطي، للتحول

 عىل احلال وينطبق بشؤنه، والتدخل القضاء تقييد اىل الربملان سعى ما اذا استقالله سيفقد القضاء

 يف الديمقراطي التحول متطلبات حلامية الفاعلة األداة هو القضاء ان يعني مما القضاء، استقالل مبدأ

 .الدولة

 باحرتام ملزم هو و املنازعات وحل القانون تطبيق يف القايض عمل طبيعة من الرقابة فهذه

 جتاه يرسي لكونه مطلقة بحجية يتمتع وقراره ،(4)درجة االدنى القوانني بقية مواجهة يف الدستور

 . (5)الكافة

 اختصاصاهتا، وحدد العليا االحتادية املحكمة عىل 93 -92 املواد يف 2005 الدستور نص وقد

قية الدولة إدارة قانون يف عليه منصوص هو ملا ستكامال  ا جاءت التي  االنتقالية، للمرحلة العرا

 .2005 لسنة 30 رقم العراق يف العليا االحتادية املحكمة وقانون

 

 

                                                             

 O.P.L.C مؤسسة ،1ط العراق، كردستان اقليم يف اإلنسان حقوق ضامنات قادر، عزيز يعقوب (1)

 .94-93 ص ،2004 اربيل، والنرش، للطباعة

 .123 ص ،1992 بريوت، جمد، دار ،"دستوري وقانون سياسية مؤسسات" دوفرجيه، موريس (2)

 ،1978 اإلسكندرية، املرصية، اجلامعات دار مرص، يف القوانني دستورية عىل الرقابة باز، السيد عيل. د (3)

 .712 ص

 .بعدها وما 646 ص ،1949 القاهرة الدستوري، نالقانو مبادئ صربي، السيد. د (4)

 ،1990 بغداد، العراق، يف الدستوري والنظام الدستوري القانون يف العامة النظرية املفرجي، إحسان. د (5)

 .181 ص
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 الثاني املطلب
 باألفراد اخلاصة الدستورية الشروط

 رشوط وافرت ايضا ينبغي بل سلطوية، طبيعة ذات برشوط يكتفي ال الديمقراطي التحول ان

 : تباعا نتناوهلا الشعب، بأفراد خاصة

  احلرية :األول الفرع

 بجميع قيود بال التمتع ويف احلرية يف حق وله اإلنسان ولد: ) لوك جون الفيلسوف يقول

يا حقوق  االستقالل إعالن يف وجاء ،(1)(آخر شخص أي مع مساواة يف الطبيعة قانون ومزا

 احلياة حق هبا املساس جيوز ال حقوقا اخلالق منحهم وينمتسا الناس مجيع خلق: )األمريكي

 يف متساوين أحرار الناس كل يولد: )الفرنيس اإلنسان حقوق إعالن يف وكذلك ،(2)(واحلرية

 .(3)(احلقوق

 األكرب، للعدد حرية أكرب يعطي الذي السياسية احلياة شكل هو الديمقراطي فالنظام) وهكذا

ع أكرب فيحمي  وما ماهلا بيان خالل من بالقانون ُتنظم أن ينبغي واحلرية .(4)(به فويعرت ممكن تنو 

 . عارمة فوىض إىل تتحول قد واال عليها،

 لكفالة إجيايب بشكل التدخل عليها ينبغي الديمقراطي التحول اطار ويف القانونية والدولة

 توجد مل والتي يمقراطية،الد خطى يف للسري األسايس املحرك اهنا اىل بالنظر ممارستها، وضامن احلرية

د متتع وكفالة العامة، واحلريات احلقوق ومحاية لضامن إال  .(5)هبا األفرا

 التعددية: الثاين الفرع

 الساعية الصفة تلك التعددية، هو الديمقراطي التحول أهداف و ومظاهر مستلزمات من ان

 باآلراء والبوح والسعي لعملا يف املنافسة، روح وبث اإلبداع طاقات وتفجري املواهب إطالق اىل

 حر اختيار دون ديمقراطية من األمر واقع يف فليس) وغريها، والعقائد النظر وجهات يف والتباين

 اهم من واالختالف فالتعددية وعليه. (6)(سياسية تعددية ودون املحكومني قبل من للحاكمني

 .متيزا  رهاوأكث األفكار افضل بروز عىل تساعد من فهي الديمقراطية، مظاهر

 

                                                             

 .1690 ،احلكم يف رسالتنا :لوك جون (1)

 .1776 سنة يف الصادر  األمريكي االستقالل اعالن (2)

 .1789  سنة يف الصادر  نيسالفر احلقوق اعالن (3)

 .22 ص ،الثقافة وزارة :دمشق ، كاسوحة عبود ترمجة ،؟ الديمقراطية ما :تورين آالن (4)

 .169 ـ 168ص ، السابق املصدر :اهلل عبد بيسوين الغني عبد .د (5)

 .11 ص ، السابق املصدر :تورين آالن  (6)
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 ( األكثرية)األغلبية حكم: الثالث الفرع

 األغلبية راي يكون وبالتايل النظر وجهات يف وتباينا اختالفا يستلزم الديمقراطي التحول ان

 البقية به تتمتع ما اهدار اطالقا يعني ال ذلك لكن املختلفة، اآلراء هذه بني الرتجيح يف السبيل هي

 فإهنا واخطأت جتاوزت فاذا اخلطأ، ارتكاب من معصومة غري األكثرية ن  وأ السيام. حقوق من الباقية

 عىل االنقالب او األقليات، بحقوق املساس حتاول حني السيام الديمقراطية، روح خالفت قد تكون

 انتخابات دون من للحاكم احلكم فرتة متديد أو االنتخابات نتائج إلغاء خالل من الديمقراطية روح

 . مثال

 كوهنا األمثل احلل تعترب االقل، عىل لكنها اجلميع ليست هي األغلبية كون اشكالية مورغ هذا

 .األقلية من الشعب جمموع إىل األقرب

بع الفرع  املسائلة:  الرا

 فرض خالل من وذلك فوىض، إىل احلرية حتول عدم ضامن عىل الديمقراطية األنظمة حترص

 فهناك املسائلة، صور تتعدد لذلك وحمكومني، حكاما يعاجلم يشمل املبدأ وهذا واملحاسبة، املساءلة

قبة تتضمن التي السياسية الرقابة و اإلدارية الرقابة  ذات القضائية الرقابة وكذلك ،(1)السلطة أداء مرا

 .(2)واحلياد االستقالل من القضائية السلطة به تتمتع ما إىل أمهيتها تعود والتي البالغة، األمهية

 السلطة" بـ عليها كاردين دي أيميل الفرنيس الكاتب أطلق والتي اإلعالمية الرقابة توجد كام

 ما مسألة يف ملزمة قرارات أو قوانني إصدار سلطة هلا وليست سلطة ليست فهي ،(3)جمازا  " الرابعة

 .(4)العامة احلياة ختص

 

 
 
 

                                                             

  ماجستري رسالة، لعملها الدستورية لضامناتوا السياسية املعارضة: أميدي رشيد مصطفى رسبست (1)

 .59 ص،  2011، أربيل، 1ط،  مطبوعة

 1997 ـ ـه 1417 ،القانونية الكتب ،الدستوري والقانون السياسية النظم :اهلل عبد بسيوين الغني عبد. د (2)

 168 ـ 167ص ،م

ن دار ،اإلنسان وحقوق العام الرأي :فياض حسن عامر. د :انظر (3)  ،2002 ،عامن ،والتوزيع رشللن زهرا

 .172 ص

 ـ عامن ،كليمنتس جامعة ،السياسية والنظم الدستوري القانون يف متعمقة دراسة :احللو راغب ماجد .د (4)

 .309ص ، األردن
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 الثاني املبحث
 2003 بعد الدميقراطي التحول معوقات

 السيام التحول، هبذا ينادي ممن بعضها تنبع قد عديدة، عوائق واجهي الديمقراطي التحول ان

 ال لذلك األساسية، احلريات وفقدان والظلم اخلضوع من طويلة فرتة من يعاين الشعب كان ما اذا

 .واجلمود الركود ومسكنات اخلنوع، بعقاقري كافة، مفاصلها ترشبت بوليسية دولة تتحول ان نتوقع

 

 األول املطلب
 التحول على واثره السياسي عالواق

قع يف عديدة معوقات هنالك  يمكن الديمقراطي، التحول حتقيق دون حتول السيايس الوا

 :(1)ييل بام اجيازها

 واملحكوم احلاكم لدى والوعي الفهم عدم:  األول الفرع

 من يمثله وما الديمقراطي التحول حقيقة عن والسلطة للشعب توعية هنالك يكون ان جيب

 السياسية احلياة شؤون من وغريها والديمقراطية والسلطة والسيادة احلرية مثل أساسية يممفاه

 هذا ان حيث وكاملة واضحة الديمقراطي التحول حقيقة الشعب لدى تظهر بحيث والثقافية

 قادهتا، اعناق يف امانة يكون ان قبل الشعوب اعناق يف كربى امانة وهو احلياة صنع بمثابة التحول

