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بسم اهللا الرحمن الرحيم

))اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن ْعَمُلوا َفَسيَـَرى اَوُقِل ((

صدق اهللا العظيم

قدیركر وتَ شُ 

حمـد صـلى اهللا علیـه الخلـق أبـي القاسـم مُ والسالم علـى أشـرفِ هللا رب العلمین والصالةُ الحمدُ 

الفرصــة فیهــا نتهــز أذ إ ، و ضــعةالمتو اســةالدر اهللا وتوفیقــه تمــت هــذه ابعــون ،هرینالطــالــه الطیبــین آو 

شرف علـى المُ ام عبد المجید علي العزّ رفان إلى معالي األستاذ الدكتور عِ الو كرِ شُ العن جزیل ربیعتلل

مـن مـا أظهـرهُ و ، والتوجیـه واإلرشـادوالُمتابعـة النصـح بَتمثلـت ة كریمـمـن جهـودٍ ما أبداهُ لِ الدراسة هذهِ 

إلــى نيامتنــاي و كر ُشــجزیــل بكمــا أتقــدم ، جــاز هــذا النشــاط العلمــيإنإكمــال هتمــام مــن أجــل إ و رعایــةٍ 

الـذي لطالمــا الـدكتور سـعد فیصـل السـعد العزیـز أسـتاذي رئـیس قسـم العلـوم السیاسـیة الُمحتـرم عنایـة 

أمــدني بــه مــن معلومــاتٍ و مســاعدةقدمــه لــي مــن ًكــل مــا علــىشــعرت بــه أخــًا كبیــرًا ُمحبــًا وُمتســامحًا 

جمیــع تقــدیر إلـى الكر و ُشـاله یـوجیفــوتني تال ، و خـراج الدراسـة بصــورتها الحالیـةإني علــىقیمـة سـاعدت

.أساتذتي في ِقسم الُعلوم السیاسیة

الشــرق جامعــة لــة بعمــادة تمثِ ســرتنا الثانیــة المُ إلــى بیتنــا الكبیــر وأُ كري الجزیــل ُشــبقــدم تأوأخیــراً 

وٕالـى ،قسـم العلـوم السیاسـیةوٕاخـواني فـيزمالئـي كـل و الكـرام وأسـاتذتها األفاضـل ومنتسبیها األوسط 

...ومن اهللا التوفیقأثناء إعداد هذه الدراسة مهما كان بسیطًا عوناً لي دمَ ل من قَ كُ 
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د عبد المجید علي العزام.أ :األستاذ المشرف 

لخصالمُ 

الملكــي والجمهـــوري فـــي العـــراق، مـــن الُحكـــممقارنــة بـــین نظـــامي الجـــراء إإلـــى هــدفت الدراســـة 

، والتعرف على األحـزاب السیاسـیة هالملكي والجمهوري فیالُحكمخالل بیان البنیة التنظیمیة لنظامي 

مـن نظـامي أيٌ :هـورئیسي اإلجابة عن تساؤلٍ بن مشكلة الدراسة فیما تكم، نالناشطة خالل العهدی

ســتقرار السیاســي فــي ألحالــة ادیمومــة األفضــل واألكثــر تــأثیرًا علــى دُّ عــالجمهــوري یُ وأالملكــي الُحكــم

.العراق 

مــنهج ال:هــا وهــي بالدراســة علــى عــدد مــن المنــاهج البحثیــة فــي مباحثهــا ومطالعتمــدت أقــد و 

قـوم بعـدد مـن ركـب ألنشـطة یمُ لٌ ُكـنظـرًا لكونـه،لسیاسـيالبنائي الوظیفي الـذي یهـتم بدراسـة النظـام ا

ستمرار النظام كونه المتبادل وهي جوهر الوجود العتماد الاالفعالیات التي ترتبط فیما بینها بعالقات 

جـــراء مقارنــة بــین النظــامین الملكـــي إأخــذت علــى عاتقهــا هــانألالمــنهج المقـــارن علــى لیــة، و كُ حــدةً و 

الشـعب العراقـي الـذي یتكـون لسیاسیة فـي كـال النظـامین ولمجمـوعوالجمهوري وتتبع توزیع الظواهر ا

یر بیـان مـدى تـأثولة وعرقیة وطائفیة وحضریة وقبلیة، من مجتمعات مختلفة تحمل خصوصیات أثنی

تطـور رات التي طرأت علیهما فـي مراحـل الهما والتغییستمراریة وتطور النظامین من حیث اذلك على 

ریخي مـن أجـل تفسـیر األحـداث التـي مـرت بـالعراق خـالل العهـدین اإسـتخدام المـنهج التـتمریخي التا

تجاهاتها بحیث تسـاعد فـي الوقوف عند مسببات األحداث واو قتها بالعوامل واألحداث المعاصرةوعال



ك

علـى المـنهج الوصـفي التحلیلـي الدراسـة عتمـدتاكمـا یر لألحـداث المعاصـرة ومتغیراتهـا، ساوضع تف

.الُسلطةلتناول بنیة المؤسسات السیاسیة في النظامین ودراسة السلوك السیاسي للقائمین على 

ُحكمالملكي هو األفضل للالُحكمنظام نَّ أ،ثبات صحة فرضیتها القائلةإوتمكنت الدراسة من 

مـــــن عـــــدد ٍ لالدراســـــة توصـــــلت بعـــــد أنات اإلســـــتقرار السیاســـــي فـــــي العـــــراق، والمســـــاهمة فـــــي عملیـــــ

:برزها أكانوالتي ستنتاجات الا

ٕانتهت بسقوطه و ن عامًا، یلثالثة وثالثإستمرت الملكي الُحكمالتجربة البرلمانیة في نظام إنَّ .1

التطبیق الحقیقي للنظام البرلماني الذي یستند ِتلك الفترة ، وقد شهدت 1958تموز 14في 

ستمرت التجربة البرلمانیة في االتنفیذیة، فیما الُسلطةتشریعیة إلى جانب ُسلطةعلى وجود 

الجمهوریة الرابعة لثالثة وعشربن عامًا إنتهت عند سقوط النظام السیاسي على ید ُحكمنظام 

، وقد غابت الحیاة البرلمانیة خالل 2003سع من نیسان مریكي في التاحتالل األالقوات ا

التشریعیة من ُسلطةلللم یكن هناك تطبیق فعليف،الجمهوریة الثالثة األولىالُحكمأنظمة 

أخذت على عاتقها قد التنفیذیة الُسلطةالتنفیذیة لكون الُسلطةحیث سن القوانین ومراقبة 

.التشریعیة الُسلطةممارسة 

، فإلى الُسلطةعلى مبدأ ثنائیة كان مبنیاً الملكي الُحكمالتنفیذیة في نظام الُسلطةقیامإنَّ .2

التنفیذیة، فیما غاب منصب رئیس الُسلطةجانب الملك یوجد رئیس الوزراء في أعلى هرم 

.2003–1968الجمهوریة الرابعة ُحكمالتنفیذیة في نظام الُسلطةالوزراء عن 

في الدولة، ُسلطاتتطبیقًا للصالحیات المتعلقة بإدارة العالقة بین الالملكيالُحكمشهد نظام .3

حیث حدثت بعض حاالت حل البرلمان على عكس النظام الجمهوري الذي لم یشهد مثل 

.الُحكومةهذه الممارسة الدیمقراطیة وذلك في ظل وجود حزب واحد یسیطر على البرلمان و 
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:أبرزها من ستنتاجات كان اللى اإاً ستناداقترحت الدراسة توصیات جاءت او 

ُحكــموفقــًا لتركیبــة المجتمــع السیاســي العراقــي فقــد یكــون مــن األفضــل عــودة العــراق إلــى نظــام .1

ملكي یكون من ِخالله على مسافة واحدة من كل الُفرقـاء مـذهبیًا أو سیاسـیًا أو فكریـًا، ویكـون 

مظلــــًة لحیــــاة دیمقراطیــــة وحزبیــــة صــــحیحة، بعــــدالتها ُیِحــــدُّ مــــن الصــــراعات بــــین االتجاهــــات 

.الُمختلفة 

بي الحر، االستفتاء الشعالعراق من خاللُحكمالقیام بأخذ رأي الشعب حول الِنظام المناسب ل.2

.ما یتمخض عن هذا االستفتاء من نتائج م الجمهوري مع وجوب احترام الفرقاء لِ أَ الملكي 

، الُحكــمتعزیــز مفهــوم حكومــة الظــل مــن خــالل الســماح بالمعارضــة السیاســیة الســلمیة لنظــام .3

.وَسن التشریعات الدستوریة التي تؤدي المهام الرقابیة المباشرة على عمل الِجهاز الحكومي 
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Abstract

The aim of this study is to compare between the Royal and republican

regimes in Iraq, through exploration of the organizational structure of the

two different regimes in Iraq, and to identify the political active parties

during both eras. While the main issue of the study is to answer the

following question: which of the two regimes the Royal or the Republican

is considered the best and has the most lasting impact on political stability

in Iraq .

This study was based on a number of research approaches and

conclusions. The functional structural approach which concerns with the

political regime as a unified integrated compound of a number of activities

interacted between each other by relations of interdependence which is the

essence of existence for the continuation of the regime as a one unit, on the

comparative methodology. the study makes a comparison between the two

regimes, the Royal and Republican and tracks the distribution of political

phenomena in both of them and for all Iraqi people, which consists of

different communities carrying different, diverse specifications of ethnic,

sectarian, racial, urban and tribal . The study further clarifies the extent of

the impact of this diversity on both regimes in terms of continuity, changes

and development of both of them in the historical course. then to use the

historical approach to interpretation of events experienced in Iraq during

the two eras and their relationship to factors and contemporary events and

stand at the causes of events and trends so as to help in the development of

interpretations of events and contemporary variations, also adopted the
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descriptive analytical method to deal with the structure of political

institutions in the two regimes and to study the political behavior of the

leaders of both authorities .

The study succeeded in proves the assumption that the Royal political

regime is the best for governance and contribute to the political stability in

Iraq. And it concluded the following :-

1. The parliamentary experience continued in the Royal governance

regime for thirty three years. It ended at his downfall in 14th of July

1958, this experience witnessed the real application of the

parliamentary system which is based on the existence of legislative

authority parallel to the executive authority, while the parliamentary

experiment lasted for twenty three years in the Fourth Republic

regime and ended at the fall of the political regime by the American

military occupation in 9th of April 2003. There was no parliamentary

life during the first three republican regimes. There was no actual

application of the legislative authority in terms of enacting legislation

and control of the executive authority since the executive authority has

exercised the legislative role .

2. The executive authority in the Royal regime was based on the

principle of dual power. Next to the King, there was a prime minister

in the top of the pyramid of the executive authority, while the office of

the prime minister was actually absent in the executive authority in the

fourth Republic regime 1968 to 2003 .

3. During the Royal regime, we noticed the experience of managing the

relationship between the different authorities in the state, where there

have been some cases of dissolution of parliament while the

republican regime experience did not involve such democratic
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practices, in the presence of a single political party dominates both

parliament and the government .

The study proposed some recommendations on the ground of the

conclusions as follows :-

1. According to the political nature of the Iraqi society it might be better

to return to a Royal regime with the same distance from all

communities and fractions, ideologically, politically or intellectually,

and plays as an umbrella for the real democratic life and to buffer the

conflicts between the mentioned elements .

2. To take the opinion of the Iraqi people to select the type of political

regime for governing Iraq on the basis of a free referendum either the

Royal or the republican regime and to respect the result of this poll .

3. Strengthening the concept of a shadow cabinet and allow for peaceful

political opposition to the regime, through constitutional legislation, to

play a direct control function to the real work of the government .
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األوللفصل ا

سةار لدِ امة قدِ مُ 

لتمهیدا

التهسئِ أسة و الدر اُمشكلة 

سةالدر اف اهدأ

سةالدر افرضیة 

تاصطلحلمُ التعریف با

سةالدر احدود 

سةالدر امنهجیة 

لنظريار اطإلا

بقةالسات اسالدر ا
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األوللفصل ا

سةالدر امقدمة 

لتمهیدا

ریخــــه ات عدیــــدة ومهمــــة فــــي تاتطــــور ضــــیة المالعشــــرین القــــرن ات ال ســــنو ق خــــالالعــــر اشــــِهدَ 

لسـیطرة ابعد فترة وجیـزة مـن و .1921م ادیثة علحاقیة العر الدولة ام اقیإعالننطلقت منذ ا،سيالسیا

ابموجبهـ،1916م الموقعـة عـاكس بیكـو یاسـُمعاهدةت اثر مقرر أعلى ،1918م انیة علیه عالبریطا

لمیــة العالحــرب اء فــي الفــلحُ االتــي حققهــات ار انتصــالاب اعقــأق فــي العــر اعلــى الوصــایةإعــالنتــم 

.ى األول

قـد وُمسـتقبله قالعـر ایحدد شـكل سـلـذي ار اقر لاذ اختابن الحتالل العراق وتلكؤ البریطانیین اوك

اً كبیـر اً ن تخلـق تمـردأعت اسـتطأتمثلت بظهور حركة وطنیة متحمسـة وثوریـة ،ت عدیدةاعیافرز تدأ

ثـر أوعلـى ، لعشـرینارفـت بثـورة رمة عُ اثورة عإلىبعد افیمتتطور وقد ،دلبالاسعة من اء و انحأفي 

لوســـط الجنـــوب و اق فـــي العـــر اء ابنـــأنیـــة ضـــد البریطات القـــو االتـــي شـــنتهالعســـكریة ات العملیـــاتوقـــف 

تمكنتنیةالبریطاالوصایةحكومة ملكیة تحت إعالناعقبهأو ،ول حكومة مؤقتةأإنشاءم تلالشماو 

قبـلمشـترك مـنف اشـر إببعـدافیمرادلیُ ،والً أنیین البریطار من قبل ادن یُ ان كأق بعد العر ارة ادإمن 

.اً معنیینالبریطاو قیین العر ا

ق العــر اءت لترســم صــورة ادســتوریة جــاً عاوضــألزمنیــة الحقبــة ال تلــك ق خــالالعــر اشــِهدَ و اهــذ

قـي لسـنة ار لعااألساسـينون القا"قالعـر الذي عرفه ااألوللدستوري التشریع اإصدارلحدیث عبر ا

بعــد و ، 1958م الجمهوریــة عــام اوقیــيلملكــاالِنظــامءانتهــإحتــى لعمــل فیــه اســتمر الــذي او "1925

ســــي السیاحــــل تطــــوره ان مر مرحلــــة جدیــــدة مــــبق العــــر ادخــــل لجمهــــوري االِنظــــامم اعــــن قیــــعــــالنإلا
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ـــــث او  ـــــى حكمـــــه ألدســـــتوري، حی ـــــعتوالـــــت عل ـــــة یاســـــیة متبانظمـــــة سیأت ات ذاجمهوریـــــرب :هـــــي و ن

نیــة الثالجمهوریـة اسسـت أتافیمـ،1958تمــوزبـع عشـر مـنالر اسسـت فــي أتلتـي اى األولـمهوریـة لجا

1963نيالثـامـن تشـرین من عشـرالثاسست في أتلثة الثالجمهوریة او ،1963ُشباطمن منالثافي 

بـین هـذه التبـاینمـن رغم لابـو ،1968مـن تمـوزبع عشـرالسـاسسـت فـي أبعـة تالر الجمهوریـة ااً خیر أو 

ئق دســتوریة مؤقتــة تعكــس اتمتلــك وثــاتمیــزت بكونهــانهــأالإ،لدســتوریةااألوضــاعت فــي اجمهوریــلا

.2004:3،لجدةا(األنِظمةتلكسي لالسیار استقر االلة عدم اح (

لجمهــــوري الملكــــي و االُحكـــمميافـــي نظــــالُســــلطاتطیــــة وتخصـــص الدیمقر ایتعلـــق بامــــفیامـــأ

اً رجیـة دور الخاخلیـة و الدابیئتـهُ امـل عدیـدة لعبـت فیهـاعو لیجـةً لتطبیـق نتاحیـز إلىج فلم تخرُ ،قيالعر ا

، الُســــلطةت اخل بــــین مؤسســـالتـــدایخــــدم هاتجـــابســـيالسیام اللنظــــرســـمیاً هــــیكالً الُســـلطاتد اعتمـــاب

أكثرلتمتـع بـاجمهوریـة فـي للرئیسـاً و أاً ن ملكـاء كـاو َسـلفرد ائد القاُتمكِّناكونهللُسلطاتجیة ازدو الاو 

لطتین لُسـاف مركـز اضـعإلدتأهیكلیـة لات الیـآلاد و وجـن إاكمـ، عیـة تنفیذیـة وتشـریعیةمن سلطة نو 

.كم الحالرئیسابید محصورة لالتنفیذیة االُسلطةه اتجوقوتهما لتشریعیة ائیة و القضا

ء ادأو رســةامســي مالسیاالِنظــامقــدرة معــدم فــيلغ البــاثــر ألاوتركیبتــه الُمجتمــعطبیعــة لناوكــ

إلـىأدىلـذي ااألمـر،حللسـالاكهمتالاو اد نفوسهابتعدلكبیرة ائر العشاء سیطرة اة جر لمرسوماره ادو أ

مـة العاة الحیـافـي سـیة السیاحـزاباألدور عفُضـٕالـىو ،طیـةالدیمقر اسـي یتسـم بام سیام نظـاقیـقةاعإ

ریـق لطامهـد تُ للرسـمي اسـي السیالهیكـل امحیطـة بلابیئیـة لاظـروف لاةبلـور مـند از امم،رالقر اوُصنع 

.الِنظامذلك رة في الصدان اخذ مكأأمامة لتنفیذیاللُسلطة

هــذه عمـدتاشــمولیة وهـو مـأكثـرصـیل اء وصـف تحلیلـي بتفاجــر اول كـل ذلـك یتطلـب ان تنـإ

.لب مستقلةاحث ومطاوله في فصول تحوي مبانتإلىسة الدر ا
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اسئلتهأسة و الدر اشكلة مُ 

ــ لملكــي االُحكــممي امــن نظــأي:وهــويئیســر ؤل ابــة عــن تســاجاإلســة فــي الدر ان مشــكلة تكُم

.قالعر اسي في السیار استقر الالة اعلى حاً تأثیر كثراأللجمهوري او 

:لیة التاسئلة ألاسة الدر استوجبت اوقد اهذ

ق ؟العر الجمهوري في الملكي و االُحكممي افي نظللُسلطاتلتنظیمیة البنیة اام.1

:؟ من حیثقالعر الجمهوري في الملكي و امالُحكمي اف بین نظختالالالشبه و اأوُجهام.2

.لتشریعیة االُسلطةت امؤسس.أ

.لتنفیذیة االُسلطةت امؤسس.ب

ق ؟العر الجمهوري في الملكي و االُحكممي امن نظفي كلً الُسلطاتئمة بین القاقة لعالاام.3

؟الهلفعلیة اتارساملماامو ؟ تیر الدسافي قیة العر الجمهوریة الملكیة و ااألنِظمةت اسمام.4

سةالدر اف اهدأ

ق العر اي في لجمهور الملكي و االُحكممي ارنة بین نظاء مقاجر إسة لتركز على الدر اهذه ءتاج

:یلي امإلىدفة اوه

.قالعر الجمهوري في الملكي و االُحكممي التنظیمیة لنظالبنیة اتوضیح.1

.ق العر الجمهوري في اكي و لملاالُحكمل عهدي شطة خالالناسیة السیاحزاباألف على لتعرُ ا.2

.ق العر اكم فضل لحُ ألجمهوري ام ألملكي ا:ینالِنظاممن أيٍّ نابی.3

سةالدر افرضیة 

فضــل للحكــم ألالملكــي هــو االُحكــمم انظــنَّ إ:اهــداســة علــى فرضــیة رئیســیة مفالدر اِتلــك تقــوم 

.قالعر اسي في السیار استقر الات اهمة في عملیالمساو 
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سةالدر اهمیة أ

:تيآلال من خاللنظري العملي و الُمستویین اعلى ق العر لسة الدر اهمیة هذه أتنبع

ق العـر اسـي فـي السیار القـر اع انّ لفهـم لـدى ُصـاهم فـي تعمیـق اتسـاهـأنَّ :لعملياستوى لمُ اعلى -

ت الســلبیاوز اتجــأجــلد، مــن لــبالار فــي اســتقر الالــة اســیة علــى حالسیات التطــور اتــأثیرلمــدى 

.قالعر اسیة في السیاة الحیاالتي قد تتعرض لها

ع طــالاللقــي العر ان أبعین للشــالمتــاســة فرصــة للمهتمــین و الدر اتــوفر :لنظــري اســتوى لمُ اعلــى -

لملكـــي االُحكـــممي انظـــبـــین ســـةالدر اابهـــلتـــي تقـــوم ارنـــة المقالتحلیلـــي وعلـــى الوصـــف اعلـــى 

لوصــول لمعرفــة ابغیــة اضــحة للتمییــز بینهمــاو لاصــورة لاتخلــق اكمــ،قالعــر الجمهــوري فــي او 

.ق العر اكم فضل لحُ ألاعدُّ یُ اهمأی

تالمصطلحالتعریف با

ئف التــي تشــمل وظــالدولــة اســیة فــي السیالعملیــة اقــع اعــن و الُحكــمم اظــر مفهــوم نِ عّبــیُ :الُحكــمم انظــ

لتنفیذیــة  او لتشــریعیة ا"ئمــة القاالُســلطاتعــل ا، وتفســتورلدار اطــإملــة ضــمن العاومؤسســاتها لدولــة ا

ن ابیـــ، و رضـــةاو متعأونـــة او متصـــلة، متعأنـــت منفصـــلة اء كابعض ســـو لـــاابعضـــهبـــین "یة ئالقضـــاو 

لح المصــات اعــاجمســیة و السیاحزاباألكــ،خــرىألاســیة السیالقوى ابــالُســلطاتت تلــك اقــعالطبیعــة 

زن بـــین او لتـــالـــة اخلـــق حلتكیـــف و اتحقیـــق إلـــىیـــؤدي ابمـــ،رجیـــةالخالبیئـــة او م العـــاأيالـــر لضـــغط و او 

طـــــول فتـــــرة ممكنـــــةألرهاســـــتمر او الِنظـــــامء اتحقیـــــق بقـــــإلـــــىیـــــؤدي امـــــملمختلفـــــة امالِنظـــــاصـــــر اعن

.1993:134لبدیع،اعبد ( (

میـر ألاو أن السـلطاو ألملـك الدولـة اسـة ارئالتي یتـولى فیهـاالُحكومةهي تلك :لملكياالُحكمم انظ

ادة مــاعــ، و ات وغیرهــاغــللُ ازمنــة و ألاف ختالابــلــدول التــي تختلــف فــي عــدد مــن اب القــألامــن اوغیرهــ

.2004:128، وياشطن(ثــــة الور امه عن طریق استلم مهالدولة قد اس أیكون ر  (
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ـــع لـــذي تتركـــز احـــد الو الفـــرد الفیلســـوف هیـــرودوتس هـــي حكومـــة الملكیـــة لـــدى االُحكومـــةو  بیـــده جمی

، حیــث مالعــالح اعمــل للصــلتــي تات الحكومــالملكیــة مــن االُحكومــةرســطو أعــدَّ فــي حــین ، الُســلطات

دة ار إن تكون أرسطو أیشترط ا، كممالعالح الذي یعمل للصالملك اكزة في شخصتمر الُسلطةتكون 

.161-1988:156م،العز ا(نون اضعة للقاخالُحكومةهذه (

ء عـن الجمهوریـة سـو الرئیس افیهالُسلطةد اسنإلتي یتم االُحكومةهي تلك :لجمهورياالُحكمم انظ

لـــرئیس ولفتـــرة االهـــذالُحكـــمد حـــقاســـنإلدولـــة باطنین فـــي المـــو ات ادار إتتفـــق اب عنـــدمانتخـــألاطریـــق

عنــد و أطبیعیــة و أنونیــة اقســبابأللــرئیس الــو منصــب عنــد خُ مــثالً خــرى أة طریقــة أیــو بأ، محــددة

ل منصـــب رئـــیس اشـــغإللترشـــح الدولـــة حـــق الـــك كـــل فـــرد فـــي تویمب عســـكري، نقـــالاو أم بثـــورة القیـــا

لدستور بتنظیم عملیة احیث یهتم ،لدستورافي قرةلمُ انونیة القالشروط افرت فیه اتو اماذإریة لجمهو ا

و أشــــر الشــــعب بشــــكل مبال و مــــن خــــالأ، نالبرلمـــالشــــعب فــــي اد علــــى ممثلــــي امــــعتالاب بانتخـــالا

.2004:128وي،اشطن(لطریقین اإلىد استنالاب (

سةالدر احدود 

ة الحیـــاعلــى اقبــان تعیذللــالجمهـــوري الملكــي و االُحكــمي ماتتبـــع نظــإلــىســة الدر اه عمــدت هــذِ 

:لیةالتالحدود اضمن ق العر اسیة في السیا

قالعر اُجمهوریة:نیة المكالحدود ا

قیة العر الدولة اة یابدلالً ثِ لكونه ُمم1920م ار عاختیاء اوقد ج، 2003–1920:نیةالزمالحدود ا

.بعة الر اجمهوریة لاء انتهاق و اللعر یكياألمر لغزو اة یاِبد2003ماعمثل یُ الحدیثة، بینما
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سةالدر امنهجیة 

سـة اتم بدر لُمهـالـوظیفي ائي البنـامـنهج :البحثیـة منهـاهج المنـامن عددٍ على سة الدر اعتمدتا

ابینهـــالتـــي تــرتبط فیمـــات الیـــالفعانشــطة تقـــوم بعـــدد مــن أمركـــب مـــن لره ُكــاعتبـــاســـي بالسیاالِنظــام

إلــىفًة اضــإ، كونــه وحــدة كلیــةالِنظــامذلــك ر اســتمر اللوجــوداوهــي جــوهر دلیــةاتبیــةداعتمات اقــبعال

لملكــي این الِنظــامة بــین رنــامقلاء اجــر ااتقهــاخــذت علــى عأقــد ســة الدر ان ألرن المقــالمــنهج ام اســتخدا

ن لـذي یتكـو اقـي العر الشـعب این ولمجموعالِنظامالسیة في كِ السیاهر الظو اع توزیع وتتبُّ ،لجمهورياو 

.حضریة وقبلیةو ئفیةاثنیة وعرقیة وطإت امل خصوصیختلفة تحت مُ امن مجتمع

إلـــىباإلضـــافةهمـــا، وتطور یتهمار اســـتمر این مـــن حیـــث الِنظـــامذلـــك علـــى تـــأثیرمـــدى ن ابیـــول

أجـلریخي مـن التـالمـنهج ام اسـتخداتـم،ریخيالتـااهمـتطور حـل افـي مر ات علیهمألتي طر ات ار لتغییا

األحـداثمـل و العو اباقتهـلجمهـوري وعالالملكـي و العهـدین الخـالق العر امـرت بـلتي ااألحداثتفسیر 

عد فـــي ابحیـــث تســـاتهـــاهاتجاو ،ریخیـــةالتاث احـــدت لألالمســـبباســـة ادر لوقـــوف علـــىاأي، ةالُمعاصـــر 

.اتهاة ومتغیر الُمعاصر ث احدسیر لألتفلاوضع 

ســیة فــي السیات المؤسســانیــة ول بُ التحلیلــي لتنــالوصــفي المــنهج اســة علــى الدر اعتمــدتااكمــ

.لفترة ال ِتلك ق خالالعر افي الُسلطةئمین على اسي للقالسیالسلوك اسة اودر لمذكورین این الِنظام
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لنظرياراطإلا

، ســةالسیالــذي هــو جــزء مــن علــم ارن اقــلمُ التحلیــل اســة علــى الدر النظــري لهــذه ار اطــإلایعتمــد 

لوصــفي الــوظیفي، و ائي البنــالمــنهج ا:یــة عدیــدة هــي هج بحثانة بمنــاســتعالاســة مــن الدر امكــن یُ اوبمــ

ركة امشــــحظــــة لعملیــــة لمالاتقــــوم علــــى لتــــي ایلیــــة تحللاطــــر ألات و ادو ألاد علــــى اعتمــــالالتحلیلــــي با

.ق العر الجمهوري في الملكي و االُحكممي ائمة في نظالقاسیة السیات المؤسسا

ته اســـارن فـــي در المقـــامـــنهج للبـــركس فیامـــســـة السیاد و اقتصـــالالم اعـــت اماســـتخدام اســـتلهانَّ إ

مـل التعاء اثنـأ، الُمجتمـعه محـدد یسـود اتجـال وجـود سة وذلك من خـالالدر اهذه لةفیدءت ما، جلكثیرةا

