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 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 جتربة ظل يف السلطة تويل ووسائل الانتخاابت

  للعراق ادلميقراطي التحول

 (حتليلية دراسة) 

 لعراق لي ظل تجربة التحول الديمقراطي االنتخابات ووسائل تولي السلطة ف
 ) دراسة تحليلية(

 مرتضى احمد خضرم. 
 ةيسايسلا مو لعلا ةيلك – تير كت ةعماج

 المقدمة :
 قدسوا الحرية حتى ال يحكمكم طغاة العالم (( ))

لياا  وآ إجارا ا ما   -لياة وآ إجارا مجارد  - بأنهاالم تعد االنتخاباا  كماا يرا اا الابع   
وتجااا و وت اااو  بااي  ال ااا لي   دو  الااربط بينهااا وبااي  مااا يااتم ماا  ت ااا   العمليااة الديمقراطيااة  

 أداةتمثااد  أصاابح التااي   نهااا ماا  خاا د االنتخابااا  اإل اا  التااي يااتم   السياساايي  داخااد الدولااة
الصارا ا  والناا اا  السياساية التاي قاد تتخلاد العملياة  بإدارةفيما يتعلق  األ ميةووسيلة غاية في 

االنتخاااابي  فليااادخد المعتااار  السااالطةبالحصاااود  لاااى  أحاااقفاااي ن سااا  انااا   ىالديمقراطياااة فمااا  يااار 
العناااا والقاااوة وساااا د ال مااا  خااا د اساااتخدام   العملياااة االنتخابيااةمااا  خااا د  األحقياااةليجسااد تلااا  

وال انتخابااا  حاارة ونايهااة دو    فاا  ديمقراطيااة دو  وجااود انتخابااا   للحصااود  لااى تلاا  الساالطة
 .تسوده القيم الديمقراطية خو  االنتخابا  في جوخ ل  وجود مناخ ديمقراطي يمك  م  

الوسااا د التااي  رفتهااا اليااعوو فااي تغيياار حكامهااا  أفضاادجااا   االنتخابااا  لتمثااد  قاادول
و ااي الطريقااة التااي نقلاا   مليااة تااداود الساالطة ماا  كااوالي  السياسااة   قاادير لااى اقااد ت أال حتااى 
كااد القااوى السياسااية  أ طاا التااي الجما يريااة  اإلرادةوفااق   الساااحة اليااعبية العريضااة إلااى يااة الخ

 ة وسالمية و ايكم بطريقاة  ق نيااُااالسلطة العليا والمياركة في تادبير يانو  الح إلىفرصة التطلع 
التاي الديمقراطياة المتطاورة  يكادأ بأنها احدالتي تعرا " الديمقراطية النيابية " ما اسما ا البع  

 .معينة مرحلةخ د  إرادت يقوم اليعو فيها بانتخاو م  ينوو  ن  في تن ي  
تحقاااق نااااوت مااا  التوافااااق واالت اااااق ماااا  خ لاااا  ي تااار  فاااي العااااراق فاااالتحود الااااديمقراطي 

ماا  جانااو مختلااا  واإلجاارا ا  القبااود بالضااوابطو   العمليااة االنتخابيااة إدارةالسياسااي حااود قوا ااد 
  لااى األطااراا األخاارى لمكونااا  اليااعو ال رقااا   لااى نحااو يسااتبعد النصاار الكامااد لطاارا واحااد
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تساوية صارا ا   أ  أساا   ى لا التحود واالنتقاد الديمقراطي وتداود السالطةيقوم منطق  حيث 
 ية.المصالح تمر  بر المنافسة السياس

 أ ف  ي    اآلليا م    ددا   اإلجرا يةكا  التحود الديمقراطي يتضم  م  الناحية  فإ ا
 الاااديمقراطي  االنتقااااد إ والحاصاااد   اإلطااا ق لاااى  أ مهاااااالنتخاباااا  تقاااع فاااي مقااادمتها باااد  اااي 

محاطاااة بضااامانا  قانونياااة تتاااوافر لهاااا مقوماااا  التعددياااة للعملياااة االنتخابياااة  إدارةيااارتبط بوجاااود 
 . والمنافسة السليمة

  : البحثأهمية 
األ مية وتبرا   ه تعد أ مية البحث وطبيعت  معيارا  أساسيا  ينثر في انتقا  ميكلة البحث      

 التحود تجربة ظد في السلطة تولي ووسا د االنتخابية العملية إدارةم  أ مية البحثية 
في بنا  دولة ديمقراطية تعددية اتحادية  لكبيرةا ضوت أل ميت المو تم اختيار   ا  إ   الديمقراطي

البحث جوانو  أ مم  في   ه الدراسة العملي  الجانو ويتمثد  الدستور العراقي إلي  أياركما 
 يتم التركيا  لى :وسوا 
العملية االنتخابية و ملية التحود  إدارة محاولة توضيح الع قة وقوة الترابط بي    -1

وناا ة  س مةالتي ت تر  بالضرورة   في العراق السلمي للسلطة والتداودطي الديمقرا
دو  وجود  يكو   نا   ملية تحود ديمقراطي أ وحرية االنتخابا  مع صعوبة 
 انتخابا  تتسم بالحرية والي افية .

في اتجا ا  التحود الديمقراطي  وتأثير االعملية االنتخابية إدارة     رنيةمحاولة تقديم   -2
 والتداود السلمي للسلطة .

 :  البحثمشكلة 
للمراجعااااة والنقااااد والرنيااااة السياسااااية  األساساااايةالوساااايلة  با تبار اااااالااااى االنتخابااااا  ينظاااار 

والمياااارو ا   بلااااور الاااارنىوخاااا د االنتخابااااا  تت  التغياااار الجاااا ر  وإلمكانيااااا للمسااااتقبد 
 .لعملية التحود الديمقراطي وتداود السلطة

وتتحدد ميكلة البحث في دراسة االنتخابا  ودور ا في تداود السلطة ضم  التجربة 
 مجل  النواو. أ ضا العراقية م  خ د  انتخاو 
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 : البحث أهداف
م  دو  تحديد مسبق  حكاموأ حقا ق لىإدراسة التوصد  أيةفي  الباحثال يستطيع                           

  : ي األ داا  وم    ه الدراسةتحققها  أ  تسعىالتي  األ داالطبيعة 
 مة لعملية ا دالتي تكو    ملية انتخابية أيةفي معرفة اليروط الواجو توافر ا محاولة   -1

 التحود الديمقراطي.

 االست ادةالعملية االنتخابية في ضو   إدارةفي  االتجا ا  الحابيةتصورا      إ طا  -2
 م  التحود الديمقراطي في العراق .

وسا د تداود السلطة الكيا    نتخابية بالعملية اال إدارة هاتحليد الكي ية التي تتم في -3
 . في العراق باالست ادة م   ملية ترميم النظام الديمقراطي

 : البحثفرضيات 
 : و ي  تحاود اختبار مدى صحتهافرو  م  مجمو ة  البحث   انطلق ي

بالتجربااة الديمقراطيااة ماا  جهااة والحاادود والضااوابط التااي  األخاا  بااي  ت ا ليااة نااا    قااة  -
 . تنظم العملية االنتخابية

بااي  االنتخابااا  والتااداود الساالمي للساالطة   تعكاا  طبيعااة النظااام  ارتباطيااةتوجااد   قااة   -
 ونو   . السياسي

والحابيااة كلمااا ا تمااد المريااحو  فااي االنتخابااا   لااى وسااا د كلمااا غلباا  الساامة القبليااة  -
 االتصاد اليخصي في العملية االنتخابية .

  : البحثمنهجية 
 العمليةلتوضيح وتحديد التطور ال   يهدت   ا تمد الباحث في دراست  المنهج التاريخي     

حث و ل  لمعرفة ا تماد المنهج التحليلي مدخ   لموضوت الب تم كما في العراق  االنتخابية
نتا ج وحقا ق وايادة في  وما تتمخ   ن  م  العملية االنتخابية  فيالدوافع واألسباو 

استخدام منهج دراسة الحالة و ل  بجمع البيانا  والمعلوما     حالة إضافة إلى   اإليضاح
 .في العراق العملية االنتخابية
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 األولالمبحث 

 اقعرـي الـخابية فـلية االنتـمـالع

فتاارة اسااتمرار ا  أو درجااة تطور ااا  يكااو  فااي كااد  ي ااة اجتما يااة مهمااا كااا  حجمهااا  أو 
مر ويادي  بالطا اة  وقاد وم  فهنا  م  يأمر ويطات  وأخار يان كم والمحكابي  الح  نا  فرق كبير
أو تضاااعا  وقاااد تكاااو  السااالطة أدناااى فيهاااا إلاااى الكمااااد أو ابعاااد منااا   إال إ   قتااااداد  ااا ه ال اااوار 

 االنتخابا  با تبار أ   (1)عد أسا  فلس ة السلطةاُ ال   ي و ال رق بي  الحاكم والمحكوم   الثاب 
و ااي  ماا  قبااد المحكااومي  دوريااا   الختيااار الحكااام  ا  منظماا ا  ديمقراطياا ا  العامااة بكااد أيااكالها أساالوب

تضااع الدولااة التيااريعا  والقااواني  ف صااورة ماا  صااور الميااركة اليااعبية فااي صاانا ة القاراربالتاالي 
التاي  اي جاا  أساساي بما فيها الد اياة  االنتخابية ةالعملي م  خ لهاالتي تنظم وتن    والضوابط 

غياار أو ت  ااو بطريقااة تضاام  خلااو جميااع مراحلهااا ماا  أ  انتهااا  أو تاادخد و  ومهاام ل نتخابااا 
 العمليااااة االنتخابيااااة بمراحلهااااا وتعااااد  وماااا  أ   نااااا أو فسااااادأو حاااااو  ماااا  أ  جهااااة  ميااااروت
  العملية ألوتداولها  إلسناد السلطة السلمية الوسيلة  اكما أنه  جو ر النظام الديمقراطي المختل ة

لوجيا  و االنتخابيااة  ااي  ماااد الديمقراطيااة أو  لااى حااد قااود األسااتا  ليااو  بااراد  فااي كتاباا  )االيااد
  وال يمكاا  (2)أ  يااي يضااا يها" دإ  االنتخابااا   ااي أ اام مااا فااي الديمقراطيااة وال يوجاا  اسااية(السي

ياار  لااى مراحااد تعتمااد بيااكد مباالوسااا د الساالمية لتااداود الساالطة فصااد مرحلااة  اا  أخاارى ال  
و ك اااوا  لاااى بحثااا     ااا ا المجاااادالعملياااة االنتخابياااة  وماااع كثااارة الُكتااااو والبااااحثي  الااا ي  تنااااولوا 

ماااع اخااات ا توجهااااتهم ال كرياااة مااا  جهاااة واخااات ا الااوياااة التاااي ينظااارو  مااا  وتحليلااا    وتعري ااا 
 ما  كثيار الديمقراطياة يحتاد  ناد االنتخاباا  م هاوم خ لها إلاى االنتخاباا  ما  جهاة أخارى  فاأ 

  ااااااااااارا "جواياااااااااااا أ  منااااااااااا  و لااااااااااا  الااااااااااانظم الديمقراطياااااااااااة فاااااااااااي الصااااااااااادارة البااااااااااااحثي  موقاااااااااااع
 مااا  األفاااراد يساااتطيع التاااي والمنسساااا  مااا  اإلجااارا ا  أنهاااا مجمو اااةب  الديمقراطياااة(3)ياااومبيتر"
 .حرة ونايهة انتخابا  في التناف  طريق    القرارا  السياسية صنع  ملية في المياركة خ لها
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 المطلب األول : التعريف بمفهوم االنتخاب 
ياُعد م هوم االنتخاو م  الم ا يم السياسية التي ال تااد مثارا  للجدد بي   لما   أواًل: المفهوم :

السياسة وم كريها  لى الرغم م  األ مية الكبيرة التي حظي بها  أال ان  ال ياُعد م  ضم  
األمر ال   جعد م  أ مية االنتخابا   والطريقة التي يمك  أ    (3)تتنوت م ا يم  يالتعاريا الت

 تجر  بها مثارا  للبحث والتقصي والتحقق.