 االستبداد الضعف ذلك عليها فيجلب وختلفهم، الشعوب ضعف مدى به الوعي غياب ويعكس

 سيايس بوعي اال بعضها من نفسها الشعوب حتمي فال شتى واشكال عدة بسبل املبارش وغري املبارش

 لعقيدهتا خملصة وقيادة وطنية ومصداقية وطنية وروح إنسانية وقيادية تارخيية ومسؤولية حقيقي

 .(2)سالنا ومصلحة

 هذا وأهداف مراحل يف التفكري اىل الناس دفع إمكانية الديمقراطي التحول يستلزم لذلك

 احلقوق وطبيعة عدمه من الشعب هلذا مالئمة ومدى احلكومة وشكل النظام طبيعة ويف التحول

 عىل يكون بحيث السلطات وتنظيم السلطات بني الفصل ومبدأ الدستور يف املذكورة واحلريات

 ما فهم وعدم بالتحول اإليامن جمرد فقط وليس الدستور يف األساسية األمور هبذه التفكري الشعب

ها وفهم التفكري اىل الناس دفع يتوجب لذلك حوله من يدور  .(3)فحوا

                                                             

فق وبناء املشاركة العظيم، عبد ونادية العينني ابو فاروق ياسمني (1)  الدستور وضع عملية يف املجتمعي التوا

 .47ص  ،2013، القاهرة االجتامعي، العقد مركز الدولية، التجارب من مستفادة دروس

 ،لبنان انتربيتس، علمية، خيارات الدستوري واالصالح الدستور وضع وآخرون، براندت ميشيل (2)

 .149ص ،2012

 .47ص  سابق مصدر العظيم، عبد ونادية العينني ابو فاروق ياسمني (3)
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 اجلامهريية املشاركة فقدان:  الثاين الفرع

 ان ينبغي اذ فيه، الواسعة اجلامهريية املشاركة حتقيق هو الديمقراطي التحول مستلزمات من

ء من املجتمع فئات مجيع تشارك  ورجال خاصة احتياجات وذوي وخمتصون وأقليات ونساء فقرا

 تعامل وانام ُأخرى او فئة بني التمييز يمكن فال املختلفة، الشعب فئات من وغريهم وقضاة أعامل

 يف حقها يةبأمه دراية عىل تكون ان جيب تكون املجتمع فئات من فئة كل ألن بالتساوي مجيعها

 تتحقق ان تتمنى طاملا التي مطالبها تلبي التي الدستورية بالنصوص عاملة و الديمقراطي التحول

 من للتثبت اختصاصهم جمال ويف بمهنتهم اخلاصة الدستورية النصوص يف يشاركون فالقضاة ،(1)هلا

ء الدستور يف حقوقهن بتثبيت يطالبن والنساء الديمقراطي، التحول مع انطباقه  يطالبون والفقرا

 هذه ومن الرأساميل، االقتصادي النظام بتبني يطالبون واالغنياء هلم االنفع االقتصادي النظام بتبني

 فئات خمتلف فيها تندمج تشاركية الدستور صياغة عملية تكون كي اجلميع يشارك املنطلقات

 .الشعب

 بتحليل القيام جيب حيث ةوبعناي ومسؤول شفاف بشكل تناوهلا يتم املشاركة هذه خالل ومن

 او البلد اقاليم بني اآلراء يف االختالف مدى ملعرفة هو اآلراء هذه حتليل من الرئيس والغرض اآلراء

 .(2)البلد يف والدينية العرقية املجموعات بني

 الشعب مكونات بني التوازن فقدان:  الثالث الفرع

 الديمقراطي التحول يفقد لواجباتوا احلقوق حيث من الشعب فئات بني التوازن فقدان ان

 عن البقية يعجز حني يف باستحقاقاهتم، متمسكني والنفوذ السلطة أصحاب يبقى حيث هائال، زمخا

 .النفوذ أصحاب منزلة يف تكون ما عادة هي األقلية وان السيام املطلوب التحول حتقيق

زن اىل التوصل ينبغي لذلك فهااط بكافة املختلفة الفئات هذه بني توا  ان يفهم ال وهنا ،(3)را

 يتم ال كي املجتمع لفئات بالنسبة النسبي التمثيل مراعاة وانام العددية املساواة حتقيق هو التوازن

 (.األقلية حقوق ضامن مع األغلبية حكم) الديمقراطية القاعدة من اخلروج

 

 
 
 
 

                                                             

 .نفسه املصدر (1)

 .181ص  سابق مصدر وآخرون، ندتبرا  ميشيل (2)

 .47ص  سابق مصدر العظيم، عبد ونادية العينني ابو فاروق ياسمني (3)
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 الثاني املطلب
 الدميقراطي التحول على اجملتمعي السياسي الوعي اثر

 (2003 نيسان 9) بعد ما العراق يف
 برامج واعداد الديمقراطي التحول أمهية جتاه الشعب لتوعية أنشطة تقام ان الرضوري من

 تؤدي هي بل الواعية للمشاركة أساسية ركائز فقط متثل ال الربامج هذه وان الدستوري للتثقيف

 نجاعة وان السياسية نظومةامل وتطبيق قبول شكل يف الطويل املدى عىل متتد فوائد اىل كذلك

 جيب بل فحسب الديمقراطية املشاركة طريق عن صياغته يتم متوازن نص بوجود تقوم ال الدستور

 عىل وتطبيقه الشعب قبل من الدستور وفهم معرفة مدى بينها من ُأخرى مقاييس اىل ختضع ان عليها

 عن فضال تتوالها التي واجلهات الديمقراطي بالتحول للتثقيف مراحل وهنالك الزمن، مدى

 .فيها املستخدمة الوسائل

 الديمقراطي للتحول الدستوري التثقيف يف الرئيسة املراحل:  األول الفرع

 الدستورية الثقافة لزيادة وذلك جهود بذل فيها يكثر الشعب اعداد لعملية الرئيسة املراحل ان

 : تشمل هذه املراحل وان املواطن لدى

 الفرصة بان الشعب ابالغ يتم املرحلة هذه يف الديمقراطي تحولال خطوات تبدأ ان قبل 

 يتضمن وقد املشاركة من متكنهم التي الطريقة وما الديمقراطي التحول يف للمشاركة هلم املتاحة

 يتناوهلا سوف التي القضايا هي ما مثل األوىل املرحلة يف اآلراء لتقديم وتثقيفهم الناس اعداد

 .(1)الديمقراطي لالتحو سبيل يف الدستور

 صياغة بعملية املتعلقة املسائل عىل الشعب اطالع يف املساعدة هو الدستورية الثقافة وهدف

ءاهتا العملية ادارة يتم كيف مثل الدستور  الدستور هذا أهداف ما للشعب يوضح كذلك واجرا

 يؤدهيا ان يمكن يالت االدوار هي وما الدستور بصياغة املكلفة اجلهة هبا اسرتشدت التي واملبادئ

 .(2)الدستور صياغة عملية يف الشعب

 املسائل عىل الشعب يطلع سوف املرحلة هذه يف دستورية ثقافة وتثقيفهم الناس توعية إن إذ

ع الديمقراطي التحول بطبيعة املتعلقة  دستور يف البت عند منها االنتقاء يمكن التي اخليارات وانوا

 تقديم الشعب يستطيع لكي يعمله ان يستطيع ال وماذا عملي سوف وماذا الدستور ما مثل جديد

 .املرحلة هذه خالل السليمة اآلراء

 التحول مستلزمات بمحتوى الشعب ابالغ ينبغي وهنا الديمقراطي التحول بمرحلة البدء

 يمكن وكيف الشعب هتم التي األساسية األحكام تأثري ومدى املناقشات طريق عن الديمقراطي

                                                             

 .14ص  سابق مصدر العظيم، عبد ونادية العينني ابو فاروق ياسمني (1)

 .92ص  سابق مصدر وآخرون، براندت ميشيل (2)
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 لتنفيذ السلطات مسؤولية هي وما هبا والتمتع الدستور يف اليها املشار حلقوقا اىل الوصول

 .(1)الدستور

  الديمقراطي التحول بمضمون التثقيف ادارة يتوىل من:  الثاين الفرع

 مهمة ،(الدستورية اللجان او التأسيسية اجلمعية) الدستور بصياغة املكلفة اجلهات احيانا تتوىل

 وانام رسمية بصفة املهمة هذه تتوىل مل ان وحتى الديمقراطي للتحول ستوريالد بالتثقيف القيام

م عليها يكون  وعالقتها يتولوهنا التي املهمة تلك طبيعة من عليهم حيتم ملا املهمة هبذه االلتزا

 بالتثقيف القيام من احلكومية لألجهزة يمكن كذلك افريقيا، جنوب مثل الشعب بمستقبل

 التثقيف تتوىل التي اجلهات افضل ان لنا ويتضح ،(2)املدين املجتمع امتمنظ وايضا   الدستوري