ء اعطـإمـع الُحكـمة رسـامطیـة فـي مالبیروقر احیـث شـیوع مـن د لـبالائمـة فـي القاسـیة السیالعملیة امع 

لتـي ااتالُمجتمعـو مجموعـة أالُمجتمـعاهـذامنهـلتي یتشـكلالدینیة اهب المذاق و خالر كبیرة لألادو أ

ن أن علــى ســیو السیان لمفكــرو اد یتفــق ایكــو ، )2004:242لقصـبي،ا(اســم یجمعهــافــي قاتشـترك معــ

كثیـر لادولة لدى لابق مع علم اسة یتطالسیاعلم نَّ إ، حتى قیل لدولةاةفكر إلىسي یستند السیار لفكا

اً لتـي تحولـت تـدریجیا، لدولـةاسـي مـع تطـور فكـرة السیافكـر لافقت مسیرةا، وقد تر لمفكریناء من هؤال

س ضــمن افع للنــالمنـاوتحقیــق بطةالضــانونیـة القاعــد القو ام بالتـز الاو مالعــاالِنظــاممؤسســة تعنـى بإلـى

.فيالجغر ااقلیمهإو ألدولةاق هذه انط

لفكـر افالسـفةاء بهالتي جااألفكارمن على عددٍ الُمعاصرو لحدیث اسي السیالفكر ام اقاكم

لدولــة اســیة حــول السیالفلســفة ابحیــث تمحــورت اإلســالمیةلمســیحیة و ااألفكــارباً لقــدیم مــرور اني الیونــا

لدولــــة هــــي ات أصــــبح، حتــــى لتنظیمیــــة كمؤسســــةاانیتهــــوبُ ،افهاهــــدأو ،ائفهــــاووظ،اتهأت نشــــاومبــــرر 

ت امؤسســانبثقــت عنهــاف،ينانســإلاالُمجتمــعفــي مــة للبشــرالعاة الحیــالتــي تــنظم الكبــرى المؤسســة ا

ئـم لمالانون القـال من خـالافهاهدأو ائفهاوتتحدد وظ،تاعالجماد و افر ألالح ارت تهتم بمصافرعیة ص

.حقةلمتالالزمنیة ات الفتر ام في العالح اللص
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ن أأســـاس، علـــى لـــدولاســـیة فـــي السیاالُســـلطةم اد قیـــجســـلتـــي تُ اســـیة السیااألنِظمـــةتعـــددت و 

جبــر ي تُ لتــالقوة اك بــامســإلامــع ،نونالقــالشــعب لتطبیــق المخــول مــن المرجــعاســیة هــي السیاالُســلطة

ـــى ا ـــاعـــة حكـــم اطلجمیـــع عل ـــول الُســـلطةاهرســـاملتـــي تاه اكـــر إلاتنوعـــت قـــوة ا، كمـــنونالق حســـب می

ت اداجتهالاً وفقو ،لحریةاإلىس الناحسب میول بواتجاهاتهم الُسلطةبضین على تلك القات اهاتجاو 

ت اطبقـلات و ائـلفِ او طبقـة علـى أفئـة تطـغِ ، بحیـث اللةالعدار فكرة اطإتبع ضمن لمُ اسي السیالفكر ا

.خرآو فرد على فرد أخرى ألا

أسـاسعلـى ، نیةانسـالاة الحیـات احسـب متطلبـبالُسـلطةلحریـة و ابین ةعدیدت اقضابرزت تنو 

ني یفــرض السـكامــلالعا، فرضألاو الُسـلطةن و الســكاتقــوم علـى لدولـةالظهــور عدةالمسـامـل العو انَّ أ

الُسـلطةمل اعامأ، لقومیةالوطنیة و ار اطإعشیرة ضمن لاسرة و ألاباً د مرور افر ألابط بین التر امن اً نوع

مـل بیئیـة الاثر بعو ألتي تتالدولةاس لفهم فكرة اسألاهي عدُّ عیة تُ اجتمأهرة اظمن حیث كونها انهإف

.25-2009:23حسین،(ائهار بقاستمر او لدولةاةأنشبِ نانسألارض و ألاقة عالعن اً تبتعد كثیر  (

هر الظـو ابـرز أانهـألافهاهـدألدولـة وتحقیـق افي تكـوین األساسيلعنصر االُسلطةمل اععدُّ ویُ 

ني انســإلامــع لتــي تعطــي للمجتاوهــي )1965:42بــدوي،(لقــدیم اصــر لعانیة منــذ انســإلاعیــة اجتمالا

اهیكفي للـدول عنـد نشـوئذ الإ، سیةاسلطة سیلذي تسود فیهاالُمجتمعأي،سيالسیاالُمجتمعصفة 

مـــة نظِ كمـــة مُ ان توجـــد هیئـــة حأیجـــب انمـــإ و ئمـــة، ادبصـــفةٍ اً معینـــاً قلیمـــإیقطـــن شـــعبٌ ان یوجـــد فیهـــأ

"الُحكومــــة"لهیئـــــةاهـــذه رساتمـــو "لشـــعبا"قلـــیم ومـــن یقیمــــون علیـــه الاف علـــى اشـــر إلاامهمتهـــ

.)1969:35لیلة،(لدولة اسم اباتهاسلط

لــذي اســي السیاالِنظــامصــطلح و مُ أالُحكــمم التعــرف علــى مفهــوم نظــایســتلزم األمــرن إفــالــذ

ن أن انسـإلاك ادر إ، بعـد نیةانسـإللات اعـالجمالتطـور مـة العات اهاتجالالتعرف على استه اتطلب در ت

.10:ت .لجمل، دا(الِنظامنوع من ایكون لهنأبد من عیة الاجتمإلاته احی (
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ر، اســتقر إلاو الِنظــامةلــاحإلــىلفوضــى الــة امــن حاینقلهــاً نونــات تمتلــك قاعــالجمانــت هــذه اكو 

لــة مــن ت طویالفتــر ادان ســللــذیالقــوة العنــف و اإلــىلجــوء لاتحضــرة تســتبعد فكــرة لمُ ااتالُمجتمعــكــون 

ع اتبـاایتحـتم فیهـو ،راسـتقر الاو الِنظـاماهجدیـدة یسـودلـة احإلـىلـه انتقالبشـري و الفكـر احل تطـور امر 

.1969:14لیلة،(د افر ألائمة بین القات اقلعالاة یاحمدة لتنظیم و حدِ مُ لایدة و قمُ لات اءاجر الا (

ــــوة و  ــــلطةت باعــــالجماتتركــــز ق ــــاســــیة السیاالُس ــــث تُ الهــــالُعلی ــــلطةحــــدد هــــذه ، حی ف اهــــدأالُس

اً ســیاسأاً شــرطالُســلطةعــدُّ تُ اذ، ِلــاألهــدافلتحقیــق تلــك لمتبعــة وصــوالً الیب اســألان یات وتبــاعــالجما

م اظـفـي ظـل نِ الإتمیـالاهـذو ، الُمجتمـعفـي اهـتیامحِ د و افـر ألات اریـحُ بتحقیـق ل یـكفلاالِنظـاملسیطرة 

.2004:12وي،اشطن(الُمجتمعفي الیعُ لطة سیطر علیه من سُ مُ  (

مــن حیــث الُســلطةلة أســة مســالسیاعلــم هتمــین بِ لمُ المفكــرین اســفة و لفالامــن قــد وصــف عــددٌ و 

ن أو أ، عـةالجماعلـى یفـرض نفسـهُ فـود جعلتـهُ نیتمتع به من قوة و الماً نظر حدابید شخص و ازهتركُّ 

اتالُمجتمعــتلــك تطــور لكــن، أيالــر ة دادَســكمــة و حِ الیتمتــع بــه مــناترضــى بــه لمــعــة و الجمارهُ اتختــ

لفــرد فــي اً شخصــیاً ز امتیــاارهــاعتباعــدم ، و الُســلطةلتركیــز ارفضــهإلــىأدىســي السیااد وعیهــازدیــاو 

مـة ادعإلـىسـتند ن تأللُسـلطةبـد نـه الأو اهرسـاملـذي یالشـخص امنفصـلة عـن بحیث تكـونعة الجما

لدسـتوریة فـي الملكیـة انتصرت ابع عشر السالقرن انهایةفي ، و )1969:18لیلة،(لدولة اخرى هي أ

أ، فبـدرتال سـتیو آلتي قضت على ملكیة ات الثور الحروب و اءاجر سیة ابظروف قاورهبعد مر انكلتر إ

ح ابعــد نجــصــةً ا، خنيالبرلمــاالِنظــامالهــخالمــن عــزز تُ دســتوریة ي یتجــه نحــو ملكیــةٍ نالبریطــاامالِنظــ

.ة یكیاألمر لمتحدة االوالیاتم ایمیركیة وقألالثورة ا

جعـلحیـث،روسـوكاجـناجـفكـارأللعملیـةاتاقـلتطبیاحـدأكلجمعیـةاحكومـةمانظـءاجـافیم

لفصـلالیـةلعمیكونالاوهن،لشعباممثليجمعیةهيدةحاو جهةیدباتهاصاختصاو الُسلطةهرامظ

حباصـلشعبامثليمُ یدبالُسلطةتكوننأبدالو ،الهدمجعملیةهيامبقدروجودالُسلطاتبینام
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بكـلاً نظریـونیقومـالِنظـاماهـذظلفيلشعباليمثمُ نإفوعلیه،الُسلطاتكلومنبعصیلألادةالسیا

كــلوضـعتحیـثلفرنسـیةالثـورةابعـدافرنسـتبعتـهاامـاوهـذ،ئیةاقضـلاو لتنفیذیـةاو لتشـریعیةائفالوظـا

اهـذباً نظریـُتركیـاخـذتأكـذلك،لتنفیـذابمهمـةیقـوممـنرتاختـاتـيلالوطنیـةالجمعیةایدفيالُسلطات

الُســلطاتنــتاكقــعالو افــينـهأالإ،اإلســالمیةفــةلخالامانظــءالغــإ و ىاألولـلمیــةالعالحــربابعــدالِنظـام

.)166:ت.د،لجملا(لمنتخبةالجمعیةایدبتكوننأمنبدالً توركاتأیدفيمركزة

حكومــةمانظــعــنلحــدیثاعنــدلسویســرياالِنظــامإلــىشــرةً امبســيالسیاو لدســتوريالفقــهایتجــهو 

شــكلیُ نألضـرورةابیقتضـيالنـهأاكمـ،ئیةاسـتثنالاتالفتـر ابعـضفـيلـدولالیـهإأتلجـحیـثلجمعیـةا

علـىو ،لسویسـرياالِنظامفيلالحاهواكممجلسینایشكلو نأیجوزانمإ و اً حداو اً مجلسلشعباممثلو

سـيالسیاالِنظـامخـذأ،ةیكیـمر األتاقـو لاقبـلمـن2003ماعـبعةالر ایةقالعر الجمهوریةامانظءانهإثرأ

مالعــدســتورهنــصَّ حیــثالنیــابيهــوريالُجممانظــالب،ســیةالسیالعملیــةاءابنــدةاعــإبعــدليالحــاقــيالعر ا

افیهــالُحكــممانظــ،دةاســیتاذمســتقلةدولــةقالعــر ایــةجمهور نَّ إ":)1(دةالمــااألولبــهابفــي2005

لتشـریعیةاالُسـلطةنَّ إ"منـه)46(دةالمـافـيءاجـافیمـ،"دياتحـأطـيادیمقر )نيابرلمـ(بيانیجمهوري

لجمعیـةاحكومةمانظعنلجدیداالِنظامتمیزفقدذلكمع،"داتحالامجلسو بالنو امجلسمنتتكون

عـناً ئمـاقریعیةلتشـاللُسـلطةلتمیـزایبقـىولكـن،لتنفیذیـةاالُسـلطةتاحیصـاللیةسـتقالامننوعبوجود

إلـــىفةً اضـــإلتشـــریعیةاائفهـــاوظتـــؤديانمـــإ و ةاألساســـیئفالوظـــاجمیـــعاشـــرتهامبدونالُســـلطاتبقیـــة

مامهــــتوضــــیحفــــيســــةالدر اهــــذهوســــتقوم،لتنفیذیــــةاالُســــلطةلاعمــــأعلــــىبــــةقالمر او فاشــــر إلاوظیفــــة

.مستقلةحثاومبفصوللخالمنقیةالعر الةلدو افيالُسلطاتتاجباوو 
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بقةالسات اسالدر ا

لتـــي اســـیة السیاللظـــروف التطـــُرق)1974خـــدوري،("لجمهـــوري اق العـــر ا"ســـة اء فـــي در اجـــ-

ن مــن اكــو ،1958ماقیــة عــالعر الثــورة التــي عجلــت فــي نشــوب او لملكــي العهــد ال ئدة خــالانــت ســاك

لیب اسـألمتبعـة و اسة السیافي ملألاخیبة لهمكادر إن بعد و قیالعر الذي یعیشه االمتزایدء ایستالااهمهأ

لتــي هــي مــن املة الشــالعربیــة الوحــدة اإلــىلــدعوة اخــرى كألااألحــداثبعــض إلــىباإلضــافة،الُحكــم

ـــت اوتن، 1958م الســـوریة عـــالمصـــریة اوحـــدة لابعـــد لعربیـــةامح المطـــا ـــة أیضـــاً ســـة الدر اتلـــك ول كیفی

لدسـتور اإصـدارومـن ثـم اوتنفیـذهاألحـرارط الضـبامـن قبـل منظمـة 1958تموز14د لثورة اعدإلا

الُسـلطةع علـى الصـر اقضـیة إلـىسـة الدر اوتنتقـل ،لملكيالعهد اُمخّلفاتمل مع التعالمؤقت وكیفیةا

ســة السیاول اســة لتتنــالدر ارف، ثــم تنتقــل ام عــلســالاســم وعبــد الكــریم قاللــدودین عبــد این لصــدیقابــین 

ولـــة امحانهـــم نفـــذو أصـــة البعثیـــین خامـــل مـــع التعاكیفیـــة لجمهـــوري و العهـــد ارجیـــة فـــي الخاخلیـــة و الدا

رة لثو العربیة في دعم اكیة اشتر الات ار التیا، وبروز دور 1959م اسم عالكریم قالرئیس عبد ال اغتیال

.ن اللعیواضحاً أصبحقي العر اعي لشیو الحزب الثورة و ادة ارب بین قالتقانَّ أو صةً اخ

األولاء فــي قســـمهافقــد جــ)1981لزبیــدي،ا("قالعـــر افــي 1958تمــوز14ثــورة "ســة ادر -

سـي السیالوضـع الوقـوف عنـد ال مـن خـال،لملكـياالِنظـامض طبیعـة استعر اد للثورة بعد اعدإلاكیفیة 

تمــوز23م ثــورة المتمثلــة بقیــاو ،كانــذآئدة اســلالدولیــة العربیــة و ات اقــلعالاعي و اجتمــالاي و داقتصــالاو 

ثــي علــى لثالان العــدو او ،العســكریة فــي ســوریات ابــنقالالاو ،لفلســطینیةالقضــیة ات اوتطــور ،فــي مصــر

بیة لشــعالثــورة اثــم ،ردنألاق و العــر اشــمي بــین الهاد اتحــالاو ،الوحــدة بــین مصــر وســوریام اوقیــ،مصــر

فســة المناردة و البــالحــرب اع نــدالاو ،داء عقــد حلــف بغــدالدولیــة جــر ات االتــأثیر عــن فضــالً ،نافــي لبنــ

رب بــین التقــانــدونغ و اوعقــد مــؤتمر ب،رانیــإلمنطقــة وحــدوث حركــة مصــدق فــي امریكیــة فــي أنكلــو ألا

،لملـكالسـلطة ندةالمسـاسـیة السیاحـزاباألدور إلـىلعربیـة، منـتقالً الـدول اكیة وبعض اشتر الالدول ا
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التـي مكنتهـاادئهـاومبافهاهـدأق و العـر افـي األحـرارط الضـبارضة لـه وبـروز دور حركـة المعاو تلك أ

لقوى العسكریین و الوقوف عند دور ال لثورة من خالاني مسیرة الثالقسم اول احیث تن،لثورةامن تنفیذ 

ع بـین الصـر اةلـاحتولـانتسـة فالدر ان لـث مـالثالقسـم اامـأ، لدوليالعربي و اد اسنإلامدنیة و لاسیة السیا

إلــــىرة اشــــإلارف، مــــع الــــرحمن عــــاســــم وعبــــد الكــــریم قاخص عبــــد ألاوبــــ،الُســــلطةلعســــكریین علــــى ا

وكیـف حــدثت ،الُحكــممسـؤولیة بك اشــتر الالبـة فـي اللمطاحرهــاسـیة وتنالسیاحــزاباألبـین تاعالصـر ا

.1963ُشباطمن منالثاثورةب اعقأسم في الكریم قاعبد نهایة

مــوجزة عــن مقدمــة)1984خلیــل،("قالعــر العلنیــة فــي ارضــة امعلاأحــزاب"ســة اولــت در اتن-

نیــة الثالمیــة العالحــرب اق قبــل العــر ائدة فــي الســالفكریــة ات ار التیــاعیــة و اجتمالادیة و اقتصــالالشــروط ا

ق العــر اشــطة فــي الناســیة السیات ار التیــاو حــزاباألمــن حیــث وجــود عــدد مــن ،وخاللهــا وفــي أعقابهــا

مـن يء، مع شـ1954وحتى 1946لفترة من ال ه خالرضة لاو معأالُحكمم انت مؤیدة لنظاء كاسو 

ق العــر ات اقــســیة مــن عالالسیااقفهــالعلنیــة ومو ارضــة المعاحــزابلفكریــة ألات اهــاتجالالتركیــز علــى ا

اجرى شنهلتي الحرب اسة لتوضح الدر ا، ثم تنتقل ةلقطریاكل المشاو األحداثمن اقفهارجیة ومو الخا

.فة الصحاوعلى حریة التضییق علیهالعلنیة و ارضة المعاأحزابضد 

ت الجمعیـا)2001علیـوي،("لعلنیـة السـریة و اق العـر اسـیة فـيالسیاحـزاباأل"سة اولت در اتن-

،لدولــةام اق حتــى قیــالعــر اســیة فــي السیاحــزاباألت و الجمعیــاني و العثمــالعهــد العربیــة فــي اســیة السیا

تطرقــت اكمــ،نیــةالثالمیــة العالحـرب اقیــة وحتــى العر الدولــة ام اســیة منــذ قیـالسیاحــزاباألت و الجمعیـاو 

م اعــحتــى 1945م انیــة عــالثالمیــة العالحــرب اء انتهــالفتــرة مــن ال ت خــالالجمعیــاو حــزابلألســة الدر ا

.لجمهوري العهد اسیة في السیاحزاباألإلىرت اشأومن ثم ،لجمهوریةاإعالنقبل أي1958
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ق العــر اوضــع ب)2003ت،لســلوغ("ق العــر افــي توریــة الدیكتاإلــىلثــورة امــن "ســة ادر هتمــتا-

ل حـتالالافتـرة 1914لغایـةنیة و اثمطعة حدودیة عُ اقن مُ اكاعندم1550للفترة من 1958قبل ثورة 

لعربـيالخلـیجاق و العـر انیـة فـي البریطالح المصـاصـول أو الُمجتمـعد و اقتصـالامركزة على ،نيالبریطا

وحصـول 1932ماحتـى عـ1914م امـت مـن عـالتـي داب انتـدالال و حـتالالاومن ثـم فتـرة ،ارهوتطو 

ءانتهالغایةسي و السیاریخه افي تاً لتي لعبت دور اسیة السیات ار التیا، ومن هي لهستقالاق على العر ا

وكیفیــة صــعود نجــم تمــوزلتحضــیر لثــورة ال فتــرة لوضــع خــالالیــه إوصــل اومــ1958م الملكیــة عــا

ت والاعـــن محـــرف فضـــالً ام عـــلســـالاق بینـــه وبـــین عبـــد انشـــقالاســـم وحصـــول الكـــریم قاعبـــد یم الـــزع

لممتـدة ارة لفتـاول اسـة لتتنـالدر اثم تنتقـل ، داو بغدأو كركوك ألموصل اء في الكریم سو احة بعبد اطالا

خیـه عبـد أو رف اعـم لسـالاتعـرض لـه حكـم عبـد اومـ1968حتـى 1963ُشـباطمن مـنالثـامن ثورة 

.عیة اجتمادیة و اقتصاسیة و ان من ظروف سیلرحما

ســـیة السیالظـــروف او للُســـلطة1968ثـــورةلبعـــث بعـــد احـــزب مســـتالافتـــرة ســـة الدر اتلـــك تولـــاتناكمـــ

طي الـدیمقر الحـزب الشـیوعي و الحـزب امـع الُسـلطةقـة لمتعلقـة بعالاو ق العر االتي مر بهاعیة اجتمالاو 

میم أر تــاهمته فـي قـر اسـیة ومســالسیااألحـداثم حسـین علــى مسـرحاومـن ثـم بــروز صـد،نيالكردسـتا

1972لفتـرة مــن ال سـیة خــالالسیاع اوضــلألالتطـُرقإلــىباإلضـافةا، هــذ1972م اقــي عـالعر الـنفط ا

خلیـة الدات اسـالسیاو ،رانیـإ رد و لكُ البعث باقة میم وعالأحقة للتلالااألحداثحیث ،1975م اوحتى ع

م ام حسـین وخصـومه عـابـین صـدالُسـلطةع علـى الصـر او ،لشـیعیةارضـة المعاقة مع لعالاك،خرىألا

قـي ومـن ثـم العر اد اقتصالاعلى اتهاتأثیر و اإلیرانیةقیة العر الحرب اإلىأیضاً سة الدر اوتشیر ، 1979

ـــة اغـــزو لدت أتـــيلاســـبابألاو ،لحـــربالعســـكري بعـــد اســـي و السیالوضـــع ا ر اقـــر لااهـــذلكویـــت وخلفی

ســة السیاق و العــر الدولیــة علــىات العقوبــا، و 1991م اعــألكــرادالشــیعة و ايضــتانتفإق نطــالا، و وتنفیــذه

.ق العر ان في انسإلاضة وحقوق اتفنالابعد ق العر اشیعة هاقیة تجالعر ا
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ثـة فصـول ل ثالومـن خـال)2004لجدة،ا("ق العر الدستوریة في ات التطور ا"سةاء في در اج-

:لیة التاریخیة التاحل المر ال الخقالعر الدستوریة في ااألوضاعإلىالتطُرقبحثیة وفصل تمهیدي 

1921–1876لدولة ام اقبل قیاملدستوریة ااألوضاع.

1958–1921لملكي اق العر الدستوریة في ااألوضاع.

1968–1958لجمهوري اق العر الدستوري في االِنظام.

2003–1968بعة الر الجمهوریة الدستوري في االِنظام.

د لــبالاعرفتــه انعكســت علــى مــاســیة عدیــدة ات سیاتطــور شــِهدَ ق العــر اأنَّ إلــىة ر اشــالاافیهــحیــث ورد 

،نيالعثمـااألساسـينون القـارفـت بلتـي عُ او ول وثیقة دسـتوریة أمن اً بدء،ئق دستوریةانظمة ووثأمن 

م امـن عــالعمـل بهـالتــي جـرى اقـي العر ااألساسـينون القـارفـت بول وثیقـة دسـتوریة وطنیــة عُ أبـاً مـرور 

ق مرحلـــةً العـــر احیـــث دخـــل ،لجمهوریـــةام اوقیـــ1958م اعـــفـــي لملكـــي االِنظـــامءانهـــإلغایـــةو 1925

ســیة اسیت طبیعــة اجمهوریــة ذنظمــةأأربعــةكمــه لــت علــى حُ اتو و ســي السیاحــل تطــوره اجدیــدة مــن مر 

لــة عــدم انــت تعكــس حائق دســتوریة مؤقتــة كالوثــاكهــمتالاحــدة هــي امة و ِســتمیــزت بِ انهــأالإ، نــةیامتب

ق العر انقل في األنِظمةتلكق اخفإعلى تقوممة انتیجة هإلىسة الدر اخلصت و سي، السیار اقر ستالا

شـر ایتصـل بشـكل مبا، وبمـلدسـتوریةات اؤسسـلمُ اس ُسـأُ ئمـة علـى القالدسـتوریة الشـرعیة امرحلة إلى

.سة الدر االجتهالتي عالفترة ال ق خالالعر االتي عرفهااكلهاطیة ومشالدیمقر ات التطور اب

ق مـن العـر اة أریخي لنشـالتـاس اسـألا)2006فوسـتر،("لحدیث اق العر اة أنش"سة ار دتناولت-

اق ومـــالعـــر التـــي شـــملت اتـــه ام وفتوحســـالإلاومـــن ثـــم ظهـــور ،لعربـــياصـــله أو هر اثـــآم باهتمـــالال خـــال

لتــي ار الــدماب و اضــطر إلالــة اجنبــي وحألالتــدخل اایعقبهــل،لمیــةافــة عاد مــن عظمــة وثقاته بغــدشــِهدَ 

ل حـــتالالائـــه تحـــت اوبقدیـــةمیال1258ســـنة د فـــي اســـقوط بغـــدبلمغـــول البلـــد علـــى یـــد ااهـــذاهِهدَ شـــ

ـــم ســـیطرة مـــن ســـتة قـــرونأكثـــرجنبـــي ألا لغربیـــة وتنصـــیب الســـیطرة ااك علیـــه تتبعهـــاتـــر ألا، ومـــن ث
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ع الصـر الـة اسـة حالدر ابـرز تُ ا، كمـلمتحـدةالمملكـة ابـه مـن قبـل انتداق و العر اك فیصل على عرش لملِ ا

صبة م مجلس عُ امأل لموصابقضیة اوكیفیة فوزه،للنفطلمتحدةالمملكة اجة الموصل بفعل حاعلى 

، رلدسـتو اإعـالنبعـد لمتحـدةالمملكـة اباقتهـقیـة وتطـور عالالعر االُحكومـةر اطـإإلى، ثم تنتقل اُألمم

ٕاعـالنو لجـیشاة و لشرطاعن تطور فضالً ،ئيالجز المدني و اء القضالتعلیم و المدني و االِنظاموتطور 

1930م اقیــة لعــالعر انیــةابریطلاُمعاهــدةلاإلــىرة اشــإلا، ثــم ائهــانهإ ق و العــر ایــة علــى نالبریطاالوصــایة

.1932م المتحدة عااُألممفي عصبة اً ق عضو العر اوقبول 

األوضاعفصول بحثیة تتعلق ب)2006تریب،("ق العر اریخ ات من تاصفح"سة ادر تلو اتن-

ســطاو أني حتــى اثمــلعُ العهــد ار خــاو أســي منــذ السیاحــل تطــوره ال مر ق خــالالعر ارت بــلتــي مــاســیة السیا

لموصــل البصــرة و اد و ابغــد:ثــة لثالات ایــنیــة للوالالعثمالدولــة اكیفیــة حكــم :مركــزة علــى 2002عــام

رنـة امقاً ن بنیویـانیـة كـالعثمالدولـة اضـعف أنَّ د باعتقالاتزایدح نتیجة صالإلات والات محشِهدَ لتي ا

ب انتــدالاولــت فتــرة اتناكمــ، لشــرقانحــو ري اســتعمالاامحــة لمــد نفوذهــالطاوربیــة ألالــدول امــع قــوة 

قیــة العر الدولــة ات عدیــدة مــرت بمــن مشـكالافقهــار اومــلعشــریناع ثـورة نــدالاق و العــر اني علــى البریطـا

رزت حیــث بــ،1922م المعــدة عــااهــدتهالمعلمتحــدةالمملكــة اولــة فــرض اب ومحانتــدالاء فــرض اجــر 

لنقـد اتزایـدلقبلي فـي ظـل اب اضطر الالة من اوحدوث ح،ئفیةالطات الهویامي اوتن،لموصلاشكلة مُ 

بكــر ب نقــالإدت لحــدوث أســي السیامر آلتــالــة مــن احنــتجَ أاب ممــانتــدالات اعي للدولــة وقــو اجتمــالا

ة دالقـات دفعـت بعـضاهـاتجالاربة ات عسـكریة متضـاداهم في بـروز قیـالذي سا1936م اعصدقي 

ب لحـر العسكریة من اسیة و السیالقوى اق و العر اسة لموقف الدر اتطرقت اكم.ت عسكریة امر التنفیذ مؤ 

قــــي العر اســـي السیادة ابقیــــ1941ماعـــراأیـــثــــورة لتنفیـــذ األوضــــاعلیـــه الـــت آاومــــ،نیـــةالثالمیـــة العا

عـالنبقة إلالسـالفتـرة اریخیـة مـن التاق العـر اع اوضـأستعرضـت انـي، ثـم لكیالالي المخضرم رشید عـا