االنتخابا  في اللغة : جمع انتخاو  واالنتخاو  و االختيار واالنتقا   فانتخو اليي  
 .(4)أ  اختاره  ومنُ  النخبَة م  الّنا  ألنهم منتخبو  مّنتقو 

 وأما في االصط ح : قد ُ رف  االنتخابا  المعاصرة بعدة تعري ا  منها:
 . (9): اختيار الناخبي  ليخص أو أكثر  م   دد المريحي  لتمثيلهم في حكم الب دألول التعريف ا

: التنظيم القانوني لمبدأ ميرو ية ممارساة السالطة باسام الياعو يسامح للناخاو باا  ينياد  التعريف الثاني
 .(6)أو يرف  سياسة ما  ويتمخ   ن  اختيار النواو المكل ي  بتطبيق سياسة معلومة

:  ااو إجاارا  قااانوني يحاادد نظاماا  ومكاناا  فااي دسااتور أو برنااامج أو ال حااة  ليختااار  لااى التعريففف الثالففث
 .(7)لر اسة أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها ونحو  ل  مقتضاه يخص أو أكثر

التاي تعناي التأيياد بإ طاا  الصاو  فاي مرتبطة تاريخيا  بمسألة التصاوي  إ   ملية االنتخاو     
طريقة اختيار أيخاص لتولي مناصو معينة  ا   :فهي تعني أما االنتخابا  سياسيا    االنتخابا 

جاااااارا ا  النظااااااام   طريااااااق االختيااااااار ماااااا  قبااااااد الناااااااخبي  الماااااان لي  للتصااااااوي بموجااااااو قوا ااااااد واا
وتُاعرا االنتخابا  ايضا  بأنها اختياار ياخص ما  باي   ادة مرياحي   ليكاو  نا باا    (8)االنتخابي

 يمثد الجما ة
 ا  مااا أطلااق اساام )اقتاارات(   لااى االنتخابااا  ألنهااا تختااار أو تقتاارت اساام ا  ينتمااي إليهااا وكثياار  التااي  

ماا  بااي   اادة أسااما   ويختلااا )االنتخاااو(   اا  )االساات تا (  كااو  األخياار يعاار   لااى  ا  معيناا
أ   الناخبي  اسما  واحدا  ويقتصر رأ  الناخو  لى ان  يقاود )موافاق( أو )غيار موافاق(  ما  دو 

يضاا    وتعارا االنتخاباا  أ(9)التي  ي أساا  القادرة  لاى االختياارلدي  ال رصة للم اضلة   تكو 
ة إلاى تعياي  الحكاام التي تند  بصاورة ر يسا ة ماد القانونية والماديبأنها مجمو ة اإلجرا ا  واأل

 . (10)م  قبد أفراد اليعو
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 للساالطة  العنيااا كاالنتقاااد  الحكومااا  بتغيياار يساامح النظااام الااديمقراطي الحقيقااي الإ  
 باختيااار جااا   إقصااا  حكومااة ال يمكاا  كمااا) مباياار  مساالحة  بيااكد ثااورة أو  سااكر  بااانق و
  وما  خا د  ا ه الم اا يم  يتضاح إ  االنتخاباا  (11) ونايهة وي افة( حرة انتخابا  في الناخبي 

 : (12)ة  ير يس  ناصرالمعاصرة تقوم  لى أربعة 
 . األود: )الناخو(  و و اليخص المن د للمياركة في التصوي  العنصر -
 الثاني: )المريح(  و و اليخص ال   يأمد الوصود إلى والية انتخابية.  العنصر -
الثالااااث: )التصااااوي  أو االقتاااارات(  و ااااو تعبياااار  اااا  رأ  المااااواط  ماااا  خاااا د  العنصاااار -

 .(13)في االنتخابا  أو في است تا   اممياركت  

الرابااع: )الواليااة أو المهمااة المنتخااو فيهااا(  و ااي الواليااة التااي يجاار  ماا  اجلهااا العنصاار  -
 .االنتخابا  ألجد تحديد م  يتولى يأنها) للمواط  المياركة معهم  في صنع القرار(

 
تجرباااة انتخابيااة  ااو تريااايح المريااح لن ساا  بحساااو  أ  المعاااايير أألساسااية  لكاادثانيففًا: المعيففار: 

الضااوابط واأل ليااة المنصااوص  ليهااا فااي القااانو  ويطاارح برنامجاا  االنتخااابي الاا   سييااار   لااى 
 أساس  في العملية االنتخابية ابتغا  ال وا. 

اليااعو  لااى  إرادةماا   إالدولااة  أيااةال تسااتمد ساالطة الحكاام فااي  االنتخابااا  الحاارة والنايهااةإ     
االقتاارات العااام  أسااا  تاارا  منتظمااة  لااى بتجاارى وياا افة انتخابااا  نايهااة بعباار  نهااا تُ و  نحااو مااا 
 التميياا  وتتااح وجاوه ما  وجا  أ  دو  لكاد ماواط   المباير وفق معايير وضاوابط تكاو السر  

 :(14) ة ومنهامعقول غير قيود م  دو  به ه القيود التمتع فرصة ل 
ماا مبايارة إماا العامة  الينو  إدارة في ييار  الناخو أ  .أ  يام اختياار م ممثلاي  بواساطة واا

 بحرية.

 الناااخبي  بااي  المساااواة قاادم و لااى العااام باااالقترات دوريااا   تجاارى  نايهااة انتخابااا  تناااتخو فااي أ  .و
 الناخبي . إرادة    الحر التعبير تضم  السر   وبالتصوي 

 بلده. في العامة الوظا ا تقلد فرصة ل   تتاح أ  . 

 كان .طريقة  بأيةحق مطلق ول  يقيد و و الحق في التصوي  في سرية ل   .ث
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     يبها العملية االنتخابية لكا تتصا أ  يجو يوالعناصر الت المعايير م  مجمو ة و نا 
حقااوق  مااع مالتااي تنسااج المعااايير والعناصاار   ااي: تلاا   اا ه أ اام ماا  واا  انتخابااا  حاارة  تكااو 

جرا  ممارسة انتخابية صحية  الصلة التي يجو أ  تاُعتمد  ا  الدولية والمواثيق اإلنسا  لتنظيم واا
  غطاا  ما  لتكو  نتا جها نايهاة ومقبولاة وتحا ةوسليمة   ي أ  تتم في أجوا  متعافية وصحيح

 . التام الير ية والحياد

 
الميار و  فاي التوصايا القاانوني لعملياة قاد اختلاا : ثالثًا: التّكفيف القانوني للعمليفة االنتخابيفة

االنتخاااو  وفااي تحديااد حقيقااة االنتخاااو  فتناااا وا فااي  لاا  إلااى  اادة ماا ا و ونظريااا  وماا  أ مااا 
 :(19) ي
: إ  االنتخاااو حااق ماا  الحقااوق اليخصااية واألساسااية لكااد مااواط   فهااو حااق المففبهب األول -

نظرياة السايادة الياعبية التاي تقاوم طبيعي لكد إنسا  بص ت  إنسانا   و ا ا الت ساير مبناي  لاى 
 ب كرة توايع السيادة  لى جميع المواطني .

وظي اااة  امااة واجباااة  لااى الماااواط   فالمريااح المنتخاااو يقاااوم  و: إ  االنتخااااالمففبهب الثفففاني -
نمااا با تباااره  ضااوا  ماا  أ ضااا  األمااة و اا ه النظريااة  بوظي ااة معينااة  ال بصاا ت  اليخصااية  واا

 . مجموت األمةمبنية  لى إ  السيادة  ي ل
إ  ثمااارة الخااا ا باااي  القاااانونيي  فاااي  ااا ا التوصااايا   اااو مااا  يااارى االنتخااااو حقاااا  مااا  
الحقاااوق األساساااية لكاااد ماااواط   فااا  يجياااا للسااالطة أ  تمناااع أحااادا  مااا  ممارساااة حقااا  االنتخاااابي 
قاا  بد وى المصلحة العامة   أو التعد   ليهاا إال فاي الحادود االساتثنا ية التاي يجيا اا القاانو  ووف

للمصلحة العليا  وأما م  يأخ   بالنظرية الثانية  فهو يجيا للسلطة أ  تمنع بع  المواطني  م  
ممارس  االنتخاو  وتضع ما تراه مناسبا  م  اليروط   لم  يمل  حق التصوي  فاي االنتخاباا   

ة  امااة  وقاد حااود بعا  القاانونيي  أ  يجمااع باي  النظاريتي   فجعاد االنتخاااو حقاا  فاردا   ووظي ا
فهاو حاق يخصاي للماواط   وفاي ن ا  الوقا  وظي اة  اماة  و نادما يماار  حقا  فاي االنتخااو  
أنماا يماار  واجباا  قانونيااا  ووظي اة  اما   فهااو )ال يعماد لحسااب  بااد يصاو  للمجتماع وللمصاالحة 

   وتقساام االنتخابااا   لااى نااو ي   التااي يااراد بهااا  نااا  تلاا  الواليااا  أو الياانو  التااي(16)العامااة(
 -يجر   ليها االنتخاو  وأيهر   ه األنوات م  االنتخابا  في الوق  الحاضر  ي :
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االنتخابا  البرلمانية  االنتخابا  المحلية. وسوا نتناود بيي  م   االنتخابا  الر اسية 
 الت صيد االنتخابا  الر اسية والبرلمانية. 

 
 االنتخابات الرئاسية: -1

نو ااا  مهمااا  ماا  أنااوات االنتخابااا  المعاصاارة  وتُاااعرا الر اسااة فااي ٌتعااد االنتخابااا  الر اسااية      
اللغاااة  لااااى إنهااااا مصاااادر رأ  القاااوم  إ ا صااااار فاااايهم ر يسااااا  أ  كبيااارا  مطا ااااا  فاااايهم والمااااراد فااااي 

الدولاة بحساو القاواني  والتياريعا  الدساتورية المعماود   االنتخابا  الر اسية تسامية واختياار ر اي
باااا  الر اساااية إماااا بطرياااق االسااات تا  المبايااار  الااا   يكاااو  فيااا  اختياااار وتجااار  االنتخا   (17)بهاااا
راجعااا  إلااى اليااعو  فيصااو  المواطنااو  للمريااحي   لااى الر اسااة وال ااوا حليااا ماا  حاااا   الاار ي

ماا أ  تجار  بطرياق غيار المبايار و اي إ  يختاار المواطناو  ما  يماثلهم   لاى أ لاى األصاوا  واا
تو  الختياار الحااكم  كماا  او الحااد فاي انتخاباا  الوالياا  م  المريحي  ال ي   م بادور م يصاو 

 المتحدة األمريكية.
 
 : االنتخابات البرلمانية -2

الماراد باالنتخاباا  البرلمانياة  ااي االنتخااو لمجمو اة المجاال  التيااريعية فاي بلاد ماا وأصااد      
الاا   تااتم فياا  تلاا  ل ظااة برلمااا   ااو اساام لمداولااة الملااو  مااع الر يااة  ثاام أطلااق  لااى االجتمااات  

المداولاااة )برلماااا ( وأصااابح  فيماااا بعاااد مقااار لااادار التياااريع  يجتماااع فيهاااا ممثلاااو األماااة  فييااار و  
  ال  البرلمااا  قااا م  لااى فكاارة (18)ساالطة الحكاام مباياارة ماا  الملاا  إلااى البرلمااا   ويقّننااو   فانتقلاا

ويمثاد يقياة  ولمادة منقتاة النيابة ف بد أ  يكو  البرلما  منتخبا  م  قبد اليعو ويبايار سالطة حق
ف  يصح إ  يكو  مّمث   لدا رت  أو محافظت  أو  ييرت  فقط  وبعاد ا البرلمانيو  اليعو بأكمل  

يكااو  مجلاا  النااواو مسااتق    اا   ي ااة الناااخبي  بعااد إ اا   النتااا ج  وفااي فتاارة حكماا  كنا ااو فااي 
 .(15) )ال يجوا للمواط  المياركة معهم في صنع القرار(البرلما   

انكلتارا وفرنساا كانا  النظرياة الساا دة أوربا وخاصة فاي كاد ما  النظام النيابي في عند نيأة ف     
النا ااو  بااإلاامالتااي يااتلخص مضاامونها   اإللااميااةفااي   قااة الناخااو بالنا ااو  ااي نظريااة الوكالااة 

البرنااامجهم  أو دا رتاا  االنتخابيااة أبنااا ماا   ناخبياا   مطالااوبتلبيااة   ماا  قاابلهمساايتعر  للعاااد  واا
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باادالهم اا ه النظريااة يكااو  النااواو وكاا    اا  اليااعو  فاايمك  محاساابتهم  أسااا و لااى  متااى مااا  واا
ياد الا   يعطيا  خرجوا    حادود الوكالاة  ويساتدد ما   لا  أ  يكاو  لكاد ماواط  جاا  ما  التوك

 .الناخبو  لممثليهم
وجمياااع  دا ااارتهم أماااواددفاااع مرتباااا  الناااواو مااا  فاااي الااادا رة االنتخابياااة يتحماااد النااااخبو  كماااا     

النظاام النيااابي حااد محلهاا نظريااة الوكالااة العاماة للبرلمااا  التااي تاادفع  وبتطااور  األخاارىمصااري هم 
 اا  تحاارره ماا   المجتمااع العامااة ومرا اتاا  للمصاالحة العامااة  فضاا    بمطالااواال تمااام  إلااىالنا ااو 

ال يمثلها فحسو بد  أصبحألن   دا رت  االنتخابية وتوجيهاتهم  أبنا تهديدا  العاد التي يلوح بها 
 .(25)األمةيمثد 
 

 المطلب الثاني: اتجاهات العملية االنتخابية 

 

والكيانااا  السياسااية ماا  قبااد القااوى واألحااااو ة العمليااة االنتخابيااة فااي العااراق تيااتمد إدار 
 .المياركة فيها  لى أمور  ديدة منها تيكيد القوا م االنتخابية وممارسة الد اية االنتخابية