 . انواعها بكافة املدين املجتمع منظامت هي الدستوري

 الدستوري التثقيف يف املستخدمة الوسائل:  الثالث الفرع

 تستخدم الديمقراطي بالتحول للتوعية الدستوري التثقيف يف املستخدمة الوسائل معظم ان

 الوسائل اهم ببيان نقوم سوف ولذلك اجلامعات خمتلف اىل للوصول املختلفة الوسائل من مزجيا  

 :وبإجياز

 :املقروءة الوسائل 

 الوسائل هلذه يمكن حيث املختلفة املطبوعات انواع من وغريها واملجالت الصحف يف تتمثل

 تبدي التي الصحف رأكث وان ومعوقاته، ووسائله الديمقراطي التحول مستلزمات بطباعة تقوم ان

 او الديمقراطي التحول ملرشوع مؤيدة كانت اذا السياسية األحزاب صحف هي االمر هبذا اهتامما  

 الشعب، عىل التأثري يف املبارشة وادواته لألحزاب الناطق اللسان الصحف تعد حيث له، معارضة

 هذه ختضع ان جيبو ،(3)منه ممكن عدد ألكرب رأهيم وايصال الشعب خماطبة يتم خالهلا ومن

ءة اىل متعددة جهات اىل التابعة املطبوعات انواع من وغريها واملجالت الصحف  وتدقيق قرا

 .(4)التحول فكرة بشأن الشعب قبل من وآراء مقرتحات لتقديم املطبوعات

 واملرئية املسموعة الوسائل

ديو تعترب النامية الدول معظم ان  خالله فمن املواطنني لقب من استخداما   الوسائل أكثر من الرا

 يف فمثال   الديمقراطي التحول ومسائل الدستورية القضايا حول الدستوري بالتثقيف القيام يمكن

                                                             

 .92ص السابق، املصدر (1)

 .15ص  سابق مصدر العظيم، عبد ونادية العيني ابو فاروق ياسمني (2)

 املنصورة، القانوين، الفكر دار ،1ط والتقييد، احلرية بني السياسية األحزاب الوكيل، خريي ابراهيم حممد (3)

 .315ص ،2013

 .18ص  سابق مصدر العظيم، عبد ونادية العينني ابو فاروق ياسمني (4)
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ديو برامج يف الدستورية القضايا ادرجت وافغانستان نيبال  للتلفزيون بالنسبة احلال وكذلك الرا

 يتم كذلك الشعب اىل الدستورية املعلومات نقل يف احلوارية والربامج الدراما استخدام يتم حيث

 حيث املواطنني من ممكن قدر اكرب اىل املعلومة ايصال يتم لكي خمتلفة اوقات يف الربامج هذه اعادة

ديو ان ديو املهم الدور هلذا ونتيجة ،(1)الدستوري التثقيف عملية يف مهم دور والتلفزيون للرا  للرا

 عىل السيطرة إىل املختلفة الدول حكومات بعض تسعى قد الدستوري التثقيف يف والتلفزيون

 تظهر التي الربامج يف للتحكم القيود بعض عليها وتفرض وتلفزيون راديو من االذاعية املحطات

 وعي زيادة يف ترغب ال الدول حكومات ان كون حالة ويف الشعب اسامع اىل تصل او شاشاهتا عىل

 استخدام يتم فقد العملية هلذه معارضة صغرية ألحزاب تابعة قنوات عىل تفرضها او (2)الشعب

ديو او التلفزيونية القنوات قبل من التضليل  الدستور حمتوى عن لتضليله الشعب عموم عىل الرا

 .(3)مستقبال   طموحاهتم حيقق وال مناسب غري هو الدستور ان فكرة وايصال

 (االنرتنت) الدولية املعلومات شبكة 

 من يتم هبا خاص رسمي الكرتوين موقع باستحداث تقوم ان املكلفة للجهات يمكن حيث

 الوسائل احدث من االنرتنت فوسيلة الشعب لعموم بالنسبة الدستوري بالتثقيف القيام خالله

 االلكرتوين املوقع عىل الدخول من وقت أي يف الشعب يستطيع حيث الدستوري للتثقيف وافضلها

 .(4)الدستور صياغة عملية عىل واملستجدات االحداث اهم عىل واالطالع الرسمي

  العمل ورش 

 وقضايا ومواضيعه، الدستور بأمهية والتعريف عمل ورش عقد يستوجب االحيان من كثري يف

 جلان بني مبارش اتصال هنالك يكون سوف هذه العمل ورش خالل فمن الديمقراطي، التحول

 جمال يف دورهم يف اللجنة اءأعض وقيام االخر والرأي الرأي اىل االستامع ويتم والشعب التثقيف

 .الدستوري التثقيف

 

 
 
 

                                                             

 .97ص  سابق مصدر وآخرون، براندت ميشيل (1)

 1984 القاهرة، احلديث، اجلامعي املكتب ،4ط العامة، واحلريات السياسية النظم عيل، اليزيد ابو (2)

 .234ص

 .125ص تاريخ، بال بريوت، احلقيقة، دار كيلو، ميشيل: ترمجة السياسية، لغة جورج، كالوس (3)

 .100-99ص  سابق مصدر وآخرون، براندت ميشيل (4)
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 الثالث املبحث
 (2003 نيسان 9) بعد ما العراق يف الدميقراطي التحول جناح عوامل

 نحاول الديمقراطي، التحول لتحقيق توافرها ينبغي عديدة عوامل فان العراق يف التغيري بعد

 : يأيت فيام بياهنا

 

 األول املطلب
 الدستورية ساتاملؤس دور تفعيل

 هذه اهم بيان يستلزم الديمقراطي التحول سبيل يف الدستورية املؤسسات دور تفعيل ان

ق لكون وبالنظر والقضائية، والتنفيذية الترشيعية الثالث السلطات وهي املؤسسات،  هو العرا

 هنا الرتكيز مع الدستورية املؤسسات هذه دور تفعيل كيفية بحث سنحاول الدراسة، هذه انموذج

 .الالمتناهية تفاصيلها بحر يف الدخول دون تنشيطها وعوامل التعبري صح ان مخوهلا أسباب عىل

 الترشيعية السلطة: األول الفرع

 :كااليت وهي مخوهلا، أسباب بيان من البد السلطة هذه دور تفعيل سبيل يف

 استخدام عن تعرب التي الظواهر جمموعة" باهنا الطائفية تعرف املواطنة روح وفقدان الطائفية

 حتييده، أو العمومية السياسة قانون عىل االلتفاف سبيل يف -الدينية منها-الطبيعية العصبيات

 لتحقيق أداة إىل كلية، ومصلحة عامة إرادة لتوليد إطار من العمومية والسلطة الدولة وحتويل

 تكوين أداة هي التي السياسية للسلطة االختطاف يشبه ما تشكل إهنا. وجزئية خاصة مصالح

 . (1)"خصوصية ألهداف العمومية

قع حتقيق اىل تتطلع عضوية جلامعة تعصب هي) فالطائفية  يف افضل واجتامعية سياسية موا

 للمفاضلة معيارا   الطائفي االنتامء من يتخذ حزبيا   او سياسيا   طابعا   تتبنى حتالفات عرب الدولة

 .(2)(الكفاءة عن النظر رصفب والقيادات املسؤوليات لتويل واالهلية

د يتساوى أن تستلزم والتي املساواة، ضد بداية والطائفية  فال والواجبات، احلقوق يف األفرا

ثيق معظم استقرت وقد الخ، .. العقيدة أو الدين أو اللون أو اجلنس بسبب بينهم متييز  الدولية، املوا

                                                             

  ئفية،الطا مفهوم نقد غليون، برهان .د (1)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89869. 

رية بني العراق يف السياسية الطائفية اشكالية" حسن، فاضل محيد (2)  العلوم جملة ،"واالنكفائية االستمرا

 ،2006 شباط عرش، السابعة السنة ،23 العدد،: بغداد بغداد، جامعة السياسية، العلوم كلية السياسية،

 .184ص
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 وبالتايل املبدأ، هذا تعيق الطائفية لكن ؛(1)عليه والتأكيد املساواة بمبدأ التمسك عىل والدساتري

 يستتبع املفهوم هذا ألن املعارصة حياتنا يف والرضوري املهم املبدأ ذلك املواطنة مبدأ من تنتقص

 .وملحة ورضورية مهمة مفاهيم

 تتزعزع وهنا احلقيقية املواطنة بمفهوم إيامنه وتالشى املواطن هتميش اىل الطائفية تقود حيث

 يكون فال .(2)والتفكك الطائفية ظلامت يف الدولة اركان وتتهاوى للمجتمع ساسيةاأل البنية

 عن تعرب وطنية بدون وطن وال الوطنية، الوحدة نخرت الطائفية الن الوطن، يف مكانته للمواطن

 .(3)السيايس والتامسك الوطني واالندماج الوالء من عالية بدرجة نفسها

 .(4)املجتمع يف بدور للقيام تأهله درجة إال آخر عن واطنم يفصل ال ان تستلزم فاملواطنة

 مجاعة املواطنني بني السياسية املساواة حق من يستثنى أال رضورة عىل التأكيد جاء هنا ومن