ث احـــدأمـــن اتبعهـــاومـــ1963ُشـــباطثـــورةوظـــروف 1958تمـــوز14فـــي ابعـــدهالجمهوریـــة ومـــا
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لعشـیرة ومـن اكـم سـلوب حُ أع اتبرف الام علسالالرئیس عبد ادفعت لتي ا1963تشرین 18ب نقالاب

ثــم ، رفالــرحمن عــالــرئیس عبــد اخیــه أمــن قبــل الُحكــمم ســتالاو ،ئرةادث تحطــم طــاتــه فــي حــاثــم وف

ق مـن العر اه شِهدَ اوم،1968تموز17ة ثور ب اعقألبعث في اسة على فترة حكم حزب الدر اعرجت 

بعد امرحلة مفي ق العر اعن ظروف فضالً ،رانیإ قیین و العر الشیعة او األكرادته مع اقتدهور في عال

.لمتحدة ااُألمملمفروضة من قبل الدولیة ات اوتعرضه للعقوب1990م الكویت عاغزو 

من مــنالثــاإلــى1958تمــوز14خلیــة الداســیة السیات التطــور اق فــي العــر ا"ســة ادر د فــيور -

،قالعـر الجمهـوري فـي االُحكـمم الدسـتوریة لنظـاسـیة و السیاسـس ألا)2008ني،البوتـا("1963ُشباط

لس مجمنلً بعد تشكیل كُ افیهالُحكمهزة جأو 1958م العتموزف ثورة اهدألىلوقوف عال من خال

،وحـدألالـزعیم اهرة المؤقت وبـروز ظـالدستور إاعالنو ،ءالوزر امجلس لثورة و ادة اقیمجلس دة و السیا

لقــوى افــرز ردود فعــل أا، ممــقالعــر اتــه فــي اجهاط و اونشــوٕاتســاعه لشــیوعي النفــوذ امي افــي ظــل تنــ

ثـره أو تالجمعیـانون اقـإلـىنتقلت لتتطرق اثم ، لشیوعيالنفوذ اء ذلك افظة جر المحالیمینیة القومیة و ا

م اط نظـاسـقإهم فـي العلنیـة وسـالحزبیـة اة الحیـالذي سـمح لتقویـة ااألمر، سیةالسیاق العر اة اعلى حی

اســتغلتهالتــي االُحكــمزمــة أقم اخلیــة وتفــالداســیة السیااألوضــاعســم بعــد تــدهور الكــریم قاكــم عبــد حُ 

.1963اطُشبمن منالثاثورةعالنلبعث إلاحزب اسهألقومیة وعلى ر احزاباألبعض 

رجیــة الخاســة اسیللوالً اتنــ)2008ني،الحمــدا("قیــة العر ارجیــة الخاســة السیاســة ادر "ء فــي اجــ-

بـینم حیـث اقسأثةفي ثال، 1963ُشباطمن منالثاحتى 1958تموز14ن لفترة مال قیة خالالعر ا

لتركیز علــى الثــورة بــابعــد افهاهــدأو ،1958تمــوزم ثــورة اســة قبــل قیــالسیاف تلــك اهــدأاألوللقســم ا

،طيالـــدیمقر الـــوطني او ،لســـتقالالاحـــزب و لبعـــثاحـــزب :وهـــي ،رزةالبـــاســـیة السیاحـــزاباألقـــف امو 

ني جـــرى الثـــالقســـم اوفـــي ،كانـــذآشـــطة النالحزبیـــة ات الجبهـــافقـــاعـــن مو قـــي فضـــالً العر الشــیوعي او 

لجدیـد االِنظـامبلدوليالعربي و اف اعتر الاقیة للحصول على العر ارجیة الخاسة السیاق نطالالالتطُرق
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لكویــت اضــم 1958تمــوزدة ثــورة البــة قــالقضــیة مطالتطــُرقمــع ،اقــف مصــر وســوریامو ستعرضــةً مُ 

ق العر اسة اض سیاستعر الباإلضافة، لبةالمطام لتلك البلدین وتقییم عات بین اوضالمفاو ،قالعر اإلى

لـث مـن الثالقسـم اامـأ، ئمـةاقنـتالتـي كالعربیـة الـدول ات مـع اقـلعالاو ،لعربیـةالتحـرر ات اه حركاجتِ 

ت اقوعال،لثالثالم العاه اجته تِ اساسیل خاللدولیة من اق العر اسة السیالتطُرقاء فیهاسة فقد جالدر ا

اتـم فـي هـذافریقیـة، كمـألاسـیویة و آلالـدول ایـة مـع ئالثنات اقـللعالباإلضـافة،رانیـإ و ُتركیاق مع العر ا

.لدولیة ات المنظمالشرقیة و الغربیة و الكتلتین اه اجق تالعر مة لالعاسة اسیلرة لاشإلالقسم ا

فــي هتمــت بشــكل كبیــر ااكونهــفــي ت یتركــز اســالدر اكــل هــذه فــي لوقــوف عنــده ایمكــن امــنَّ إ

ت المهمـة ذائع الوقـاسـیة وبعـض السیاهر الظـو امـن اً كبیـر اً هلـت عـدداوتج،ثاحـدریخي لألالتالسرد ا

، قـيالعر ان ألشـاسـیة و السیالعملیـة اخـل ادمـة همُ ف اطـر أقـفایتعلـق بمو امـصةً اخ،سیةالسیالطبیعة ا

عةانلعســكریة فــي ِصــالمؤسســةالــدور التطــُرقت اســالدر اتلــكغلــب أفــي ل لــم یــرد المثــافعلــى ســبیل 

ء ارؤســمــن قبــل ملــوك لابعــد كمــهُ ق قــد جــرى حُ العــر اأنَّ ر اعتبــالانظــر خــذ بِ ألامــع ،ســيالسیار القــر ا

، دة عسـكرییناء مـن قبـل قـالـوزر اسـة افة لتولي مسـؤولیة رئاضإ،ُعلیااللعسكریة الرتب ایحملون انو اك

.لحدیثاریخه اتق عبر العر االتي مر بهاث احدلتحلیل لألات اب عملیاعن غیفضالً 
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نيالثالفصل ا

وتطورهاةالُمعاصر قیة العر الدولة انشوء 

ةالُمعاصر قیة العر الدولة انشوء :األوللمبحث ا

1920ثورة :األوللمطلب ا

1921لملكي االُحكمم امة نظاقإ:نيالثالمطلب ا

وتطورهلجمهورياالِنظامنشوء :نيالثالمبحث ا

1958تموزالرابع عشر منثورة :األوللمطلب ا

1963ُشباطالثامن منثورة :نيالثالمطلب ا

1968تموزالسابع عشر منثورة :لثالثالمطلب ا

لجمهوريالملكي و االُحكممي افي نظالُسلطاتة بین قلعالا:لثالثالمبحث ا

لملكياالُحكمم افي نظالُسلطاتقة بین لعالا:األوللمطلب ا

لجمهورياالُحكمم افي نظالُسلطاتقة بین لعالا:نيالثالمطلب ا
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نيالثالفصل ا

وتطورهاةالُمعاصر قیة العر الدولة انشوء 

ــیُ 1921ق ســنة العــر اعلــى اً لحســین ملكــاء تتــویج فیصــل بــن اجــ ت اعلن عــن حصــول تطــور ل

سسـه أرسـیت أسيام سیانظإنشاءولیة نحو أخطوةً تنا، فكسيالسیاق العر اریخ اة ومهمة في تعدید

إعـالن، حیـث تـم 1918م اعـنیة علیـه البریطالسیطرةاوجیزة من فرض لوطني بعد فترةاهدستور في 

م ا، وفــي عــىاألولــلمیــة العامهحــربء فــي الحلفـاالتــي حققهــات ار انتصــالاب عِقــق العــر اعلــى بانتـدالا

فــــرز ألـــذي ااألمـــر،لمتحـــدةالمملكـــة اإلـــىئـــدة العالحـــرب ائم ان غنـــمـــاً زءق ُجـــالعـــر اأصـــبح1920

ئر العشـابـین اً كبیـر اً ن تخلـق تمـردأعت استطا،ت عدیدة تمثلت بظهور حركة وطنیة متحمسةاعیاتد

، وبعــد فتــرة مــن 1920م افــي عــلعشــرینابثــورةتفــر عُ اتفجــر مــلدت أد لــبالاســعة مــن اء و انحــأفــي 

ول أإنشـاءم ق، تـاعـر لال وجنـوب اوسـط وشـمنیة البریطات القو االتي شنتهالعسكریة ات العملیاتوقف 

ك مـع اشـتر الاببعـدافیمق العر ان تدیر شؤونأعت استطاحكومة ملكیة إعالناعقبهأحكومة مؤقتة 

.والً أفقط نیین البریطار من قبل انت تدان كأبعد نیین البریطا

لحـدیث اق العـر اءت لترسـم صـورة ادسـتوریة جـاً عاوضألزمنیة الحقبة ال تلك ق خالالعر اشِهدَ و 

)1925قـي لسـنة العر ااألساسـينون القا(یونقالعر الذي عرفه ااألوللدستوري التشریع اإصدارعبر 

.یةلجمهور ام اوقی1958م الملكي عاالِنظامءانتهاستمر حتى الذي او 

:حث هي امبةثول ذلك عبر ثالال تنمن خالافهاهدأسة على تحقیق الدر اوستعمل اهذ

.لملكي االِنظامم اوقیة الُمعاصر قیة العر الدولة انشوء :األوللمبحث ا

.وتطورهُ لجمهوري االِنظامنشوء :ني الثالمبحث ا

.لجمهورياكي و لملاالُحكممي افي نظالُسلطاتقة بین لعالا:لث الثالمبحثا
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لملكياالِنظامم اة وقیالُمعاصر قیةالعر الدولة انشوء :األولبحث لما

لمحور،او ء الحلفادول بین 1914ماتموز ع28ى في األولیة لمالعالحرب اع ندالاثر أعلى 

لبصـــرة اة یـــواللـــذي ُیطـــُل علـــىالعربـــي الخلـــیج اس أنیـــة بحملـــة عســـكریة عنـــد ر البریطات القـــو امـــت اق

خــر او ألموصــل البصــرة و اد و اث بغــدلــثالات ایــللوالنیــةالبریطات القــو ال حتالانتهــت بــا،قالعــر اجنــوب

.)2006:69ترتیب،(ة الُمعاصر قیة العر الدولة اسس ألعملیةارست هذه أف،1918

أيلـیس لـدیهم نأبـقیـة العر اضـي ار ألانیون بعد فرض سـیطرتهم علـى جمیـع البریطاع اشأقدو 

ح لســـالایحملـــون التهم و اقـــو مـــن وجـــود ن علـــى موقـــف ودي الســـكام ادامـــلعـــربان الســـكاع مـــع انـــز 

)رسي كوكس یلسیر باعلن أثم ،اهضد Sir Percy Cox ق العـر اني في البریطامي السالمندوب ا(

نَّ ء ألاصـــدقأان یكونـــو ألعـــرب اعلـــى و اً ق كلیـــالعـــر الـــت عـــن حكـــم زیأُ ة قـــد الُتركیـــرة ادإلاأنَّ بـــالحقـــاً 

د حكومـة مدنیـة یمكـن اجأینیین مهمة البریطام امأحت رِ طُ اوهن،راعتبالااى هذملتهم ستكون علامع

ن اكـاوهـو مـ،رسـمیاً ني البریطالعسكري ال حتالإلاء انهإبعد الإتستكمل لتدریج بحیث الاباتشكیله

الُحكــمع ام لقطــالعــاهیكــل لاو لحكومیــةائر الــدو ابعــض إنشــاءل مــن خــالنيالبریطــال حــتالالاقــوم بــه ی

.)113-2004:112،فوستر(مدنيلا

مـت اقاهـنَّ أ، ولـو لحكمـةاق بشـيء مـن العـر ان أبشـاتهـار انیـة لـم تتخـذ قر البریطاالُحكومةأنَّ الإ

ــــــتبــــــذلك  ــــــلتمكن ــــــر مــــــن مــــــن اً فعلی ــــــب كثی ــــــدالانتیجــــــة ئر الخســــــاعــــــب و المتاتجن ــــــورة ن 1920ع ث

:لیین التالمطلبین ال المن خلمبحث ااول هذاعلى تنسة الدر اوستعمل ، )1988:168لونكریك،(

.1920ثورة :األوللمطلب ا

.1921لملكي االُحكمم امة نظاقإ:ني الثالمطلب ا
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1920ثورة :األوللمطلب ا

ى األولــلمیــة العالحــرب ال فتــرة ركیــة خــاللتُ االُحكومــةت اء تصــرفاجــر مــن لطویلــة اةانــاعلمُ انَّ إ

لــذین لــم این نیالبریطــاإلــىیتطلعــون جعلــتهمت، لــویالالهــم وجلبــت اً قیین كثیــر العــر اهــل اثقلــت كألتــي ا

، انون منهایعانو التي كاخر غیر تلك آمن نوع اً فیه عیوبالعیوب بل وجدو امن اً لیاخلهمحتالایكن 

یخلـو مــن الالُتركــيالُحكـملم انقـذهم مــن مظـألــذي الجدیـد االُحكـمأنَّ ن قیــو العر ادرك أم ایـألاوبمـرور 

هشـكلإلـىلیتحـول خفـي بشكلٍ اً طنین تدریجیالمو ار ینتشر بین لتذماأفبد،صة بهاوئ خالم ومسامظ

.2007:33لوردي،ا(الحقاً علني لا (

ون فـيجؤ افـتبهـم یاذإنیین فـالبریطـال علـى یـد سـتقالالاقیون ینتظـرون تحقیـق العر ان اكاوبینم

ردن ألاق و العـــر اوضـــع ضـــي بالقان ریمـــو انعقـــد فـــي ســـلمُ اء الحلفـــار مـــؤتمر ابقـــر 1920نانیســـ25

ُعـدَّ ، حیـث 1916كس بیكـو یاسـقیـةاتفاق علیـه بموجـب اتفـإلالـذي تـم ار اسـتعمالال اشـكأوفلسطین 

تحقیـق لاء بوعودهـالوفـابلمتحـدةالمملكـة اعلى عدم نیة ودلیالً ،لقومیةال املآلب ضربةً انتدإلار اقر 

،قالعــر انیــة علــى البریطات اة للقــو لمطلقــالســیطرة المتحققــة مــن ائج النتــافــي ضــوء و لمصــیر،اتقریــر 

فعــرض قیین،العر اق بــارهــإلالظلــم و الانــز إلتــي تضــمنت الحقیقیــة انیــة البریطاســة السیادر اظهــرت بــو 

ءابنــأمــع عمــوماصــطفو الــدین، فاء المحتلــة علــى علمــاالُســلطةســةاهم مــن ســوء سیاشــكو نقیــو العر ا

،لظلـــماح فـــي وجـــه لســـالالـــى حمـــل وى تحـــرض عال فتـــمـــن خـــاللمحتلـــیناتلـــة ایـــد مقأیلشـــعب فـــي تا

لجهـــــود اءت اجـــــ، و )1972:87لحســـــین،ا(عر المشـــــالهمـــــم وتهیـــــیج اوتحفیـــــز ،داســـــتبدالاربـــــة اومح

ادیة لتعـویض مــاقتصـالاق العـر ات انیـة علـى مقــدر البریطالهیمنـة ات تســمح باءاجـر إذ اتخـابنیـة البریطا

اعیـة ممـالزر اد لـبالارد اعلـى مـو ء سـتیالالارض، فجـرى ألائر علـى الخسـامـن لمتحـدةالمملكة افقدته 

و أت اعـــاجتمالاح بعقـــد الســـمال عـــدم س مـــن خـــالالنـــات امـــة، وتقییـــد حریـــاعـــة عالحـــدوث مجأدى



23

التـي یقـوم بهـاصـلة المتو ات التعـدیاهرة امي ظـامـة، مـع تنـالعات الحریـامـن الصحف وغیرهاإصدار

رة ادإلالـــذین نصـــبتهم ایین ســالسیام الحكـــاوســوء تصـــرف منـــینآلان الســـكاعلــى ننیو البریطـــالجنــود ا

ــانیــة، مــع البریطا ئن بــین الضــغاد و الحقــاً ارة اثــإ و ،ئر مــن جهــةالعشــالفرقــة بــین اعة اشــإســة اع سیاتب

شـمة فـي الغالقـوة ال اسـتعمالـبطش و اب و ارهـإلاسـة اتنفیـذ سیخرى، مع ألالجهة الدینیة من ائف اطو لا

.3-1972:1لمظفر،ا(كل صغیرة وكبیرة  (

ل اعمـأل تهم مـن خـالاعـب بمقـدر لتالاطنین و المـو انة بحقـوق اسـتهالان فـي امعـإلالة ابرزت حو 

لعســــكریین المـــوظفین و اوتســــلیط ،ظـــةال قســـوة وفظء بُكــــالزعمـــاو األحـــرارملــــة الـــبطش ومعالعنـــف و ا

عهم اخضـــإیجـــب ،نیینالبریطـــاء اعـــدأقیین هـــم العـــر اكـــونالإیعرفـــون لـــذین الالجهلـــة المتهـــورین ا

ره لغـــرض احتقـــاو ،قـــيالعر الشـــعب ال ذالفـــي إرغبـــةً دتهم ائهم وقـــانكیـــل بزعمـــلتاهـــم و اؤ زدر الهـــم و ذالإ و 

.)12-1966:11سري،الیا(لتعسفي اني البریطالتسلیم للحكم ا

ق العـــر الوطنیــة فـــي الحركـــة اعلنـــت أن أبعــد بانتـــدالاه الشـــعبیة قویــة تجـــالفعـــل اردة ءتافجــ

مـناهـالوطنیـة قو الحركـة احشـدت و ر، استعمالاصور بشع أنه صورة من أونظرت على ُه،لارفضه

ناُحزیــر 30ثــورة مســلحة فــي إلــىلموقــف اتطــور ان مــاســرعو ،انیــاهیر ضــد بریطالجمــال تعبئــة خــال

نحـو ابهانتـدار انیـة علـى تغییـر قـر البریطاالُحكومـةم ارغـفـي إنجحـت و شـهرأثـةلثالمرت است1920

.)19-2004:18لجدة،ا(ق العر الوطني في االُحكممة اقلسعي إلا

بقـة ثرت بكـل ذلـك طأتـلعـوزادقع و لُمـالفقـر امن هددة بضرب تهم مُ احیأنَّ قیون العر ادرك أوقد 

لمتبعــة مــن اســة افضــین للسیالر اتكــون فــي طلیعــة لالــذي حفزهــااألمــر، احــین قبــل غیرهــلفالاع و ارّ لــزُ ا

.لستغالالالضغط و اومة ال وضحى لمقفي مقدمة من بذانو افكني، البریطالمحتل ا
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ـــر قلیـــل مـــن لمـــالالعـــون و اءهم اجـــثـــم لنجـــف اهـــدین فـــي المجاء المـــلعُ ام عـــالأذ مـــن عـــدد غی

لشــیخ مهــدي اني و اصــفهألالشــریعةازي وشــیخ الشــیر الشــیخ محمــد تقــي افــي مقــدمتهم ن اكــو ،ءوكــربال

افتـو ألـذین النجـف المعروفة فـي العلمیة اسر ألُ اب ازرهم طبقة مثقفة من شباتؤ نت اكاكملصي،الخا

من مـــع ذلـــك كلـــه اتـــز وقـــد لـــدین، الفضـــیلة و امـــة و العاقـــوق لحامـــة و الكر الشـــرف و اع عـــن الـــدفابضـــرورة 

ئهـم ار آعـن لتعبیـر اد من لبالاء ابنأمنعلمن خال،األفكارعلى رساملمالحجر اسي و السیالضغط ا

ثر أتـوقـد،دتهـمار إتهم ِبمـلءامهم وحكومـاحكر اختیاو أنفسهملبة بحقوقهم في تقریر مصیرهم بالمطاو 

لكبیــرة المــدن افــي أيالــر دة ادرة قــانــت مبــافك،مــن غیــرهمأكثــرضــر الحو المــدن و اء ابنــأمــل العاابهــذ

،لمصـــیراتقریـــر للطبیعیـــة البـــة بحقـــوقهم المطاو ،راســـتعمالارعـــة امقفـــي الجهـــود وتنظیمهـــالتنســـیق 

.)7-1974:6ض،افی(1920ناُحزیر 30في لكبرىاقیة العر الثورة انت افك

تین على ءت بعد مضي سناجانهأهوق العر افي 1920ماعةور ثلمیز لمُ او ز ر البالشيء ان إ

قـــرون،أربعـــةك طیلـــة اتـــر ألاكـــم حُ الـــو قیین تحمالعـــر اأنَّ فـــي حـــین قاللعـــر شـــر المبانیینابریطـــلاكـــم حُ 

لتــي المحلیــة ات اللتمــردكمــالً مُ از بكونهــاتمتــنــت اك1920ن ثــورة ألتي ألمهــم فــي ذلــك یــالســبب او 

لشیخ اق وثورة العر اث غرب احدأو لنجفاوثورة ث تلعفراحدأك،قالعر اطق مختلفة في امت في مناق

تــــه فــــي تلــــك اتــــه وطبقاقــــي بمختلــــف فئالعر الشــــعب اشــــترك احیــــث ،نیةالیملســــافــــي لحفیــــد امحمــــود 

قــي العر الشــعب ان وتحفیــز اذهـألاتنبیــه انهأن مـن شــاكــعدیــدة مــل اثـورة عو للجتمعــت اوقــد ، األحـداث

:)267-2007:264لوردي،ا(مل العو اتلك برزأمن تي آلایعد و ،اهم بایلقاهمیة أعلى 
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هم فـي اسـاقیین ممـالعـر الثـوري بـین الـوعي انشـر بلـدین دورهـم ال ارجـرسامـ:لدینيامل العا.1

ئیـةلمالاتتزعمـوقـد ،ىاألولـلمیـة العالحـرب اء اثنـأد اهلجاخلق حركة 
*

الحركـة وتحمسـو اهـذه 

ل ارجــعـدَّ ،قالعـر ال حـتالاو لحـرب انكلیــز فـي إلر لانتصـالاتحقـق وبعـدنیین،البریطـاد ضـالهـ

ق طالإبـــق العـــر اكمهـــم فـــي وحُ یننیالبریطـــاضـــدس النـــارة اثـــإباو ألهـــم وبـــداً ر انكســـالـــدین ذلـــك ا

محمـد المیـرز اأدىو ،فـرلكاو ةنـالخیابون معهـم ام من یتعـاتهاو ل حتالالادیة ضد الجهاوىالفتا

.لحتالالالشیعة ضد ان رة مریدیه ماثإمه بانب قیاجإلىدوره كمرجع دیني زي الشیر اتقي 

فندیةالاط انش.2
**
ع القطـالمدنیـة فـي اائفهـاظو و لكبیـر اانفوذهـفندیـةألافقـدت شـریحة نأبعد :

ق فـي العـر اإلـىك اتـر ألالتبشـیر لعـودة اباكثیر منهـلام اقد،لبالني لالعثماالُحكمن ابإحكومي لا

لـــدین ال اع رجـــمـــلشـــریحة اتلـــك لحاتفقـــت مصـــاف،اهـــدونایرتاو نالتـــي كـــاوین او لـــداوأهي المقـــا

ر انتشـــاد مـــن از اممـــلتحـــریض ضـــدهال و حـــتالالوئـــة لالمناة یـــالدعافـــي بـــث ونونایتعـــاو خـــذأو 

.لشعبامة اسط عو لثوري الوعي ا

ت ال ســنو غیــرهم خــاللوأللعــرب اطلقوهــألتــي انیــة البریطان للوعــود اكــ:نیــة البریطالوعــود ا.3

تلـك باجتـذابتحـددسـیة تاسیضاغـر أتقریـر مصـیرهمفـي هـمحقعنى األولیة لمالعالحرب ا

وعـد الـب بتحقیـق مـالشـعوب تطاهـذهت ألحرب بـداء انتهابو لحرب،افي انبهاجإلىلشعوب ا

لمملكـة اأنَّ فتبـین لمصـیر،احـق تقریـر تحریرهم ومـنحهملربون ایحانو اكنهم أبننیو البریطابه 

ذلـك ن لمثقفو افندیة و ألالدین و ال ارجل ستغا،لوعوداق تلك اغدإفي ابكذبهتورطت نیةالبریطا

.قيالعر الشعب اء ابنأبینلثوري الوعي ادیهم لبث أیباً حساللوعودامن تلك اتخذو او 

لقریبــة مــن دور ازقــة أل ات و لمحــالاء ابنــســلوب دینــي ألابــة بالكتاءة و القــر الــذین یقومــون بتعلــیم الــدین ال امجموعــة مــن رجــ:ئیــة لمال ا*

.مدارس نظامیة تقوم بهذه المهمةیعوضون عدم وجودانو اسكنهم حیث ك

د لبالاه كبیر في ان لهم نفوذ وجاوكالُتركيد لعهالحكومیة في ائف الوظاالذین تولو اقیین العر اطنین المو اهم شریحة من :فندیة ألا**

.لغربیةابس لمالایرتدون انو اوك
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لـــوعي ادة ازیـــبهمت ارجیـــة ســـامـــل خالحقبـــة عـــدة عو ال تلـــك تبلـــورت خـــال:رجيالخـــامـــل العا.4

ع ندالامل العو اتلك همأن مناوكهم،تقریر مصیر حقبِ لبة المطءه لابنأودفعت قاللعر لثوري ا

ز الحجـالعربیـة فـي الثـورة اع ندالا:أبرزهالم من العاطق مهمة من ات في منالثور العدید من ا

ماعــالكبــرى فــي روســیالبلشــفیة ارة لثــو اح انجــ، و لحســین بــن علــيالشــریف ادة ابقیــ1916ماعــ

اً منـا، متز توركاتـأدةابقیـ1919ماعـُتركیاة في لتحریریالحركة اق نطالا، و دة لینینابقی1917

.دة سعد زغلولابقی1919مالمصریة عالثورة ام اقیمع 

اجـــدین فـــي ســـوریالمتو اقیین العـــر اتـــولي كثیـــر مـــن نَّ إ:اجـــدون فـــي ســـوریالمتو اقیـــون العر ا.5

ل بـن سـة فیصـابرئالُمعاصـرریخ التـاكومـة عربیـة فـي ول حُ أتأسیسبعد افیهالُعلیاصب المنا

"للســورییناســوری"أدون بمبــداینــن یضــیقون بهــم و لســورییاجعــل مــن 1918م الحســین عــا

ز حكومة اطر علىة عربیة كومحُ تأسیسلق العر ارهم نحو اصبأقیون یوجهون العر اء خذ هؤالأف

عــة یاق ومبالعــر ال ســتقالااعلنــو أو لمطلــباال لتحقیــق هــذامــو ألاجهــد و لاالفعــل بــذلو اوب،اســوری

راذآمن مـنالثافياى سوریعلاً ملكعة فیصل یاثر مبأق العر اعلى اً لحسین ملكا بن هللاعبد 

لـــــدعم اطلـــــب،األمرق بـــــالعـــــر اء اوعلمـــــئـــــل القبام شـــــیوخ عـــــالئل إلالرســـــاارســـــلو أثـــــم ،1920

.منهم د استعدالاو 

ــالقــااســیمقیین الالعــر امــل جعلــت مــن العو اهــذه نَّ إ تر لتــو الــة مــن ائریة فــي حاطق عشــاطنین فــي من

وقــد ،نیینالبریطــاضــدرمــة افــي ثــورة عاو ّبــیهلرة صــغیرة اشــر لالإاجون معهــایحتــز بحیــث الیــلتحفاو 

لتعرض انیـة بـالبریطات القـو ام ابعـد قیـ1920ناُحزیـر 30لرمیثـة فـيارة من مدینـة الشر اهذه نطلقت إ

وســــــــط واعتقالــــــــهالات الفــــــــر الحجــــــــیم فــــــــي اشــــــــیخ عشــــــــیرة بنــــــــي )لجــــــــونابــــــــو أن شــــــــعال(لشــــــــیخ ل

.)2007:267لوردي،ا(
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ن مــالُتركــيالُحكـمء اثنــأنــت اكابهة لمـاع مشــاوضــأإلـىد لــبالاع اخضــوإ لثـورة اق نطــالاأدىفـ

طق امنــثلــث األوضــاعتلــكحدثتــه ألــذي االتــأثیروقــد شــمل ،ثــة شــهورب لمــدة ثالاضــطر افوضــى و 

ق یخفـف العـر ام فـي م حكـامـة نظـاقإلئمـة اجـة قالحانـت اكو اهـذلكبـرى،المـدن ارج اقـي خـالعر الریف ا

هـذه لتخفیـف مـن تطبیـق امور نحـو ألابـدفعـت ،نيالبریطـائب الضـر افـع اهل دالكةقلثلماء اعبألامن 