وفيماا يتعلااق بتيااكيد القااوا م االنتخابيااة فقااد كانا   مليااة معقاادة للغايااة بالنساابة للعديااد ماا  
القااوى واألحااااو والكيانااا  السياسااية التااي يااارك  فااي العمليااة االنتخابيااة مناا  البدايااة   إ  تطلباا  

نقساام اتصاااال  مكث ااة ماا  اجااد اإلقنااات بالمياااركة أو الاادخود فااي ا ت فااا  انتخابيااة واسااعة   وا
الميااهد االنتخااابي إلااى قااوا م انتخابيااة مثلاا  مكونااا  اليااعو العراقااي  كمااا كياا    مليااة إ ااداد 

  حيااث اجتمعاا  بعاا  القااوى (21)الكيانااا  السياسااية فااي العااراق  اا  ظااا رة ) تحال ااا  الضاارورة(
األحااااو والكيانااا  السياسااية التااي يوجااد بينهاااا مواريااث  ميقااة  ماا  التناقضااا  والصاارا ا  فاااي 

 فااا  انتخابيااة للاادخود فااي الصاارات االنتخااابي  ونظاارا  ال   اادد وتوايااع المقا ااد النيابيااة مبنااٌي ا ت
 لااااى الحابيااااة والمناطقيااااة والقبليااااة المحااااددة ساااال ا   فقااااد دار التناااااف  االنتخااااابي بااااي  اال ت فااااا  

 أ لى نسبة م  المقا د .للحصود  لى 
 

قيام بع  المريحي  النتخابي العراقي : ومن صور ممارسة الدعاية االنتخابية في المشهد ا
لقا  الخطو والتصعيد في التصريحا  بهدا التحييد الجما ير   بعقد المهرجانا  والمنتمرا  واا
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و نا  الكثير م  القضايا التي أثير  في ممارسة الد اية االنتخابية أبرا ا قضايا الوحدة الوطنية 
لغا  والمحافظة  لى استق د ووحدة العراق  والقضايا االقتصادية واألمنية وقضية المهجري  واا

 الطا  ية السياسية .
ا رة االنتخابية المريح السياسي إثنا  الحملة االنتخابية  ملية اتصاال  ضم  الد ومار 

  ويعد الوصود إلى وسا د اإل  م في المجتمع المعاصر م  األولويا  الخاصة بترييح 
والبرامج االنتخابية  النتخابية و ل  م  اجد نير الخطو السياسية العملية اإدارة المهمة في 

  مما وجمهور الناخبي  عد الوسا د المتاحة حلقة وصد بي  المريحي  السياسيي اُ وت  لألحااو
يتطلو م  المريحي  والقا مي   لى الد اية االنتخابية استخدام وسا د مختل ة للوصود إلى 

 اية في إدارة العملية االنتخابية  ما وسا د االتصاد )اليخصي استمالة الناخو وم  صور الد
 والجمعي( .

 
 :(المباشر) الشخصي االتصال وسائل -اوالً 
عد اوُيا  (22)و ي  ملية اتصاد تحدث بي  فرد وآخر  لى أسا  المواجهة واالحتكا  وجهاا  لوجا  

الوساا د الكثيار ما  المااياا االتصاد اليخصي المباير م  وساا د االتصااد المهماة إ  تاوفر  ا ه 
الد اياااة  ممارساااة التاااي تخاااص  ااا ه الوسااايلة دو  غير اااا مااا  الوساااا د األخااارى التاااي تساااتخدم فاااي

الا   يانثر مريح رسا د مبايارة إلاى النااخبي   ولعد م  ابرا   ه الماايا  و توجي  ال  االنتخابية
  معظاام الحماا   االنتخابيااة  لااى ساالو  الناخااو فااي التصااوي  لصااالحة  ال ا  ومباياار  ا  كبياار  ا  تااأثير 

 .تتكو  م  خطو وتجمعا  حابية وجما يرية الغر  منها  و التحييد
  إ  إ  اغلو الدوا ر إدارة االنتخابا في  ا  إ  االتصاد اليخصي أدى دورا  كبيرا  ومنثر 

ل  أو م  بيا  أو قوميا   وم  خ د   اق وا   إما حابيا  أو  يا ريا  االنتخابية لمحافظا  العر 
 ومنها:   (23)يحقق االتصاد اليخصي للمريح  دد م  األ داا

 . است ادة المريح م    قات  اليخصية والعا لية .1
 تأكيد المعاني التي يحملها االتصاد الجما ير  وتعميق أثر ا. .2
 اط ت المريح مبايرة  لى جمهوره ومعرفة مطالبهم وتوجهاتهم. .3
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  وسائل االتصال الجمعي: -ثانياً 
و المريح جما ة م  عد االتصاد الجمعي الوج  اآلخر ل تصاد المباير وفي  يخاطاُ ي     

  باتجاه التصوي  ل  في العملية معي  لى إقنات المتلقي واستمالت ا االتصاد الجالناخبي  ويرك
استخدام   ا األسلوو بيكد واسع جدا  في االنتخابا  العراقية  وسخر  ل  وتم االنتخابية 
مك انيا  مادية وبيرية وتقنية كبيرة  بعد أ  برا  متغيرا  قبلية وحابية  لى الميهد طاقا  واا

استخدام وسا د اإل  م المتنو ة   لى سع  األحااو والكيانا  السياسيةكما و السياسي العراقي 
 لكسو ثقة

الناخبي  واستمالتهم باتجاه مريحيها مستخدمة في  ل  الصور والملصقا  وال فتا  والتي  
 . (24)تصمم وفق أحجام مختل ة م  اجد تحقيق بع  األ داا 

 المسااواة السياساية باي  الماواطني  ساوا ٌ   اما  لضاما  معتركا   االنتخابا  التنافسيةوتعتبر 
فاي كثيار تساتخدم   االنتخابياةالعملياة فأصاواتهم  قيماة  فاي أوالمناصاو العاماة  إلاىالوصاود  في

االنتخابا  الر اسية أو النيابية أو المحلية فقط  باد تساتخدم وال تقتصر ساحتها  لى م  األماك  
المنسساااا   و  والجمعياااا  الطو ياااة والياااركا المجتماااع المااادني  القطاااات الخااااص ومنظماااا  فاااي

 و ي: العملية االنتخابية أ ميةمقوما  و وسيتم تحديد 
 

   :مقومات العملية االنتخابية -والً أ
تاااُعد إدارة العمليااة االنتخابيااة تجربااة تنساا  لبنااا  مجتمااع ديمقراطااي حقيقااي وألجلهااا تاام تيااريع     

ُيعرا وييرح وينظم التح ظاا  والتقييادا  للحيلولاة دو  سايطرة الهي اا    قواني  االنتخابا  وال 
االنتخابياااة  إدخااااد الااانظمالمالياااة )المااااد السياساااي(   لاااى إدارة العملياااة االنتخابياااة بأكملهاااا  ماااع 

  اإلصا ح االنتخاابي     طرياق  ملياة ناا تها تحسي  فعالية النظم القا مة أوم  اجد   النايهة
 لكاد كياا  سياساي (   لاى ا تباار إ التياريعية والتن ي ياة)أ ضاا  السالطتي   يتم بها اختياارالتي 

دونها عتماوببارامجهم التاي ي هامب هدا تعرياا النااخبي بنتخابية الا همحم ت و ينظم  (29)مريحي 
 .حياد القضايا العامالتي يتبنونها وبمواق هم 
وتحادد فتراتهاا  لحم  والتعليما  واإلجرا ا  لالضوابط  االنتخابا  م وضية  ضعو كما        

تو ياااة الماااواطني  بحقاااوقهم  مسااانولية م وضاااية والحكوماااةالتقاااع  لاااى   وكااا ل  ومصاااادر تمويلهاااا
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  بار كاد الوساا ط المتاحاة ويرحها لهاموالتصوي  والترييح  را ا  االقترات إج تبسيطو  االنتخابية
  بأ  يتلقى أ  أماواد ميابو ة يسمح أل  ناخو أو مريحال    بأن (26)االنتخابا   تنص ضوابطو 

أو أ  يساتغد فاي   أو إ اناا  مجهولاة المصادر أو ما  مصاادر غيار ميارو ة أو يتصارا فيهاا 
 فاي حم تا  السياساي المااد اساتخدامأو  أو ن او  منصاب  أو سلطا  امتيااا االنتخابية  الحم  
أو يلجااأ    لاا  خاادما  مااوظ ي الدولااة بمااا فااي أو وسااا د أو إمكانااا   امااة يسااتغد وسااا طأو أ  

 أجهاااة    واا ا أتاحالمسااندة مجمو اة ما  يااأنها أ  تثيار النعارا  العنصارية أو العرقيااة أو الدينياة
طبقاااا   ليهاااا أ  تتيحهااا للجمياااع   االنتخابياااة نابر ااا لألحاااااو خااا د الحماا  م الحكومياااة اإل اا م

قيد ن سااها بقوا ااد اوأ  تُاا  أل  إجاارا ا  خاصااة مت ااق  ليهااا وفقااا   أو العمليااة االنتخابيااة لمقتضاايا 
 .(1)مع كد المريحي وبمسافة واحدة د في التعامد االحي أخ قية وضوابط قانونية تلامها

الماانظم لهااا ومنهااا  التيااريعي االنتخابيااة مقومااا  تسااا د  لااى تنظيمهااا فااي اإلطااارللعمليااة و       
لتأساي  الكياناا   المنظماة والقوا اد النااخبي  وتحديث ساجد االقترات  وحق النظام االنتخابي  نوت

   و  ه المقوما   ي:(2) االنتخابية والحم   واال ت فا  وآلية المريحي 
 
 مباير تأثير لها تنظيمية أحكام كمجمو ة االنتخابي النظام ينظر إلى :االنتخابي النظام نوع -1

 صاااعيد نتاااا ج مختل اااة  لاااى األحكاااام  ااا ه تولاااد أ  مقا اااد ويمكااا  إلاااى األصاااوا  تحوياااد فاااي
بالنسابة  االنتخاابي النظاام ناوت يخاص أماا فيماا الصاحيحة  األصوا   دد م  انط قا   التمثيد

 .(3)أساسية قرارا  للمير ي  فهي

 تاادار  ياتم يعاد ما  الحقاوق السياسااية العاماة حياث االقتارات حااق أ  :المضفمون االقتفراع حفق -2
 أ  أ  يعنااي و اا ا االقتاارات  الحرمااا  أو حااق أو التمييااا كحاااال   التبرياار متعاا رة حالااة كااد

 تعلاد المقبولاة الساحو أساباو وأ  مسابقة  أحكاام تبناى  لاى أ  يمك  ال االقترات لحق سحو
 لااادرادة التعبيااار حرياااة  لاااى األحاااواد للح ااااظ جمياااع تساااعى فاااي وأ  حصاااريا  بطريقاااة قانونياااة 

 الجما ية.

 أ  لكاد  يكاد أساا   وأساا  العملياة االنتخابياة ساجد النااخبي  واا  للنفاخبين: سفجل وضع -3
 في حاسم  نصر سنة فما فوق  و18البالغي  لس  الريد السياسي م   مر  تحديث  بأسما 

 التصاوي  لا  يحاق في مضامون  ما  يحدد فالسجد االنتخابي االقترات  لحق الكاملة الممارسة
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وتااأمي   والتصااوي  للجميااع االقتاارات حااق ضااما  ماا  أجااد  إلاامااي أماار فااي النتخابااا   و ااو
 .(4)وناا تها  العملية ي افية

 وفاي  ديادة  قرارا  اتخا  االنتخابا  وانط قها يستلام إجرا  إ  أنظمة الحمالت االنتخابية: -4
يتريح وماا  اي  أ  ل  الحق وم  النتا ج   تعل  ومتى وكيا  اإل     نها ينبغي وق  أ 

 اليروط

 بهاادا اسااتمالة االنتخابيااة الحملااة أثنااا  فااي المقبولااة واألنيااطة الواجااو توفر ااا فااي المريااح     
واإل اا    الحملااة  ماا  خاا د تمويااد المريااحو  يتلقا ااا أ  يمكاا  التااي المسااا دة  ونااوت الناااخبي 
العامااة فااي   منيااأالو  األماااك  اإل اا م وممارسااة الد ايااة االنتخابيااة واسااتخدام وسااا د  نهااا فااي
 .(1)الحم  

تعمد االنتخابا   لى تجديد المنسسا  السياساية ما  خا د تاوياد ا  أهداف العملية االنتخابية: -9
للنظاام السياساي   يبعناصر قيادية جديدة  األمر ال   يحقق التواا  في اإلطار الهيكلاي والقاانون

بغياااة التعاماااد ماااع المساااتجدا  التاااي تياااهد ا العملياااة السياساااية  والااا   يتطلاااو قااادرا  م  ماااا  مااا  
المرونة في التعاماد معهاا  وتعاد إدارة االنتخاباا  أداة مهماة لتحدياد فتارة وفا لياة القاوى السياساية 