 األخالقية القيم مع يتناىف االنتامء ذلك كان اذا اال العرقي، او الطائفي انتامئها بسبب معينة

 .(5)السائدة الدينية واملعتقدات

ء ء تؤثر: والتنافسية احلزبية االهوا  تتمثل كوهنا مبارش، بشكل الربملان عمل عىل احلزبية االهوا

 أهداف لتحقيق العام املال استغالل اىل والساعي للقانون، واملخالف الفاسد السيايس بالسلوك

ء هذه فتؤدي. السياسية بالعملية التأثري خالل من وحزبية، فئوية  يف واالنحراف اللاالخت اىل االهوا

 التداول وفساد السياسية املؤسسات وخراب احلكم، بنظام املتعلقة املساءلة ضياع و السلطة توزيع

 شخصية منافع عىل احلكم بسلطات املمسكة السياسية النخب هيمنة اىل يؤدي مما للسلطة، السلمي

 .(6)ملامرستها واجلامهريية العامة املساءلة عن بعيدا
                                                             

 للدستور عرش اخلامس والتعديل م،1776 سنة الصادر األمريكي االستقالل إعالن: املثال سبيل عىل - (1)

 اإلنسان حلقوق األوروبية االتفاقية من 15 املادة ،األمريكية األهلية احلرب انتهاء عقب الصادر األمريكي

 خري. د: راجع التفاصيل من وملزيد املوحد، األورويب الدستور مرشوع من 1/4 املادة ،1950 سنة املوقعة

 ،2005 ،القاهرة للكتاب، العامة املرصيـة اهليئـة اإلنسان، حلقوق األوربية اللجنة حممد، عبداللطيف الدين

 .109 ،108ـ ص ص
 القاهرة مركز السادس، العدد عريب، رواق اإلنسان، حلقوق الثقافية املرشوعية سعيد، السيد حممد (2)

 .72 ص ،2009  نسان،اإل حقوق لدراسات
ء (3) ر عىل الديمقراطي التحول تأثري إسامعيل، أمحد إرسا ئر يف السيايس االستقرا ( 2007-1991)اجلزا

 .59 ص ،2009 السياسية، العلوم االقتصاد كلية: القاهرة جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة
 يف العربية السياسية النظم يف مقراطيالدي والتحول السياسية القيادة يف التغري امحد، مبارك مبارك (4)

 ،2006 السياسية، والعلوم االقتصاد كلية: القاهرة جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة التسعينيات،

 .28ص
(5) -

Jacob Neusner: Judaism in Modern Time (Blackwell Ltd Publisher, 

1991) p. viii. 
 الدولية املشاريع والقياس، البحث اشكالية - العربية ولالد يف الفساد مكافحة عاشور، صقر امحد (6)

 .67ص ،الفساد ملكافحة
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 سوء يتضمن عمل كل: ))بانه اإلداري الفساد الدولية الشفافية منظمة عرفت: ياإلدار الفساد

  .(1)((جلامعته او لنفسه ذاتية خاصة مصلحة لتحقيق العام املنصب استخدام

 .(2)دويل اتفاق حوله يوجد بالذات التعريف هذا ان اىل البعض ويذهب

 فأن ولذلك العامة، السلطة استغالل قبيل من اإلداري الفساد اعترب التعريف هذا ان واملالحظ

 .(3)الترشيعية السلطة عمل تعطيل آفات اخطر من يعترب الفساد هذا

قي العقوبات قانون ينظم مل و  حتت الفساد جرائم النافذ املعدل 1969 لسنة 111 رقم العرا

 نظمت لتيا الرشوة مثل فساد، إىل يفيض الذي الفعل تسمية اجلرائم هذه تأخذ وإنام العنوان، هذا

د أحكامها  ،1983 لعام( 60) رقم قرار ومنها الشأن هبذا الصادرة والقرارات ،(324-307) املوا

د أحكامه نظمت الذي والتزوير د أحكامه نظمت الذي واالختالس ،(302-274) املوا  املوا

 .(4)(341-322) املواد يف صالحياته حدود املوظف جتاوز إىل إضافة ،(321–315)

 أو اختالس أو رشوة عن تقع أن أما وأفعال أسباب لعدة واحدة نتيجة الفساد أن يعني وهذا 

 .(5)الوظيفة استغالل أو تزوير

 عىل 2003 عام التغيري بعد ما العراق من موقفها يف املنطقة دول تنقسم: اخلارجي التدخل

قا يريد ثان وقسم قويا ، و مستقرا   عراقا يريد ال قسم مها، أساسيني قسمني  واذا وضعيفا، مستقرا  عرا

                                                             
 القانونية، لإلصدارات الدويل املركز ،1ط الدويل، واإلرهاب املنظمة اجلريمة ،يوسف حسن يوسف .د (1)

 152ص ،2010

- النزاهة اجل من تالفلالئ العام املركز منشورات ،1ط،مكافحته واليات سبله الفساد ،دية ابو امحد. د (2)

 1 ص ،2004 شباط ،امان

 جملة يف منشور بحث ،مكافحته ووسائل واثاره وأسبابه تعريفه الفساد ،العكييل حسن رحيم القايض (3)

 ،23العدد ،بغداد ،احلكمة بيت يف القانونية الدراسات قسم عن تصدر حمكمة فصلية ،قانونية دراسات

 81ص ،2009

قي العقوبات قانون يف اإلداري للفساد اإلجرامية النامذج" احليدري، مجال. د (4)  احلكمة، بيت ،1ط ،"العرا

 .بعدها وما 146ص ،2007 ،20العدد بغداد، قانونية، دراسات جملة

هة هيئة أجرهتا لتحقيقات ونتيجة: املثال سبيل فعىل (5)  املدانني من عدد عىل احلكم تم، العراق يف النزا

 مدانا   18 وعىل، 2009 عام مدانني 8 وعىل، 2008 عام وحد مدان عىل حكم فقد، الرشوة جريمة بارتكاب

 19 وعىل، 2013 عام مدانا   73 وعىل، 2012 عام مدانا   62و ،2011 عام مدانا   56 وعىل، 2010 عام

 .2014 عام مدانا  

ل االختالس جريمة الرتكاهبم املدانني من عدد عىل وحكم ، 2008 عام انا  مد 39 عىل فحكم، العامة لألموا

 مدانا   132 وعىل ،2011 عام مدانا   113 وعىل، 2010 عام مدانا   164 وعىل، 2009 عام مدانا   63 وعىل

هة هيئة تقارير: انظر للمزيد. 2014 عام مدانا   67 وعىل ،2013 عام مدانا   122 وعىل ،2012 عام  يف النزا

م العراق  .2014 ،2013 ،2012 ،2011، 2010، 2009، 2008 لألعوا
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 عىل السلبية تأثرياته بسبب واملنطقة، اجلوار دول مجيع ترفضه الذي العراق تفكيك خيار استبعدنا ما

 من التقسيم عن ينجم ما وكذلك شتى، مشكالت تعاين التي الدول لتلك الداخلية األوضاع

 .(1)ودوهلا املنطقة حساب عىل واسعة إقليمية حرب أو رصاعات

 اذ وبعده الغزو وقوع أثناء العراق، من العربية واجلامعة العريب املوقف كثريا  لفخيت ومل

 معظم أن   بيد. (2)االحتالل رفض بموقف واجلامعي الفردي املستويني عىل العربية الدول متسكت

لية العربية اجلامعة ملنظمة املشكلة العربية الدول  هناك ان بمعنى األمريكية، املتحدة للواليات موا

 الدول هذه تستغله مل التأثري وهذا االمريكية، املتحدة والواليات الدول هذه بني متبادال   تأثريا  

 .(3)العراق يف القومية ومصاحلها نظرها وجهة لرتسيخ

 بعد العراق جتاه عدة وأمنية واقتصادية سياسية مواقف التعاون، جملس دول أبدت وقد

 وبعده، 2003 قبل العراق واحتالل غزو مرحلة ترافق املواقف وهذه االمريكي، االحتالل

قية الساحة يف خليجي حضور تأسيس اىل اهلادفة توجهاهتا من تنبثق الدول هذه فمواقف  العرا

 دول مساعدة بسبب الدعم هذا وكان، أمريكي دعم عىل حصوهلا بعد السيام مصاحلها لضامن

قف أتسمت. العراق عىل حربه يف االمريكي لالحتالل اخلليج  والتباين؛ بالتنوع اخلليج دول موا

 .(4)واالحتالل الغزو مطرقة حتت وقوعه بعد العراق ازاء تقديراهتا الختالف تبعا   وذلك

 ان اال احلياد، عىل وقوفها بعدها أعلنت ثم العراق عىل احلرب األمر بادئ يف إيران عارضت كام

 تعتربه بام اسُتبدل أن ه غري إيران، عىل ايسأس أمني هتديد ازالة اىل أدى 2003 عام البعث نظام سقوط

 الواليات بني واملتصاعد املستمر العداء ظل يف العراق يف األمريكي الوجود وهو أعظم هتديدا   إيران