م اعـــن قیـــن بـــدیالً و تكـــلُمعاهـــدةد اجـــیإل قیین مـــن خـــالالعـــر اهم مـــع التفـــانیـــة وتعزیـــز البریطاســـة السیا

.1988:200لونكریك،(شر ابیة بشكل مبانتداحكومة (

لسـیر بیرسـي كـوكساماقیـإلـىلمسـلحة اضـة انتفالام عـن هـذه جالنالخطیر اور لتطاأدىاكم

)Sir Percy Cox(لمسلحة وتهدئة الثورة اد اخمإلمنهاً سعیقالعر افي ني البریطامي اسلاب مندو لا

لـوطني االِنظـاممـة اقلطریـق إلامهـدتُ ق العـر امة حكومة وطنیـة فـي اقعن مشروع إلعالنإلاب،لةالحا

.1988:18لحسني،ا(الحقاً مته اقإلمزمع ا (

لســـید عبـــد ارةالـــوز ارئـــیس مـــن بیـــنهمء الفعـــل تـــم تشـــكیل حكومـــة مؤقتـــة ضـــمت تســـعة وزر اوب

ـــاعنـــدرة روعـــي اوز بـــالوزیـــراً عشـــر ثنـــيإإلـــىباإلضـــافةنـــيلكیالالـــرحمن ا فـــةاكلرهم تمثـــیلهماختی

لمـــؤثرة فـــي او ةرز البـــائـــل العو او ر َســـألُ اء مـــن الـــوزر اهمیـــة كـــون أوكـــذلك ،تالقومیـــالدینیـــة و ائـــف الطو ا

لســـید عبـــد اف اشـــر ألابــــنقیب قـــي متمـــثالً العر انـــب الجاور بـــین التشـــاعـــد تشـــكلت بفقـــي، العر االُمجتمـــع

اطلق علیهـأقیة اول حكومة عر أ، ميالسااهمندوبلمتحدة متمثلًة بالمملكة اني وحكومة لكیالالرحمن ا

میــر فیصــل ألابعــد تتــویج انتهـت مهمتهــا، و 1920ولاألتشــرین 25ى فــي األولــقیبیــة لنارة الــوز اسـم ا

تلـك م اقیـعـدُّ ویُ رة، الـوز الة هـذه اسـتقابلـت قُ اوبعـده1921ب آ23ق فـيالعـر اعلـى اً لحسین ملكـابن 

فـي ت جوهریـة اث تغیـر احـددت إلأالُمعاصـرسـي السیاهریخـاتمـنجدیـدة مرحلةً ق العر افي الُحكومة

غیـــر رةادإلاســلوب أللتحــول او 1920ة ور ع ثــنــدالالتــي ســـبقت اهلــشــرة المبانیــة البریطارة ادإلانمــط 

.)32-2007:31لوردي،ا(قیةاجهة عر اء و اشرة ور المبا
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1921لملكياالُحكمم امة نظاقإ:نيالثالمطلب ا

بــرزت ت عضــاللمُ امــن اً ق عــددالعــر اعلــى اً لحســین ملكــافیصــل بــن تنصــیبجهــت عملیــة او 

لنقیبیــة االُحكومــةفــي لنقیــب الــب الســید طاخلیــة الداصــرف وزیــر ن تافقــد كــرجــه،اق وخالعــر اخــل اد

وجــود إلــىن ایشــیر مــةالعال امــو فــرط لأللمُ اقــه انفإ و ساحتــر الالیــة مــن الخالكثیــرة اتــه احظى بمالاألولــ

شـرة فـي ذلـك اًء بصفة مباسو ق، العر افي لدولة اسة او رئأملكي لاعرش لاتصمیم لدیه للحصول على 

شــئ الناموقفـههـل ان تجامكـإلانــي، لـذلك لـم یكـن بلكیالالـرحمن اللنقیـب عبـد خلـف بـةاو بمثألوقـتا

فقد هـدد لخطورة،اتنطوي على تیةات ذایاغن یسعى لتحقیقانه كأبظهر علیهوقد ،ظماتعشكل مُ ب

لنفـوذ المنـع امهاسـتخداأجـلمـن فالآلاتعد بنت اكلتي ائریة العشاىلقو انه یعبئ أء بافي حفلة عش

مي السـالمنـدوب افوجـد ق،العـر المرشـحین للجلـوس علـى عـرش احـد ألح ان یمیل لصأن ني مالبریطا

)رسي كوكس یب Sir Percy Cox لـه اعتقاحیث تم ،سيالسیالمسرح اعن دهُ ابعإكمة لحِ امن هُ نأ(

ده ابعـإك وجـرى زمة لـذللالات اءاجر إلاذ اتخانیة بعد البریطاالُسلطاتمن قبل 1920نانیس16في

.)1988:215لونكریك،(ن ة سیالجزیر إلى

Winston(شرشـل فقة ونستون تامو أنَّ اكم Churchill( رسـي كـوكسیلسـیر باعلـى مقتـرح

( Sir Percy Cox الُحكومـةرضـة الـرغم مـن معاعلـى ءت اق جـالعـر اعلـى اً تعیـین فیصـل ملكـل(

ني البریطـار اصـر إلاأنَّ الإ،لفرنسـیینابـدفع مـن اعـرش سـورینـه فقـدأصـة اخ،لتعییناالفرنسیة لهذا

:له كل مـنباإلضافةوهم ،خرینآلالمرشحین افضل بین ألاعدُّ فیصل یُ كونكهم ادر إلواضحاً ن اك

م جمهوري امة نظاقإإلىن یتطلع الذي كاو لنقیب الب البصرة طاف اشر أونقیب حمرة خزعللمُ اشیخ 

لـدىمقبـوالً ق كونـه العـر ارة ادإل فـي د علـى فیصـاعتمالانیة فضلت البریطالرغبة ان إإال، قالعر افي 

.)65-2007:60،لورديا(وقومیاته قيالعر الشعب اف اطیأفة اك
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قــي حــول العر الشــعب اعمــوم لاً غــني بالالبریطــامي الســالمنــدوب اع اذأ1921تمــوز16وفــي

عبـد لسـیداء الـوزر ارئـیس مـن ح اقتـر اًء علـى اوبنـ،تمـوز11نعقـد فـيلمُ اقـي العر اء الوزر امجلس ر اقر 

ن تكـــون أشـــرطَ ق اللعـــر اً میـــر فیصـــل ملكـــألة اادانـــمُ ري، فقـــد تقـــرر الـــوز اع امـــجإلالنقیـــب وبالـــرحمن ا

.)20:ت.، دنامرد(نونالقاطیة مقیدة بابیة دیمقر ادستوریة نیكومةً كومة سموه حُ حُ 

افقتهــابمو اُألمــةشــر مــن اتصــریح مبن یحصــل علــى أجــب الو امــن هنــأمي الســالمنــدوب اى أور 

ء الــوزر اطلــب مــن مجلــس فلمــذكور،ار القــر افقتــه علــى الــس بمو لمجافي ان یــو أقبــل ر القــر ااعلــى هــذ

لفعـل اوب،لشـعبالرسمي لرغبـة اأيالر ل على ریة للحصو ادإلائل الوساذ اتخالخلیة الدارة از لوز اعیألا

، بطاتخــــذت شــــكل مضــــألتــــي التســــجیلاف علــــى عملیــــة اشــــر لإلناجــــخلیــــة بتهیئــــة لالدارة امــــت وز اق

لمتفقــین علــى المنتخبــین امــن مجمــوع %97ارهامقــدقــي بنســبة العر الشــعب افقــة امو ات بعــدهحصــلو 

ـــــــلمُ ا ـــــــادان ـــــــى اً میر فیصـــــــل ملكـــــــألاة ب ـــــــد وعلیـــــــق،العـــــــر اعل ـــــــن عـــــــن مو أه فق ـــــــى ذلـــــــك اعل ـــــــه عل فقت

.)1988:58لحسني،ا(

د حضــــره ابغــــدبقــــیم أل كبیــــر احتفــــافــــي األوللملــــك فیصــــل اتــــم تتــــویج 1921بآ23وفــــي 

لدسـتور لـم الكـن م ملكیة دستوریة اني على قیالبریطالمرسوم احیث نص ،قالعر الویة أن عن و مندوب

مـع ُمعاهـدةب بانتـدالالابـدإن یـتم ألمفروض ان من اوكب،انتدالاتحت اً قعاو اً ق بلدالعر او سن بعد یُ 

.)2009:93موریس،(ك الم تحصل حینذُمعاهدةلاتلكأنَّ الإلمتحدةالمملكة ا

قــي نفســه العر الشــعب افقــة ایــتم دون مو لن اكــاق مــالعــر اء عــرش عــتالإاألولبــول فیصــل قنَّ إ

لیه فیصـل فـي إر اشأاماوهذ،لفاتحُمعاهدةبلمتحدةالمملكة اق مع العر ات اقحدد عالن تُ أوبشرط 

Winston)(تشرشـل هاتمنـاف مـعلـى خـالو ،لتتـویجاطبـة خُ  Churchillإلـىموجهـه لاهتـفـي برقی

لمفوضیة اد هي بید لبالافي الُعلیاالُسلطةأنَّ لخطبة بان یعترف في تلك أباً لباطتتویجه فیصل یوم 

.)446:ت.دطربین،(نیةالبریطا
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ل اعمـألاول أأنَّ 1921ب آ23یـوم األوللملـك فیصـل ااهالقألتي التتویج اء في خطبة اوج

د للــبالاً لــذي یضــع بمشــورته دســتور ايتأسیســالمجلــس لات ابــانتخاء اجر إشــرة بــالمبا،التــي ســیقوم بهــا

كذلك و ،عیةاجتمإلاسیة و السیااتهاسس حیأُ طیة ویعین الدیمقر اسیة السیات الحكوماعد ایقوم على قو ل

قــي العر الشــعباة اهمیــة فــي حیــألمجلــس ااهــذلنــتاكو نیــة، البریطاقیــة العر اُمعاهــدةلاى علــةدقاصــلما

إعــالند بعــد ابغــدبلوطنیــة الحركــة امــت بــه الــذي قامــع تجذ تعــود فكرتــه للإلهــم،اً لحــمُ اً كونــه مطلبــ

ني وعـرض البریطـاب انتـدالاوض مـع سـلطة التفـاك تشـكیل وفـد للحركـة مهمتـه انـذآجـرى ف،بانتدالا

مثـل لـذي یُ ا"يتأسیسـاللمجلـس ا"م العـالمـؤتمر ام الدعوة لقیـاأبرزهان من اكحیثلشعب ات اطلب

.)1925م اعلِ األساسينون القاوثیقة (رتهادإن شكل یق وتعیالعر الشعب ومهمته تقریر مصیر ا

ــاً مســتمر اً كــار لفتــرة حِ اتلــك فــيســیة السیالظــروف ات شــِهدَ و  نبین الجــاقــف لــدى المو ان یامــع تب

عــالنإللمتحــدةالمملكــة ابدفــع اممــ،لعشــریناثــورة التــي ســببتهالضــغوط المحلــي نتیجــة اني و البریطــا

م ات لوضـع نظـابـانتخالذلك جـرى تكـوین لجنـة اً وتنفیذ،لمنتخبام العالمؤتمر اعلى تكوین افقتهامو 

أنَّ الإلظـــروف، امـــة ءبـــدعوى عـــدم مالائهـــاجر لشـــروع إلاذن بألـــم تـــانهـــأغیـــر ،تابـــانتخالمؤقـــت ل

قیــة العر اُمعاهــدةلاذ ادة نفــل ُمـیعــدتبموجبــهتـم لملــك وصــدور بروتوكــول امـن ولــةذلمبالكبیــرة الجهـود ا

ت ابــاخنتإء اجــر ئمــة إلماللاو جدیــدة لاظــروف لاتأهیــ،تاربــع ســنو أإلــىنة ســعشــریننیــة مــنالبریطا

.)2004:31لجدة،ا(1924راذآ27له فياعمأفتتح الذي ايتأسیسالس لمجلاتكویننجحت في 

:لي التايفـيتأسیساللمجلس انون المجلس بموجب قااهذم اهدت مَ دِ حُ قد و 

مافـــي عـــاق علیهـــاتفـــالالتـــي جـــرى اُمعاهـــدةلاهـــي و :نیـــةالبریطاقیـــة العر اُمعاهـــدةلایق تصـــد.1

صــدق مــن قبــل تُ المــالعمــل حافــذة ان18دةالمــاتهاعــدّ ت حیــثابــانتخالالتحــل محــل 1922

قیـــة العر اُمعاهـــدةلاوثیقـــة (يتأسیســـاللـــس لمجامـــن اقـــدین بعـــد قبولهـــالمتعامیین الســـالفـــریقین ا

.)1922مانیة لعالبریطا
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ن اكـوب،قـي مكتـاول دسـتور عر أ1925مالعـاألساسينون القاعدُّ یُ :األساسينون القار اقر إ.2

،لمجلـسال ذلـك اعمـأول عمـل مـن أكيتأسیساللمجلس ابل نظر فیه من قِ ن یُ أفترض لمُ امن 

ل نــص نیــة مــن خــالالبریطاقیــة العر اُمعاهــدةلار اقــر إء لیفــرض اني جــالبریطــار اصــر إلاأنَّ الإ

،يتأسیسـاللمجلـس اعـرض علـى دستور یُ لملك بوضعالزمت ألتي اُمعاهدةلامن لثةالثادة الما

نون القـالملـك علـى ذلـك ادقاصـاكمـعاجمـإلاباألساسـينون القـايتأسیسـاللمجلـس اقـر أوقد 

.1925م العاألساسينون القاوثیقة (1925راذآ21في (

بعة الســادةالمــالمهمــة بموجــب ابهــذه يتأسیســاللمجلــس اشــر اب:بالنــو اب انتخــانون اســن قــ.3

حیـثنون القـالتصـویت علـى ا1924بآني مـنالثـاوتـم فـي، األساسـينون القامن وعشرین

.دة ام)52(حتوى على اوقد ،عضاءألامنقة حالسایة كثر ألافقة علیه بالمو احصلت 

عقبـت تشـكیل ألتـي القلیلـة ات السـنو ال لعصـري خـالااق شـكلهالعر المدنیة في اة الحیاخذت أقد و اهذ

شـمي الهاسـین ایلسـعدون و المحسـن انـي وعبـد لكیالالـرحمن اعبـد اقب علیهـاتعو ،قیةالعر ات الحكوما

اعمــیختلــف اً جدیــداً خــالمدنیــة مناســیة و السیاة الحیــاالــذین منحــو اقیین العــر اســیین السیاوغیــرهم مــن 

رة ادإلادتافعـت،البلـدیالمركزیـة و االُحكومـةئـر ات دو الیـافعّ لـذي حـدداالُتركـيلعهـد انت علیه فـي اك

امـلسـلیم لِ التخطـیط اعبـر اء لهـاجـو ألات ألس بلدیـة منتخبـة هیـال وجود مجمن خالالهاعمأرساملتُ 

.نیة اعمر ت تربویة وطبیة و اخدمتقدمه مننأیمكن 

ئدة الســاب اضــطر الالــة احمــن لقــالتســعى لإلدة جدیــبــرزت روحفقــد ،ئرالعشــالم افــي عــامــأ

مـنألام انعـداو ، لرياه السیطرة على میاقدرة عدم :أبرزهامن ن التي كاسیة ادیة وسیاقتصاسبابأل

عیـة اقطألالطبقـة امـن ضـي ار ألايكلامـعـي بـینالزر اتج التوزیـع للنـاسوء تكالاشبروز مُ و ، خليالدا

.)277-1988:273لونكریك،(املین فیهالعارعینالمز او 
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در ابــو ظهــرت،قبــةامتعلات ار الــوز القلیلــة علــى تشــكیل عــدد مــن ات لیســت باوبعــد مــرور ســنو 

حة الســافــي تبــرز لتــيالمختلفــة المذهبیــة العرقیــة و ات اهــاتجالاســیة و السیات ار التیــابــین تافــختالالا

:12-1974:11خدوري،(أبرزهان من اكو ،قیةالعر ا (

ـــهـــؤالو ق،العـــر ال فـــي انفصـــالاة اعـــدُ - ـــو ء ل ـــیتحسســـون ام یكون ـــة ابط الرو اب ،لمشـــتركةالعربی

ؤثر علــــى تــــن أیمكــــن بط الــــرو اتلــــك أنَّ بــــدعوى رثــــة المتو اإلســــالمیةالعربیــــة ارة الحضــــاو 

.كبرأمن دولة عربیة اً وتجعله جزءق العر ال ستقالا

عربیـة لاوحـدة لامـة اقإلیـدعونانو اوكـلوحـدوي،اسي السیالمذهب اب اصحأمن ن روبیو لعُ ا-

لـــدول افـــاتُمخلّ مـــن وأاً صـــطنعضـــر مُ الحاقـــي العر اســـي السیان الكیـــاویِعـــدون،ملةاشـــلا

لطبیعـي ان الكیـان إویقولـون لمنطقة،افي اظ على نفوذهالحفلنت تسعى التي كااألجنبیة

.كبر أمن دولة عربیة أن یصبح جزءاً ق هو اللعر 

ة حاویعلنــون بصــر ،قالعــر انفصــلة عــن دولــة كردیــة مُ إنشــاءباً ر لبون جهــالــذین یطــااألكــراد-

ضــمنق العــر ار انصــهابلــنفس امنــون نهــم یُ أالإعربیــة،لادولــة لاضــمنج انــدمالارفضــهم 

لدولـــة ار هــذه اطـــإخــل ام دولــة كردیــة مســـتقلة دایــؤدي لقیـــقـــد اكبـــرى بمــلاعربیــة لاوحــدة لا

.ارجهاو خألكبرى ا

ج فــي دولــة عربیــة كبــرى انــدمالارضــون ایعانو اق فكــالعــر ان ایــة مــن ســككثر ألاهــم لشــیعة ا-

.بیرةیة كنّ قلیة في وحدة سُ أك انذآیصبحون سنهم أل

ر اطـقألاسـي مـع السیامركـزهم مـن لتـي تقـوي العربیـة الوحـدة ایـؤثرون انو اة وكنّ لسُ العرب ا-

ق یتخوفـون مـن العـر السـنة فـي امـن اً قسـمأنَّ على ،یةكثر ألالمكون ااهذاثل فیهمُ عربیة لا

ر ابـآلغنـي بالكـردي اقلـیم إلال انفصـانـه قـد یسـفر عـن أل،ج في وحـدة عربیـة كبـرىاندمالا

.قیة العر الدولة اخرى عن أدر طبیعیة انفط ومصلا
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مــة اقبإهــدد ن یُ اكــ،قالعــر المختلفــة فــي الدینیــة ائــف او لطالعرقیــة و ات الفئــاتعــدد أنَّ نــرى اوهكــذ

لحــرب ااحــدثتهألتــي ات االتــأثیر ذلــك من مــعاوقــد تــز ســس وطنیــة، أُ قیــة موحــدة تــنهض علــى ار دولــة ع

وبشــكل محســوس ضــمن اتفــرض نفســهاً ت تــدریجیألتــي بــداقــي العر اد اقتصــالانیــة علــى الثالمیــة العا

حــزاباألزة عــدد مــن اجــإ و ، لیــةالعمالحركــة الــة نمــو احافیهــلتــي بــرزتائدة الســاســیة السیایر یامعــال

ـــوطني الحـــزب ا:اهمهـــأن اكـــفســـیة السیا ـــدیمقر ال ـــاوریـــث طيال ـــر الجن جماعـــة ركســـي مـــنالماح غی

م اعـثـورةتفكك بعـد ان ماسرعلذيا**لمثنىادي انعة اجمضم لذي ال ستقالالاحزب و ،*األهالي

.)2003:72سلوغلت،(ربعةألاء اقدلعُ او ني لكیالالي الوطني رشید عالزعیم اسمأبةقترنلما1941

بوثبــة لمعروفــةالكبــرى ابیة لشــعاضــة انتفالاع نــدالاثــر أت خطیــرة بعــد ذلــك اتطــور حــدثت ثــم 

تحسـین أجـلمـن سـي السیاالِنظـاموجـه قـوف فـي علـى الو لشـعب اتصمیم عن اً نت تعبیر اكف،1948

مانیـــة لعـــالبریطاُمعاهـــدةلابللُمكّبـــالـــوطني ال ســـتقالالاأجـــللمعركـــة مـــن اوربطـــه بشـــيالمعاه وضـــع

دة عشـرین سـنة ُمـقالعـر او انیـاحكـومتي بریطق علیـه بـین اتفـالاقـد جـرى امر تمدیـدهأن اكو ،1930

حــزاباألارســتهالتــي تدابورتســموث ُمعاهــدةق بافــتالااعــرف هــذو ،طفیفــةت اتغیــر ء اجــر إخــرى مــع أُ 

مـة ال بزعسـتقالالاحزبان منهاك، ادة لهات مضاناصدرت بیأك فانذآق العر اشطة في الناسیة السیا

مــة ابزعاألحــرار، وحــزب درجيالجــامــل امــة كاطي بزعالــدیمقر الــوطني الحــزب ا، و محمــد مهــدي كبــة

.لصحفافي ُمعاهدةلار مسودة بعد نشجُبر لح اسعد ص

.وهو تجُمع من ذوي اآلراء الُمتشابهة الذین كانوا یؤمنون بالدیموقراطیة اإلجتماعیة التي أطلقو علیها الشعبیة :جماعة األهالي*

لمدنیـة الوطنیـة اصـر العنامـع عـدد مـن اً ونـاتعابـدو أقـي العر الجیش ابیحملون رتبة عقیدانو اط كالضبامجموعة من :لمثنى ادي ان**

.نيلكیال الي اوي ورشید عالسبعال محمد یونس امثأمن 
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ت اهر ام بمظــالقیــاســة و الدر اب عــن اضــر إلاإعــالنات وقــررو انــالبیاهــد بتلــك المعاب ثر طــالأفتــ

ب مــع عــدد لطــالامــنأربعــةد استشــهاحــدلوصــلت و األحــداثأثرهــات علــى تطــور ،ماأیــثــة لمــدة ثال

.)1988:258لحسني،ا(لجرحىاكبیر من 

لملكـي االِنظـاممـن عمـر خیـرةألات انو لسـال مهمـة خـالتاتغییر قیة العر الدولة افيدثتحاكم

:2003:77سلوغلت،(تي آلاأبرزهان من اك1958تموز14فيوي اسأبشكل منتهىالذي ا (

لــــه اخرس امــــن أبعـــد و 1953م انونیـــة عــــالقالســــن اني بعـــد بلوغــــه الثــــالملــــك فیصـــل اتتـــویج .1

مهمــة اً ر ادو ألوصــي اافیهــأدى1939م ازي عــالملــك غــاة اوفــدثــة احثــر أالوصــایةلــه إلاعبــد 

لسـعید اء نـوري الـوزر اسفر رئیس ءاثنأ1954ناُحزیر م في ا، فقسیةالسیاة الحیاللسیطرة على 

اً ئبـالرئیسـیین غافسـیه امنتـأثیریكـون ب ایل مجلـس نـو تشـكلنیـة ات برلمابـانتخاء اجر إبـاوروبأل

.عنه 

لغـةالباب النـو امجلـس عـدامن مقاً مقعد11لحصول علىالموحدة في الوطنیة الجبهة اح انج.2

تمثلـترئیسـة أحـزابثـة تفقـت فیـه ثالاسـي الف سیاتحـلاً تعبیـر لجبهـة انـت اوقـد كمقعدًا، 135

.لشیوعي الحزب ال و ستقالالاحزب طي و الدیمقر الوطني الحزب اب

ن وتشــكیل البرلمــابحــل مــه اوقی1954بآفــي اوروبــألســعید مــن اء نــوري الــوزر اعــودة رئــیس .3

لصـــحف اإصـــدارف اقـــیإ و لمحظـــروةاحـــزاباألبحـــقد اضـــطهالاة رســـاممحكومـــة جدیـــدة مـــع 

فـي ُمتمـثالً رجي اسـي خـاء دور دبلومادأعـه، مـع اتبأبي مكون من امجلس نیءاوبنرضة المعا

.1955ُشباطد في احلف بغدإنشاءبهحانج

زمـــة أجـــرى فـــي اصـــر علـــى ضـــوء مـــالنالـــرئیس عبـــد ادعم لـــلعربـــي القـــومي الشـــعور امي اتنـــ.4

مــن جمیــع اً مرفوضــوجعلتــه 1956ماعــنهایــةقــي العر االِنظــامزلــة دت مــن عُ اتــي ز لالســویس ا

ب اوغیــد لــبالالتقــدم لبطــيء المعــدل اء اجــر ارضــمــن عــدم امن معهــاتــز اومــ،لعربیــةااألنِظمــة
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طه منـــذ اعـــدد ضـــبباً ســـریعاً لـــذي حقـــق نمـــو اقـــي العر الجـــیش اوضـــع وتـــردي، لمدنیـــةالحقـــوق ا

.1920ماه عتأسیس

الُســــلطاته انتبــــارت اثــــألتــــي ا1956مامنــــذ عــــاألحــــرارط الضــــبات مجموعــــة اطاد نشــــازدیــــا.5

زمـــة أمـــن ادو افـــأو تهم اطاســـتمرت نشـــالـــذین اط الضـــبلت تـــنقالأثرهـــاعلـــى جرت أفـــ،لحكومیـــةا

م انضــمالاإلــىط الضــبامــن اً كبیــر اً دفــع عــدداممــ،ارهــاثآطهم اوســأفــي لتــي تركــت الســویس ا

.1958تموز14تفجیر ثورةلعسكریة لالقوة اماستخدامن ممكنهُ و للمجموعة 

بشـكل ءً اسـو 1958تموزكبیر في تفجیر ثورة بشكلٍ همت اساألحداثهذهأنَّ حثالباویرى 

سـة فـي الدر اوله اسـتتناو مـوهقالعر الجمهوري في االِنظامم اقیعن عالنإلاو شرامبغیر وأشر امب

.نيالثاامبحثه
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هُ وتطور لجمهورياالِنظامنشوء :نيالثالمبحث ا

هكمـــحُ م احـــت بنظـــاطأفقیـــةالعر الدولـــة اریخ امـــن تـــفلـــةً احقبـــةً حُ 1958تمـــوز14ثـــورة نهـــت أ

ن بقیالسـانیین العثمالموظفین او ط اضبلابعض و ،نيالبریطال حتالالاِقبل من یه علریطَ سَ لمُ الملكي ا

عیةاجتمإلائح الشر اخبة ونُ ضي ار ألاك المُ عنلجدیدة، فضالً الدولة از التحكم بجهاإلىالذین سعو ا

لدولـة ات رسـامحتـىق العـر افـي الُسـلطةثـورة لتتـولى لاءت ان جـأاقـي، ومـالعر االُمجتمـعلتي شـكلت ا

ك امسـإلالدولـة و اى ، ففـي سـعیهم للسـیطرة علـالُسـلطةالـذین تولـو الثـورة ال اعلى رجـاذبیتهاقیة جالعر ا

، الُسـلطةإلـىقیـة فـي سـبیل وصـولهم العر اسـة السیاتملیـه علـیهم اع مـاتبـاإلـىاضـطرو ادةالقیام ابزم

علــى لعنــف اإلــىللجــوء افــق ذلــك ائد ور الســالعــرف ارجــه هــو اط وخالضــباخــل ســلك امر دآلتــاأصـبحف

سـة فحسـب السیات عمیقة لـیس علـى جـوهر افختالاادت فیهالقصوى في دولة سالعقوبة اأساس أنه

.افسهسیة نالسیاللعبة انین اقو بل وعلى

تـي ال ذسـتقالالحصول على ات والالهیمنة محالمركزیة و اإلىلمیل احبط أفقد خرىأُ من جهة 

لشعب ات الثورة لجمع مختلف فئابعض منفذي ام بهالتي قالجهود افشلت او مجتمعي، كمأقلیمي إ

عـن اً ریع جـذانقطـالالثـورة بااتهـقظأیلتـي الشـعبیة ال امـآلاذهبـت ات، لـذاهم علـى شـكل مؤسسـلتمثیل

رعین اد بـافـر أدة اتحـت قیـأنفسـهمقیـون العر اوجـد ف، اً بـت تـدریجیاوخاً حـانفتاأكثـرء دولـة اضي وبنـالما

ــم یتمتــع بهــاو رســامه اكــر إلالمحســوبیة و انظمــة أب لملكــي العهــد اســة فــي السیال امــن رجــأياســلطة ل

:لیة التالب اطلمال من خاللمبحث ااول هذاسة على تنالدر استعمل و ،)208–2006:207تریب،(