مي للممارسااة السياسااية المختل ااة فااي المجتمااع وماادى تطابقهااا أو  اادم تطابقهااا مااع اإلطااار الرساا
  وتجادر اإلياارة إلاى إ  االنتخاباا  فاي (2)وبالتالي مدى حاجة   ا اإلطار إلى التعاديد والتطاور

غاياتها  ي تمكي  إلرادة الناخو وقدرت   لى التأثير  في  ملية اتخا  القرارا  الحاسمة والمنثرة 
 .في م اصد حيات  الحالية والمستقبلية

 

 :لية االنتخابيةأهمية العم -ثانياً 
كونهاااااا فاااااي مقدماااااة اآللياااااا  التاااااي تتضااااامنها العملياااااة حياااااث االنتخاباااااا  مااااا   أ مياااااة تكمااااا      

ماا  الناحيااة الواقعيااة أ مهااا  لااى  تعاادالديمقراطيااة كأساالوو للحكاام ماا  الناحيااة اإلجرا يااة  بااد أنهااا 
 .اإلط ق

 بالديمقراطية ما   دما   اوتع أ  نظام إ  المسار ال   يمك  م  خ ل  الحكم  لى مدى تم    
 ندىوتاا  الياار ية قااوة محلهااا القااوة والت اارد وتحااد ثقافااة ماا  الحااد فااي مك اتُاا  جدياادة  ظهااور قيااادا
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والتي   العديد م  الوظا ا لسياسية المعاصرة وتقوم بأدا في أطار النظم ا أدورا  مهمة  االنتخابا

 .(3)يمكن من تحديدها وه  

 فاي ممارساة المنتخبة  الير ية للهي ة تقدم االنتخابا : إضفاء الشرعية للنظام السياسي .1
 حياااة لتنظاايم ضاارورية والتيااريعا  التااي تعااد األنظمااة والقااواني  رمااع حااق إصاادا الساالطة
 .المجتمع

كبيارة أماام   : تقادم العااملية االنتخابياة فرصاةتوفر المشاركة الشعبية وعملية صنع القرار .2
والتريااح  التصااوي  فااي القااانوني ضااما  حقهاام خاا د ماا  ةللمياااركة السياسااي المااواطني 

 وتولي الوظا ا العامة وتمكينهم م  المياركة في  ملية  صنع القرار. 

 المناسااو اليااخص الختيااار ال رصااة االنتخابااا  لجمهااور الناااخبي  تقاادم: االختيففار حريففة .3
ا العاماااة مااا  خااا د وضاااع اآللياااا  الديمقراطياااة لتاااداود السااالطة  وا تبار ااا  إلدارة اليااانو 

الطريقااة الساالمية لاادفع المساانولي  الحكااوميي   ليكونااوا أ اا   للمساانولية ماا  خاا د سااعيهم 
 وبيكد جد  إرضا    ي ة الناخبي  ال ي  صوتوا لهم.

 المنتخبااة الهي ااا  ومتابعااة مراقبااة ماا  االنتخابااا  المااواطني  تاااُمك : والمتابعففة المراقبففة .4
 العاملة في الدولة  م  خ د السلطة التيريعية ورصد السلبيا . 
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 المبحث الثاني 
 التحول الديمقراطي ووسائل تداول السلطة في العراق 

 
يقصد ب  لغويا  التنقد م  موضع إلى موضع أو م  حالة إلى إ  التحود الديمقراطي 

التي تعني  Transitionتقابلها في اللغة االنكلياية كلمة أو االنتقاد حالة أخرى  وكلمة التحود 
بدور ا المرور أو االنتقاد م  حالة معينة أو م  مرحلة أو مكا  معي  إلى حالة أو مرحلة 

 . (27)أخرى
 ملية بنا  نظام  و وخر  وآ و مرحلة انتقالية بي  سقوط نظام  الديمقراطيالتحود و 
 م  الرغم و لى السياسية ال ا لة  ىبي  القو  إليهاللرنية التي يتم التوصد  وفقا   جديد ديمقراطي

   ا مستقبد إ  إال  2553من  نيسا   الديمقراطي التحود مسارا  في انخرط قد العراق إ 
   ا ابتعاد بسبو األخطار  الكثير م  يواج  وربما م  األخطا  الكثير ييوب  ااد ما التحود
 السياسية فالنخو  ديمقراطي في العالم تحود أ  يعتمد  ليها التي األصوليةالقوا د     التحود

 ال  الدولية  لى التحود الديمقراطي  القواني  بع  تيترط  لما بيكد مغاير اال  تعمد ما
 ما النخو   ه م  وكثير المساومة  أو التناف  إطار في ولي  إطار التصارت في تعمد النخو
 . الحاكمة السلطة إطار في ولي  للسلطة المعارضة م هوم إطار تعيش في اال 

 
 عملية التحول الديمقراطي المطلب األول: 

عرا  ملية التحود الديمقراطي  لى أنها  ملية تطبيق القوا د الديمقراطية سوا  في ت
أو ادا  أو موضو ا  لم تيملهم سابقا  منسسا  لم تطبق م  قبد أو امتداد   ه القوا د لتيمد أفر 

 . (28) ي إجرا ا  يتم اتخا  ا للتحود م  نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي مستقر
إ  مستقبد الديمقراطية واالنتخابا  في العراق تطرح تسانال  أكثر م  كونها تقدم  

لوجود ثمرة للضرورة ولي  إجابا  يافية  فهد يمك  أ  يكو  خروج الديمقراطية إلى حيا ا
 ولي   األمريكيتكو  الديمقراطية نتيجة ضرورا  ضاغطة فرضها االحت د  أو أ  لدرادة؟ 

برامج محددة؟ و لي  ربما تسل  الديمقراطية في العراق خ د السنوا  القادمة مسارا  
متباينة  فم  الممك  أ  تأتي في مستويا  مختل ة وا  تحترم حقوق اإلنسا  بدرجا   سياسية
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فيها أنوات مختل ة م  االستبداد يتوقا  لى قدرة النظام السياسي  يمك  أ  تنيأ مت اوتة وأيضا  
قدرت   لى التكيا مع وضع  "الخروج م  حالة  دم االستقرار السياسي وضبابية األحداث  أوب

تبعا  لردود أفعاد   ا النظام إاا  التحديا  الداخلية " مضطروسكاني واقتصاد  وثقافي 
االنتخابي ال   يختاره ودرجة  والنظام فيد السياسا  االقتصاديةنجاح أو المتمثلة في والخارجية 

المرحلة األولى للتحود الديمقراطي تبدأ بال ترة االنتقالية   ف(25)سيطرت  ال عالة  لى األم  السياسي
قامة نظام يتبع   .وتمر بي  مرحلة تقوي  د ا م النظام السياسي واا

  ظام السياسي تجاه األخ  باإلجرا اأ   ملية التحود الديمقراطي تمثد حركة الن
   بر انتخابا   حرة ونايهة إضافة إلى حق تولي الوظا ا العامة  والمتمثلة بنواو منتخبي

والوصود إلى السلطة  مع حرية التعبير  وتوافر مصادر بديلة للمعلوما   مد ومة قانونيا  
وضع استبداد  عام  و االنتقاد م  باستق لية منسسية ل ل  فا  التحود الديمقراطي بالم هوم ال

 إلى وضع أكثر حرية وفق انتقال  تدريجية مرحلية وليس  ط رة فجا ية.
وال يتم االت اق بيأنها وال تتم   ديمقراطي ال يتم اإل داد الجيد لها تحودأ  أية  ملية 

  و ي (35)ةلعبالسيطرة  ليها  ستند  ال محالة إلى حدوث فوضى في الب د  إ  الديمقراطية 
 ليس  ح   لميك   داخلية  بد  ي رنية سياسية ترغو في تطبيقها. 

ما يجر   ىسيتوقا  ل ألن   والتعقيد األ ميةمرحلة بالغة بر مرحلة االنتقالية تعإ  ال
أو  الديمقراطيةللمعايير  وفقا   تطورا   أكثرنظام جديد  إلى ل نتقاد م  نظام فيها م  ت ا   

نظام  إلىالوصود  أو  ال وضىتجنو  ىبد و ا  نظام ايد تسلط إلىلعودة المحاولة وا إجها 
 .السياسية ىبقبود القو  ىوال يحظ تطورا   أكثرجديد 
  ا  إلسقاطالسعي  إلىتتصا د لتصد فحالة م   دم االستقرار السياسي  إلىند  تقد و    

  ه الحالة  و حدوث  واخطر ما في ا  وا  كا  منتخب السياسية ىالنظام الجديد م  جانو القو 
 في االنتخابا  التيريعية. السياسية التي يارك  م  قبد ىانقسام واستقطاو حاد بي  القو 

 -وتمر   ه المراحد بعدٌد م  االستراتيجيا  و ي:
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 يات التحول الديمقراطي في العراق.استراتيجأواًل: 

  نا   دٌد م  االستراتيجيا  لتحقيق التحود الديمقراطي:
ادة السياسية كسلطة حاكمة بإنيا  : ويقصد بها إ  تقوم القي(31)اإلستراتيجية المؤسسية .أ

 التي يستطيع م  خ لها أفراد المجتمع أ  يياركوا في   دد م  المنسسا  السياسية 
  ه اإلستراتيجية م  االستراتيجيا  المهمة الحياة العامة  لى نحو ديمقراطي  وتعتبر 

 -: منهام  الترتيبا   ولها  ددٌ يمقراطي  في  ملية التحود الد

 هةإجرا  انتخابا  حرة وناي  مع والنقابا  لسماح بإقامة األحااو السياسية والجمعيا ا -
 وسليمة للمياركة في االنتخابا  المحلية والبرلمانية .

 . منسسا  المجتمع المدني والمنظما  غير الحكومية مع حرية  ملهال الواسع  نتيارالا -

 قضا   ادد وناي  ومستقد )غير مسي (. وجود -
ويقصد بها تل  االستراتيجيا  واإلجرا ا  والوسا د  :(32)إستراتيجية الفعل السياسي  -و

والهدا الدولة  م  مة المتطلبا  المرحلية لبنا لفي العراق التي تتخ  ا القيادة السياسية 
 لى األقد تكو  تغيير  ياكد القوى والمنسسا  للنظام السابق  بأخرى   ومنها 

الديمقراطي والتي بعد توفر الحد األدنى م  المتطلبا  المجتمعية للتحود  ديمقراطية
اليعبية مايدا  م  الحريا  المدنية والمياركة السياسية  لكو  اإلستراتيجية  تتطلو الحياة

ة  لى مستوى الدولة  و أنيا  منسسا  حديثة لتواكو المتبعة في المنسسا  التقليدي
 م(.كهي ة الناا ة والهي ة المستقلة لد  )النهج الديمقراطي 

إ  تقوم باختيار المنسسا  السياسية    اما  و نا ُتمثد القيادة السياسية متغيرا        
 .(33)الديمقراطيالم  مة للهياكد االجتما ية القا مة بما يهيئ ال رصة لعملية التحود 

 
 ثانيًا: مسارات التحول الديمقراطي :

لتي اتاُبع  لدحاطة بالنظام التي اتخ تها  ملية التحود الديمقراطي واإلجرا ا  ا و ي المسارا  
  ي: مسارا الديمقراطي ويمك  التمييا بي  ث ثة غير 
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ديمقراطيا  بمبادرة م  قادة النظام السياسي :  و تحود النظام  التحود م  أأل لىمسار  .أ
أو م  نظام سلطو   واالنتقاد الحاسم في إجرا ا    ا التحودال ي  يملكو  القدرة والدور 

 .(34) خر أكثر ديمقراطيةيمولي غير ديمقراطي إلى نظام آ
يأتي   ا التحود م  خ د سل  طرق الت او   ندما   : التحود م  خ د الم اوضا مسار  .و

أو  ينخرط النظام السياسي اليمولي بإجرا ا  حوار وت او  مع القوى السياسية المختل ة
بدال     لتداود السلطة سلميا      بهدا وضع أس  ميتركة إلقامة نظام ديمقراطيالمعارضة

 .(35)النظام السلطو 
يأتي   ا التحود بعد صرا ا  ومصادما   ني ة وانتيار التحود م  خ د اليعو: مسار  .ج

المظا را  واال تصاما  واإلضرابا  العامة غير المنظمة وقيام بع  أ ماد العنا م  
 ثر  ل  تستجيو األنظمة السلطوية لواقع األمرجانو القوى الرافضة للوضع القا م  و لى ا

تعجيد وتعمد م  اجد  لخارجية الداخلية وا قييم سياستهاوتبدأ بمراجعة ن سها وتُ 
اإلص حا  المطلوبة منعا  لت اقم الموقا وسعيا  الحتوا  األامة التي فجرتها المطالو 

 .(36)اليعبية

b.  

 : في العراق الديمقراطي التحول مؤشرات ثالثا:ً 
ال   ملية مني وقيمي  ي البد وا  يصاحب  قلق اجتما ي وأإ  االن تاح الديمقراط

مجرد استجابة للمطالو الدولية دو  أ  ت ر  تبدو في التجربة العراقية  الديمقراطيالتحود  
 يروطا  تقتضي تطبيقها  لى ار  الواقع.