 .(5)اإليراين النووي امللف أمهها كثرية قضايا حول وإيران األمريكية املتحدة

                                                             

 العارف، 1ط ،(انموذجآ ولبنان العراق) السياسية والتنمية االنتقال قيادات العيداين، منترص (1)

 .376ص ،2011 النجف، _ العراق للمطبوعات،

ءة، امحد شهاب محيد (2) ق مركز، 2003 بعد العراق من والدبلومايس الرسمي العريب املوقف يف قرا  العرا

 نيسان 4، عامن(، العراق جتاه فاعلة عربية اسرتاتيجية نحو) ندوة اىل مقدم بحث، االسرتاتيجية  للدراسات

 .1ص، 2009

 الدويل املركز احلالية، املتغريات ظل يف نقدية دراسة واحلل، املشكلة... العراق امحد، شهاب محيد (3)

 .22ص ،2007 القاهرة، ،(28) العدد قضايا، سلسلة واالسرتاتيجية، املستقبلية للدراسات

تيجية الدراسات مركز، االوسط شؤون جملة احلريري، جاسم (4)  املجلد والتوفيق، والبحوث االسرتا

 .114ص ،2012 ،(143)العدد، االربعون

 .363ص السابق، املصدر العيداين، منترص (5)
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 للسلطة، الشيعية األحزاب ووصول ردية،الك القضية بني متوازنة بطريقة األتراك تعامل كام

 تركيا أن   غري األمر بداية يف منكفئا   الرتكي الدور نرى لذلك للسلطة، العرب السنة خسارة وبني

 من عددا   ونظ مت جتارهتا من فزادت، التارخيي اإلرث يدفعها العراق عىل ذلك بعد انفتحت

قي األرايض لوحدة دعام أراضيها عىل املؤمترات  التدخل حاولت فقد هبذا تكتف   مل تركيا لكن. ةالعرا

قي بالشأن قية سياسية اطراف مع عالقاهتا خالل من العرا  مطالبتها بعد تدخلها وزاد ،(سنية) عرا

 أن   بيد. تركيا عىل هجامت بشن قام بعدما العراق شامل من الكردستاين العامل حزب إخراج برضورة

قية احلكومة قبل من اإلجيايب التعامل بعد خفت التوتر حدة قية، ثالثية جلنة وتشكيل العرا  عرا

 .(1)املوقف ملعاجلة تركية _ أمريكية

 التنفيذية السلطة:  الثاين الفرع

 : امهها عديدة عوامل قهيتع الديمقراطي التحول مسرية يف التنفيذية السلطة دور تفعيل ان

 النظام يف حزبني من رأكث وجود األحزاب تعدد نظام يفرتض: لألحزاب احلكومة خضوع

 لتشكيل املطلوبة الربملانية األغلبية حتقيق عن األحزاب هذه احد يعجز وعندما للدولة، السيايس

 .(2)األُخرى األحزاب مع التحالف اىل يضطر احلكومة،

 ادائها عىل سلبا   يؤثر مما التنفيذية السلطة اضعاف اىل يؤدي بانه النظام هذا عىل ُويعاب

ر عدم يف كبرية وبدرجة يساهم أنه إذ هبا املكلفة هامهاوم لواجباهتا  األغلبية الن احلكومي االستقرا

 معرضة احلكومة بموجبها تشكل التي والتحالفات الربملان داخل موجودة غري تكون هلا احلامية

س انه كام حلظة، أي يف لالهنيار  .الدولة يف املجتمعي االنقسام يكر 

فقية الديمقراطية فقية الديمقراطية ظهرت: (الطائفية حاصصةامل) التوا  العاملية احلرب بعد التوا

 مكوناهتا يف والبساطة بالوحدة تتسم ال والتي التكوين املعقدة املجتمعات حالة ملعاجلة الثانية،

 ذات البلدان أهداف حتقيق يف الينابية الديمقراطيات ضعف عن فضال والثقافية، االجتامعية

 اىل بالنسبة السلطة يف املشاركة موضوع ملعاجلة عملية صيغة اوجد مما ،(3)املتعددة املجتمعات

 والفيتو الواسع االئتالف) هي خصائص اربع عىل جوهره يف يستند والذي التعددية املجتمعات

 .(4)(الفيدرايل او اإلداري واالستقالل السيايس التمثيل يف والنسبية املتبادل

                                                             
 .385 ص، نفسه املصدر (1)

 134 ص،  2010،لقاهرةا الكتاب، لصناعة ،العاتك3ط ،السياسية األنظمة،  خالد حنون محيد. د (2)
فقية الديمقراطية،  صالح عبد حممد. د (3)  نرشة يف منشور بحث،  الوطني واملرشوع املحاصصة بني التوا

قية شؤون) ،  2008 حزيران، 10 العدد،  النهرين جامعة يف والسياسية القانونية الدراسات مركز ،(عرا

 .1ص

فقية الديمقراطية،  ليبهارت ارنت (4)  للنرش الفرات،  1 ط،  زينة حسني :ترمجة،  متعدد تمعجم يف التوا

 47 ص،  2006،  بريوت،  والتوزيع
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فقية الديمقراطية لكن  الكلية الوطنية اهلوية حساب عىل الفرعية اهلويات تقوية اىل دتقو التوا

 حساب عىل والعرقية والطائفية والدينية الثقافية اخلصوصية من تعزز اهنا حيث(، املواطنة)

 دولة تأسيس اىل وتؤدي .والطائفية الفئوية الرصاعات خطر من يزيد وذلك .العامة اخلصوصية

 الديمقراطية ملبادئ وفقا   النائب يكون مثال الربملان ففي، سؤولياهتابم القيام عىل قادرة وغري ضعيفة

فقية  أي نرى ال فإننا ولذا عامة الشعب ابناء يمثل وال االثنية او الدينية او الطائفية جلامعته ممثال   التوا

 عىل النائب تصويت فان وبالتايل، الديني او االجتامعي مكونه مواقف اطار خارج له موقف

 مكونه رغبة عىل بناء يتم بل العامة للمصلحة استجابة او ارادته وفق عىل يتم ال املهمة يعاملشار

فق اىل الربملان أعضاء يلجأ ما وعادة، هلا املمثل وكتلته  .(1)عليها التصويت قبل املشاريع عىل التوا

رف مل: اإلرهاب  ليهاع منصوصا جرائم تشمل أفعاال   حدد بل، اإلرهاب الفرنيس املرشع يع 

مة أكثر وقواعد خاص لنظام وإخضاعها فعال    إىل هيدف مجاعي أو فردي بمرشوع اتصلت إذا رصا

 املنصوص اجلرائم تلك أن أي والتخويف الرعب بث طريق عن العام بالنظام اجلسيم اإلخالل

 .(2)مها ركنان فيها توفر إذا إرهابية جرائم تعد عليها

 من ترمجتها يتم مبيتة نية وجود أي مجاعي أو فردي مرشوع صورة يتخذ إجرامي سلوك -:اوال

 أو تلقائية بصورة ترتكب التي تلك اإلرهابية اجلرائم ضمن تدخل ال ثم ومن مسبقة خطة خالل

 .مسبق ختطيط دون

 خالل من العام النظام يصيب الذي اجلسيم بالرضر يتمثل خاص قصد هناك يكون أن -:ثانيا

 .والفزع واخلوف الرعب

 الفيدرايل التحقيقات مكتب عرفه فقد املتحدة، الواليات صعيد عىل اإلرهاب فتعري أما

 ملكيات أو أشخاص ضد قانونية أو رشعية غري بصورة العنف أو القوة استعامل) بأنه اإلرهاب

 ويف ،(3)(اجتامعية أهداف أو سياسية ألغراض اجلهات من جهة أو املدنيني أو احلكومة عىل للضغط

                                                             
 التصويت يتوجب للقوانني مشاريع ثالثة هنالك كانت عندما 2008 عام يف جرى ما ذلك عىل وكمثال (1)

 غري ملحافظاتا جمالس قانون) وهي السياسية الكتل بني بشأهنا خالفات وجود مع مناقشتها اكامل بعد عليها

قي االئتالف يرفضه الذي( العام العفو قانون)و السنية التوافق جبهة ترفضه الذي( بإقليم املنتظمة  العرا

 الشيعي املوحد

م مدى ،زغري صادق د، حميسن زغري عامر. د (2)  بحث ،اإلرهابية األعامل ضحايا بتعويض الدولة التزا

 .20،ص2007 األول كانون، الرابع العدد اخلامس، املجلد ،العلمية كربالء جامعة جملة ،منشور

(3) V. S. Federal Bureau of inrestigiation analysis of terrorism incidents in 

the u. s.by terroism vesearch and onlalytical center, Tevvovism 

sectioncviminal investi gative division as guotedin v.s. congress senate 

1983.p.110. 
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 مجيع يف يوجد مل الذي االمر وهو موضع من أكثر ويف 2005 سنة دستور يف رهاباإل ذكر العراق

قية الدساتري  للشعب العامة احلياة يف تأثريه ومدى اإلرهاب خطورة عىل يدلل مما السابقة العرا