1958تموزالرابع عشر منثورة :األولطلب لما

1963ُشباطالثامن منثورة :ني الثالب لمطا

1968تموزالسابع عشر منثورة :لث الثالمطلب ا
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1958تموزالرابع عشر منثورة :األوللمطلب ا

إلـىلعشـرین اء اللـو ات ابـازحفـت دبنأبعـد لملكـي االِنظـامضـد 1958تمـوزثـورة ریـتفجء اج

لكة في قصر المائلة العاصرالُتحتموزبع عشر من الر اصبیحة یوم ر فيبكِ د في وقت مُ اخل بغداد

م علــى عجــل ستســالالالــه إلاقــرر عبــد فقــد ،ومــةالمقالملكــي بالحــرس امــن رغبــة لرغم اوبــب،احــلرِ ا

.)2008:179فیس،اد(د لبالارج اخإلىلكة المائلة اللعمن آتوفیر ممر اً لتمسمُ 

حـد أرتكبـه اأخطللجمیع نتیجةً ار وقتلت النارة للقصر فتحت صِ احلمُ العسكریة الوحدة اأنَّ الإ

لثـورة اإلـىق العـر ارج ائدة خـاسلالنظرة اأنَّ اكمم بذلك، احد للقیأِقبل من اً ن مكلفلم یكلذي اط الضبا

ئر انــت تقـع فـي ســالتـي كات ابـقالنالابقیـة یختلـف عــن الاً عسـكریاً بـنقالااتخـرج عـن كونهــالانهـأب

عمــق ألثـورة اأســبابأنَّ لحقیقـة هـي اولكــن ،حاِكمـةفئـة بِ جدیــدة ئـة ل فِ ابداسـتهــدف بلعربیـةار اقطـألا

شــِهدَ فقــد ســي،السیاعي و اجتمــالايقــالعر ان اكیــالول انــت تتنــاكانهــإذ إ،هرةالظــاســبابألامــن اً جــذور 

:)1974:9خدوري،(ث قوى رئیسة هي قت من ثالنبثا1958في نشوب ثورةعجلت اً ثاحدأق العر ا

نیـة الثالمیة العالحرب العربیة قبل القومیة الحركة اء ان زعماكحیث :لعربیةالقومیة ااألفكار.1

ُتعــداذدیة لــاقتصــالاعیــة و اجتمالاحي النــو اب اســیة علــى حســالسیااألهــدافمنهمكــین بتحقیــق 

لثوریــة تحــت ات الحركــاإلــىنــت تنــزع اهم كار أفكــن إلحــرب فــابعــد امــأ،التــأثیرهم ســلبیة أفكــار 

لیةادیكالر ا"لمتطرفة ائد العقاتأثیر
*
وثورة كاشط حینذالناب الشبافي جیل اً تأثیر حدث أامم،"

.لمدنییناء لهم من مع زمالاونو اب تعاط شباضبام بهاق قالعر ا

، صولیة والتمسك بهاالاویقصد بها،"Radicalism"نجلیزیة ال الوسطى، وهي تعریب للكلمة اعود للعصور یمصطلح :الرادیكالیة *

دخال تسعى إلسة اسیانهإأیضًا لقول ا، ویمكن المعتقد السیاسيمتصلب في و فظ اهب محكل مذبانهاأیضاً وصفت اكم

دة اعایمثلهو ،ئدةالسات ادالعالفكر و ات متطرفة في ار یث تغیاحدألمن خال ئم اقاصالحات جذریة على نظام اجتماعي 

.لمتطرفة الدینیة النظرة ات اذاألحزابو المتطرفة الیمینیة اسیة السیاجنحة ألا
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لجدیــد بعــد النشــىء الــدى اً ء كبیــر اســتیالاظهــر فقــد :لمتبعــةاالُحكــملیب اســأمــل فــي ألاخیبــة .2

ء الرجــافقــدهم ألـذي ااألمــر،الُحكـمئمین علــى القـالمتبعـة مــن اســةالسیامــل فـي ألاك خیبـة ادر إ

أنَّ صــةً احهم خالمؤیــدة لكفــاطفــة معهــم و المتعاهیر الجمــایحرضــون احــو ائد فر الســالوضــع امــن 

ن اكاألجنبیةرة لسیطامن ال وتخلصو ستقالالاالذین جلبو الوطنیین اء الزعمالقدیم من الجیل ا

ء الشخصـیة ورفضـهم دخـول دمـالحهم افظـة علـى مصـالمحانیـة الثالمیـة العالحرب اهمهم بعد 

.بالشباجدیدة من جیل 

مح المطاً نت تجسیداك1958في سنةالوحدة بین مصر وسوریاق نطالاف:لوحدویةااألفكار.3

ضــعفت أقیین و العــر اعر امشــقظــت أیلتــي الوحــدة اتلــك ملة،الشــالعربیــة الوحــدة التحقیــق لعــربا

شـميالهاداتحـالابة ادانلمُ اول الذي حالملكي االِنظامن اركأ
*

لـوطنیین اء الـذي لـم یـرق للزعمـا

لوطنیـة ال امـألاملة و الشـالوحـدة العروبـة و اضـد اً داتحانهم یعدونهُ أل،هماكسب رضفي وفشل 

.لقومیةا

لجمهوریـة،إاعـالنلملكیـة و اء الغـإنحـو الهـالثـورة ورجاامـت بهـالتي قالحكومیة ال اعمألالقد تركزت 

ع فـي الـدفاء وحقیبـة الـوزر اسـة اسـم منصـب رئالكریم قاعبد التي شغل فیهارة الوز امت بتشكیل اقاكم

لجدیـدة ارة اول عمـل للـوز أن اوكـخلیـة،الدارف منصـب وزیـر ام محمـد عـلسـالالعقید عبـد استلم احین 

"ب النـو او األعیـان"لتشـریعیین المجلسـین الملكیـة و امثـل بقالسـالرئیسة للعهد ات المؤسساء الغإهو 

ت القو افي لیالعُ اتب لرُ اصفوف بینَ ء عملیة تطهیر اجر إ و لملكیة،اونین مع المتعال اعتقالباإلضافة

شـمیة،الهاردنیـةال المملكـةاو قیـةالعر المملكـةابـین1958ُشـباط14فـيرسـمیاً علـنأجيانـدماغیـرداتحـهـو ا:االتحاد الهاشمي *

بـینشـهرأسـتةدوریـةبصـفةلیـةانتقاحكومتـهراتكـون مقـنأو داتحـال لرئیساً قالعر ایكون ملكنبأقاتفال اوتم 

كلتُشـالعراقـي فبالنـو او األعیـانمجلسـيقبـلمـنقیـةاتفال ادقةامصـمـتت1958ُشـباط17وفين،اوعمّ دابغد

لملكیـةابحـةاطإلابعـد1958تمـوز14فـياً فعلیـلوحـدةاهـذهنتهتالسعید، و انوريسةابرئداتحلال حكومةولأ

.داتحال احلسماقكریمعلنوأقالعر افي
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وحـــل،هـــم للثـــورة موضـــع شـــكؤ ن والال مـــن كـــابـــدإ لمـــدنیین و المـــوظفین الشـــرطة و اط المســـلحة وضـــبا

ب انســــحالاد لحــــین ات حلــــف بغــــداعــــاجتماوعــــدم حضــــور ردن،ألاو ق العــــر اشــــمي بــــین الهاد احــــتالا

وبقیــة اً فــور لســوفیتياد اتحــالالصــین و اســیة مــع ات دبلوماقــمــة عالاقإ و ،1959راذآلرســمي منــه فــي ا

.)2003:84سلوغلت،(كیة اشتر الالدول ا

مــن رف وكــلً ام عــلســالالعقیــد عبــد الف مــن أتــل وفــدارســإقــي العر اء الــوزر اقــرر مجلــس قــد و 

ل عبـــد المصـــري جمـــالـــرئیس ابلـــة المقلجـــومرد،ار الجبـــاحمـــد صـــدیق شنشـــل ومحمـــد حدیـــد وعبـــد م

لرئیس ابـعاجتمـالالوفـد اعقـد فموسـكو،إلـىلسـریة امن رحلتـه اً ئدادمشق عإلىصر بعد وصوله النا

لجمهوریــة اون بــین اتعــقیــة اتفالتوقیــع علــى اء اللقــال جــرى خــالو 1958تمــوز18ة حصــبیلمصــريا

.)1981:209لزبیدي،ا(قیةالعر الجمهوریة المتحدة و العربیةا

م سـالكریم قالفعلیة تتركز بین یدي عبد االُسلطةتابدلثورة اى من عمر األولم ایألامع مرور 

ن لـــدى مـــن یبســـط یكمُ ســـكبـــر ألالنفـــوذ اأنَّ حـــس بـــأكونـــه لشـــیوعیین،اره انصـــأظمـــة و المتعاشـــیته اوح

رة وقسـوة لـیحكم ان یكون بمهـأبد لنفوذ الاال هذاستعماأنَّ ام، كاردهالدولة ومو ایطرته على مركز س

دة مؤلـف امجلـس سـیتأسـیسعـنعلـن أقـد و ،بقیهاسـعـن التـي ورثهـاعـن تلـك اً ر دولة لم تختلف كثیـ

.لدولة الرسمیة لرئیس ائف الوظال لشغأعضاءثة من ثال

ت اللقـو األعلـىئـد القان عـع فضـالً الـدفاء ووزیـر الوزر اسم منصبي رئیس الكریم قالى عبد توّ و 

نفسـهُ عـدُّ یُ ن اكـلـذي ارف ام علسالات بینه وبین عبد افلخالاعد على بروز الذي سااألمرلمسلحة،ا

د انحـو بغـدتالقـو التقـدم مـر او ألاصـدر ألـذي اهـو نـه أو األحـرارط الضـباللثورة ولتنظیم لفعلي ائد القا

ركة عبــد ابعــد مشــالتــوتر بینهمــادازداوقــد ،للثــورةاً ئــداف بــه قاعتــر الاتوجب یســاممــلثــورةاصــبیحة 

لـــذي المتحـــدة العربیـــة اشـــر للجمهوریـــة المباق العـــر ام انضـــمهـــم الأیر لعـــرب ارف للقـــومیین ام عـــاللســـا
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لمؤیـدین فـي امـن اً كبیـر اً لـذي منحـه عـددااألمـرلجدیـداالِنظـامع عـن اللـدفاً روریوضـاً مرغوبـونهُ یعدّ 

.رجهالجیش وخا

ـــاتعن مام فقـــد كـــســـاقامـــأ ـــدیمقر الـــوطني الحـــزب اء ار أمـــع اً طف ـــاطي ال ـــذي یعتقـــد ب تحقیـــق أنَّ ل

لم العـالجـدي مـع ام التـز الااهن یسـبقأقي یجـب اتمع قومي عر ء مجُ اخلي وبنالداعي اجتمالاح صالإلا

كز الته من مر اقإمره باو أصدر ألوحدة فارف ومؤیدي اح عاولة لكبح جمام بمحالذلك قلعربي، نتیجةً ا

فــي ر اذعــن للقــر ألیــة حیــث ادر یلفاانیــالمأونقلــه للعمــل كســفیر فــي جمهوریــة ان یشــغلهاكــلتــي ادة القیــا

اكمـلفـوراعتقـل علـى او 1958األولتشـرین مطلـع د فـي ابغـدإلـىبشـكل سـريد انـه عـأالإة، یالبدا

ثــره علــیهم فـــــي أتــى أل اعتقـــالاأنَّ جــدهم غیــر اســتمر تو العـــرب القــومیین البعثیــین و امؤیدیــه مــن أنَّ 

.)213–2006:211تریب،(رةادإلا

ع الصر امي اضح في تنالو اثر ألان له العقیدة كالخبرة ووحدة الجدیدة االُسلطةل اد رجافتقانَّ إ

ن الدولـة وكـالوحدة فـي قمـة ام اعدنع الانطبالاعطى أاممرف،ام علسالاسم وعبدالكریم قاعبد بین 

ل اتـــز لدولـــة الالـــة آنـــت المشـــحون كالجـــو ااوفـــي هـــذ،الُســـلطةفـــي األعلـــىلمنصـــب احـــول اً عاصـــر 

اتخـذتهالتـي ات اءار جـإلال و مـن خـالأادتهـاوقالُحكومـةء البقـاً لشـعبي مصـیریایـد أیلتان اضعیفة فكـ

خــر لعمــل مــن وقــت آلالــذین ســمح لهــم باولئــك أعلنــي حتــى لالعمــل ابحــزابلأللــم یســمح ف، الُحكومــة

هم فـــي تـــأثیر و توســـیع أر اختیـــانهم امكـــإم یكـــن بلـــلســـتقالالاو حـــزب أطي الـــدیمقر اني لـــوطالحزب اكــ

اهــذإلــىدي لتصــافجــرى لســري،العمــل اإلــىم اللنظــرضــة المعاضــطرت النتیجــة ات نزیهــة وبابــانتخا

ت اداتحــــالاهیریـــة و الجمات المنظمـــالـــذي ســـیطر علـــى اقـــي العر الشـــیوعي الحـــزب العمـــل مـــن قبـــل ا

هیر الجمـــاوعلـــى توجیـــه اً یـــلظهـــور علنامـــرة ولدرین ألالقـــاهـــم ه منتســـبو ناوكـــ،لثـــورةالیـــة بعـــد العما

وفـي ،الجدیـدة فـي تحدیـد مصـیرهاالُحكومـةعتمدت إهیر الجماوعلى تلك ،دارع بغداشدة في شو الحا
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تنــاكنإ و ،لشــیوعییناء ترتیــب مــع اجــر ســم الاقــع نفســه علــى قالو ااألمــرلظــروف فــرض امثــل تلــك 

.)2003:88سلوغلت،(اً ثوریولیس اً حیصالإكونه ضح ابشكل و ترةً اه فتساحمدرجة 

لتي الخمسة ات السنو ال لمدنیة خالاسیة و السیات الحریاحقل فيلتقدم ات اسانتكالرغم من اوب

عــيالزر اح صــالالانون اء قــاعــي جــر الزر اج انتــالاع ُجــاســم وتر الكــریم قامســیرة حكــم عبــد امتــدت فیهــا

ســم فــي نظــر اســتمر قا، فقــد اداألكــر مــع ع جدیــد الــدخول فــي صــر اقــي بالعر الجــیش ال انشــغاوكــذلك 

قـــد رســـخت ســـمعته انیهـــامأهیر و الجمـــالح امصـــنَّ إ و أنـــه رجـــل مبـــدألشـــعب وكاســـعة مـــن ات و اعـــاقط

ل شـكّ نت تُ اعیة كاجتمادیة و اقتصاسیة و امج سیاتنفیذ بر إلىنتیجة لجوئه تموزمثل شخصي لثورة كمُ 

:أبرزهان من اكبـق السالعهد امة في الب عامط

ٕاصـــدارو لجمهوریـــةام الملكـــي وقیـــاالِنظـــاملـــةاز إلثـــورة مـــنانـــت تمكّ :ســـيالسیال المجـــافـــي .1

لسـلمیة الطرق ابـلكردیـةالة ألمسـاحـل في لشروع او سیةالسیاحزاباألزة اجإ لمؤقت، و الدستور ا

لعسكریة مع اتاقلعالاء انهإ و شمي،الهاد اتحالاء انهاو د الخروج من حلف بغداإلىباإلضافة

اً خیــــر ألغــــرب و اة اداعــــعــــن مُ عــــالنإلاكي و اشــــتر الالمعســــكر اتقــــرب مــــن لاو ،لمتحــــدةالمملكــــة ا

.)1981:221لزبیدي،ا(لكویتالبة بالمطا

ـــي .2 ـــم وضـــع:عياجتمـــالادي و اقتصـــالال المجـــاف تحقیـــق لعي اقطـــإلاالِنظـــامء الغـــإســـس أُ ت

ـــاســـم اباوتســـجیلههـــا،كمالأو لملكیـــة اة ســـر ألال امـــو أةدر اصـــمو طنینالمـــو اة بـــین او اســـلمُ ا ةلدول

هج المنــــارف و المصــــاح صــــالإ و ،األجنبیــــةت الشــــركاء عقــــود الغــــإ و ،راعمــــإلاشــــؤون وتنظــــیم

30عــي رقــم الزر اح صــالإلانون اقــٕاصــدارو لجمهــوري،العهــد الثــورة و ام خــط ئــالیاســیة بمــالدر ا

ت اشـركلالنفطیـة مـن اةثـرو لاتحریـر و سـترلینیة إلالمنطقـة اق مـن العـر اب انسحا، و 1958لسنة 

ئي ابتــدالالتعلــیم الســكن وتعمــیم اكل اوحــل مشــ، 1961لســنة80نون رقــماقــبتشــریعاألجنبیــة

.)1981:26لزبیدي،ا(لمهنیة اهد المعانوي وتوسیع الثاو 
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نـت ایـة ككثر ألانَّ إغیـر ،الرضـاقیـة نظـرة العر الدولة ان اكیإلىس ینظرون النان بعض القد ك

أنَّ صــةاخین،ســیالسیادةالقــاجو دم نضــعــســبب بوذلــكلعمیــق القلــق الریبــة و امــنبكثیــر الیهــإتنظــر 

لوطنیـة الحركـة ادفع امم، لعسكریةاتوریة الدكتاحكم إلىلثورة ابادفعو ت عسكریةالبیتهم لهم خلفیاغ

ومــة المقاعــن طریــق تحیالً مســیعــدّ ن اكــلــذي ااألمــرلعســكري االُحكــمء علــى القضــلت والالتنفیــذ محــ

محفـــوف أمـــرل اغتیـــالالعســـكري عـــن طریـــق االُحكـــمء علـــىالقضـــاولـــة امحأنَّ ثبـــت اكمـــ، لمدنیـــةا

.1959ماعسم في اكریم قلال عبد اغتیاولة ابعد فشل محصًة اخطر المخاب

ن الشــباط ابلُضـاع بعـض اقنــإر غیـر ایـئـة مدنیــة خَ فِ أيم امـألظـروف لـم یكــن اوفـي مثـل هــذه 

هلیـــــةأحـــــرب إلـــــىلحركـــــة ادت هـــــذه أو د حتــــى لـــــم بحركـــــة تمـــــرُ القیـــــلســـــم ارضـــــون حكـــــم قامــــن یعمِ 

ــافــي ثــورة لاتفجیــر فــيلبعــث احــزب ونجــح،)1974:259خــدوري،( 1963م اعــُشــباطن مــنمِ الث

.الُمعاصرق ار لعِ اریخ اخرى من تأُ ة معه صفحبذلك وتنطوي يسماقلاالُحكمبذلك على ي لیقض
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1963م اعُشباطمن منالثاثورة :ني الثالمطلب ا

من الثـاتفجیـر ثـورة علـى عد ارجه ساق وخالعر اخل ادشرةالمباغیر مل العو اتبلور عدد من نَّ إ

:2002:351ني،العا(إلىنت تشیراق كالعر للي خالدالوضع اصورة أنَّ ذ إ1963ُشباطمن (

ن الوضــع فــي كردســتاب اضــطر ابســبب اً خلیــادلشــدید اســم وضــعفه اقلكــریم اعبــد صــورةيتــردّ .1

.1963مامطلع ع

قیــة العر افط لــناصــلة شــركة امو مــن لتــي جعلــت او ق العر المحیطــة بــاقــة لمنطامــن فــي ألال خــتالا.2

لــنفط الیــة نتیجــة عــدم تســویق المارد المــو التقلیــل مــن الــذي یعنــي ااألمــر، اً صــعباً مــر أالهــاعمأ

.لمطلوب الشكل اب

900مـــنأكثـــرل اعتقـــاباألمنیـــةاألجهـــزةم اد وقیـــات فـــي بغـــداباضـــر إلالطلبـــة بتنفیـــذ اشـــروع .3

ســع فــي الو اء اســتیالار اثــأاممــت،الفتیــامــن مــن بیــنهم عــددّ قیــة اة عر وطنیــســیة اشخصــیة سی

یــد أیلبعثیــین بتاصــرین و النالوحــدویین اط مــن الضــبات ار تحركــاســتمر امن مــع الــذي تــز او د لــبالا

.لمتحدة العربیة امهوریة لجامن 

كومیــة لحات القــو ابــین قالعــر ال الحــرب فــي شــمالیف اع تكــارتفــالیــة بســبب المارد المــو اتــدني .4

توقـــف لأدىلـــذيااألمـــرلســـوفیتي اد اتحـــالاســـلحة مـــن ألاء اط فـــي شـــر افـــر إلالـــة اوحاألكـــرادو 

.لةالبطار انتشاد ازدیار و امعإلاریع امش

جهــود مــعني الكردســتاطي الــدیمقر الحــزب اد لــدى افــي بغــدالُحكــمم اتغییــر نظــت اغبــقــي ر تال.5

لمسـلحة ات القـو اه علـى تأثیر ستمر الذي ا،لبعثاحزب ونت مع التي تعالعروبیة ات المجموعا

:أفرز ذلكحیث د ایزد
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تتمــامــاذإك انــت مشــتعلة حینــذالتــي كالحــرب افــي ر النــاق طــالإوقــف األكــرادعــرض .أ

.سمالكریم قاحة بعبد اطإلا

ـــة ارة ادإصـــب فـــي اه منئاعضـــأل عـــدد مـــن حـــتالانتیجـــة لبعـــث بنفســـه اثقـــة تزایـــد.ب لدول

كبیـــــر مـــــن تعبئـــــة عـــــددبمالقیـــــاعلـــــىقـــــدرة لادیـــــه ت لتـــــوفر بحیـــــث ، لمســـــلحةات القـــــو او 

ل عبــد امثــألعــرب القــومیین اط الضــبات مــع اقــعاللادة اعــإوأ،تازمــألاطفین فــي المتعــا

ق عن العر البعثیین همومهم حول عزلة ارك ان یشاحه وكاطلق سر ألذي ارف ام علسالا

.لعربيالم العا

عبــد م احــة بنظــاطإلاذي وضــع خطــط لــالعســكري اهمكتبــتأســیسلبعــث بام حــزب اوفــي ضــوء ذلــك قــ

الِنظــامحــت باطألتــي ار امرة ضــده علــى غــر اوجــود مــؤ ادهــامفریر اتقــخیــر ألاتلقــى حیــث ،ســماقكــریم 

حــد أش الح مهــدي عمــالســعدي وصــالح ال كــل مــن علــي صــاعتقــابســم الكــریم قاعبــد م اقــلملكــي، فا

من مـنالثـالتحـرك فـياإلـىعـث لبالمنتمین لحـزب المدنیین اط و الضبادفع ببقیة امملحزب، اي یداقی

.232–2006:231تریب،(لثورةالتنفیذ ُشباط (

ت ائر الطـــاع قـــالإر بعـــد انبـــألافظـــة امحبنیـــة الحباعـــدة اى للثـــورة مـــن قاألولـــقـــة نطالالانـــت اوك

ــدبالتحلــق فــوق كتیبــة  ســرب د فــي اع فــي بغــدالــدفارة انحــو وز اههــاتجاو لتنفیــذ،افــيركة المشــات ابال

لمدعومـة القـومي الحـرس ات امت قـو اقافیم، سمالكریم قات لقصف موقع عبد ائر اث طمكون من ثال

ل القتـــامـــن بعـــد یـــومامهـــاقتحاثـــم اتهـــجمامـــن مهاتمكنـــو مـــن فیـــه، و رة بِ الـــوز امقـــر ت بتطویـــق ابالـــدباب

ر ادإلــىاقتیــدو افنــه اعو أعــدد مــن مــعلم ســستانأبعــد ســم،اقلكــریماعبــد لــزعیم ال اعتقــاري و الضــا

عبد م اعدإلجدیدة حیث جرى الثورة ادة الوطني لقیالمجلس اعضاءألاً مؤقتاً مقر تناي كتلاو عة اذإلا

.2002:12حمیدي،(سم اقالكریم  (
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تركــزت ق حیــث النطــاســعة البعــث ســلطة و الحــزب أصــبحســم اقلكــریم اعبــد م انظــوبعــد ســقوط 

18صـلأمن اً مقعد16علىهؤ اعضأحصل ن أبعد صةً اخ،بیدهاُ تقریبالهلرئیسة كُ االُحكمخیوط 

حـــق ن لـــه اكـــ، و لجدیـــدام اللنظـــلفعلیـــة االُســـلطةن یـــدیر الـــذي كـــالثـــورة ادة الـــوطني لقیـــالمجلـــس افـــي

ف اشــر إلاو حة،لمســلات اللقــو الیــدة عُ التصــرف كقیــالتــه و اقاء و الــوزر انین وتعیــین مجلــس القــو اإصــدار

حصــل فقــد ء الــوزر امجلــس فــيامــأمــن،ألات و ار اســتخبالایتعلــق بابمــلجمهوریــةام علــى شــؤون العــا

ســندت أُ و ةاألساســیت ار الــوز اافیهــابمــ21صــلأمــن اً مقعــد12احیــث شــغلو یــةكثر ألالبعثیــون علــى ا

تمــوزدت ثــورة التــي قــابقة الســااألحــرارط الضــبارزین فــي حركــة ابــأعضــاءإلــىخــرى أت ار اثــة وز ثال

بقین فـي این سـعضـوّ إلىن اثنتاو راداألككین لمالار ابكِ إلىحدة ات فذهبت و ار الوز ابقیة امأ،1958

.)318-1999:317طو،ابط(فظة ممیزة ات محانزعئیین ذوي اصخأإلىةثوثاللستقالالاحزب 

سـم الكـریم قاعبـد كمحُ م انظء على القضامن انهوتمكُّ 1963ُشباطمن منالثاح ثورةانجنَّ إ

ط الضـبامـن قبـل مجموعـة مـن الُسـلطةم فقـد جـرى تسـلُّ ،الُمعاصـرق العـر اریخ افـي تـاً مهمـاً حـدثعدُّ ی

ط ذلـك اسـقخرى عملت إلأُ لجیش وقوى وطنیة ات من اوحداسهمت فیهأسیین عن طریق ثورة السیاو 

بعــدَ أي،1963نيالثــاتشــرین 18حیــث ســقطت فــيلثــورة لــم تســتمر طــویالً اهــذه أنَّ الإ،الِنظــام

صـر اء عناقصـإفـيرفام عـلسـالاعبـد لجمهوریـةانجـح رئـیس حیـث اشهر مـن عمرهـأمرور تسعة 

.)2002:5حمیدي،(بعثیاً لم یكن كونهُ الُسلطةن لبعث ما

1963نيالثـاتشـرین و ُشـباطيبین شهر اق مالعر اابهلتي مرَّ اسیة السیات التطور انتالقد ك

علـــى و ،الُســلطةأجــلور مــن ات عدیــدة تنــاعــاط جمامــن نشـــاً ســاسأتكونــت و ،مشوشــة بشــكل كبیــر

لعربـــي البعـــث الحـــزب بعالتـــالقـــومي الحـــرس اصـــر الـــى یـــد عنن یـــتم عالـــذي كـــالعنـــفامـــن أرضـــیة

شــطة الناصــریة النایــة و لقوماصــر العنالســعدي مــع الح ارعت مجموعــة علــي صــافقــد تصــكي،اتر شــالا

ئه في دمشق لجیش ومن زمالاخرین في الالبعثیین امن اً متزایدًء السعدي عداجه او اكم،قالعر افي 
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ن ضد افي كردستاً ندلع مجدداقد الً اقتأنَّ اكملیب لم تكن ترضیهم،اسأعه اتبه الدونینتقانو الذي كا

لبعــث میشــیل ام حــزب امــین عــأفظ و الحــامــین ألســوري الرئیس ابــدفــعلــذي ااألمــر، لحكومیــةات القــو ا

ن الكـن ذلـك كـزعـةاتنلمُ ااألطـرافلحة بـین المصـاولـة عقـد اد فـي محابغـدإلىوجه لتاتفكیر بلعفلق لِ 

ج لمــدة الهیــاهر و التظــابادهــافر مح ألرع وُســالشــو اإلــىلقــومي الحــرس ااخرجــت میلیشــیف،اً جــداً خر امتــ

بعـد اوتـم حلهـ،رفام عـلسـالاللـرئیس عبـد ةلیـامو لات اوحـدلامـن قبـل ان تـم سـحقهأإلـىم اأیخمسة 

رسامـیُ لمسـلحة لات القـو امـن دٍ اسـنإبو رف ال تحرك ععته من خالالسعدي وجمالح اء علي صاقصإ

.)2003:134سلوغلت،(لشخصیة اخر سیطرته آلاهو 

1963نيالثــاتشــرین 18فــيالُســلطةس أر ه علــى ئــارف وحلفام عــســاللاء عبــد ســتیالاومــع 

لوطنیـــة ال امـــآلابعـــد ســـحق كـــل اً ق قـــد تغیـــرت كثیـــر العـــر اســـیة فـــي السیات التجمعـــات و لتكـــتالانـــت اك