إ   دم التوصد إلى ات اق بي  ممثلي مكونا  اليعو العراقي بكد أطيافهم وم ا بهم 
منتخبة    استعداد ا مة ال  إ  يك ي أ  تعل  الحكو يحود الديمقراطية إلى حرو أ لية يمك  أ 
التحود السيما وا   ملية  (374)دراجها في المجتمع الدوليعاد إالديمقراطية حتى يُ إلرسا  

أو كان  م روضة م   ةتنبع م  رغبة داخلية لألنظمة السياسيالديمقراطي في ظد تجربة العراق 
 ديمقراطينمو ج جد الالحالتي  ل  ي كلتافي و   وال تعد في واقع األمر ضرورة داخلية    الخارج

 نسبيا   اخت فا    نا  إ  فالثاب  حقيقية وج رية  مكن  م  القيام بإص حا حافاا  أو أساسا  قويا  يُ 
 إليها تستند التي وسيطرتها واألس  وتسلطها تماسكها درجة حيث م  النظم  ه  م  كد بي 
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 الديمقراطي التحود  ملية بأ  القود يمك  ثم وم   تحكم  ال   المجتمع في سلطتها ممارسة
 محتوى حيث وم  الامني المدى حيث م  أخرى إلى حالة م  تختلا بها تمر التي والمراحد

 وتصرفا . تطورا  م  فيها يتم المختل ة وما مراحلها م  مرحلة كد
إلى  ضع ها أو غيابها يند  األنظمة قد   ه في معينة خصا ص توافر ضرورة يعني ال   او    
  :(38)  ه الخصا ص  يو   ديمقراطية بأنها النظم بع    ه وصا  دم
 لى الحكومة. لتولي المناصو وللرقابة اليعبية  انتخابا  حرة ونايهة كأسا   -1
 مجتمع ديمقراطي وثقافة قا مة  لى التسامح والثقة والمياركة ونب  العنا. -2
المناصو العليا حكومة مسنولة ومن تحة وضمانا  للمسا لة العامة والمستمرة ألصحاو  -3

 والدنيا.
 حريا  وحقوق سياسية ومدنية بما يك ي لتمكي  المواط  لبنا  رأ   ام حر. -4

 بمراقبة القواني  الخاصة وجود إلى ت تقر تااد ما االنتخابية في العراقالعملية  إ 
 االنتخابية الحم   ألساليو إدارة الضابطة والقواني  وخارجيا   داخليا   األحااو مصادر تمويد

 األحااو إن اق لمستوى حدود واضحة ال إ  فيها المتنافسة األطراا بي  اإلن اق والد اية ومستوى
 .األخرى األحااو مياركة  لى مستوى السلبية بآثاره ينعك  مما الحم     ه  لى

 مقابد واضح بإسراا حم تها  لى تن ق أ   لى قادرة وكيانا  سياسية أحااو  نا و 
 استغ د آخر م  جانو و نا  االنتخابية  الد اية متطلبا  أبسط و ملكي ال أو مريحي  أحااو
 كبير وقصور خلد و  ا  الد اية االنتخابية ألغرا  الحكومية والمنسسا  العامة لألمواد واضح
 يحق ال  امة ملكية الحكومية والمنيآ  فه ه األمواد  السياسية الساحة  لى السلبية آثاره يتر 
 بها. واالست ثار استخدمها جهة أل 

 
 متطلبات التحول الديمقراطي: -اً رابع

نما ثابتة قوالو ليس  الديمقراطية النظم إ    في حتى واضحا   اخت فا   بينها فيما تختلا واا
 .(35)و  ه الخصا ص  ي الراسخة الديمقراطية النظم نطاق
  اما   انتخابا   منتخبة تأسيسية جمعية قبد وضع  م  ديمقراطي معاصر يتم دستور وجود -1

 اليعو. مصالح    ليكو  معبرا   حرا  
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إ  مبدأ الدستورية وا تبار االنتخابا  أداة الوصود إلى السلطة  بر موافقة الهي ة  -2
الناخبة م  خ د انتخابا  حرة ودورية تتسم بالناا ة وفق المعايير المتعارا  ليها دوليا  

 لمساواة بي  المواطني .وارتباط  ل  بسيادة القانو  وا

وضوابط وفق أس   المنافسة العمد السلمي ونب  العنا في الع قا  مع األخر وقبول   -3
 تكافن ال رص.ديمقراطي  مبنية  لى  

 تداود السلطة سلميا  وفق قوا د تحظى بات اق  ام م  قبد المجتمع السياسي.  -4

رسا  -9  دولة العدد والحرية. الي افية وحرية تدفق المعلوما  ومكافحة ال ساد واا

احترام كرامة اإلنسا  وحقوق  السياسية والحريا  المدنية با تبار ا المدخد الر ي  أل   -6
 . تحود ديمقراطي حقيقي

ثد أكثر تماسكا  ويم التجربة الديمقراطيةإ  تحقق العناصر الم كورة أ  ه يجعد م  
ها حكومة ومعارضة  وأ  يكو  اإلجرا  سيما وا  كد انتخابا  فينو ا  م  استقرار الديمقراطية  

فعاال  بمعنى يمك  بواسطت   لى األقد تغيير الحكومة في حاد وجود تأييد كاا ل ل   
تخابا  ديمقراطية  وأ  ال تعد ان حاو السلطةالمعدة نتا جها سل ا  إل ادة انتخاو  نتخابا فاال

 في حكم ن س . يعوايترا  ال  و حكمى تحديد الديمقراطية كيكد م  أيكاد الالخ ا  ل
جود وفي الوق  ال   يمك  في  أ  يكو  للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإ  و 

 ي بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي.حكومة ديمقراطية ال يعن
 
 

 المطلب الثاني: وسائل تداول السلطة 
التاااي لااام يكااا  لهاااا وجاااود فاااي فجااار د باااال وارق باااي  الحااااكم والمحكاااوم إ   ناااا  مااا  يعتقااا

اإلنسااانية  النااا  باارأيهم كااانوا محكااومي  بمبااادأ  امااة  دو  أ  يكااو   لاايهم حاااكم  إلااى أ  قااام 
ماااوا بمقتضاااا ا  وكاااا  مااا  ابااارا مظاااا ر  ااا ه المباااادأ لمصااالحتهم وحكُ  وا فاااراد وساااخر األبعااا  

أ   اا ا الاارأ  لاام ال   إ(45)الساالطة  ااو ظهااور مااا يعاارا" بتيااخيص الساالطة" أو"يخصاان  الساالطة"
ى   ه الجما ا  البدا ياة ا ق التاريخية والدراسا  االجتما ية  التي كي   أ  لدقيصمد أمام الح

التي لم تبلغ التطور نوت م  أثار سلطة ال رد داخد تل  الجما اا  البدا ياة  بغا  النظار األولى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8
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هانا   أو  لام فلا   ل ار  سالطتهم  كاا  تكاو  كاأليخاص     الص ة التي كا  يحملها  نال  
 . (41)أو السحر  أو م  ا ما  القبا د

إ  أساليو السيطرة  لى السلطة تأخ  صورة وطبيعة البنية االجتما ية فاي الاب د  والتاي 
ا   لاى  لا   رفا  المجتمعاا  سابطبيعاة ال كار المهايم  آنا ا   وتأسي ر اي تتأثر بادور ا وبياكد 

ددة للكي ية التي يأتي بهاا ما  يتاولى السالطة فاي الدولاة السياسية ومن  نيأتها وسا د متنو ة ومتع
الحاااكم فااي  رماار اختيااا مة المحكااومي  )أفااراد اليااعو(  فااي أواا ا ا تمادنا  لااى معيااار وماادى مسااا

 الدولة.
تعتمااااد و م وساااا د تاااولي السااالطة إلاااى وساااا د ديمقراطياااة ووساااا د غيااار ديمقراطياااة  قساااتو 

طريقاااة الديمقراطياااة  لاااى أرادة المحكاااومي  فااا  يكاااو  الحااااكم يااار يا   أال أ ا حصاااد  لاااى تأيياااد ال
وسا د أخرى ليس  بأغلبية اليعو  أما الطريقة غير الديمقراطية فهي تعتمد  لى تنصيو الحاكم 

ية وسوا نتناود في   ا الجا  م  الدراسة الوسا د غير الديمقراط  (42)إرادة المحكومي  م  بينها
 والوسا د الديمقراطية .

 
 الوسائل غير الديمقراطية:اواًل: 

فااي جانااو تااولي الساالطة وخاصااة    لااى الصااعيد السياسااي  بهاا ا الخصااوص تجااارو للاسااتقرا   
أماااا األسااالوو ألرضاااا ي  اااي القا ااادة للحكااام   نخلاااص إلاااى أ  األسااالوو القهااار  بكاااد أياااكال  وأنوا ااا  

استخدام الوسا د غيار الديمقراطياة لتاولي السالطة الجاا  األكبار ما  حيااة ساد و   "الديمقراطي" فهو استثنا 
 وم  وسا د تداود السلطة:  (43)اليعوو و ي  ا  أيكاد وأنوات مختل ة

: و و ماا يقصاد با  تعاي  الحااكم المساتقبلي ما  تولي السلطة عن طريق االختيار الباتي .1
) االختيااااار الاااا اتي ال اااارد   قبااااد الحاااااكم القااااا م  وفااااق معياااااري  لعمليااااة االختيااااار و ااااي

واالختيار ال اتي الجما ي(  أما األود فينقسم إلى  دة إيكاد في التطبيق  فيكو  خيارا  
قانونيا  يرخص با  الدساتور  أو اختياار واقعياا  ال يكاو  لا  ساند أو تياريع دساتور   و او 

فياا  تصااديق  ي ااة يعااد نها يااا  بحسااو اإلرادة الحاكمااة  وقااد يكااو  خيااارا  معلقااا  إ ا ايااترط 
 .  (44)أخرى
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الثااورة كمصااطلح سياسااي  ااي الخااروج  اا  الوضااع  :تففولي السففلطة عففن طريففق الثففور   .2
التطلااع و باناادفات يحركاا   اادم الرضااا   - أسااوأ مإلااى وضااع أفضااد أ الاارا   وتغييااره سااوا   

  وم  الص ا  العامة التاي تمتااا بهاا الثاورا  بأنهاا تهاو إلى األفضد أو حتى الغضو
األس د  أ  م  الطبقا   المجتمعية الصغيرة  المكونة للياعوو  ويياتر  بهاا أ ادٌد م  

كبيااارة مااا  أبناااا  الاااوط  الواحاااد  كماااا أ   ناااا  أساااباو أخااارى تااادفع باتجااااه إياااعاد ناااار 
 ةالثااورا  و اا ه األسااباو يمكاا  أ  تاااُعاى إلااى أسااباو ن سااية وأسااباو دوليااة  وماا  الناحياا

القاانو  النافا  وال تعاد  اي سوى غضو للسلطة  يعاقو  ليهاالقانونية  فلم تك  الثورة تعن
 الثورة  م   ميرو ا  إال في حالة نجاح الثورة فعليا   واستي   القا مي  بها  لى السلطة.