قي  التطهري أو التكفري أو اإلرهاب أو العنرصية يتبنى هنج أو كيان كل حيظر: اوال  ) فيه جاء اذ العرا

 العراق يف الصدامي البعث وبخاصة له يربر أو يروج أو يمجد أو يمهد أو حيرض أو طائفيال

 وينظم العراق يف السياسية التعددية ضمن ذلك يكون ان جيوز وال كان مسمى أي وحتت ورموزه

 من أراضيها محاية عىل وتعمل اشكاله بجميع اإلرهاب بمحاربة الدولة تلتزم:) ثانيا  ( بقانون ذلك

 . (1)(لنشاطه ساحة أو ممرا   أو مقرا  تكون ان

 خالل من عليه والقضاء اإلرهاب مكافحة يف للدولة العام التوجه عىل الدستور حث وقد

قي املرشع من اليها اإلشارة قي العقوبات قانون يف العرا  إىل املعدل 1969 لسنة111 رقم العرا

 تعريفا، هلا يورد مل لكنه السياسية اجلريمة عىل الواردة االستثناءات احد بوصفها اإلرهابية اجلريمة

ف عاد ثم  فعل كل) انه عىل املعدل2005 لسنة( 14) رقم اإلرهاب مكافحة قانون يف اإلرهاب وعر 

 رسمية غري أو رسمية مؤسسات أو مجاعات أو فردا   استهدفت منظمة مجاعة أو فرد به يقوم إجرامي

ر إىل وادى  الوحدة أو االستقرار أو االمني بالوضع االخالل بغية صةاخلا أو العامة باملمتلكات ارضا

 .(2)(إرهابية لغايات حتقيقا   الفوىض وإثارة الناس بني والفزع واخلوف الرعب ادخال أو الوطنية

 عىل تأثريه لكن املختلفة، وسلطاهتا الدولة عمل عرقلة اىل شك ادنى بال يؤدي اإلرهاب ان

 تقوية اىل دفعها خالل من السلطة هذه عمل يعرقل انه اىل ظربالن رضرا، اشد التنفيذية السلطة

 التحول مسرية عرقلة اىل بالرضورة يقود وهذا واحلريات، احلقوق انتهاك اىل واحيانا سلطاهتا،

 .الديمقراطي

 القضائية السلطة:  الثالث الفرع

 :يأيت ام الديمقراطي التحول نحو مسريهتا يف التنفيذية السلطة عرقلة عوامل اهم من

 مستلزمات اهم من يعترب الترشيعية السلطة عن القضائية السلطة استقالل ن: االقضاء يسيتس

 وأن وأوامرها، الترشيعية السلطة لتوجيهات القضاة خضوع من منعا   وذلك الديمقراطي، التحول

 . (3)يمقراطيالد التحول مسرية عرقلة تعني قد والتي ورغباهتا، سياساهتا لتنفيذ يدها يف أداة يكون

 القضاء أحكام تعطيل عىل يقترص أن يعني ال القضاء أعامل يف التدخل من املرشع منع ووجوب

 تنظيم يف التدخل من منعه ليشمل ذلك يمتد أن جيب بل لوظيفته، القضاء أداء طريقة أو مساسها أو

                                                             

 .2005 سنة دستور من( 7) املادة ينظر (1)

 .2005 لسنة( 13) رقم اإلرهاب مكافحة قانون من(4)  املادة ينظر (2)

 .38ص ،1976العربية النهضة دار ،1ط ،1ج ،املدين القضائي النظام ،اخلالق عبد حممد. د (3)
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 من كثري إليها يلجأ لتيا األساليب من كونه عليه االعتداء أو باستقالله املساس به قصد وإذا القضاء

 .(1)القضاء دائرة من القضاة بعض إلخراج النظم

 أو انحرف قد القضاء أن ذريعة حتت وتنظيمه القضاء شؤون يف الترشيعية السلطة تتدخل فقد

 لوزير الصالحية وإعطاء القضاة عن احلصانة ترفع ترشيعات إصدار إىل فتعمد التطور إىل بحاجة أنه

 حيدث كام املنحرفة العنارص وإقصاء القضائي اجلهاز تنظيم بإعادة لتقوم صةخا للجنة أو العدل

 وأعامهلا، وجودها مرشوعية يف البعض ومناقشة القضائية املراجعة جلنة خالل من العراق يف اليوم

 التي الدستور نصوص مع لتعارضها دستورية غري ترشيعات ُتعد الترشيعات هذه أن ذكره وجديرر 

 .(2)كافة السلطات مواجهة يف القضاء استقالل تؤكد

 بعد السيام العراق، هبا مر التي الظروف ان: القضاة ومسؤولية القضاء استقالل جتربة حداثة

 دستور ظل يف عام، مرفق جمرد القضاء بجعل توجت هبا، مر التي العسكرية االنقالبات سلسلة

قي العدل لوزارة تابعا تنفيذي جهاز اي امللغى، 1970  استقالل مفهوم عىل بظله القى وهذا ة،العرا

 هذا يتحول ان وضحاها ليلة بني يمكن فال ولذلك التنفيذية، السلطة براثن من وحترره القضاء

 السلطات وقف مقومات كل متلك مستقلة سلطة اىل التنفيذية للسلطة التابع التنفيذي اجلهاز

 وجوا  ورغبة وإمكانية ووعيا وقتا ميستلز فهذا ،2005 لدستور وفقا وذلك حدودها عند األُخرى

 .التغيري هبذا يسمح

 الثاني املطلب
 املدني اجملتمع مؤسسات دور تفعيل

 والبدائية، باحلداثة تتسم خصوصا   والعراق عموما   العريب الوطن يف املدين املجتمع منظامت ان

 يف يساعد الذي بالشكل وتنضجها هلا، صحيحة اجل من اجلهود من الكثري إىل احلاجة يعني وهذا

 .الديمقراطي التحول يف مساعدا عامال صريورهتا

 :ييل ما العمل عىل قدرهتا من احيانا   تشل التي األساسية املعوقات ومن

 السيايس املعوق:  األول الفرع

 ذات الدول خانة يف تقع العربية الدول من فقط مخسا   ان إىل 2004 عام يف التقارير احد يشري

 حول اجلدل ورغم. السياسية احلرية عديمة الدول خانة يف الدول باقي تقع بينام ة،املحدود احلريات

                                                             

 .195ص ،السابق املصدر ،عصفور حممد. د (1)

 القبيل هذا من قانون دسـتورية بعدم فيها لألغلبية برأي الفلبيـن يف العليا املحكمة خرجت ،ذلك مثال (2)

 املصدر ،عصفور حممد. د .القضاء استقالل عىل االعتداء وحماولة القضاة عزل عىل احلقيقة يف ينطوي كونه

 ،الترشيعية سلطةال عىل الباب سد يف الدستورية املحكمة وجود أمهية ندرك ذلك ومن  .195ص ،السابق

 .عليه واالعتداء القضاء باستقالل املساس دون
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 احلرية مساحة ضيق يف تشرتك – العربية الدول أي – اهنا اال الدول، هذه بني النسبية االختالفات

 .(1)فيها والتعبري األساسية

قع هذا وينعكس  عىل يرتكز والذي دينامل املجتمع منظامت لعمل القانونية املكانة عىل الوا

 .لعملها الشمولية والترشيعات القمع مثل مشرتكة مالمح وجود

 الفكري املعوق:  الثاين الفرع

 اطاره، يف العاملني أكثرية لدى وانعدامه املدين املجتمع مفهوم بغموض املعوق هذا يتمثل

 وتثقيف عيةلتو االعالمي الدور وضعف املدين باملجتمع متخصصة اعالم وسيلة وجود وعدم

 وسائل قبل من الضوء تسليط يف واالنتقاء املدين، املجتمع منظامت بدور واملواطنني العاملني

 بجميع بيانات قاعدة وجود وعدم احلكومية، غري املنظامت هبا تقوم التي النشاطات عىل االعالم

 .(2)هبا متقو التي األنشطة ونرش اإلعالمية للقنوات متاحة تكون املدين املجتمع منظامت

 املايل املعوق:  الثالث الفرع

 املنظامت دعم ان ذلك الذايت، والتمويل الدعم ضعف من املدين املجتمع منظامت تعاين حيث

 إىل باإلضافة ،-سبق كام – الدولية أو املحلية التربعات أو الداخلية االيرادات عىل يعتمد ان يفرتض

 أكثر اصبحت جعلها التمويل كسب عىل تتنافس قد التي احلكومية غري املنظامت من العديد وجود

 وحتولت احلكومية، االجهزة من التقليدية اإلدارية بالفلسفة متسكا   وأكثر ذاهتا الدولة من بريوقراطية

ء الباطن من مقاول جمرد إىل  التفكري عن بعيدة جيعلها وهذا املانحة للجهات أو للحكومات سوا

قع لتغيري  .السياسات لتغيري الضغط أو الوا

 املتحدة لألمم التابعة املنظامت فيها بام – الدولية الداعمة املنظامت بني التنافس يكون وقد هذا