لشـعب،ان لممثلـي المبنیـة علـى برلمـاطیـة الدیمقر اسیة السیاة الحیاصیغة من صیغ ةأیء اعیة لبنالدا

لمؤسســـة ایـــد مـــن أیلتالشـــرعیة ســـوى ذلـــك ادر امصـــدر مـــن مصـــأيیملـــك ئم الالقـــاالِنظـــامأصـــبحَ ف

.لقمعیة ااألمنیةاألجهزةاهرساملتي تُ اه اكر إلالقسر و ائل اوسإلىستندة لمُ العسكریة ا

األولرف الـرئیس عـاوحتـى مقتـل نيالثاتشرین 18ك منذانذآئمالقاسي السیاالِنظاموقد مرَّ 

لیبه حســب اســأمــنن فــي كــل مــرة یغیــر احــل كــاة مر عــدّ بِ 1966نانیســ13فــيهتــئر ادثــة طافــي ح

:حل فيالمر اوتتمثل هذه خلیة للبلد،الدالظروف اسي و السیالوضع ات امتطلب

نيالثــان تشــریمرحلــة مــن لاســتمرت هــذه احیــث :األطــرافثــي ف عســكري ثال ئــتالاتشــكیل .1

سي السیادت للوضع لتي تصامیع المجامن ف ئتالالااهذتكونو ،1964ُشباطحتى1963

:وهيكانذآئدالسا
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لـــرحمن اعبـــد رف وشـــقیقه ام عـــلســـالالرئیس عبـــد ابـــلُمتمثلـــة اة لقبلیـــاةبطـــالر امجموعـــة .أ

اً ئـداقیـة و نالمیدات القـو لاً ئـدالـة وقالوكان باركـألان یشـغل منصـب رئـیس الذي كـارف اع

دامیــة بغـــداحئــدامنصــب قشــغل ین اكــلــذياســعید صــلیبياوقریبهمــــمســة الخالفرقــة ل

.)1963راذآفي درة الصا896لعدداقیة،العر ائع الوقا(لعسكرياط انضبإلًا لر آمو 

م العـائـد القائب انلتكریتيان احردع الدفاوزیر منالً ضمت كُ لبعثییناط اضبمجموعة .ب

كم الحــاخلیــة و الداوزیــرورشــید مصــلح،ءالــوزر اهر یحیــى رئــیس اطــ، و ســلحةلمات اللقــو 

ن ء مشـــتركیهـــؤالن اكـــو ،لجمهوریـــةائـــب رئـــیس البكـــر ناحســـن أحمـــد، و مالعـــالعســـكري ا

ء ابنـأمـن كلهمو كي،اشتر الالعربي البعث اري لحزب لعسكالمكتب افي أعضاءبكونهم

.)1999:342،طـوابط(لدین اح فظة صالابعة لمحالتاتكریت مدینة 

لــركن محمــد مجیــد العمیــد امــنالً ضــمت ُكــصــریة النالعســكریة ات الشخصــیاموعــة مج.ج

لعقیـــد او ،دارشـــإلان وزیـــر الكـــریم فرحـــالـــركن عبـــد العمیـــد او ،لعســـكريالتخطـــیط امـــدیر 

س رئـــیس امـــدي خالـــركن هـــالعقیـــد او ،نالطیـــر اح ئـــد ســـالاق قالـــرز ارف عبـــد اعـــلـــركنا

خلیــــــــــةالداوزیــــــــــر لمجیــــــــــدالــــــــــركن صــــــــــبحي عبدالمقــــــــــدم او لعســــــــــكریةات ار اســــــــــتخبالا

.)2003:135سلوغلت،(

ت اوز اوتجـاألطـرافمستمرة بین تلك ت ادمامصءاجر فسة ات متناف مجموعئتالالااهذوضم

لتنســــیق مــــع ابرف ام عــــلســــالاءت جهــــود عبــــد اجــــفقــــد الــــذ،الُحكــــمبضــــین علــــى امرتكبــــة للق

لتكریتيان اء حرداقصإأبرزهان اك،خرآلاتلو اً حداو قعهمالبعثیین من مو اج اخر ن إلیصریالنا

ئــب رئــیس امنصــب نيلغــأُ لســنة انفــس نيالثــانون اكــبــع مــنالر اوفــي ،1963راذآ16فــي

رشــید و ،ءاللــوزر رئیســاً هر یحیــى بمنصــبه ابقــي طــافیمــ،ر وظیفــة ســفیرلبكــالجمهوریــة ومــنح ا

.)1999:345طو،ابط(نتصرلمُ ارفار عاتیلسیر مع افضلینمُ خلیة الدلوزیراً مصلح
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ــالف التحــا.2 ــین عــالثن لبعــث امــع هزیمــة حــزب ن یصــریالناء دور اجــ:نیصــریالنارف و ائي ب

عي الو اقلید لتادت فكرة افسلتصرف،احریة رف امنحهم عن أد لمقدمة بعافي الیصبحو مة التا

هرة فـــي كـــل القـــامـــع اً قربـــأكثـــره اتجـــإلبلـــد باســـة الیـــد سیاتحولـــت مقلمصـــري و التنمیـــة الخـــط 

ــــات اوشــــركرفالمصــــاممــــت ألتــــي ا1964تمــــوزســــیم امر إصــــدارء افجــــ.دین المیــــا مین ألت

قاللعــر لعربــي ابع الطــاكــد علــى أوجــرى وضــع دســتور مؤقــت ،لكبــرىاعیة الصــنات المؤسســاو 

علـن أاكمـ،لمسـتقبلامصـر فـي مـع دة لوحـلولـي أق اتفالیتبعهلعربیة الوحدة لهسعیمنوشدد 

لعربــي فــي مصــر،اكي اشــتر الاد اتحــالار اعلــى غــر ســياحــزب سیتأســیسلتــهرف عــن رغباعــ

لمصـریة ات المؤسساقیة مع العر ات المؤسسابقة امطإلىیهدف اً منطقیءً ار جإعّدهُ األمراوهذ

.لبلدینافعلي بین لاج اندمالاتحقیق قبل

بة لتــي تتمتــع بصــالالدولــة انَّ أل،اً جــداً ن مختلفــارف كــام عــلســالاقــع فــي نظــر عبــد الو الكــن و 

كل المشـار وجـود اسـتمر الوذلـك دوم طـویالً ت لتناكاحسب ظنه مبمصر لن ببهاشتنس ماوتج

ــااألكــرادمــع  رف اعــالــذي دعــااألمــر، 1964لمتقطــع فــي صــیفال القتــاتجــدد بت لتــي تجل

ني ارز البـات مـع اوضـافـدخل فـي مفة،یملسـلائل الوسـاباألكـرادمـع هربحء انهإبتهرغبعالنإل

.)243-2004:242،تریب(رالناق طالإق على وقف اتفالاب1964م اعُشباطهت في نتا

لمتحــدة العربیــة الجمهوریــة التقــرب مــن لرف ام عــلســالاعبــد اتخــذهالتــي ات اءاجــر إلاأنَّ اكمــ

خیــر قــدألاكــون ،صــرالنالتوجــه لــدى عبــد اصــر لــم تلــق نفــس النال عبــد الــرئیس جمــادة اوقیــ

حیـث .قالعـر الوحـدة مـع ابمشـروع اً جـدیفهـو لـم یفكـرامـع سـوریة لـذلمرةارتدع من تجربته ا

ـــاكـــصـــرالناعبـــد نَّ إ ـــة احاً مـــادرك تمن ی ـــدار اســـتقر الاعـــدم ل ـــر أوقـــد م،اخلي للنظـــال موقـــف ث

اخـذو أفد اصـریین فـي بغـدالناقـوة ف اضـعإلأدىبشـكل كبیـر لوحـدة اه اجـتِ لمصـرياس احتر الا

حتـــى الِنظـــامصـــریین و النات بـــین افـــلخالاتدازداوقـــد، 1965ئـــل او أســـبهم منـــذ ایخســـرون مك
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ـــرئیس األمـــروصـــل  ـــة امحإلـــى صـــریین النالمحســـوب علـــى اق الـــرز ارف عبـــد اء عـــالـــوزر اب ول

لقمـة ارف لحضـور مـؤتمر ام عـلسـالالـرئیس عبـد امـن تغیـب اً مسـتفیدالُسـلطةء علـى ستیالالا

ب نقـالالاولة اف محاكتشالكن،1965م الول عأی13لمنعقد في او ءالبیضار الدالعربیة في ا

ـــد اعـــدفـــع  ـــارف عب ـــة نقطـــة الحاهـــذه نـــت اكو ،قالعـــر ادرة امغـــلنـــه اعو أو زقار ل ـــةدث نفـــوذ لانهای

.)2003:138سلوغلت،(الِنظامخل اصري دانلا

ن لوحیـدیام اكّ لحُ اء قبیلتهابنأط من الضباربه اقأو رفام علسالاد عبأصبحَ :لقبليالف التحا.3

لـرحمن الـدكتور عبـد ارتقـى اافیمـ،دلـبالاق مـن الرز ارف عبد اهروب عبعدصًة اخلدولةافي 

عیـة الدفاسـة السیات أصبحو ، لثورةادة الوطني لقیالمجلس احل جرىو ،الُحكومةسة ارئلز البز ا

لوقـت ان یسـمح أوقبـل ،وطنيلـاع الـدفاص مجلـس اختصـاخلي من الدامن ألاف على اشر إلاو 

نانیســـ13فـــيرف ام عـــلســـالاعبـــد فيتـــوُّ مجـــهانفیـــذ برنلكثیـــر لتان یفعـــل أبـــء الـــوزر المجلـــس 

صـفحة طـوى موتـهُ ف،قالعر اجنوب في صفة رملیة اعلاتعرضهبعد ئرته اتحطم طثر أ1966

.)349-1999:348طو،ابط(ق اسي للعر السیاریخ التاخر من آفصل 

ة سـاقه فـي رئلشـقیاً ة خلفـلـالوكان باركـألارف رئـیس الـرحمن عـاب عبـد انتخـاثر ذلك تم أعلى 

لـذي از البـز الـرحمن المنصب عبـد افس معه على ان تنأبعد 1966نانیس16في لجمهوریة ا

خـرین عبـد آلارشـحین لمامـن أيو أنیة لعـدم حصـوله الثاب انتخالادورة منب انسحإلال فضّ 

علـى مرشـحهم اصـرو أط الضـباأنَّ اكملثلثین العقیلي على نسبة العزیز اعبد رف و الرحمن عا

ز البـــز ادة تكلیـــف اعـــإتـــم و ،)1974:351،خـــدوري(خیـــه ألاً خلفـــرئیســـاً رف اعـــلـــرحمن اعبـــد 

ضــيالقالدســتورابعمــالً رفالــرحمن عــالــرئیس عبــد اب انتخــالجدیــدة بعــد االُحكومــةلتشــكیل 

.جدید جمهوریة ب رئیس انتخابعدالُحكومةلة استقابوجوب 
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سبة المنالظروف ات أقلیمیة هیإلایة و خلالدامل العو امجموعة من لخُ اتدنَّ أحث الباویرى 

یمكن، حیث سمالكریم قاء عبد الوزر اة برئیس حاطالاو 1963م اعُشباطمن من الثاع ثورة ندالال

:تيآلاباهلامجإ

ار بهن یمُ التي كاروف ظللت ولیدةً ءاجعي منظم اهي عمل جم1958تموز 14ثوره نَّ إ.1

ته اداجزء كبیر من قیوباألحرارط الضباتنظیم ام بها، فقرالثو اء ادعاوذلك بحسب قالعر ا

.سم بمفردهالكریم قاعبد اعده ولم یقم بهاوقو 

ه ءُزمالاً دت بیده مجرِ احیلصالاجمع و ر القر اعة اعلى مركز صنسم الكریم قاعبد ذ استحو انَّ إ.2

ء الوزر اهو رئیس أصبحَ ف،الُسلطةد بتفر مُ توراكتدِ إلىمن زعیم للثورة یتحولجعلهُ ،امنه

إلىلهُ احأت و احیلصالادة السیاولم یمنح مجلس ،لمسلحةات ام للقو العائد القاع و الدفاووزیر 

لوطني المجلس اتأسیسلَ عطّ اكم،شریعیةتسلطة تنفیذیة والالاجهة شكلیة لیس بیدهاو 

عیاناألب و النو اوحل مجلسي ، األحرارط الضباعلیه في تنظیم اً ن متفقاكلذيالثورة ادة القی

.ب جدیداب مجلس نو انتخالل المجالملكي ولم یفسح اكم للحُ 

تموز 14ت ثورةاداغیة تصفیة قیسجن بُ لاو اإلعدامم احكأسم الكریم قاعبد صدرألقد .3

شخصیة أيت التصفیاشملت قد و ،األحرارط الضباتنظیم أعضاءه و ئمن زمال1958

لسجون اهم لبعضهم وزجهم بلتُ اسم، فلفق الكریم قاعلى صوت عبد اوطنیة یعلو صوته

ت، التصفیابیة كذریعة لهذه نقالالاف الشو اب الوهاحركة عبد خر مستغالً آلالبعض اعدم أو 

أیضاً ، وجيءلملكياالِنظامن اركأكمة احبمُ الُعلیاصة الخالعسكریة المحكمة امتاذ قإ

مسؤولین في انو اكنهمأمجرد لن و لكثیر اعدم أر و القر اقة بمركز لكثیر ممن لیس لهم عالاب

.لملكياالِنظام
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طنین المو الدولة و امن ألعبث بلته الیشیلشیوعي ومِ ال للحزب المجاسم الكریم قاعبدلقد فسح.4

،م حكمهاخر یوم في نظآإلىریة الجیش ومستشارة و الوز امة في الهاصب المناوتمكینهم من 

ل عنف كقتل اعمأب ارتكالشعبیة باومة المقاة بالمسمالشیوعیة ات الملیشیامت اقاكم

همة ادم بمُ القیاو ،ءالكهرباعمدة أرع وتعلیقهم على الشو الكثیرین باوسحل وتعذیبهم رضیهم امع

ت اوز ازر وتجامجتحدثاكم،العبث بهات و المعسكر الحكومیة و ات المؤسسااحتالل زل و المنا

خلیة الداة لدولاسة ابسیلشیوعیونالعبو هذا،لموصل وكركوكان في انسألاعلى حقوق 

نت التي كاوحدة عربیة و أيو تحقیق ألعربیة الدول ارب مع اتقأيحدوث ارجیة ومنعو الخاو 

.لثورةایل من لكبرى للنَ القوى اضرورة للوقوف بوجة ّدهالتي تعاهیر الجماحلم 

ق عن العر اعزلت تهاساسینَّ أسم باقلكریمارضین لُحكم عبد المعالدى تاعاقنتوفرت.5

لجمهوریة ادة مع لوحالعربیة ووقوفه ضد الوحدة انه بامأیلعربي بسبب عدم الیمي قإلامحیطة 

ته اقعلى عاليسلبثرأ1961م اعاً لكویت عسكریاضم ته ولالمحناكا، كملمتحدةالعربیة ا

لعربیة مثل الدول العدید من اسیة مع الدبلوماته اقق لعالالعر ابقطع ءاً دت سو ازدالتي العربیة ا

ق من العر اء عضویة الغإإلىاألمرنتهى به اردن، و ألالسعودیة و الكویت و او امصر وسوری

.1961م اخر عاو ألعربیة الدول امعة اج

ت جذریة سریعة نحو اتغیر دُّ عنت تُ التي كات ار القر ابعض لفظة المحالدینیة اجع المر اد انتقا.6

نون ات قار القر اه شهر هذأومن ،ئريالعشالدیني و ارف لعُ اتتمسك بلتي ادولة لانیة اعلم

ة امي ومستوحسالإلالتشریع اسعة بعیدة عن او اً ة حقوقأللمر ضمنذيلالشخصیة ال احو ألا

نت التي كاعیةالزر اضي ار ألانتزع لذياعي الزر اح صالإلانون اوق،ركسيالمالفكر امن 

.حینلفالاعلى اعیین ووزعهاقطالائر و العشاكین وشیوخ للمال
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1968م اعتموزبع عشر مناسلاثورة :لث الثالمطلب ا

تنفیـــذ بعـــد1968م اعـــتمـــوزبع عشـــر مـــن الســـافـــي الُحكـــمإلـــىلبعـــث ادة حـــزب عـــو ءت اجـــ

مـن عبـد افیهـصخـاللام تـحیث تموز17صبیحة یوم في ىاألولتین، حلمر على و ثورتهم لبعثیین لا

ونیـه اع بعـض معمـلثـورة اء علـى القضـال احتمـامـن اً وخوفـاً ُكرهـلف التحاعد وذلك ب،رفالرحمن عا

هیم ابـر إ و لعسـكریةات ار استخبالامدیر النایفق الرز اعبد وهم كل من، امرهأبان علمو أبعد لمقربین ا

لحرس الملحقــة بــات ابالــدبامــر كتیبــة آناوســعدون غیــدلجمهــوريالحــرس امــر آوودالــدالــرحمن اعبــد 

رفي العـــاالِنظـــامیـــنهم رجـــل ن عأیحملـــون رتبـــة مقـــدم وســبق انو اثـــة كــلثالادة القـــاء وهـــؤال، لجمهــوريا

النــایفق الــرز اعبــد فغــداصــلة قربــىالنــایفلــه بنــت اكاكمــءه، اصــدقأبق ســعید صــلیبي كــونهم الســا

.لجمهوري الحرس امر آن اسعدون غیدع و اللدفوزیراً وود الداهیم ابر إ ء و الوزر لرئیساً 

ــ ثــة مــن لثالادةالقــالبكــر وعضــویة احســن أحمــدســة الثــورة برئادة اثــم جــرى تشــكیل مجلــس قی

لحكومیـة وهـم كـل اصـبالمنابعیـدین عـن ان لم یكونـو رو خآثة ضیف لهم ثالأُ بق و الساالِنظامن اعو أ

لـذي التكریتـي ان الفریـق حـرداو خلیـة،الدارة اسـتلم مسـؤولیة وز اي لـذاش الح مهـدي عمـالفریق صانم

اوقد تمتع هذد، ادموقع بغلاً مر آأصبحلذي اب اشهداوحمّ ن،اركألالجویة ورئیس اللقوة اً دئاقأصبح

.هأعضاءلعسكریة بین اط بالرو ال دة مطلقة وذلك من خالالمجلس بسلطة قیا

جـرى عـزل عبـد لثـورة، اعلـى سـبوعین أبعد مرور أي1968م اعتموز30یومصبیحة وفي

حیـث لنـدنإلـىدر اغـاومنهـانیاسـبإإلـىالنـایففي ونُ اوود من منصبیهمالداهیم ابر إ و النایفق الرز ا

ك اهنق العر امنصب سفیر ابعدهشغل لیردن الاء في البقاوود بالدار مِ أُ افیم،1978م اله عاغتیاتم 

.)160–2003:158سلوغلت،(1970م اععداتقحیَل على أُ ن أإلى
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ت التشــــریعانین و القــــو ال ة مــــن خــــالالُمعاصــــر قیــــة العر الدولــــة امــــح تطــــور مالبــــرزت قــــد و اهــــذ

فـــي اتهاطابـــرز نشـــأمـــن تنـــاك،1968تمـــوز17ســـي لثـــورةالسیاالِنظـــامام بهـــاتـــي قـــلال اعمـــألاو 

لتـي السـدود اء ام بنـاتمـإعبـر لـري ام بموضـوع اهتمـالاجـرىحیـثعيالزر اح صالالالري و اتالامج

ولـت احاكمـ، )1976:54ف،الصـحا(ریع جدیـدةالبدء بمشـاق قبل العر ال التشیید في شمانت قید اك

، 1958مادر عالصالقدیم اعي الزر احصالإلانون المترتبة من تطبیق قاكلامشلاتصحیح الُحكومة

میـة لتناج وربـط انتـإلادة احـین وزیـلفالاع اوضـأتحسـین أجلمن 1970ماعنون جدیداقإصدارتم ف

.1994:9دي،احم(لمدن الریف و افي  (

ت شركة الیمیم عمأر تاقر إصدارلثورة على ادة امجلس قیقدمَ أیةلنفطاتاعالصنالاوفي مج

لــنفط ات الح شــركامیم مصــأبتــ1973فــي ســنةاعقبتهــأ، 1972ن اُحزیــر مــن األولق فــي العــر انفــط 

، ثـم )1973األولتشـرین 21قیـة فـيالعر ائع الوقـاجریـدة میم، ألتـار اوثیقـة قـر (لهولندیة، اة و یكیاألمر 

لمتبقیــــــةااألجنبیــــــةت الشــــــركالــــــنفط فــــــي الح امیم مصــــــأبتــــــ1975ماخیــــــرة عــــــألالخطــــــوة اتخــــــذت ا

.1975:238س،العبا( (

1975-1971ى األولـــة لخمســـیااهـــتفـــي خطالُحكومـــةلتصـــنیع فقـــد شـــددت ال امجـــفـــي امـــأ

ولتــــه ألــــذي اعي الصـــنامج البرنــــاعطـــى أا، كمــــعیةالصــــناریع المشـــاعلــــى 1980-1976نیـــة الثاو 

م، العـاع القطـامـع زن التوسـع بحیـث یتـو الـه باص وسـمحو الخـاع اللقطاً زمة دور لالااألهمیةالُحكومة

ُیسـمىن اص وكـالخـام و العاعین القطاون بین التعان یقوم على اد كلبالالث برز في اع ثاك قطاوهن

.مةالعاصة و الخالملكیتیناحلقة وصل بین ع القطااهذُعدَّ لمختلط وقد اع القطاب

أحمــدشخصــیة مــن لاة یــارعلالــذي تمتــع بام حســین المرحلــة بــرزت شخصــیة صــدال تلــك خــال

هنفـوذتكـوینإلـىجتـه ات حایلسـتیناعقـد من األوللنصف امع مرور م اصددرك أقد و لبكر، اسن ح

مـن ألات و ابر المخـاجهـزة ألبعث وتطـویر عمـل امة في حزب الهاته ال قدر استكمالدفعه ا، ممصاخلا
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مــح شخصــیته ت مالألدولــة، ثــم بــدالكبــرى فــي ااألجهــزةشــرة علــى جمیــع امبلاغیــر وتوطیــد ســیطرته 

ته اطامجـــــه ونشـــــاشـــــر علـــــى بر المباف اشـــــر إلامـــــه بالتخطـــــیط وقیادة تنظـــــیم مجلـــــس اعـــــإبعـــــد تبـــــرز

.)1976:189ججي،الكا(

لحــــزب الـــدى مضـــة اففــــي ظـــروف غ،م حســــین عنـــد حـــد معـــینات صـــداطموحـــولـــم تتوقـــف

م حســـیناتـــولي صـــدى، جـــر 1979م اعـــتمـــوز17لدولـــة بـــذكرى ثـــورة ات الاحتفـــاء اثنـــألشـــعب، و او 

دة اقعــه كــرئیس مجلــس قیــامو فــة اكبكــر مــن لارئیس لــلجئــة المفالة اســتقالاثــر أى ســة علــالرئامنصــب ل

نیـــة امكعـــن إتعقیـــه صـــحیة أســـبابوجـــود لوذلـــك،لبعـــثالقطریـــة لحـــزب ادة القیـــامـــین ســـر ألثـــورة و ا

رأىوقــد ، )1979:23م،عــالالارة اس وز اكــر (طــة بــه و لُمنام المهــاولتــه اء دوره وُمز ادأر فــي اســتمر الا

لنظـر بـین ات اف وجهـختالاتتعلـق بـسـبابءت ألالة جـاسـتقالاتلـك أنَّ م حسـین بـاصدلرئیساء اعدأ

ت شــِهدَ لتــي ارانیــإت مــع اقــلعالاو الوحــدة مــع ســوریایتعلــق بامــامنهــ،ئل عدیــدةاحــول مســلــرجلین ا

.افیهمور ألالید الخمیني على مقاوسیطرة رانیإه ام شاسقوط نظنفسه م العال خال

قیــة العر الحــرب اع نــدالالعســكري بعــد التصــنیع ال افــزة ملحوظــة فــي مجــد قلــبالات شــِهدَ و اهــذ

ویـــدعم یخـــدم الحربـــي بمـــاج انتـــإلات امختلـــف فقـــر لدولـــة علـــى ااركـــزت فیهـــ،1980ماعـــاإلیرانیـــة

مـح ترسـم مالبیـة اجیإت افق مؤشر ألافي لدولة او لحزب ادة اقیلم ترلعسكریة، حیث ادة القیاتاتوجه

لیــة المات اقــدر لامــل اكاســتنزفت فیهــات اني ســنو ابعــد مضــي ثمــالإ،رانیــإمــع قریبــة للحــرب نهایــة

أجــلمـن األجنبیــةلعربیـة و الــدول امـن ت لتســهیالاو لقـروض اللجـوء لطلــب اإلــىاضـطرهااللدولـة ممــ

.)211-1985:210خدوري،(حنة الطالحرب اتلك مة زخم ادإ
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ق اللعـر یكـياألمر ل حـتالالالغایـةد لـبالالتي حكمت او 1968تموز17ثورةأنَّ حثالباویرى 

:ت محلیة خطیرة تمثلت فـيجهت مشكالاو 2003نانیسسع من التافي

لدولــة اقــي مــن العر االُمجتمــعلشــیعي فــي ان لمكــوّ الشــدید لــدى اء اســتیالالــة مــن احصــول ح-

.1963ُشباطمن منالثامنذ ثورةالُسلطةمن ء اقصإلالة اسهم بحاحسإبسبب 

.بینهم ادیولوجي فیمیألاع الصر البعث و ات حزب ادالشخصیة بین قیات افسالمنا-

لدولة ان افقدلغایةالتي لم یجر حلهاة لكردیالمشكلة ات اتأثیر لدموي من النزیف ار استمر ا-

ــــى عاقیــــة ســــیطرتهالعر ا ــــة كردســــتامــــل ــــي منطق رة ادإلاب انســــحاق بعــــد العــــر ان ایجــــري ف

غـــزو ث احـــدأبعـــد 1991م انیـــة عـــالثاخلـــیج لاب حـــرب اعقـــألمنطقـــة فـــي الحكومیـــة مـــن ا

.ها حاجتیاو لكویت ا

.ريادإلاد الفساهرة اجور وتفشي ظألاتب و الرو امن قلة دولةلايموظفع اقطة انامع-

م امنتصـف عـاإلیرانیـةقیـة العر الحـرب اخوض بسبب شي المعادي و اقتصالالوضع اتردي -

لخلــیجازمــة أع نــدالابعــد لشــعب او مالِنظــاعلــى ةضــو فر لمالدولیــة العزلــة الــة احو ، 1980

ثــر مــدمر أمــن ن لــهاكــاممــ1990بآني مــنالثــاقــي للكویــت فــي العر اح اجتیــالاو نیــة الثا

.اً رجیاوخاً خلیادقي العر االُحكمم انظعلى 
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لجمهوريالملكي و االُحكممي افي نظالُسلطاتقة بین لعالا:لث الثالمبحث ا

وكیفیـة الُمجتمـعیة فـي سـالسیاالُسـلطةتفسـیر وتبریـر امنهـقصـدُ ة یُ عیـاجتماهرةً الدولة ظاعدُّ تُ 

تحقیق أجلمن عةالجماسم اباتهرساملمالُسلطةلیهم إند ستُ اً دافر أكمون الحاأصبحوقد ،امهاستخدا

.)1969:18لیلة،(ام لهالعالنفع ا

ســـیة السیاســـؤولیة لمامـــنحلتشـــریعیة االُســـلطةتق اقـــع علـــى عـــقـــي یالعر اســـي السیاالِنظـــاموفـــي 

نون القـاألملكي هیاالِنظام، ففي اد ونصوص دستوریة جرى سنهالتنفیذیة، وذلك بموجب مو اللُسلطة

تي أء یـالوزر اموقع مجلس نَّ إلجمهوري فاالِنظامفي امأم بذلك، الضروریة للقیات انالضمااألساسي

لثـورة سـلطة تشـریع تعلـو ادة امجلـس قیـبعـة، ولالر الجمهوریة ام الثورة في هیكلیة نظادة ابعد مجلس قی

بـین اقة مـلعالال ختالاإلىأدىا، وهذءالوزر الوطني وسلطة تنفیذ تعلو على مجلس المجلس اعلى 

لجمهوریـة وهــو احـد هـو رئــیس ابیـد شــخٍص و انمـإ حـدة بــل و الـیس فـي جهــة و ادمجهــٕالـىو ، الُسـلطات

تحریــك أنَّ حــظ یالاكم، كمــالحــالحــزب امامــین عــأء و الــوزر الثــورة ورئــیس ادة انفســه رئــیس مجلــس قیــ