: يعني بها توارث الحكام وانتقااد السالطة ما  فارد معاي  تولي السلطة عن طريق الوراثة  .3
  مماا (49)قانو  الخاص النتقاد األمواد بالوراثةإلى خل    بمقتضى القا دة المقررة في ال

يعني أ  السلطة بيد الحاكم   لى ا تبار أنها جا  م   مت  المالياة الخاصاة  والتاي ياتم 
بموجبهااا انتقالتهااا إلااى ورثتاا  ماا  بعااده  وتساامى تلاا  الاادود التااي تنااتهج  اا ا الاانهج  اا  

   لى السلطة    طرياق الوراثاة ي التي يتولى ر يسها األو  طريق الوراثة بالدود الملكية 
  بالملا   )  الاا يمويسامى  ا ا   ال يياارك  فيا  أحاد مادى الحيااة متوارثا   با تبار  ل  حقا  

 .(46)(أو غير  ل  م  األلقاو  أو السلطا  أو األمير  أو القيصر اإلمبراطور أو 
غيااار  : ويقصاااد  بااااالنق و تغييااار النظاااام بالعمااادتفففولي السفففلطة عفففن طريفففق االنقفففالب  .4

أو  القاااانوني وغيااار الدساااتور  مااا  جاناااو حاماااد أو مجمو اااة حااااملي  لمنصاااو سياساااي
 سااكر  وغالبااا  مااا ينطااو  االنقاا و  لااى الاارغم ماا  اناا  قااد يكااو  محاادود النطاااق وقااد 
تساابق  وقااوت ماانامرة بغيااة الحصااود  لااى مناصااو سياسااية أو  سااكرية للمتعاااط ي   اا  

 .(47)   ليها والحد محلهاطريق استغ د قوة الحكومة السابقة للقضا
: تّعرا االنت اضاة بأنهاا ال عاد الجماا ير  المبايار تولي السلطة عن طريق االنتفاضات .9

ال   ينيأ    بلوغ التناقضا  االقتصادية واالجتما ية والقومية  روتها مع توفر وضاع 
ثااور  كامااد يهياائ لهااا التحاار  ضااد ساالطة الطبقااة الحاكمااة  أو ضااد المسااتعمر وتحاادث 

ت اضاااااة بصاااااورة م اج اااااة وال يمكااااا  التباااااو  بمو اااااد ا  كماااااا ال يمكااااا  أيضاااااا  تجناااااو االن
  وتتصااا بأنهااا يااعبية معااي  حااادث  وغالبااا  مااا تناادلع االنت اضااة فااي أ قاااو (48)وقو هااا
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ممااا  ويقودونهااا هاااماا  أبنااا  اليااعو  و اام ماا  ييااتركو  فيونخبااة ألنهااا تيااتمد كااد فاارد 
 .(45)يصعو السيطرة  ليها

 
   :الوسائل الديمقراطيةثانيًا: 

أ  م  الصعو الحديث  ا  الديمقراطياة وترسايخها فاي أ  مجتماع ما  المجتمعاا       
دو  الحديث    تعميمها وتوطيد ا وانتيار ا كأحد أ م مرتكاا  ود اما  المجتمعاا  العصارية 

والتعبيار  المتحضرة التي تنم  بتطبيق م هاوم الديمقراطياة ويماار  فيهاا الياعو حرياة االنتخاباا 
ة  اا  الاارأ  والتعدديااة السياسااية و اادم اسااتغ د القضااا  وتااداود الساالطة فااي الحكاام لتسااود فياا  لغاا

 .المواطنة والقانو 
 ةبيااكد أساااا   لااى ثااا ث مقومااا  مجتمعاااالديمقراطيااة فاااي العااراق يعتماااد  إ  نجاااح مساااار

 : (95)ومترابطة فيما بينها م  اجد الت حم  والتكاتا والتآار  و  ه المقوما   ي
 ثقافة البي ة االنتخابية. .أ

 س مة آلية التطبيق. .و

 ونتا جها. مدى تقبد المسنود لنتا ج العملية الديمقراطية والتاام  بثوابتها . 
ن سااها مااع ماارور  أ  ثقافااة الناخااو الختيااار ممثلياا  فااي المنافسااة السياسااية  مليااة ت اار 

  المرياااحي  ساااوا  كاااانوا الوقااا   ف اااي أود المياااوار وبااادو  تاااوفر ساااجد كاماااد  ااا  نيااااط وسااالو 
 أيخاصا  أم كيانا  سياسية.

يماار  النااا   يولكا الطبيعاي أ  يعتماد الناخاو  لاى  واط اا  فاي اختياار ممثليا  وما   
السااالطة الباااد أ  يكوناااوا قاااادري   لاااى اتخاااا  خياااارا  مبنياااة  لاااى المعلوماااا  الدقيقاااة والصاااحيحة 

ما  اجاد العملياة الديمقراطياة حديثاة النياأة مساار  تصاويو الساابقة بغياة واالست ادة م  األخطاا  
ياااة السياساااية د العملواط  ااا   لاااى م اصااا لاااى اتخاااا  قراراتااا  المناسااابة أ  يكاااو  الجمهاااور قاااادرا  

 : وتقسم الوسا د الديمقراطية إلى ما يأتي
الياعو تسمى  ادة بالديمقراطياة النقياة أو المبايارة ويقصاد بهاا حكام  الديمقراطية المبايرة: -1

أو منسساة سياساية  ا  طرياق ميااركت  المبايارة وبا   لدولة  أو مدينة أو مجتماع سياساي
و  ا النظام يصو  في    (2)ممثلي   ن وسيط في اتخا  القرارا  ولي     طريق انتخاو 
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أو رفضااها  فيحااق لليااعو إ   اني القااو مثااد المصااادقة  لااى  حكومااةاليااعو  لااى قاارارا  ال
 ساالطة صاانع القاارار ماا  دو  وسااطا  أو نااواو ينوبااو   اانهم  ييمارسااها بيااكد مباياار فاا

 .19/15/2559ومثاد  لى  ل  االست تا   لى الدستور العراقي الدا م في 
يصاااو  فياا  أفااراد الياااعو  لااى اختيااار أ ضاااا   سياساايو اااي نظااام  الديمقراطيااة النيابيااة: -2

ية تعمد  لاى سا  النواو  كسلطا  تيريع  للمجال  المحلية ومجال  المحافظا  ومجل
الااا ي  بااادور م ا ها و فاااي مصااالحة الماااواط   ااا  طرياااق أ ضاااالتاااي تصاااوتياااريع القاااواني  

يتخاا و  القاارارا  التااي تت ااق ومصااالح الناااخبي  وتساامى )بالنيابيااة( أل  اليااعو ال يصااو  
خة فااي بااد ينتخااو نوابااا  يقااررو   اانهم  و اا ه الديمقراطيااة كاناا  راساا حكومااة لااى قاارارا  ال

 1529ما  القاانو  األساساي العراقاي لعاام  48العراق إباا  العهاد الملكاي إ  نصا  الماادة 
لعماااوم الاااب د العراقياااة ولاااي  لمنطقتااا   عد العضاااو فاااي مجلااا  الناااواو مماااث   اُ  لاااى )أ  يااا
 .(91)التمثيلية(

 أ  مجلاا باا  2559 ماا  ال صااد األود فااي الدسااتور العراقااي الاادا م لعااام 47نصاا  المااادة و     
النواو يتكو  م   دد م  األ ضا  بنسابة مقعاد واحاد لكاد ما اة ألاا نسامة وتكاو  فيهاا السالطة 

واطني  حقوقاا  وفي ن   الوق  تضم  للم مبدأ فصد السلطا   و قانو الحاكمة خاضعة لسلطة ال
 :(92)منهاوللديمقراطية النيابية  دة وظا ا ال يمك  انتهاكها 

 المصادقة  لى تيكيلة السلطة التن ي ية. .أ
الدساااتور فاااي حالاااة  ااادم وجاااوده مسااابقا   أو تعديلااا  فاااي حالاااة وجاااوده إ ا اقتضااا  تياااريع  .و

 المصلحة الوطنية العليا.
 تيريع القواني  العامة. . 
 القواني  والقرارا  التي تصدر ا السلطة التن ي ية. لى  ةالمصادقتعديد  .ث
 الحكومة. مراقبة ومتابعة أ ماد .ج
حجاااو الثقاااة  ااا  الاااوارا  أو الحكوماااة بأكملهاااا فاااي حالاااة التقصاااير أو تعاااري  مصااالحة  .ح

 المواط  أو الب د للخطر.

 : (93)وم  أ م أركا  الديمقراطية النيابية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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  والتي يستعيد ا الياعو ما  برلما   يمار  السلطة فعليا   أووجود مجل  نيابي منتخو  .أ
 دا رتاا اليااعو بعااد انتخاباا  ماا  قبااد  أوخاا د االنتخابااا   والنا ااو البرلماااني يمثااد األمااة 

بحسااااو ماااا منصااااوص  ليااا  بااااالقواني  والتياااريعا  التااااي تنكاااد  لااااى مكاناااا   االنتخابياااة 
 البرلماني م  الناحية القانونية. 

كاأ  تكاو  كاد أربعاة   لمادة محاددة دساتوريا   بد م  انتخاو البرلماا  فمدة والية البرلما   .و
وبصاااورة دورياااة لضاااما  حاااق مااا  أو جلساااة بعاااد المصاااادقة  لاااى األساااما   أ  سااانوا   ابتاااد

 إنابتهم.وتقرير مدى حس   م  يمثلهمفي رقابة   الناخبي 

الحصانة النا ااو البرلماااني المنتخااو  اا  طريااق اليااعو فااي الديمقراطيااة النيابيااة باااا)يتمتااع  . 
    ال يكااو  معينااا   ااو إ  خااو ياارط البرلمااا  المنتّ التااي يك لهااا الدسااتور كااو    (*)البرلمانيااة(

ياارط الساالطة ال عليااة للبرلمااا  اا  و   مقا ااد البرلمااا  إلااى ماانهم بالوراثااة أ ضااا يصااد  أو
قرار ااتكم  في حق اقتراح القاواني   وحاق التقريار   واإلفاراد كتياريعا  ملاماة للحكوماة  واا

 كالمياانية والضرا و والقرو .في المسا د المالية 
 اليعو كل   والحكمة م   ل   ي: أوكلها  األمة ضو البرلما  يمثد  .ث
 ضما  استق لية النا و. -
 ضما  تحقيق المصلحة العامة للمجتمع في جميع القواني  الصادرة م  البرلما . -

 البرلمانيااااااةوتمتااااااع النااااااواو بالحصااااااانة القانونيااااااة   اسااااااتق د البرلمااااااا  طيلااااااة ماااااادة واليتاااااا  -ج
 لام ياتم حلا  أوالبرلماا  قاا م لام تنتا  مادة واليتا    أ فطالماا   (94))الموضو ية واإلجرا ية(

 فلي  للناخبي  حق التدخد في  مل .
تسجيد  يمك لعراق في ظد تجربة التحود الديمقراطي وفي ضو  دراسة وسا د تولي السلطة ل  

 :و مامرحلتي  مهمتي   تأييربع  الم حظا  م  خ د 
المنيدة  السياسية القوى سياسيا  بي  صرا ا   يهد  التي :  ي المرحلة األولى المرحلة .1

وبحسو رغبة األحااو في العراق سياسي  نظام  بنا  وبي  للعملية االنتخابية والرافضة لها  
وااده في العراق نو ا  م  اإلربا  ميهد السياسي لامما ااد وبمسا دة خارجية السياسية 
 أطراا قدرة ومدى المنيدي  والرافضي  بي  الصرات نتيجة األمر  لى يتوقا ولمتعقيدا   
 يت  م ال   االتجاه في إلدارت  واستمراره وتوظي   ال امة الموارد تعب ة  لى الصرات
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 إلى والوسا د الديمقراطيةاستغ د العملية االنتخابية  إلىبد تعدى  ل    طرا كد وأ داا
 .السيطرة والن و   لى مقدرا  البلد 

في العراق  المنيدي  للعملية االنتخابية لصالح الصرات ُحسم :  ندما المرحلة الثانية .2
 يهد  أيضا   المرحلة   ه فإ   الديمقراطي النظام قامةالتحود إل مرحلة إلى واالنتقاد
  جديد وبعضها األولى المرحلة لصرا ا  امتدادا   يكو  قد األ مية بعضها بالغة صرا ا 

 يعد قد أمر و و  الديمقراطي النظام إلقامة الدا مة القوى نطاق في يكو كما يمك  أ  
 الظروا الخت ا نتيجة  في العراقالديمقراطي  التحود  ملية  لى خطرا   أكثر

 لعملية والسا ية والقا دة الدا مة القوى تكوي  واخت ا منها بكد المحيطة الموضو ية
 التحود.

التغيير ا االنتخابا  كآلية ميرو ة ومقبولة لتحقيق التحود الديمقراطي وانجاأ      
السياسي  لى نحو سلمي ونقد رغبا  ومطالو المواطني  إلى الحاكمي  لتسنى تحويلها 
إلى مخرجا  سياسية  و ي أداة لحسم التناقضا  والصرا ا  القا مة في المجتمع 

السياسية ولمحاسبة ياغلي السلطة بيكد دور  كضمان  لتقاسم السيطرة بي  الجما ا  
 المختل ة.
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  :صيات والتو  الخاتمة
في الوق  ال   يمك  في  أ  يكو  للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإ  وجود      

حكومة ديمقراطية ال يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي مت هم ومدر  لحجم المسنولية  وأ  
 بالخطاو  ه الوسا د وخاصة السلمية كاالنتخابا  تكو  مقيده تقيدا   اما  ويام   لتأثر ا 

و ي وسيلة مهمة النجاا التحود والتغيير بصورة سلمية  وينظر إليها  لى ا تبار ا فاالنتخابا  
 الجهة م  أ م وسا د التجنيد السياسي والتغيير السلمي  ومنيرا   لى التطور الديمقراطي ألنها

م هوم مثلما ييكد األسا  في تجسيد  األساسية في تحديد ير ية السلطة داخد المجتمع 
   ه السلطة لممارسة  هر في حكم ن س  بن س     طريق م  يختا اليعو حقو  السيادة اليعبية

 وجعل  أدا ه محدودا     مل   لى كي يةالمنثرا  إلى سلسلة م   العراقي مجل  النواوخضع و 
  يةفي نص الوثيقة الدستور باألصد  أن  ولد مقيدا   بد يمك  القود  من  منتظرا   كا لما  خ فا  

خاصة بطبيعة  ال تبارا  والتي أ ط  ص حيا  ت سير بع  المواد إلى المحكمة االتحادية
 في العراق.التغيرا  التي طال  بنية الحياة السياسية 

د  م  أ م منيراتها بعملية التحود الديمقراطي في العراق و ُ  يهد العالم ا تماما كبيرا  ولقد    
  الناخبي  دو  والمحلية  لى أنها جا   معبرة    أرا  وت ضي االنتخابا  النيابية   و إجرا 