 املدين املجتمع منظامت لبعض الدعم تكرار اطار يف تربز التي االشكاليات من واحدا   واالقليمية –

 يف واملايل اإلداري كالفساد توسلبيا ظواهر احيانا   يشجع ما وهو والربامج، األنشطة ولنفس بعينها

 .(3)املنظامت من الكثري اوساط

                                                             

 ،2008 بريوت، والنرش، للطباعة الساقي دار العريب، اخلليج يف العصية الديمقراطية النجار، سلامن باقر (1)

 .59ص

 ،2007 عام خالل العراق يف احلكومية غري واملنظامت املدين املجتمع مؤسسات مسرية عودة، مجيل (2)

 آخر تاريخ www.annabaa.org/nbanews االلكرتوين املوقع يف االنرتنت شبكة عىل منشورة راسةد

 .26/12/2012 للموقع دخول

 وشامل االوسط الرشط يف بالطفولة املعنية املدين املجتمع منظامت حول دراسة الزغري، عبدة حممد (3)

 للطفولة العريب املدين املجتمع منتدى موقع يف االنرتنت شبكة عىل منشورة دراسة ،2005 سبتمرب  افريقيا،

 .  www.megdaf.org: االلكرتوين العنوان عىل
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 اخلامتة

 وهي التوصيات، بعض نقرتح كام النتائج، من جمموعة اىل توصلنا السابق البحث ضوء يف

 :كااليت

 :النتائج

 ترشيع أو بقانون والتنظيم التقييد يقبل ال كونه الدستوري املبادئ اهم من املساواة مبدأ يعترب

 اهم من انه حيث الدستورية، الوثيقة صلب يف يسجل مل لو حتى وحمرتما ساريا ويظل عادي،

 مشاركة يف املذكور للتحول زمخا يعطي مما اجلميع بني يساوي كونه الديمقراطي التحول مقومات

 .الشعب أفراد من ممكن قدر اكرب

 يمكن ال و الديمقراطي، التحول نحو وملسريهتا وملؤسساهتا للدولة خطر اكرب متثل الطائفية ان

 .سياسيا وحتجيمها الطائفية وأد دون الديمقراطي العراق بناء يف الديمقراطي الوطني املرشوع حتقيق

 الديمقراطية، لقيام الرضورية املستلزمات اهم من السياسية األحزاب تكوين حرية تعترب

 الديمقراطية قيام تضمن التي اسيةاألس باملبادئ االرتقاء يف الديمقراطية السياسية املبادئ وتعزيز

ء عن تبتعد ان برشط و معينة، اجتامعية مجاعة أو لفئة الضيقة املصالح عن بعيدا  والتحزبات االهوا

 .والضيقة املذهبية

 يف ليس ولكن حتقيقه، املستحيل من ليس هدف هو العراق يف الديمقراطي التحول مسعى ان

 كافة عىل ونضج وتوعية وممارسة، وقت تتطلب اطيةالديمقر الن املنظور، القريب املستقبل

 .االصعدة

قية، احلكومة تشكيل يف سلبيا دورا الطائفية للمحاصصة كان  األخرية صبغت إذ العرا

 .الصحيح بالشكل الديمقراطي التحول عملية ادارة من تتمكن ومل االستقرار، وعدم بالضعف

قية السياسية األحزاب غالبية تتسم  وشخوصها، برناجمها يف الديمقراطي الفكر ذرجت بعدم العرا

 اىل الداعية التخندقية سياستها ذلك عىل وزاد العراق، يف الديمقراطي التحول عملية هيدد مما

 .السياسية املكاسب توزيع يف الطائفية املحاصصة

 وحسن اخلربة اىل املدنية املنظامت معظم تفتقر حيث العراق، يف املدين املجتمع ثقافة ضعف

 فقدان وبالتايل نشاطها، تنظم التي السليمة القانونية األطر غياب عن ناهيك النزاهة، وحتى االدارة

 . الديمقراطي التحول مسرية يف دورها

 يعني ال هذا لكن العراق، يف والطائفي والقومي املذهبي التعدد واقع جتاهل يمكن ال

قع هلذا االستسالم  وتأثريه الديمقراطي، التحول مساعي عىل مرارهاست خماطر بيان عىل العمل بل الوا

 .الوطنية الوحدة عىل السلبي

قية، الثقافة عن بعيدة مازالت الديمقراطية التحول بأمهية الوعي إن   لتغيري الوعي وان العرا

 .العامة واخلدمات األمن من وخطرا   شأنا   تقل ال الثقافة هذه
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قي الدستور نصوص ان  التنفيذية السلطة عىل الترشيعية السلطة وقتف تقرر 2005 لسنة العرا

 التنفيذية، للسلطة والرقايب التنفيذي األداء واضعف االثنني بني التوازن اختالل اىل ادى وهذا

 .الديمقراطي التحول يف دورها وبالتايل

 ميتس سياسيا هنجا تتبع كوهنا الدولة، يف الديمقراطي التحول عىل افة متثل السياسية الطائفية إن

 مستلزمات خالف وهذا الوسائل، بكل آرائها وفرض األُخرى، الطوائف ضد بالتعصب

 .الديمقراطية

 مجهورية دستور ظل يف التنفيذية السلطة أداء ضعف وراء تكمن التي القانونية األسباب تتنوع 

 .ترشيعية وُأخرى دستورية أسباب بني 2005 لسنة العراق

 (. طائفية - عرقية) حماصصة حكومات باهنا العراق يف 2003 بعد الناشئة احلكومات تتسم

  املقرتحات

قي األحزاب قانون من ثالثا   فقرة( 2) املادة نص تعديل نقرتح  دائرة جيعل والذي النافذ، العرا

 جهة بأي ترتبط ال مستقلة هيئة الدائرة هذه تكون ان فنقرتح. العدل لوزارة تابعة األحزاب شؤون

 .األحزاب إجازة عن مسؤولة وتكون نوابال جملس لرقابة وختضع

 بعضها العراق، يف الديمقراطي التحول مسرية إلنجاح توافرها يستلزم موضوعية رشوط هناك

 .والتوعوي السيايس باجلانب يتعلق وبعضها العالقة، ذات القوانني ترشيع يتطلب ترشيعي

ع ندعو القضاء استقالل مبدأ حتقيق سبيل يف ( خامسا  ) الفقرة نص تعديل اىل الدستوري املرش 

فقة احلق النواب جملس متنح التي الدستور من( 61) املادة من  .القضاة تعيني عىل باملوا

ع نويص  من الربملان حل اعتامد يتم وان( أوال  /  64) املادة نص تعديل اىل الدستوري املرش 

 .التوازن حتقيق سبيل يف املنفردة، وبإرادهتا احلكومة قبل

 هلم، التعرض عن التنفيذية السلطة وامتناع للقضاة الشخصية واحلريات وقاحلق ضامن

 يف أساسا   تدخل صالحيات ممارسة احلكومة ختول التي االستثنائية الترشيعات اصدار عن والعدول

 .القضائية السلطة اختصاص

 كف عىل والرتكيز ومستلزماته، الديمقراطي التحول بأمهية التوعية مساعي يف االستمرار

 . املفاهيم بني االلتباس

 ابناء بني الديمقراطي التحول ثقافة ونرش تنمية سبيل يف املختلفة التوعية وسائل اتباع رضورة

قي، الشعب  . االخر وقبول والنقاش احلوار تعزيز وكذلك العرا
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 املراجع

  الكتب:  اوال

ر الدستور، وضع كيفية درويش، ابراهيم (1  القاهرة، ،101849 العدد اكتوبر، جملة يف حوا

2014 . 

 القاهرة، احلديث، اجلامعي املكتب ،4ط العامة، واحلريات السياسية النظم عيل، اليزيد ابو (2

1984. 

 العراق، يف الدستوري والنظام الدستوري القانون يف العامة النظرية املفرجي، إحسان (3

 .1990 بغداد،

 من لالئتالف العام املركز تمنشورا ،1مكافحته،ط واليات سبله الفساد دية، ابو امحد (4

 .2004 شباط امان،- النزاهة اجل

 املشاريع والقياس، البحث اشكالية - العربية الدول يف الفساد مكافحة عاشور، صقر امحد (5

 .الفساد ملكافحة الدولية

فقية الديمقراطية، ليبهارت ارنت (6  الفرات، 1 ط، زينة حسني:  ترمجة، متعدد جمتمع يف التوا

 .2006، بريوت، زيعوالتو للنرش

ء (7  ىف السيايس االستقرار عىل الديمقراطي التحول تأثري إسامعيل، أمحد إرسا

ئر  االقتصاد كلية: القاهرة جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة( 2007-1991)اجلزا

 .2009 السياسية، العلوم

 .الثقافة وزارة:  دمشق كاسوحة، عبود ترمجة ؟، الديمقراطية ما:  تورين آالن (8

 والنرش، للطباعة الساقي دار العريب، اخلليج يف العصية الديمقراطية النجار، سلامن باقر (9

 .2008 بريوت،

 اسامعيل، حاج حيدر. د مراجعة طب اخ، فاضل حممد ترمجة الديمقراطية،:  تيليل تشارلز (10

 .2010 بريوت، ،1ط العربية، الوحدة دراسات مركز

 القاهرة، والتوزيع والنرش للطبع العربية ةالنهض دار، السياسية النظم، بدوي ثروت (11

1986. 