نَّ إ، بـل وري لـم یـتملجمهـالملكـي و االُحكـممي التشریعیة فـي نظـاالُسلطةسیة من قبل السیالمسؤولیة ا

ینســجم انون بمــالقــالملكــي، وجــرى تطبیــق العهــد ان ابــإت عدیــدة ان لمــر البرلمــامــت بحــل اقالُحكومــة

ولم ، )1981:21لزبیدي،ا(ین الِنظامفي لتشریعیة اُسلطةالعلى التنفیذیة وتغلیبهاالُسلطةلح اومص

ابتشـــكیلهأير لــیس لـــه ارة مثلمـــالــوز الثقـــة مـــن اب ســحب النـــو ال بمقـــدور مجلــس الحـــاقــع ایكــن فـــي و 

:اهممطلبینعبر الُسلطاتقة بین لعالاول المبحث على تنااسة في هذالدر استعمل و اهذ، اً مطلق

لملكياالُحكمم افي نظلطاتالسُ قة بین لعالا:األولطلبلما

لجمهورياالُحكمم انظفي الُسلطاتقة بین لعالا:ني الثاطلبلما
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لملكياالُحكمم انظفي الُسلطاتقة بین لعالا:األوللمطلب ا

نــت التــي كالمقلقــة ات المعلومــاء اجــر نیــةالبریطاللحكومــة اً باضــطر ا1920ثــورة عنــدالاحـدث أ

،األحــداثمــل مــع التعاحــول طریقــة أيالر بــلكبیــر اف لخــالامــن لــةاححصــولو ،دامــن بغــدالیهــإتــرد 

ئل البـــداخـــرى مـــن بـــینأخطـــوة أيذ اتخـــاقمـــع قبـــل ن تُ أیجـــب ق العـــر افـــي لثـــورة اأنَّ واضـــحاً ن اكـــف

نیــة وتــرك فكــرة البریطائر الخســاف اقــأیىاألولــلدرجـة ابنــت تســتدعي التــي كاهــي و ، كانــذآمطروحـة لا

ء عـــن لجــالامــن ثــم و 1920نانیســ25لمتحـــدة فــيااُألمــمر عصــبة ابموجــب قــر لمعلــناب انتــدالا

،لنظــرازفــة تســتحق امجارهــاعتبابممكنــاً ن اكــاذإلعمــل علــى تنصــیب حكومــة وطنیــة امــعق، العــر ا

لمنــدوباتعیــینوتــم ،قالعر احكومــة وطنیــة بــإنشــاءأجــلء مــن اعبــألائي بتحمــل النهــاأيالــر فتبلــور 

تشــرین 11د فــيابغــدإلــىوصــوله فــورابهــشــرع حیــثلمهمــةاهلیقــوم بهــذرســي كــوكس یبميالســا

ون مــع التعــابرقیة و لشــالســكرتیرة ا)Gertrude.Bell(*جیرتــرود بیــللســیدةابتكلیــف 1920األول

Harry(فیلبيري اهر المستشا Phillby( ،بلـة اقیین لمقالعـر امـن ء اوجهـء اسـمأم ئمـة تُضـاد قاعدإل

سـتقر علـى تشـكیل اأيالـر أنَّ الإق، العـر امتـه فـي اقإزمـعلمُ اكـمالحُ ماحـول نظـول معهـمالتدكوكس ل

.)2007:31لوردي،ا(نيكیاللالرحمن اعبد ف اشر ألانقیب استهارة مؤقتة یتولى رئاوز 

نــــت اكحیــــث، 1920األولتشــــرین 25فــــيلمؤقتــــةاومــــة لحكلنــــي لكیالاتشــــكیلثــــر أوعلــــى 

ني لحـین تشـكیل البریطـامي السـالمنـدوب ابتوجیـه مـن لدولـة العمومیـة فـي ات اجبـالو ام بالقیااوظیفته

لتــي االُحكومــةه فــي شــكل أیــر قــي لیبــدي العر الشــعب ام امــألطریــق امهــد لــذي یُ ا، يتأسیســاللمــؤتمر ا

.)1988:23لحسني،ا(دللبالاألساسينون اقلاوكذلك یسن ایرغب فیه

ضي المالقرن ات اعشرینیفي ني البریطامي السارة للمندوب امستشقالعر اعملت في نیةابریطومستكشفةحثة اب:بیل جیرترود*

من وكانت ، ىاألوللمیة العالحرب اعه بعد اوضأفي ترتیب األهمیةلغ اباً ولعبت دور 1914م اق عالعر اإلىءت اج

.قالعر اني في هندسة مستقبل البریطامي السالمندوب ان اعو أهم أ
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األساســينون القــاأصــبحن أبعــد 1925م اعــراذآن مــنلعشــریادي و الحــاحــدث فــياوهــو مــ

،1921مالعـرش عـاعتلى الذي ااألوللملك فیصل اوتوقیع يتأسیساللمجلس افقة ابموجب مو نافذاً 

:اسیین هماسأن أیئه على مبداحتو انون كشف عنالقااهذ

لشــعب مــن افقــة ابمو اً رهنــهــاءاوبقالُحكومــةم اجعــل قیــكونــهُ طیــة ادیمقر مســحةً الِنظــامعطــى أ.1

.لمنتخبالتشریعي انفیذیة للمجلس لتاالُسلطةخضع أنه إأين،الملبر ال ممثلیهم بخال

لتشــریعیة ائیة و القضــاالُســلطاتلفصــل بــین احیــث تــم ،الُســلطةلتنویــع فــي التخصــص و اعتمــد ا.2

Check(لتقییـد ازن و التو ام التنفیذیة وكذلك عمل بنظاو  and Balance(يألسـمح یاللـذي ا

.خریینألُ السلطتین ات ارسامعین بمبقدر مالإلتدخل اسلطة ب

إلــىأدىيقــالعر الملكــي االِنظــامفــي ظــل الُســلطةة رســامتبــع فــي مالــذي اســلوب ألاأنَّ غیــر 

نـت التـي كاعـد القو الخلـل فـي اء امـن جـر وذلـك لتقلیدیـة، اني البرلمـاالِنظـامسـس أُ عـد و اعـن قو هفانحر ا

الدولـة فیهـان یكـون دور رئـیس أتتطلـب تنـالتـي كاو بالنـو امجلـس رة و الـوز او لملـكامن قبل رساتم

الُســلطةرسـةاممن تكــون أبـد ن، حیــث الالبرلمـاو رةالـوز اتتمتـع بــه نــت اكامـلِ اً ســاقیاً وضـعیفاً محـدود

.ن البرلمام امأالذي یتحمل مسؤولیتهاء الوزر ارئیس لفعلیة من قبلا

بنــى علیــه لــذي تُ ارزة البــاســس ألاحــد أن البرلمــارة و الــوز ادل بــین المتبــاالتــأثیرون و التعــاویشــكل 

ن البرلمـاو نین،القـو اح اقتـر ال لتشـریعیة مـن خـالاالُسلطةت اطاهم في نشارة تسالوز انیة، فالبرلمام ظُ لنُ ا

رة الــوز اتســتطیع ا، كمــادهــاعتماو نیــةالمیز اقشــة التنفیذیــة عنــد مناالُســلطةل اعمــأرة فــي الــوز ایســهم مــع 

ت اء حـــق حضـــور جلســـا، وللـــوزر او تعطیلهـــأتـــه اجیـــل دور أن عـــن طریـــق تالبرلمـــالـــتحكم فـــي عمـــل ا

لتحقیــق معهــم، ابهم و اســتجو اء و ازر لــو اإلــىســئلة ألان حــق توجیــه ا، وللبرلمــاخلهــالتحــدث دان و البرلمــا

ت ابـانتخالاء اجـر إ ن و البرلمـارة تملك حق حل الوز اف، خرآلاه اتجاً رة حقالوز ان و ارلملباویمتلك كل من 

حقــق لة وبــذلك یتاســتقالاتقــدیم علــى ایرغمهــرة لالــوز اة عــن لثقــالــك حــق حجــب تن یمالبرلمــالجدیــدة، و ا
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م اقــــي لعــــالعر ااألساســــينون القــــاول اتنــــو ، )67-2004:66لجــــدة،ا(نيالبرلمــــاالِنظــــامزن فــــي التــــو ا

:لیة التاد المو ال خالمنالُسلطةت ادة ومقومالسیامفهوم1925

،زل عـــن شـــيء منـــهایتنـــوالأیتجـــز الاهـــلكُ رة مُ دة وهـــي مســـتقلة ُحـــات ســـیاق دولـــة ذالعـــر انَّ إ.1

رة الـوز الملك و اهي الُسلطةسر امت تاث هیئوتوجد ثالبـــي،انیاثیة وشكلهاملكیة ور اهكومتوحُ 

.)األساسينون القانیة من الثادة الما(ب النو او األعیانلذي یضم مجلسي ااُألمةومجلس 

ودیعـــة لـــه حســـین لاللملـــك فیصـــل بـــن اهـــاعطأ،مـــةلدســـتوریة لألُ اقیـــة العر المملكـــة ادة اســـینَّ إ.2

رشد ألتنتقل انهإفال شغورهالملك وفي حاء ابنأكبر من ألابن الهد للعاة یوتكون وال،ولورثته

عدُّ ویُ ث،انإلاء دون ابنألاذكور من لابةمحصور وهي،لملكاء ابنأكبر أء ابنأقي من ارجل عر 

.)األساسينون القامن25دةالما(ول وغیر مسؤ اً لدستور مصونابموجب لملك ا

فقـة رئـیس امو و ول لمسـؤ ار لـوزیاح اقتـر اًء علـى ات ملكیة تصدر بنادار إلملك سلطته بایستعمل .3

نَّ إفــوبنــاًء علیــهء الــوزر اإلــىلملــك الدســتور مــن اقلــت بموجــب لمســؤولیة نُ انَّ إفــالــذء،الــوزر ا

ن أســیة و السیامور ألابـدخل تـلابعـدم هیلزمـألمبـدااوهـذ،اً ئیـاو جنأاً سـیاول سیك غیـر مسـؤ لملـا

ل خبرتــه فــياســتعمایمنــع مــن الاهــذنَّ أالإ،مــةالعاایالقضــاء از إمطلــق لاد احیــلاعلــىیظــل 

.)األساسينون القامن 27دةالما(ء اد للوزر ارشإلالنصح و اء اسدإ

ب ادنتـاه اتجـانیـة البریطاسـة السیافـي اً كبیـر اً حدث تغییـر أ1920ع ثورة ندالإنَّ أحث الباویرى 

لدولـة بتوجیـه مـن ات اجبـاو م بالقیـااتكـون وظیفتهـتنصیب حكومة وطنیة للتحول نحواق ودفعهاعر لا

ه فـي شـكل أیـر بـدي لیُ لشـعب ام امـألطریق امهد لذي یُ ايتأسیساللمؤتمر اعقدلغایةمي السالمندوب ا

م اقیــمــن جعــل طیــة كونــهُ ادیمقر مســحةً الِنظــامعطــى ألــذي ادللــبالاألساســينون القــاوســنالُحكومــة

زن التـو ام اعمل بنظـلاو الُسلطاتلفصل بین اد اعتمالشعب، مع اُممثلي فقة ابمو اً رهنائهاوبقالُحكومة

.خریینألً السلطتین ات ارساممعین في بقدر مالإلتدخل اسلطة بيسمح ألیاللذي اتقییدلاو 
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لخلل ابسبب ،لتقلیدیةاني الملبر االِنظامعد اف عن قو نحر االُسلطةِتلك ة رسامسلوب مأنَّ أالإ

تنالتي كاو ب،النو امجلس رة و الوز او أو من ناَب عنُه بالوصایة لملكابل من قِ ارستهاُممأسالیبفي 

ن أو ،نالبرلماو رةالوز اتتمتع به املاً ساقیاً محدودأو من مثلُه بالوصایة لمِلكان یكون دور أبتتطلب 

لنصـــح اء اســـدإل خبرتـــه فـــي اســـتعمانیـــة امكإمـــع ،مـــةاعلاایالقضـــاء از إلمطلـــق اد احیـــلاعلـــىیظـــل 

لـذین یتحملـون اء الـوزر اء و الـوزر ارئـیس بـللفعلیـة مـن قِ االُسـلطةرسـةان تكون ممأ، و ءاد للوزر ارشإلاو 

اوهـذاً ئیـاو جنأاً سـیاول سین، وهـو غیـر مسـؤ البرلمام امألیهم إلملك امن اً لمنقولة دستوریالمسؤولیة ا

.سیة السیامور ألابتدخل لابعدم هیلزمألمبدا

التـي یقـوم علیهـازنـة المو األمبـداً رة تحقیقـالـوز الوقـوف بوجـه ابي فشل فـي النیالمجلس اأنَّ اكم

ثنــي عشـــر إت بحــل ار الــوز امــت احیــث ق،اً ن ضـــعیفابي كــالنیــالمجلــس انَّ وذلــك ألنيالبرلمــاالِنظــام

الملكـي، فیمـام الس للنظـالمجـاِتلـك اكلهقـد ُتشـيتـلات الاشـكإلاو ألقلـق اص مـن للخـالاً بیـانیاً مجلس

، األساسـينون القـاء فـي اجـامـإلـىد اسـنتالاباطهاسـقإو أرة الـوز اجهة ابي عن ُمو النیالمجلس اعجز 

.لملكي االِنظاموبذلك تحققت هیمنة تشریعیة للمِلك في ظل 
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لجمهورياالُحكمم افي نظالُسلطاتقة بین لعالا:ني الثالمطلب ا

كـــز ادیـــة لمر تعدُ لالـــة اح1958تمـــوز14ءت بـــه ثـــورة الـــذي جـــالجمهـــوري االُحكـــمم انظـــدَ شـــهِ 

لجمهـوري االِنظـامهلـذي وضـعالمؤقـت الدسـتور اأنَّ صـة ا، خكمـةالحاسـیة السیاالُسلطةخل اوى دلقا

ء الــوزر التنفیذیــة بیــد مجلــس التشــریعیة و اســیة السیاالُســلطةقــد ركــز 1958تمــوز27در فــي الصــاو 

:لمتمثلة في الثورة و اباقطألذي شكلته افقي التو ا

وزیــراً ء و اللــوزر رئیسـاً لمســلحة و ات اعلـى للقــو أاً ئــدابصـفته قســم الكــریم قاعبـد لــركن الـزعیم ا-

ته یشــكل مركــز نفــوذ مســتقل اوهــو بحكــم مســؤولی،األحــرارط اللضــبرســمیاً رئیســاً ع و الــدفل

.رف ام علسالابد لف لخط سیر عاه مخاتجافي األحیانویسیر في معظم 

شر عن المباول لمسؤ انظرًا لكونهیتمتع بهیبة كبیرة ناك،رفام علسالالركن عبد العقید ا-

إلــىت یرتقــي انــه بــأوكابحیــث بــدتمــوز14لثــورة صــبیحة یــوم ة لنفــذملالعســكریة الوحــدة ا

م اعــلائــد القائــب انرت بــین یدیــه فهــوالتــي صــات الهیئــاو الُســلطاتت و ادو ألابفعــل األعلــى

.)1986:57حسین،(خلیةالداء ووزیر الوزر ائب رئیس المسلحة ونات اللقو 

م بعــض ن یُضــاكــ،شــرةً امب1958تمــوز14لــذي تشــكل بعــد تفجیــر ثــورة ادة القــامجلــس -

سـة السیامي فـي رسـم ارك بشـكل غیـر نظـالمجلـس یشـاار هـذاصـو األحـرارط الضـبابرز أ

لشـؤون العمـل و الب شغل منصب وزیر اجي طالعقید نالعسكریة ومنهم اصب المناوتوزیع 

.عیة اجتمالا

ن اكـو ،ل عملهـماخبـرة فـي مجـلامعرفـة و لاباصـحأمن ء الوزر المدنیین في مجلس ابعض -

شـــطة الناســـیة السیاحـــزاباألهـــم أإلـــىئهم انتمـــاســـببلفعلـــي باالُحكـــملهـــم وزن كبیـــر فـــي 

:)1999:120طو،ابط(ك وهم كل من احینذ
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.لیةالمامنصب وزیرشغل حیث طي الدیمقر الوطني الحزب ادة اقمحمد حدید من .أ

شــغل لــذي اكي اشــتر الالعربــي البعــث اق لحــزب العــر ادة قطــر امــین ســر قیــأبي الركــاد افــؤ .ب

.للعمامنصب وزیر 

.دارشإلال شغل منصب وزیر ستقالالادة حزب احد قأمحمد صدیق شنشل .ج

لـدكتور عبـد امثـل ،لوطنیـةات الشخصـیامن عددٌ اشغلهلتي المتبقیة اریة الوز ائب الحقا.د

علــي نابــاوب،لح محمــوداومحمــد صــ،هیم كبــةابــر إ و ،ومصــطفى علــي،لجــومردار الجبــا

.لشیخ محمودابن أ

ثـــة مـــن ثالاً مؤلفـــن اكـــلـــذي ادة الســـیامجلـــس بیســـمى او مـــأســـة الرئلك مجلـــساهنـــن اكـــاكمـــ

ء نجیـــب اللــو اهســأر توقــد لجمهوریــةاســةات رئامهمــرسامــن یألمجلــس االهــذیفتــرض و ،تاشخصــی

ل اعمألادقة على المصانت وظیفتهاكانمإ و اسلطة علیةأیلم تكن للمجلس قع الو افي لكن لربیعي،ا

لــدول كقبــول اء اص رؤســاختصــالتــي هــي مــن ال اعمــألایقــوم بن اكــاكمــ،ءالــوزر التشــریعیة لمجلــس ا

لـذي یجمــع اء الـوزر ادل مجلـس اتعـلهیئـة لمفتـرض وجـودان مـن اكـو ،نـباجألاء السـفر اد اعتمـاق اور أ

سـیة السیاالُسـلطةة رسـامعه في ماندفاقل من ألاو لتخفف على ألتنفیذیة،التشریعیة و السلطتین ابین

ء الــوزر اء و الــوزر ار رئــیس اختیــادة كالســیات مجلــس اصــاختصادة ازن بزیــالتــو اامكــن تحقیــق هــذأوقــد 

ء فــي منصــبه البقــاء الــوزر المؤقــت لــرئیس الدســتور اوقــد ضــمنلتهم،اقــإن لــم تكــن إلتهم اســتقاول وقبــ

دة هیئـة منفصـلة السـیان یكـون مجلـس أمـن وبـدالً ئـه،ار وزر اختیـامة فـي التالحریة اة وله الحیامدى 

دة الســـیامجلـــس أعضـــاءن اكـــ،تهال ســـلطاســـتعماء فـــي الـــوزر اضـــد هیمنـــة وتعســـف مجلـــس اً ئقـــاوع

.)1981:228لزبیدي،ا(لمعروضةامور ألاقشون اء وینالوزر ات مجلس ایحضرون جلس
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ف اضــعإإلــىاألطــرافتلــكبــین الُعلیــاالُســلطةعلــى حرالتنــاو ذب التجــاســة اسیدت أوقــد اهــذ

فـي الي سقوطهالتاوب،1958تموز14فيامهاسس نظأن تأو لتي سبق اىاألوللجمهوریة احكومة 

م ساللاء عبد ستیالاءت بعد التي جانیة الثالجمهوریة ام امة نظاقإثم من و ،1963ُشباطمن منالثا

ت لتكـــتالابفعـــل ســـیطرة حصـــلتت الدالالهـــن اكـــت اوقـــد بـــرزت عـــدة تغیـــر ،الُســـلطةرف علـــى اعـــ

صــیغة مــن صــیغ أيء ال فــي بنــامــالاســحق كــل :أبرزهــانافكــالُســلطةســیة علــى السیات اتجمعــلاو 

أيیملـك م جدیـد الافبرز نظـلشعب،ان یجمع ممثلي ایة على برلملمبناطیة الدیمقر اسیة السیاة الحیا

لسیطرة على اثر بألتي تستالعسكریة القوىاله من لممنوح اید أیلتالشرعیة سوى ادر امصدر من مص

بعثیــاً عشــر يثنــألف مــن ألثــورة تــادة افقــد جــرى تشــكیل مجلــس وطنــي لقیــخــرى،ألااألمنیــةاألجهــزة

وتــولى بعــض الُعلیــاالُســلطةلــس لمجااهــذرسامــة تشــكیله یــامنــذ بدو ،ط قــومیین عــرباضــبأربعــةو 

دة اتـولى قیـو رف ام علسالاسة عبد الرئاحتل كرسي ا، فلحكومياز الجهاصب في امنأیضاً ه أعضائ

وهــو لبعــثامــن حــزب نالــرئیس فكــائــب انامــأ،بعثیــاً نــه لــم یكــن ألمســلحة رغــم اتالقــو امؤیدیــه فــي 

ء ووزیــر الــوزر ائــب رئــیس امنصــب نحتــل اافیمــ،ءالــوزر اســة ارئأیضــاً لــذي تــولى ار لبكــاحســن أحمــد

كثـرألالشخصـیة اناكـلقطریـة، و البعـث ادة القیـاً مـاعاً مینـأن الـذي كـاو لسعدي الح اخلیة علي صالدا

نـه لـم یصـمد طـویالً أالإ،لكبیـرةالوقـت وبـرغم مـن سـلطته اثـة فـي ذلـك لثالال الرجـابین اً تأثیر و اً نفوذ

شخصـــیة ســـبابلثـــورة ألابـــین منفـــذي لســـطح اعلـــى ت افـــلخالابـــرزت ان مـــاحیـــث ســـرعالُحكـــمفـــي 

ربة حـــول هویـــة اضـــلمتااألفكـــارفـــي أیضـــاً لتـــي تمثلـــت امریـــة آلتات الالحـــاعد اقمـــت بســـبب تصـــاوتف

.)2006:234تریب،(رته ادإ ق و العر ا

تـه یان غأل،دئ ثوریـةاة مبـأیلمرحلة عن الثورة لم یكشف في تلك ادة الوطني لقیالمجلس انَّ إ

تمـوز14ف ثـورةاهـدألـذي غیـر اسـم ایم قلكـر ام على عبد العاأيالر لیب أتل في تتمثنت الرئیسیة كا

ءت اجــانمــإ1963ُشــباطمن مــنالثــاثــورةنَّ ألمجلــس علــى ا، وقــد ركــز هــمأیر حســب انهــاوخ1958
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ذ لم یعلن سوى ادته،البعث وقاسم حزب ألرسمیة ات انالبیالم یتم تضمین اكمتموزعن ثورة اً عادف

األمـرره حكومـة اعتبـاح یعمـل بالشـعب ور اذیعـت علـى ألتـي ات انـالبیارف علـى ام عـاللسـاسم عبـد أ

ــــع یالو ا حیــــث تضــــمنت لتــــي تخضــــع لــــه، ات الالمجــــاق اضــــمن نطــــت تشــــریعیة احیصــــالرسامــــق

.مة العاسة السیاتعلقة بلمُ ات ار ار لقإاصدارنین و القو الثورة سن ادة الوطني لقیالمجلس ات احیصال

نـــه إم أ، ارة تنفیـــذهالـــوز ان علـــى وهـــل یتعـــی،تار القـــر اكلة تنفیـــذ تلـــك لمجلـــس مشـــاجهـــت اوقـــد و 

ن الــذي كــالحــدیثي ادر القــانــور عبــد أالُحكومــةإلــىایقــوم بنقلهــلســتقلة ت مُ ار اول عــن وضــع قــر مســؤ 

.)1974:269خدوري،(الُحكومةلمجلس و اصل بین لو المجلس وصلة امین سر أیعمل 

ته رســاممإلـىباإلضـافةملة اوشــاً سـعة جـدات و ارة ســلطلثـو ادة الــوطني لقیـالمجلـس امتلـك القـد 

ت اهـــدالمعالتـــي تتعلـــق بقبـــول ا1963نانیســـبـــع مـــنالر التشـــریعیة وذلـــك بموجـــب دســـتوراللُســـلطة

لمسـلحة ات امـة للقـو العادة القیـات احیلصـالباإلضافةلصلح الحرب وقبول الة احٕاعالنت و اقیاتفالاو 

لمــوظفین اء وتعیـین الـوزر ات مجلـس ار ادقة علـى قــر المصـاو التهـاقإوأالتهاســتقارة وقبـول الـوز الیف أوتـ

ص ابعفــو خــالعقوبــة ورفعهــاتخفیــف و أاإلعــدامم احكــأدقة علــى المصــالعســكریین و المــدنیین و امــن 

.1963من دستور نیةالثادةالما(وذلك بموجب  (

ظــل دســتور لثـورة فــيادة اقیــلــوطني لالمجلـس اإلــىةحــو منلماعة سـالو االُســلطاتنعكســت اقـد و 

ن مــن تخطــیط انیــة كــالثاســي للجمهوریــة السیاالِنظــامن أل،دلــبالاســي فــي السیاقــع الو اعلــى 1963

ــاالهــذالُســلطةمــنح مــنوهــو ،كياشــتر الالعربــي البعــث اوتنفیــذ حــزب  لجدیــد االِنظــامدة المجلــس لقی

لفتــــرة ال ت خــــالابــــانتخالاء اجــــر إ طیــــة و الدیمقر اة الحیــــامــــة اقإمــــه ولحــــین التــــي تلــــت قیالفتــــرة ال خــــال

أعضـاءرف مـن بـین ام عـلسـالاب صـوریة لعبـد انتخـاء عملیـة اجر إلبعـث بـام حـزب اوقد قلیة،انتقالا

رف لـم ام عـلسـالاعبـد أنَّ لـذي یعنـي بـااألمـر،للجمهوریـةرئیساً لثورة لیكون ادة الوطني لقیالمجلس ا

.لثورةاد الذي قالمجلس العضویة ؤهاستدعاتم انمإ لحزب و اقة بتكن له عال



65

سـة الحساقـع المو اوتـرك بعـض الُسـلطةرسـةاممعلـىت شـكلیة غیـر مـؤثرة الطنح ُسـمُ نهُ إاكم

هم بشــكل كبیــر فــي اســالــذي األمــر،لحزباقــة لهــم بــعالالشــخاصلمســلحة ألات القــو الدولــة و افــي 

أعضــاءلجمهوریــة وبعــض اف بــین رئــیس لخــالابــرز ان مــاســرعف،الِنظــامدة اق فــي قیــانشــقاحصــول 

م البعـث للنظـادة حـزب اط قیاسقإ لجمهوریة و الح رئیس انتهى لصالذي الثورة ادة الوطني لقیامجلس لا

تشـرین 18وذلـك فـي،امهـاشهر مـن قیأرور تسعة نیة بعد مالثالجمهوریة اوبذلك سقطت ،سيالسیا

.)99-2004:98لجدة،ا(1963األول

م جدیـد انظـماقیـو الُحكومـةغییـر تأنبـ1963األولتشـرین 18رف فـيام عـلسـالاعلن عبد أف

اً بقاعلنـــــة ســـــلمُ ا1958تمـــــوز14ثـــــورةدئ امبـــــبهـــــدف تنفیـــــذ ،لقـــــدیماالُحكـــــمم ادتـــــه محـــــل نظـــــابقی

لثــة الثالجمهوریــة ام اقیــاً لجدیــد معلنــاســي السیام اللنظــاألولن البیــاصــدر و ، )1974:294،خــدوري(

وبموجـب ،لثـورةادة الـوطني لقیـاللمجلـس رئیسـاً لـذي نصـب نفسـه الجمهوریـة ارئـیس قبـل من اً موقعو 

ثـــورة وحـــل دة اقیـــمجلـــس حیـــث عـــرض تركیبـــة ،اتهرســـامســـلوب مأو الُســـلطةن تـــم تركیـــب البیـــااهـــذ

لجمهوریـة امـنح رئـیس اكمـ،1963ُشـباطمن مـنالثـاصـبیحةفـي لمشـكل ابق السـاني لوطالمجلس ا

،اً ئیـام تتجـدد تلقاوطني لمـدة عـلـالمخولـة للمجلـس ات احیصـاللائیة تتضـمن جمیـع اسـتثنات احیصال

نون اقــإصــدارلغایــةلجمهوریــة اتلــك فــي ظــل الُســلطةة رســاممس لاســألوثیقــة كاســتثمرت هــذه اوقــد 

اً موقعناكحیث 1964نانیس22سمي بدستوراو مأ1964لسنة61رقملاذي لوطني المجلس ا

الُســلطةمتلــك الــرئیسان إاكمــ،دلــبالافــي األعلــىالُســلطةحب اصــكونــهلجمهوریــة امــن قبــل رئــیس 

م اأیبعد سبعة ل لفعاوب،وصالحیات ذلكلدستورااسلطة تعدیل هذن منح نفسهأبعد اسیة كلهالسیا

لدســتور ابميَّ ُســو 1964نانیسـ29فــيســتور جدیـد حــل محلـه ده لیعـالالمــذكور أدسـتورلاء الغــإتـم 