ر  حرية التعبير  لى ا تبار ا أداة يمك  م  خ لها الناخو أ  يمايبهة التأثير أو الضغط  
للممارسة تقوم بعدد م  األدوار الحيوية بالنسبة و  لى النخبة السياسية والرأ  والتأثير 

حيث تخط  االنتخابا   أداة ل تصاد بي  الحاكمي  والمحكومي  الديمقراطية  وتعد االنتخابا  
يترجم احتياجا   مسا دا   إلى كونها  ام   لتمثيد المحكومي   وضعيتها األولى م  كونها أداة

يضاا إلى  ل  أ   نا    قة وثيقة بي  م هوم المواطنة  إلى قرارا  واقعية ملموسة  واطني الم
العملية االنتخابية بوضوح    ممارسة المواطني  لحق أساسي  برتعو وبي  موضوت االنتخابا  

 ركة ال علية في  ملية صنع القرار.م  حقوقهم في التحود الديمقراطي  و ي الميا
إال م  إرادة اليعو  لى نحو ما تعبر  نها كم في إ  دولة ال تستمد ير يتها أ  سلطة الح

با  تجربة التحود الديمقراطي في العراق  لى ضو  انتخابا   امة دورية   وأخيرا يمك  القود 
ااد إمامها الكثير م  المهام التي يجو ي إدارة العملية االنتخابية ال تااد في بداية الطريق وال

 ليها السعي بخطى حثيثة لتحقيقها وبالرغم م  حداثتها وتصني ها م  ضم  الديمقراطيا  
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نها تمار  في ظد لتحود الديمقراطيواطا في  ملية اأيالناي ة إال أنها قطع     خاصة واا
  .واألمنيةمجتمع يسوده الكثير م  المعوقا  واألاما  االقتصادية والسياسية 

 
  التوصيات:

 لعملية االنتخابيةمسار الإلى بلورة فكر وطني في   ا المجاد د وة الباحثي  والمختصي   -1
التي تستد ي بنا   يكلية و عراق   أل ميتها في تعايا الديمقراطية الوليدة في النظرا  

 .بما يتناسو مع الثقافة الوطنية امة ل نتخابا  
معالجة ظا رة االستحوا   لى مقاليد السلطة ضم  العملية االنتخابية في العراق و و  -2

ال   تتمثد أ م م ردات  في تحديث نمط الثقافة السياسية السا دة و ي قضية  اإلطار
 .لديمقراطيمثد في  ملية التحود ايت متعددة أ مها إبعاد ا  

االنتخابا  ة أثنا  التجارو الدولية فيما يخص الوسا د السلمية لتداود السلطدراسة  -3
 في التعامد االيجابي مع تجربة العراق.  أوسعووضع خيارا  
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Abstract 

A democratic Government not necessarily mean the existence of a 

democratic society understands and aware of the responsibility, and that 

such peaceful means and especially as the elections be restricted with 

General and comprehensive to be affected by the speech, and is an 

important means of transformation and change peacefully, seen as the 

most important means of political recruitment and peaceful change, an 

indicator of the democratic development of it in determining the 

legitimacy of power within society, as the basis to reflect the concept of 

popular sovereignty and the right of the people to govern themselves 

through chooses to exercise this power, The Iraqi Parliament has 

undergone a series of effects on how it works, and made its limited, 

contrary to what was expected of him, but you could say that he was born 

in origin constrained by the text of the Constitutional Act, which gave the 

powers of interpretation of certain articles to the Federal Court for the 

special considerations of the changes the structure of the political life in 

Iraq. 

And the world has seen considerable interest in the democratization 

process in Iraq promised the most important indicators is the 

parliamentary and local elections as the reflecting the views and 

preferences of the voters without any influence or pressure, as an 

instrument through which the voter to exercise freedom of expression and 

opinion and the influence of the political elite and a number of vital roles 

for the practice of democracy, elections are a tool for communication 

between those who govern and the governed which has overcome the first 

status of elections as a tool to represent the governed to being helpful 

translates the needs of citizens Realistic resolutions, moreover, that there 

is a close relationship between the notion of citizenship, elections and the 

electoral process clearly on the exercise of the fundamental right of the 

citizens of their democratic transition, effective participation in the 

decision-making process. 
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 المصادر العربية -
  .اواًل: المعاجم

  للموسو ا ترجمة سمير  بد الرحيم  الدار العربية للتحليد السياسي"   المعجم الحديث" .1
 . 1555الطبعة األولى  بيرو  

    جامعة الكوي "العلوم السياسية"موسو ة   صبر  مقلد إسما يدو  محمود ربيع محمد .2
 . 1553 الكوي 

الطبعة  لكيالي  الموسو ة السياسية  المنسسة العربية للدراسا  والنير  بد الو او ا .3
 .1586بيرو   الثالثة 

 

 ثانيًا: الكتب.

"المعجم الوسيط  الجا  مصط ى واحمد حس  الايا  )وآخرو (  تحرير وتقديمإبرا يم  .1
 .1565األود  مجمع اللغة العربية بالقا رة  القا رة  

" 2559 لعام الر اسة وانتخابا  الدستور  التعديد في االنتخابية الد اية" منسي  أحمد .2
 السياسية الدراسا  مركا الدستور   التعديد بعد  2557 انتخابا  اليورى مجل 

  .2559 القا رة  باأل رام  واإلستراتيجية

الطبعة   دار الثقافة للطبا ة والنير والتوايع  الطريق إلى البرلما   األا ر  دإسما ي .3
  .  ما   د.األولى  

سليما  صالح الغويد  االنتخاو والديمقراطية دراسة قانونية مقارنة  الطبعة األولى   .4
 .2553  طرابل  الدراسا  العليا منيورا  أكاديمية 

 النيابيلجو ر النظام  ةوتأصيلي: دراسة تحليلية "اليورى والديمقراطية النيابيةداود الباا " .9
  دار النهضة العربية  الطبعة األولى القا رة مقارنة باليريعة اإلس مية  )البرلما (
1558. 

ي  دار ياسي  الكتاو الثانطعيم  الجرا  نظرية الدولة واألس  العامة للتنظيم الس .6
 .1566القا رة   مي للطبا ة والنير لحماا
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الديمقراطية"   االنتخابا   ) محرر(  "م هوم االنتخابا  ماضي  ال تاح  بد .7
في  الديمقراطية وواقع االنتخابا  في األقطار العربية  ميروت دراسا  الديمقراطية

 .2557 الثاني كانو  18 العربية  البلدا 

سعد )وآخرو (  النظم االنتخابية دراسة مقارنة حود الع قة بي  النظام السياسي  بدو  .8
 .2559   االنتخابي  منيورا  الحلبي الحقوقية  بيرو  موالنظا

  "الياااعبي باااي  األنظماااة الوضاااعية والياااريعة اإلسااا مية الحلاااو  "االسااات تا  راغاااو ماجاااد .5
 .1585  الكوي   األولى  الطبعة للنير مكتبة المنار اإلس مية

  الطبعاة دار اآلثاار    تنوير الظلماا  لكياا م اساد االنتخاباا   "محمد  بدهللا اإلمام .15
 .2551الكوي     األولى 

المركاااا اإل  ماااي لليااارق لد اياااة السياساااية والحااارو الن ساااية  محماااد كمااااد القاضاااي  ا .11
 . 1587األوسط  القا رة   

الطبعااة  العربااي  ال كاار دار   معاصاارةال  العامااة الع قااا  فااي دراسااا   يوسااا محمااود .12
 .2552 القا رة األولى 

موري  دي رجي   النظم السياسية  ترجماة احماد حسايو  منسساة كاماد مهاد  للطبا اة  .13
 والنير  القا رة.

 

 .: الرسائل واالطاريحثالثاً 
 :االطاريح -

 في النيابية االنتخابا   لى والحابية القبلية التغيرا  اثر" دغار   اد  محمد أحمد .1
 قسم السياسية  والعلوم االقتصاد كلية منيورة  غير دكتوراه رسالة" اليمنية الجمهورية
 .2555 القا رة السياسة 

 في الديمقراطي التطور ومستقبد االنتخابية العملية أدارة اليعبي  سعد صالح مجا د .2
  منيورة غير دكتوراه رسالة  2553 -1553 النيابية ل نتخابا  تطبيقية دراسة اليم 
 .2511 القا رة  جامعة   قسم العلوم السياسية السياسية والعلوم االقتصاد كلية
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 :الرسائل -
-1552أميرة إبرا يم دياو  "التحود الديمقراطي ودور المنسسا  الملكية في المغرو  .1

"  رسالة ماجستير غير منيورة  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  قسم العلوم 1558
 .2552السياسية  جامعة القا رة  

  1551بلقي  احمد منصور  "األحااو السياسية والتحود الديمقراطي في اليم   .2
"  رسالة ماجستير غير منيورة  جامعة القا رة  كلية االقتصاد والعلوم 2551

 .2553السياسية 

تحليلية"  رسالة   دراسة 2559سحر حربي االسد   "االنتخابا  التيريعية العراقية لعام  .3
 .2557  جامعة بغداد ةماجستير غير منيورة  كلية العلوم السياسي

 لى  ملية التحود  2559لميا  سيد كامد   "تأثير االنتخابا  البرلمانية في مصر  ام  .4
رسالة ماجستير غير منيورة  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  قسم العلوم الديمقراطي" 

 .2515القا رة   السياسية  جامعة 

ميعد محمد العاامي  "الحصانة البرلمانية دراسة مقارنة بي  األرد  والكوي "  رسالة  .9
 . 2511غير منيورة  كلية الحقوق  جامعة اليرق األوسط  األرد   رماجستي

 

 :: المجالت العلمية والدوريات والبحوثرابعاً 
 العراقي المركا  راقية  ينو  ةمجل  "العراق في السياسي االحتبا  ظا رة" حسي   باسد .1

 .2515 الثاني  كانو  األود  العدد األولى  السنة اإلستراتيجية  للدراسا 

يكاليا "  بحث مقدم إلى المنتمر  .2 بيير  بد ال تاح  "االنتخابا  في مصر قضايا واا
السنو  التاسع للبحثي  اليباو ل نتخابا  في العالم العربي  مركا البحوث والدراسا  

 .2551نيسا    9 -4جامعة القا رة    كلية االقتصاد والعلوم السياسية  السياسية

حسني  توفيق إبرا يم  االنتخابا  اللبنانية: )دراسة تحليلية(  مركا البحوث والدراسا   .3
 .1554السياسية  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القا رة  أ ار

 مجلة  "العراق في السياسي النظام  يكلية واا ادة نيةالبرلما االنتخابا " حس   اكي ي ى .4
 .2555 في 28 العدد المستنصرية  الجامعة والدولية  العربية للدراسا  المستنصرية مركا



 

 

 

655 

 خرض امحد مرتىض. م

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 جتربة ظل يف السلطة تويل ووسائل الانتخاابت

  للعراق ادلميقراطي التحول

 (حتليلية دراسة) 

كلية القانو  والعلوم "  الديمقراطية غير المبايرةو الديمقراطية النيابية " لي  اد  حميد    .9
 .2511بابدالسياسية  جامعة 

الديمقراطية   ربية في االنتقاد الديمقراطي"لوي  مارتينا  "استخ صا  م  واقع تجارو  .6
والتنمية في مواجهة تحديا  العصر  منتمر قطر الرابع حود الديمقراطية والتجارة الحرة  

 .2554نيسا   6-9الدوحة  قطر 

7.  

 :: مواقع االنترنيتخامساً 
  www.yemen -nic.info والسياسية    المدنية لحقوقل الدولي المعهد .1

 24/11/2555 والنايهة" الحرة "معايير االنتخابا  الصباح  إ    جريدة .2
www.alsabaah.com . 