 ـ بريوت للمطبوعات، املعارف السياسية، والنظم الدستوري القانون:  اهلنداوي جواد (12

 .م2010 ـ ـه1431 ،1ط لبنان،

 رسالة. دستوريتها ومدى التقايض حق حتجب التي القوانني. النائيل محد عبد جبار حسني (13

 .2004– بابل جامعة. انونالق كلية اىل مقدمة ماجستري

قية الدساتري، حكيم حكمت (14 قي املواطن وحقوق املؤقتة العرا ، نرش دار بدون، العرا

2000. 
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 .2010القاهرة، الكتاب، لصناعة ،العاتك3ط السياسية، األنظمة، خالد حنون محيد (15

 ةالعام املرصيـة اهليئـة اإلنسان، حلقوق األوربية اللجنة حممد، عبداللطيف الدين خري (16

 .2005 القاهرة، للكتاب،

 منشأة، األوىل الطبعة، املقارن القانون يف الطوارئ حالة، حمفوظ احلميد عبد حممد زكريا (17

 .1966، اإلسكندرية، املعارف

 لعملها، الدستورية والضامنات السياسية املعارضة:  أميدي رشيد مصطفى رسبست (18

 .2011 أربيل، ،1ط مطبوعة، ماجستري رسالة

. املعارف مطبعة. األول اجلزء املدنية املرافعات قانون أحكام رشح. ينيالقشط سعدون (19

 . 1972– بغداد

 الطبعة، املعارصة احلكم وأنظمة السياسية للنظم األساسية املبادئ، عيل السيد سعيد (20

 .2005، القاهرة، نرش دار بدون، األوىل

 السيايس الفكر ويف ارصةاملع العربية الدساتري يف الثالث السلطات، الطاموي حممد سليامن (21

 .1986، اخلامسة الطبعة، شمس عني جامعة مطبعة، مقارنة دراسة اإلسالمي

 .1949 القاهرة الدستوري، القانون مبادئ صربي، السيد (22

 عامن، والتوزيع، للنرش زهران دار اإلنسان، وحقوق العام الرأي: فياض حسن عامر (23

2002. 

 1417 القانونية، الكتب الدستوري، والقانون اسيةالسي النظم: اهلل عبد بسيوين الغني عبد (24

 .م 1997 ـ ـه

، اجلامعية الدار، السيايس التنظيم أسس السياسية النظم، اهلل عبد بسيوين الغني عبد (25

1985. 

 املرصية، اجلامعات دار مرص، يف القوانني دستورية عىل الرقابة باز، السيد عيل (26

 .1978 اإلسكندرية،

 . 1977. القاهرة. العربية النهضة دار. األوىل الطبعة. القضاء اللاستق الكيالين، فاروق (27

 . تاريخ بال بريوت، احلقيقة، دار كيلو، ميشيل: ترمجة السياسية، لغة جورج، كالوس (28

 جامعة السياسية، والنظم الدستوري القانون يف متعمقة دراسة:  احللو راغب ماجد (29

 .األردن ـ عامن كليمنتس،

 السياسية النظم يف الديمقراطي والتحول السياسية القيادة يف التغري امحد، مبارك مبارك (30

 االقتصاد كلية: القاهرة جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة التسعينيات، يف العربية

 .2006 السياسية، والعلوم
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 الفكر دار ،1ط والتقييد، احلرية بني السياسية األحزاب الوكيل، خريي ابراهيم حممد (31

 . 2013 نصورة،امل القانوين،

 مركز السادس، العدد عريب، رواق اإلنسان، حلقوق الثقافية املرشوعية سعيد، السيد حممد (32

 .2009 اإلنسان، حقوق لدراسات القاهرة

 .طبع سنة بال، احلقوقية احللبي منشورات، السياسية األنظمة، الوهاب عبد رفعت حممد (33

، األوىل الطبعة، احلكم نظام يف صداهاو احلديثة السياسية األفكار أمهات، بدوي طه حممد (34

 .1958، القاهرة، بمرص املعارف دار

 .1976العربية النهضة دار ،1ط ،1ج املدين، القضائي النظام اخلالق، عبد حممد (35

 . طبع سنة بدون. القاهرة. القضائية السلطة استقالل. عصفور حممد (36

 .1985 -1984، العريب الفكر دار، الثانية الطبعة، السياسية النظم، البنا عاطف حممود (37

  .2005 – بغداد. األوىل الطبعة. العراق يف القضاء. املحمود مدحت (38

، 1ط ،(انموذجآ ولبنان العراق) السياسية والتنمية االنتقال قيادات العيداين، منترص (39

 .2011 النجف، _ العراق للمطبوعات، العارف

 .1972 بغداد، شفيق، مطبعة ،2ج الدستور، نظرية الدستوري، القانون الشاوي، منذر (40

 .1992 بريوت، جمد، دار ،"دستوري وقانون سياسية مؤسسات" دوفرجيه، موريس (41

 علمية، خيارات الدستوري واالصالح الدستور وضع وآخرون، براندت ميشيل (42

 . 2012 لبنان، انتربيتس،

 عملية يف عياملجتم التوافق وبناء املشاركة العظيم، عبد ونادية العينني ابو فاروق ياسمني (43

، القاهرة االجتامعي، العقد مركز الدولية، التجارب من مستفادة دروس الدستور وضع

2013 . 

 .1969، بريوت، العربية النهضة دار، املعارصة السياسية األنظمة، اجلمل حييى (44

 مؤسسة ،1ط العراق، كردستان اقليم يف اإلنسان حقوق ضامنات قادر، عزيز يعقوب (45

O.P.L.C 2004 اربيل، النرش،و للطباعة. 

 الدويل املركز ،1ط الدويل، واإلرهاب املنظمة اجلريمة ،يوسف حسن يوسف (46

 .2010 القانونية، لإلصدارات

 لإلصدارات ،املركزالدويل1ط الدويل، واإلرهاب املنظمة اجلريمة يوسف، حسن يوسف (47

 .2010 القانونية،
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  والصحف املجالت:  ثانيا

 والتوفيق، والبحوث االسرتاتيجية الدراسات مركز، الوسطا شؤون جملة احلريري، جاسم (1

 2012 ،(143)العدد، االربعون املجلد

مية النامذج" احليدري، مجال (2 قي العقوبات قانون يف اإلداري للفساد اإلجرا  بيت ،1ط ،"العرا

 .2007 ،20العدد بغداد، قانونية، دراسات جملة احلكمة،

 صحيفة مقال، العامل، يف الدساتري سرية املرصي قالشقا إىل محورايب من هاشم، احلجديل، (3

 .م 2012 ديسمرب 15 ـه 1434/  2/  2 السبت ،4199 العدد عكاظ،

ءة، امحد شهاب محيد (4  مركز، 2003 بعد العراق من والدبلومايس الرسمي العريب املوقف يف قرا

 جتاه فاعلة عربية اسرتاتيجية نحو) ندوة اىل مقدم بحث، االسرتاتيجية للدراسات العراق

 .2009 نيسان 4، عامن(، العراق

 املركز احلالية، املتغريات ظل يف نقدية دراسة واحلل، املشكلة... العراق امحد، شهاب محيد (5

 .2007 القاهرة، ،(28) العدد قضايا، سلسلة واالسرتاتيجية، املستقبلية للدراسات الدويل

 جملة ،"واالنكفائية االستمرارية بني راقالع يف السياسية الطائفية اشكالية" حسن، فاضل محيد (6

 عرش، السابعة السنة ،23 العدد،: بغداد بغداد، جامعة السياسية، العلوم كلية السياسية، العلوم

 .2006 شباط

م مدى ،زغري صادق د، حميسن زغري عامر (7  ،اإلرهابية األعامل ضحايا بتعويض الدولة التزا

 2007 األول كانون، الرابع العدد اخلامس، املجلد ،العلمية كربالء جامعة جملة ،منشور بحث

 منشور بحث مكافحته، ووسائل واثاره وأسبابه تعريفه الفساد العكييل، حسن رحيم القايض (8

 بيت يف القانونية الدراسات قسم عن تصدر حمكمة فصلية قانونية، دراسات جملة يف

 .23،2009احلكمة،بغداد،العدد

فقيةا الديمقراطية، صالح عبد حممد (9  يف منشور بحث، الوطني واملرشوع املحاصصة بني لتوا

قية شؤون) نرشة ، 10 العدد، النهرين جامعة يف والسياسية القانونية الدراسات مركز ،(عرا

 .2008 حزيران

قع:  ثالثا   االلكرتونية املوا

 الطائفية، مفهوم نقد غليون، برهان (1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89869 

 عام خالل العراق يف احلكومية غري واملنظامت املدين املجتمع مؤسسات مسرية عودة، مجيل (2
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