يكاليات  في الب د العربية"محمد سعد أبو  امود   .3 " التحود الديمقراطي واا
www.digital.ahram.org.eg 

م   1529السلطة القضا ية في العراق  "القانو  األساسي العراقي لعام موقع  .4
 www../aa.a..ari.ww.56.          القواني  النا ضة" 

 www.ihec.iqنتخابا   الم وضية العليا المستقلة ل موقع  .9

  . www.parliament.iq مجل  النواوموقع  .6

   www.UN.gov"  دارة االنتخابا  وكل تهاأ برنامج األمم المتحدة اإلنما ي موقع  .7

 العراق"  الحوار في والديمقراطية المدنية أحمد  " يوو العملية السياسية والدولة ناار .8
  2555www.ahewar.org/debat/showتيري  الثاني    2827المتمد  العدد 

 

 االنكليزية:: المصادر سادساً  -
(1) .Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New 

York , Harper, 1950).p. 259 

(2) . Olivier Duhamel, the constitutional lexicon, the first edition, the 

University Corporation for Studies and Publishing and 

Distribution, Beirut, 1996, pp. 169 

 

 

http://www.alsabaah.com/
http://www.alsabaah.com/
http://www.digital.ahram.org.eg/
http://www.digital.ahram.org.eg/
http://www.parliament.iq/
http://www.un.gov/
http://www.ahewar.org/debat/show
http://www.ahewar.org/debat/show
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 أخرى. :سابعاً 
توايع  ل نتخابا  ةالم وضية العليا المستقلكرا  صادر م  "دليد مراكا االقترات"  .1

 . 2515  انتخابا  مجل  النواو لعام في محافظة ص ح الدي  المراكا

  الصادر    2554 لسنة 57   الرقم قانو  تأسي  "األحااو العراقية"  طضواب .2
 )سلطة اال ت ا األمريكية(. بريمر سلطة الحاكم المدني األمريكي 

كرا  اية  بغداد  "ضوابط الحم   االنتخابية"  بما يخص بوسا د اإل  م والد  .3
 ."2515الحم   
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 الهوامش
                                                           

موري  دي رجي   النظم السياسية  ترجمة احمد حسيو  منسسة كامد مهد  للطبا ة  .1
 .7والنير  القا رة  ب  سنة  ص

  راقية  المركا ينو  مجلة  "العراق في السياسي االحتبا  حسي   "ظا رة باسد .2
 . 85  ص2515 الثاني كانو  األود  العدد األولى  السنة اإلستراتيجية  للدراسا  العراقي

3.  Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New 

York , Harper, 1950).p. 259 
 

 

 في النيابية االنتخابا   لى والحابية القبلية التغيرا  اثر" دغار   اد  محمد أحمد .4
 العلومقسم  السياسية  والعلوم االقتصاد كلية منيورة  غير دكتوراه  رسالة" اليمنية الجمهورية
 .16ص. 2555 القا رة السياسة 

  دار 1اب  منظور األفريقي جماد محمد األنصار  "لسا  العرو"  مادة النخو  ج  .9
 .792بيرو   لبنا   ص

مكتبة "  اليعبي بي  األنظمة الوضعية واليريعة اإلس مية الحلو  "االست تا  راغو ماجد .6
 .153  ص1585  للنير  الطبعة األولى  الكوي  المنار اإلس مية

لجو ر النظام  ةوتأصيلي: دراسة تحليلية " اليورى والديمقراطية النيابيةداود الباا  " .7
  دار النهضة العربية  الطبعة األولى  القا رة )البرلما ( مقارنة باليريعة اإلس مية النيابي

 .84  ص1558 
  الطبعة ر اآلثاردا تنوير الظلما  لكيا م اسد االنتخابا    "محمد  بدهللا اإلمام .8

 .33  ص2551األولى  الكوي   
المعجم الحديث "للتحليد السياسي"  ترجمة سمير  بد الرحيم  الدار العربية للموسو ا    .5

 .145  ص1555الطبعة األولى  بيرو   
إبرا يم مصط ى واحمد حس  الايا  )وآخرو (  تحرير وتقديم "المعجم الوسيط"  الجا   .15

 .125  ص1565ا رة  األود  مطبعة مصر الق
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 بدو سعد )وآخرو (  النظم االنتخابية دراسة مقارنة حود الع قة بي  النظام السياسي  .11
 .27  ص2559االنتخابي منيورا  الحلبي الحقوقية  بيرو    موالنظا
الديمقراطية"  االنتخابا  الديمقراطية  ماضي ) محرر( "م هوم االنتخابا  ال تاح  بد .12

 18العربية   في البلدا  ي األقطار العربية  ميروت دراسا  الديمقراطيةوواقع االنتخابا  ف
 .45  ص2557 الثاني كانو / يناير

13. Olivier Duhamel, the constitutional lexicon, the first edition, the 

University Corporation for Studies and Publishing and Distribution, 

Beirut, 1996, pp. 169 

سما يد محمود ربيع محمد .14 "  جامعة الكوي  العلوم السياسية"موسو ة   صبر  مقلد واا
1553  
 .948ص  .19
والسياسية"  موقع  لى اليبكة الدولية  المدنية الحقوق " الدولي لحقوق اإلنسا  المعهد .16

  يمسا    العنوا  االلكترون 5:55السا ة  26/12/2513ل نترني   تاريخ الدخود 

 www.yemen -nic.info. 

 

سليما  صالح الغويد  االنتخاو والديمقراطية: دراسة قانونية مقارنة  منيورا  أكاديمية  .17
 .32  ص2553الدراسا  العليا  الطبعة األولى  طرابل  

 .34سليما  صالح الغويد  مصدر سابق ص .18
 

19. .Olivier Duhamel, p. 169 

 
  الطبعة والتوايع دار الثقافة للطبا ة والنير  الطريق إلى البرلما   األا ر  دإسما ي .25

 .12األولى   ما   ص
 65 68  ص  ص مصدر سابقداود الباا   .21
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"  كلية القانو  الديمقراطية غير المبايرةو الديمقراطية النيابية " لي  اد  حميد    .22
 مسا   7:55  السا ة 2513/ 28/12  تاريخ الدخود 2511والعلوم السياسية  جامعة بابد  

               www.uobabylon.edu.iq نوا  الموقع االلكتروني:           
حسني  توفيق إبرا يم االنتخابا  اللبنانية: )دراسة تحليلية(  مركا البحوث والدراسا   .23

 .8  ص1554السياسية  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القا رة   أ ار
 

الد اية السياسية والحرو الن سية  المركا اإل  مي لليرق  محمد كماد القاضي  .24
 .32  ص1587األوسط  القا رة   

"  2559أحمد منسي  "الد اية االنتخابية في التعديد الدستور  وانتخابا  الر اسة لعام  .29
  بعد التعديد الدستور   مركا الدراسا  السياسية واإلستراتيجية 2557مجل  اليورى انتخابا  

 .123ص 2559 رام  القا رة  باأل
الطبعة  العربي  ال كر دار   المعاصرة العامة الع قا  في دراسا   يوسا محمود .26

 .31ص2552 القا رةاألولى  
تأسي  "األحااو العراقية"    الرقم  طسلطة اال ت ا األمريكية  اإلدارة المدنية  ضواب .27
 بريمر.   الصادر    سلطة الحاكم المدني األمريكي 2554لعام  57
        العراقي  2555لسنة 26مجل  النواو   قانو  االنتخابا  رقم  .28

.www.parliament.iq 

الم وضية العليا المستقلة "ضوابط الحم   االنتخابية"  فيما يخص وسا د اإل  م  .25
 .2515د اية   كرا  الحم    االنتخابية لعاموال

"  تاريخ الدخود دارة االنتخابا  وكل تهاإ برنامج األمم المتحدة اإلنما ي  .35
 . www.UN.govمسا     نوا  الموقع االلكتروني   15:55  السا ة 19/15/2513

 

   مصدر سابق .2555لسنة  26مجل  النواو   قانو  االنتخابا  رقم  .31

الم وضية العليا ل نتخابا   مكتو ص ح الدي   كرا  دليد مراكا االقترات في  .32
 .2515)محافظة ص ح الدي (  انتخابا  مجل  النواو لعام 

 "  مصدر سابق.إدارة االنتخابا  وكل تها"  برنامج األمم المتحدة اإلنما ي  .33

http://www.un.gov/
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يكاليا "  بحث مقدم إلى المنتمر  بيير  بد ال تاح  "االنتخابا  في مصر .34 قضايا واا
السنو  التاسع للباحثي  اليباو ل نتخابا  في العالم العربي  مركا البحوث والدراسا  

 .3  ص2551نيسا     9 -4السياسية  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القا رة  

تاريخ الدخود  والنايهة"  الحرة "معايير االنتخابا  إ    جريدة الصباح  .39
االلكتروني:                                              صباحا    نوا  الموقع 15:55  السا ة 17/15/2513

www.alsabaah.com 

  1551بلقي  احمد منصور  "األحااو السياسية والتحود الديمقراطي في اليم   .36
ماجستير غير منيورة  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  قسم العلوم السياسية  "  رسالة 2551

 .24  ص2553جامعة القا رة 
 .29المصدر ن س   ص .37

 
 

 مجلة  "العراق في السياسي النظام  يكلية واا ادة البرلمانية االنتخابا " حس   اكي ي ى .38
 2555 بغداد   المستنصرية  امعة  الج28العدد  والدولية  العربية للدراسا  المستنصرية مركا
 .35  ص
لوي  مارتينا  "استخ صا  م  واقع تجارو  ربية في االنتقاد الديمقراطي"   .35

الديمقراطية والتنمية في مواجهة تحديا  العصر  منتمر قطر الرابع حود الديمقراطية والتجارة 
 .275  ص2554نيسا   6-9الحرة  الدوحة  

 لى  ملية التحود  2559النتخابا  البرلمانية في مصر  ام لميا  سيد كامد   "تأثير ا .45
الديمقراطي"  رسالة ماجستير  غير منيورة  كلية االقتصاد والعلوم السياسية  قسم العلوم 

 .19  ص2515السياسية  جامعة القا رة  
 .16المصدر ن س   ص .41
-1552المغرو أميرة إبرا يم دياو  "التحود الديمقراطي ودور المنسسا  الملكية في  .42

"  رسالة ماجستير غير منيورة  كلية االقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم  1558
 .98 ص 2552السياسية جامعة القا رة  

 .16لميا  سيد كامد  مصدر سابق  ص .43

http://www.alsabaah.com/
http://www.alsabaah.com/
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 .35بلقي  احمد منصور  مصدر سابق  ص .44
 .16  صسبق  كره لميا  سيد كامد  مصدر  .49
 .285لوي  مارتينا  مصدر سابق  ص  .46
 في الديمقراطي التطور ومستقبد االنتخابية العملية أدارة اليعبي  سعد صالح مجا د .47

 كلية منيورة  غير دكتوراه رسالة  1553 -2553 النيابية ل نتخابا  تطبيقية دراسة اليم  
 .97ص  2511 القا رة  جامعة السياسية  قسم العلوم السياسية  والعلوم االقتصاد

يكاليات  في الب د العربية" محمد سعد أبو  امود  .48 مقالة منيورة   "التحود الديمقراطي واا
 نوا  الموقع 11:55  السا ة صباحا  24/12/2513في موقع جريدة األ رام تاريخ الدخود 

www. al.ahram.org.  
 

  دراسة تحليلية"  رسالة 2559سحر حربي االسد   "االنتخابا  التيريعية العراقية لعام  .45
  . 21  ص 2557  جامعة بغداد  ةمنيورة  كلية العلوم السياسيماجستير غير 

  . 22المصدر ن س   ص  .95
طعيم  الجرا  نظرية الدولة واألس  العامة للتنظيم السياسي  الكتاو الثاني  دار  .91

 .131  ص1566الحمامي للطبا ة والنير  القا رة  
 .14موري  دي رجي   مصدر سابق  ص  .92
 .22ق   ص سحر حربي االسد   مصدر ساب .93
 .131طعيم  الجرا  مصدر سابق  ص .94
 .29سحر حربي االسد   مصدر سابق  ص  .99
 14موري  دي رجي   مصدر سابق  ص  .96
 بد الو او الكيالي  الموسو ة السياسية  المنسسة العربية للدراسا  والنير  الطبعة  .97

 . 875  ص 1586الثالثة  بيرو   
 .21سحر حربي االسد   مصدر سبق  كره   ص  .98
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 العراق"  الحوار في والديمقراطية المدنية أحمد  " يوو العملية السياسية والدولة ناار .95
مسا     نوا  الموقع  15:55  السا ة 2514/ 3/1تاريخ الدخود  2827المتمد   العدد 

  www.ahewar.org                                                                                  يااللكترون
 .133المعجم الحديث للتحليد السياسي  مصدر سابق  ص .65
م  القواني   1529السلطة القضا ية في العراق  "القانو  األساسي العراقي لسنة  .61

          الموقع االلكتروني : النا ضة"   للمايد م  المعلوما       ا القانو    نوا  

www.iraqja.iq/view.86 
 "   مصدر سابق.47مجل  النواو العراقي  "الدستور العراقي  المادة  .62
 .www.uobabylon.edu.iq  مصدر سابق  لي  اد  حميد    .63

 

ا يبدون  م  أألفكار و اآلرا  في ( و ي تعني  دم مناخ ة أ ضا  مجل  النواو  م*) .64
/ 63في المادة  2559أدا  أ مالهم في المجل  بحسو  ما نص  لي  الدستور العراقي لعام 

ثانيا  /أ ) يتمتع  ضو مجل  النواو العراقي بالحصانة  ما يدلي  م  أرا  في أثنا  دورة 
ر احمد  لي الخ اجي  االنعقاد وال يتعر  للمقاضاة أمام المحاكم بيا   ل ( للمايد انظ
" مجلة كلية القانو  2559"مجاال  تطبيق الحصانة البرلمانية في ظد دستور العراق لسنة 

 .153  ص2511  لسنة 23والعلوم السياسية  جامعة الكوفة  العدد

ميعد محمد العاامي  "الحصانة البرلمانية دراسة مقارنة بي  األرد  والكوي "  رسالة  .69
 .13  ص2511كلية الحقوق  جامعة اليرق األوسط    ما   غير منيورة رماجستي

http://www.ahewar.org/debat/show
http://www.iraqja.iq/view.86/
http://www.iraqja.iq/view.86/
http://www.iraqja.iq/view.86/