.لمؤقت ا
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لـــوطني المجلـــس الدولـــة و ائـــیس لدولـــة تتضـــمن ر ات امـــن ســـلطلمؤقـــت ا1964دســـتور وجعـــل 

ـــلق ـــلطةلثـــورة و ادة ای ـــة و االُســـلطةلتشـــریعیة و االُس ـــه عجـــز عـــن أالإئیة،القضـــاالُســـلطةلتنفیذی ء اجـــر إن

لــرغم مــن اعلــى بانتخــالالشــعب عــن طریــق ااهم فیهــانیــة یســاة برلمامــة حیــاقإ طیــة و ات دیمقر تحــوال

.118-2004:105لجدة،ا(1967مالعسبعةرقملاذي اُألمةب مجلس انتخانون ادور قص (

عنــد خلــو منصــب ":نـــه إف1964نانیســ29در فــي الصــالدســتور امــن 55دة المــاوبموجــب 

لــوطني اع الــدفاء ومجلــس الــوزر اتعقــد جلســة مشــتركة مــن مجلــس ،ناســبب كــيلجمهوریــة ألارئــیس 

ل خــالعضـاءلكلـي لألالمجمــوع اغلبیــة مـن ثلثـي ألجمهوریـة باب رئـیس انتخــالء الـوزر اسـة رئـیس ابرئ

ب عبــد انتخــاتــم دة المــاتلــك إلــىاً داســتناو ، "لمنصــباریخ خلــو امــن تــاً حــداو اً ســبوعأوز اتتجــمــدة ال

رئیساً رف ام علسالاعبد لیخلف شقیقه1966نانیس16فيلة الوكان باركألارف رئیس الرحمن عا

ء اقربــألادي أیــة بلعســكریاللُســلطةســةالحسالخیــوط ابقــى أاممــ، )1974:351،خــدوري(للجمهوریــة

هرة ابكــل مظــالُحكــمم انظــن اوكــ،لعمیــد ســعید صــلیبياســهم أوعلــى ر رف اعــلــرحمن العبــد لقبلیــینا

.ین رفاعلارق شخصیة بین امع وجود فو بق السام اللنظاً ر استمر اةاألساسی

ن اكـاكمـ،ملسـالانیـة مـن عبـد اقـل عدو ألقلـب و اإلـىقرب أطة و ابسأكثرلرحمن ان عبد اكقد ف

ن لـم یُكـو ،رالقـر اذ اتخـاللقویـة االُسـلطةء و الـدهاقـة و الطلاً سي ومفتقـدالسیاحدس للاً فتقر مُ لرحمن اعبد 

طالضــبافسـة مـن المتنات المجموعـارة بــیناورة بمهـالمنـایمتلــك قـدرةمـة والالعالشـؤون اعلـى معرفـة ب

.)1999:378،طوابط(الُسلطةأجلتل من اولم یكن قد ق

لرئیس اضد حكم ثورةلاتفجیر مننه بعد تمكُ 1968تموز17فيطةالُسلإلىلبعث اد اعثم 

لثـورة وذلـك ادة اقیـمجلـسبام علـى تكـریس موقعیهمـار وصـدلبكـاكـٌل مـن عمل ف،رفالرحمن عاعبد 

دت أر للمجلــس اف قــر الآةثــمــن ثالأكثــرإصــدارلمــن خــال،كبــرأســیطرة وتوجیــه لحصــول علــىاب

سـیین او مـوجهین سیأوجدت مندوبین أبعثیة و سسٍ أُ مسلحة على لات القو اء ابنإلى سع اق و اعلى نط
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لتوجیـــه اة لمـــن سلســـاً لمـــوجهین جـــزءاء بحیـــث یكـــون هـــؤال،لمســـلحةات القـــو ات اعلـــى جمیـــع مســـتوی

بعین اتـنسـیو السیان لموجهـو اأصبحثم ،لجیشاقدمیة في ألالرتب و اوز سلم انت تتجالتي كادة القیاو 

ــــى فه اشــــر أبحكــــم شــــرامبم بشــــكلٍ الصــــد ــــب اعل ، )2003:165ســــلوغلت،(لحــــزب للعســــكري المكت

لتـي ات لتعـدیالابعض تمدعتُ او 1970تموز16دستور مؤقت جدید فيإصدارجرى ان ماوسرع

عضـویة مجلـس لـذي حصـر الـث الثالتعـدیل اأبرزهـامـن ن اكـ،بقالسـالدسـتور اعلـى اهإصدار جرى 

17م فــيامــن قبــل صــدالُســلطةم ســتالاایــةلغ، لبعــثالقطریــة لحــزب ادة القیــاأعضــاءلثــورة بادة اقیــ

لمؤقتالدستور لء تعدیل اجر إلالِنظامسیة ودستوریة دفعت ات سیامن تطور اتبعها، وم1979تموز

امحلهـتلثـورة وحلـادة امجلس قیـأعضاءصة بعدد الخالفقرة ابموجبه غیتلأف، 1982تموز28في 

، اً ن عضـو وعشـرینیثنـأن عـددهم ان كـأبعـد أعضـاءلمجلس من تسـعة اایتشكل بموجبهلفقرة جدیدة 

مـن اً حـداو اً لقطریـة وعضـو ادة القیـامـن أعضـاءنیـة اضم ثملیئهم اسمألمجلس باأعضاءم بتسمیة اوق

صـیة ولـیس بحكـم لشخالجمهوریـة بصـفته ائـب رئـیس الدین معروف نالكردي طه محي اهو ارجهاخ

.وظیفته 

لمجلـــس اتشـــكیل مـــن لرغم ابـــاهـــتدیأبتلثـــورة اة داســـتمر مجلـــس قیـــالتشـــریعیة فقـــد االُســـلطةامـــأ

نون جدیـــد للمجلـــس ابعـــد صـــدور قـــ1980ماعـــراذآفـــي الإلفعلـــي التطبیـــق الـــذي لـــم یـــرالـــوطني ا

ة لتشریعیالوظیفة ام في اسهإلا:نون القاالموجبة لصدور هذاسبابألانتاكو ، 1980لوطني لسنةا

ء البنـــافـــي یكـــون خطـــوةً لدولـــة فات اى مؤسســـبـــة علـــالرقاة رســـاملثـــورة ومادة انـــب مجلـــس قیـــاجإلـــى

.1980لسنة55لوطني رقمالمجلس انون اوثیقة ق(طي الدیمقر ا (

إلــىقــي العر اع شــرّ لمُ ابلــوطني دفعــت المجلــس انون ات عدیــدة علــى قــل تعــدیالادخــإثــم جــرى 

سـتمرالـذي او 1995لسـنة26لـوطنيالمجلـس انون اعرف بقـخر بدیل عنهآنون اقٕاصدارئه و الغإ
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سـع مـنالتافـية یكیـاألمر ل حتالالات امن قبل قو بعة الر الجمهوریة احكمم اء نظانهإلغایةبه لعمل ا

.)1995لسنة 26لوطني رقم المجلس انون اوثیقة ق(2003نانیس

ســـتمر حتـــى او 1968تمــوز 17لـــذي تشــكل فـــيابعــة الر الجمهوریـــة ام انظــأنَّ حـــث الباویــرى 

طـول أمـن عـدُّ یُ 2003ماعـنانیسـمطلـعد لـبالالتي غـزت اة یكیاألمر ل حتالالات اقو على یدئهانهإ

ســـیة ات سیاتطـــور حة الســـات شـــِهدَ حیـــث ، قالعـــر كمـــة لالحاالُســـلطةاهـــلجمهوریـــة فـــي تولیااألنِظمـــة

ول جملــة الــذي تنــااألوللمؤقــت الجدیــد لدســتوره االِنظــامإعــالنل خــالمــن ءت اودســتوریة عدیــدة جــ

س اسـأكیة هـي اشـتر الا، و لرسـميالدولـةام هـو دیـن سـالإلاأنَّ علـى هز یـتركل سـیة مـن خـالاسأئق احقـ

د لـبالالتنفیذیـة فـي التشـریعیة و اللُسـلطةمع الجـان الكیـاهو لثورة ادة امجلس قینَّ أ، و قيالعر اداقتصالا

اتهاحیغیـــر صـــالرساتمـــرة الـــوز الـــم تكـــن و ،لمقتـــرح تشـــكیلهالـــوطني المجلـــس ارة و الـــوز اوتخضـــع لـــه 

لتشـــریعیة ائیة و القضـــاالُســـلطاتطلـــق لكـــل مُ لار احتكـــالالجمهوریـــة ان لـــرئیس اكـــابینمـــة،طیــالتكنوقر ا

لدولــة ال اختــز ابعــد وآلیتــهُ لجمهوریــة ام تلــك افــي تركیبــة عمــل نظــواضــحاً شــكل خلــالً اممــ،لتنفیذیــةاو 

بعـد 2003م ان عـاسـع مـن نیسـالتاضـح فـي اسـة بشـكل و السیار هـذه اثآنت الرئیس، وقد بابشخص 

، فـال أثــر مـل للدولـةار كانهیـامـن افقهـار ال ومـحـتالالات اعلـى یـد قـو الُجمهوریـة الرابعـة ِنظـامء اهـإن

المحكومـة بمؤسسـات إداریـة لدولـة احیـاة حالـة ق من العر اتحول و ، للدولة أو وجود للنظام ومؤسساته

لــةادت حاســو ، الخاِضــعة لقــانون األقــوى واألكثــُر نفــوذاً لقریــةابوصــف البعــد مــن أإلــىوأجهــزة أمنیــة 

ب هو الغانون اضحى قأو اتهبكل تشكیالللُسلطةجئ المفاب الغیاهذا لعنف بسبب اء اجو أو لفوضى ا

.سیة اٍن قالكلمة من معاحملته اكم بكل مالحا



69

لثالثالفصل ا

لتشریعیةاالُسلطة

لملكياالُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطة:األوللمبحث ا

لملكياالُحكمم التشریعیة في نظالُسلطةالس امج:األوللمطلب ا

لتشریعیة في االُسلطةلسالتي تحكم عمل مجاعد القو ا:نيالثالمطلب ا

لملكياالُحكمم انظ

لجمهورياالُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطة:ني الثالمبحث ا

لجمهورياالُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطةلس امج:األوللمطلب ا

لتشـریعیة فـي االُسـلطةلسالتـي تحكـم عمـل مجـاعـد القو ا:ينالثالمطلب ا

لجمهورياالُحكمم انظ

مي التشریعیة في نظاالُسلطةت اف بین مؤسسختالالالشبه و اأوُجه:لث الثالمبحث ا

لجمهوريالملكي و االُحكم

ميالتشریعیة في نظاالُسلطةت الشبه بین مؤسساأوُجه:األوللمطلب ا

مهوريلجالملكي و االُحكم

لتشریعیة في االُسلطةت اف بین مؤسسختالالاأوُجه:ني الثالمطلب ا

لجمهوريالملكي و االُحكممي انظ
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لثالثالفصل ا

لتشریعیةاالُسلطة

لـك التنفیذیـة، وهناالُسـلطةل اعمـأبـة قار نین ومالقـو الشـعب وتشـریع اد افر أتمثیلبهي هیئة تقوم 

طریـق بو ألتنفیذیـة االُسـلطةعلـى بضالقـاتعیـین مـن قبـل لاوح بـین ار تتـائهاعضـأر اختیطرق الِعدة 

ـــرتبط انتخـــالا ـــة للدیمقر التشـــریعیة بمـــدى تطبیـــق االُســـلطةب، وت ت اد هیئـــاجـــیإل الطیـــة مـــن خـــالدول

بـل تعهـد شـرابشـكل مباهرسـاتملتـي الامـة ألادة اسـیألمبـداً طیـة تجسـیدالدیمقر ا، وُتعـدُّ تشریعیة كفؤة

و مجلســین أحــد الــدول بــین مجلــس و التشــریعیة فــي االُســلطاتل اشــكأتتعــدد لممثلــین منتخبــین، و ابهــ

ل اشكأثة لدول بین ثالاعلى في ألتي تكون بمرتبة الس المجاخر، وتتنوع آلاعلى من أاحدهمأیكون 

لقومیـة الح المصـالشعب ویمثـل اشر من قبل ابه بشكل مبانتخادي یتم اتحاطي امجلس دیمقر :اولهأ

هـو الملـوك كمـامـن ةعینـلماطیـة اوتوقر ألالس المجـا:انیها، وثلسویسرياو یكيمر األلشیوخاكمجلس 

علــــى ةعتمــــدلمالس امجــــلا:الثهــــاني، وثالبریطــــات اللــــورداردنــــي ومجلــــس ألااألعیــــانل مجلــــس احــــ

حظتــه فــي یمكــن مالامــاشــر وهــذاو غیــر مبأشــر ابشــكل مباهأعضــائب انتخــطیــة كصــیغة الالدیمقر ا

خـب الناذ یقـوم إطیـة اقـرب للدیمقر ألابیـة انتخالااألنِظمـةشـر مـن ابلمُ اب انتخـالادُّ عـ، ویُ اوهولندافرنس

ب النـو ار اختیـار منـدوبین یتولـون اختیـاشـر دوره بالمباغیـر الِنظـام، في حین یحصر بالنو ار اختیاب

:لیةالتاحث المباعبر لتشریعیة االُسلطةسة الدر اول اوستتن، )1962:321بدوي،(

لملكياالُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطة:األوللمبحث ا

لجمهورياالُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطة:ني الثالمبحث ا

مي التشــریعیة فــي نظــاالُســلطةت اف بــین مؤسســخــتالالالشــبه و اأوُجــه:لــث الثالمبحــث ا

لجمهوريالملكي و االُحكم
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لملكي االُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطة:األوللمبحث ا

لمتبعـة فـي اطیـة الدیمقر اةلصـور اً تبعـلم العـافي دول هالاشكأو لتشریعیة االُسلطاتتتعدد صور 

بي علـى النیاالِنظامبیة، ویرتكز او نیأشرة، تمثیلیة او غیر مبأشرة انت مباء كا، سو السهاب مجانتخا

ن من مجلس ارلملبالشعب ولمدة محددة، وقد یتكون اسطة ائه بو اعضالبیة او غأله ن منتخب كُ ابرلم

الُسـلطةلـذي تتكـون منـه ان البرلمـاب انتخـابیة في النیاطیة الدیمقر اد اعتماأنَّ او مجلسین، كمأحد او 

ـــل ا ـــادة ار التشـــریعیة تؤكـــد نســـبیة تمثی اً ســـاشـــرة قیالمباطیـــة الدیمقر اد اعتمـــالة اســـتحوذلـــك ال،خبینالن

.خبین الناد اعدأمة الضخ

ي لتــاة الُمعاصــر قیــة العر اســي للدولــة السیاالِنظــاممــن اً ق جــزءالعــر التشــریعیة فــي االُســلطةعــدوتُ 

، 1921م اق عـــالعـــر الحســـین عـــرش الملــك فیصـــل بـــن اثـــر تـــولي إى األولـــاهتأسیســـت اءت خطـــو اجــ

،1924راذآفـي يتأسیسـالهمجلسـى لاألولـلجلسـة ابعقد تمثلت الِنظامالمكملة لهذانیة الثالخطوة او 

ني البریطــامي الســالمنــدوب ادفــع انیــة، ممــالبریطاقیــة العر اُمعاهــدةللتادانتقــالاتوجیــه اتــم فیهــحیــث

أدىق، فـاللعـر ابهانتـدائل مختلفـة لتنفیـذ اوسإلىأستلجلمتحدةالمملكة اأنَّ علن فیه بر یُ انذإصدارإل

"لدســتور ا"األساســينون اقــلاصــدارل إلالمجــافســح أاممــُمعاهــدةلافقــة علــى المو التهدیــد لحصــول ا

لدســتور انَّ أل،قیــةالعر الرســمي للدولــة االِنظــامتأســیسل اكمــإبي، وبــذلك تــم النیــابي انتخــالاون نالقــاو 

ف اعتـــر الالملـــك مـــع ااهرســـامیعلـــةانیـــة بوجـــود قـــوة تنفیذیـــة فاریطلبالرغبـــة اء نتیجـــة تســـویة بـــین اجـــ

لجدیـد االِنظـامفـياً شئ دور الناقي العر اسي السیاالُمجتمعفذة في الناسیة السیائل الفصابضرورة منح 

:الملكي عبر مطلبین همام انظلللتشریعیة االُسلطةلمبحث اول اوسیتن، )2006:99تریب،(

لملكياالُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطةلس امج:األوللمطلب ا

لملكياالُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطةلس التي تحكم عمل مجاعد القو ا:ني الثالمطلب ا
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لملكياالُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطةلس امج:األوللمطلب ا

ت مشـروطةً نـاك1921بآ23ق فـيالعـر الحسین عرش الملك فیصل بن الي ة بتوَّ ادانلمُ انَ إ

قـي العر اء الـوزر ار مجلـس انون، وذلـك بموجـب قـر القـاطیـة مقیـدة بابیـة دیمقر امة حكومة دستوریة نیاقإب

ض نـــت تفـــرُ التـــي كانیـــة البریطاالُحكومـــةرغبـــة إلـــىند لمســـتا1921تمـــوز11لمنعقـــد فـــيالمؤقـــت ا

لحــرب اب اعقــألمتحــدة فــي ااُألمــمقرتــه عصــبة ألــذي اب انتــدالام اق بموجــب نظــالعــر اعلــى اتهیاوصــ

.20:ت.ن، دامرد(ى األوللمیة العا (

سـلطة إنشـاءمـح ، لم تظهـر مال1921ماق عالعر الوطني في االُحكمم امة نظاقإبلشروع امع 

ـــوز ال خـــالتشـــریعیة ـــة العر ارة ال ـــة الثاى و األولـــقی ـــیننی ـــد اف بغـــدار شـــأنقیـــب اســـهمأتر اللَت لـــرحمن اد عب

تعهــدت حكومتــه وقــد دلــبالافــي الُحكومــةســة الرئلســعدون المحســن اعبــد بعــد تــوليامــأنــي، لكیالا

یـة نونالقات غیر لتدخالامة ومنع التالحریة انة العمل على صیاو يتأسیساللمجلس ات ابانتخاء اجر إب

ب انتخــاللشــروع ب1922ماعــراذآبــع مــنالر الملكیــة فــيادة ار إلاإصــدارتــم ت، و ابــانتخالافــي ســیر 

ب انتخـــاء یجــري ب هــؤالانتخــا، وبعـــد نویینالثــالممثلــین اب انتخــاوالً أن یتطلـــب اي كــتأسیســمجلــس 

بهم انتخـابلبـدءاتـم لفعـلاوب،يتأسیسـاللمجلـس اأعضـاءالیكونو مندوب ئةمِ عددهم لغالبالمندوبین ا

ء ابنـأئح عدیـدة مـن اشـر ماقیـثـر أعلى ك ائمة حینذاقلاسیة السیالظروف ارغم ،1923تموز12في 

ـــات ابـــانتخالاطعـــة ابمقلشـــعب ا ـــة برجـــمثِ مُ لالدینیـــة ات المرجعیـــامـــر او ألالً امتث لمجتهـــدینالـــدین ال ال

ظمیــة الكالــة و لحاء و لنجف وكــربالالمهمــة كــالمــدن الخصــوص فــي عــدد مــن اوعلــى وجــه ،وفتــاواهم

قمــة فـــي المتفااألوضـــاعلجــة امعني لالبریطــالتصـــرف اســوء ناوكـــ، )2007:278لــوردي،ا(لحــي او 

تعزیـز همت فـي اق وسـالعـر اسـیة فـي السیاة الحیـاتدهور دایز إلىدت ألتي اسبابألابرز أمن د لبالا

.طعةالمقاتلك 
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اً كمــاحعــدُّ ن یُ الــذي كــاس و رســي كــوكیلســیر بانيالبریطــامي الســالمنــدوب ام اقیــإلــىباإلضـافة

نفـي عــدد لهمـر او أإصـدارب،1920األولتشـرین مس مـنالخـاته فـي امسـؤولیلد منـذ تولیـه للـبالاً فعلیـ

ماهنججزیرة إلىقیین العر اسیین السیامن 
*

ء عمـل انهإمع ،موتعطیل صحفه1922بآ24ریخابت

لشــیخ البصــیر و الشــیخ مهــدي او جــه جــي البالــتمن وحمــدي ابــو أمحمــد جعفــر :ء ومــن هــؤالهمأحــزاب

ــــب  ــــزر احبی ــــىباإلضــــافةن،آخــــرو و ن الخی ــــي عــــدد مــــن ابریطــــلاورین امشــــلاتعیــــین إل لویــــة ألانیین ف

طق، المنـامـة فـي هـذه العااألمنیـةریـة و ادإلالشؤون ارة ادإعلى شرابشكل مبیشرفون "ت افظالمحا"

.1،1988:170جلحسني،ا(دلبالاخلادلعرفیة ام احكألاتنفیذ مع (

،دلـبالالعرفیـة فـي عمـوم ام احكألالغیت أُ و لرجوع المنفیین بلح السماتم 1923ُشباط19وفي 

وســـرحت لمحكومیـــةالمســجونین عـــن قســـم مـــن مـــدة اء اعفـــلملكیـــة بإاادتهـــار إالُحكومـــةصـــدرت أاكمــ

ب انتخابعد 1924راذآ27لخمیس ایوم يتأسیساللمجلس اح افتتاء اجالموقوفین، فیمالمعتقلین و ا

ب انتخــاتــم و ئمــةالقاالُحكومــةرة الــوز رئیســاً لعســكري بصــفته اح جعفــر افتتــالاس جلســة أتــر ف،هأعضــائ

لملــك ااهــالقألتــي العــرش ا، وبموجــب خطبــة يتأسیســالللمجلــس اً ئمــادرئیســاً لســعدون المحســن اعبــد 

ســس ألاُتعــدّ نــت اكلتــي اجوهریــة لامــور الالمجلــس للنظــر فــي اتــم توجیــه ،لمجلــسام ذلــك امــأفیصــل 

جلسـة لعـرش فـي اب اوثیقـة خطـ(د وهـي لـبالل لسـتقالالاتحقیـق دعم لوطني و االِنظامء ابنلِ لمنشودة ا

:1924يتأسیساللمجلس اح افتتا (

انیــاه بریطاتجــاقاللعــر رجیــة الخاســة السیابیــت نیــة لتثالبریطاقیــة العر اُمعاهــدةلالبــت فــي ا.أ

، حیثقالعر الح حكومة ات لصاحیلصالاسب و المكاكبر قدر ُممكن من ألتحقیق اسعی

التـي شـكلت و )بوموسى، طنب الكبرى، طنـب الصـغرىأصرى، قشم، هنجام، (لیج العربي لخافي جزر الستة الواحدة من :جزیرة هنجام *

همیتهـا تتركـز فـي أن أال إلجـزر لة مسـاحة هـذه اآیـران، وبـالرغم مـن ضـإ المستمر بین االمارات العربیة و محور الصراع

.وقوعها بالقرب من بوابة الخلیج العربي بالتحدید قرب مضیق هرمز 
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شـر مـنالعالمنعقـد فـي ايتأسیسـاللمجلـس اع اجتمابللتصویت ُمعاهدةلاعرض تلك تم 

ــــر  أير لــــقشــــة امنء اجــــر إبعــــد اهفقــــة علــــى تصــــدیقالمو ا، وحصــــلت 1924لســــنةناُحزی

وعـــــدد 37ن اكـــــفقین المـــــو اعـــــدد نَّ ألمجلـــــس اعلـــــن رئـــــیس أو لمؤیـــــدین،او رضـــــینالمعا

69لحضــوران مجمــوع ا، وكــلتصــویتاعــنأعضــاءیــةناثمع امتنــامــع 24لفین امخــلا

.اً عضو 

وذلـك خلیـة،الداسـة السیات وتثبیـت اعاجملاد و افر ألامین حقوق أقي لتالعر الدستور اسن .ب

، 1924تمــوزشــر مــنالعاقیــة فــيالعر اللمملكــة األساســينون القــادقة علــى المصــابعــد 

.لملكیة ادقة المصانه باقتر اریخ امن تءً ابتدالعمل به ان یتم أعلى 

ســـة اقـــب سیایر لاُألمـــةبـــة عـــن الـــذي یجتمـــع نیابي النیـــاب للمجلـــس انتخـــالانون اســـن قـــ.ج

.1924بآني منالثانون في القالتصدیق على ا، حیث جرى الهاعمأو الُحكومة

لنظر اوبــ،1924تمــوز26شــهر تنتهــي فــي أأربعــةيتأسیســاللمقــررة للمجلــس المــدة انــت اوك

اتمهـأافلمـ،بآشـر مـنالعایـومإلـىلمجلـسایـد عمـل مدقرر تتُ ث، لثالامه المجلس مهاز انجإلعدم 

صـــدرت 1925راذآ21وفـــي ، يتأسیســـاللمجلـــس الملـــك بفـــض امـــر أ1924بآني مـــنالثـــافـــي 

انظــم هــذو ،األساســينون اللقــيتأسیســاللمجلــس اقــرره الحســین علــى مــالملــك فیصــل بــن ادقة امصــ

.د لبالاسیة في السیاة الحیانون القا

لتشریعیة عن االُسلطةل عمل اته في مجال سلطاستعمابحق للملك لالدستور اعطى أقد و اهذ

ء الـوزر افقة رئیس اوبمو لمسؤولیناء الوزر او ألوزیر اح اقتر اى ًء علاملكیة بنلات ادار إلله إصدار طریق 

وأاتعـدیلهنین و القـو التشریعیة حـق وضـع الطةللسُ و ، )1925لسنةاألساسينون القامن 27دةالما(

مـن اُألمـة، ویتكـون مجلـس )األساسـينون القـامـن 28دةالمـا(نون القـاام هـذاحكأة اعامع مر ائهالغإ

:امجلسین هم
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:األعیانمجلس .والً أ

ربـع لانسبة وز ایتجبعدد الاألعیانمجلس أعضاءم تعیین اقي بنظالعر اسي السیاالِنظامخذ أ

لشـــعباهم بتقـــدیر لـــذین یحظـــى ســـلوكاشـــخاصألالملـــك مـــن بـــین ایعیـــنهم ن اكـــو ،بالنـــو امـــوع مجل

نون القـــامـــن 31دة المــلوالً ألفقـــرة ا(ممیــزةبصـــفةٍ اُألمــةلدولـــة و االـــذین خــدمو اومــن واحترامــُه وثقتـــُه، 

ماتى عحاً ئبان88ناب كالنو اعدد نَّ وذلك ألاً لعشرین عضو ااألعیانوز عدد اولم یتج، )األساسي

.3،1988:239لحسني،جا(وابن108ابعدهمن صبح لی1935 (

ت، اربع سنو أیتم تبدیل نصفهم كل ن اكو تاني سنو الثماألعیانیة في مجلس لعضو اتمتداو 

مـــن 32دةالمـــا(عاقتـــــر الالتبـــدیل باأجـــلن یـــتم أخـــرى علـــى أدة تعییـــنهم مـــرة اعـــمـــؤهلین إلنیكونـــو ف

فظــة علــى المحاص للملــك و خــالإلاء یمــین ادأبــاألعیــانمجلــس ءأعضــا، ویقــوم )األساســينون القــا

51دةالمـا(لمجلـس ام امـأبـة وذلـك النیاجـب ام بو القیـالـوطن وحسـن او اُألمةوخدمة األساسينون القا

.األساسينون القامن  (

ع اجتمــإلاإلــىلســنة ادي فــي اعتیــالاع اجتمــالامــع بــدء أفتبــداألعیــانســة مجلــس اعــن رئامــأ

عضـاءألائبین مـن بـین اونـب رئـیسانتخـالمجلـس باأعضاءحیث یقوم ،لیةالتالسنة افي دي اعتیالا

عنـد الإتنتهـي مـدتهم ب فـالالنـو ال مجلـس ُحـامـاذإ ، و ادق علیهالملك لیصالنتیجة على اثم تعرض 

مـن 33دةالمـا(ء فـي اجـامـبنتهـت، وذلـك عمـالً الـم تكـن عضـویتهم قـد الجدیـد مـالس لمجاع اجتما

يبالنیــالمجلــس اتاعــاجتماعقــد من مــعالتز ابــتــه اعاجتمااألعیــانیعقــد مجلــس و ، )األساســينونالقــا

ئه اعضــأعــى فــي تعیــین ا، ویر )األساســينونالقــامــن 34دةالمــا(ء فــي اجــاویعطــل معــه بحســب مــ

.2،1988:6جلحسني،ا(ق العر ان في ادیـألاهب و المذات و القومیافة اتمثیلهم لك (
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ب النـــو اف دور مجلـــس اضـــعإلقـــي العر الدســـتور افـــي األعیـــانجلـــس م ماخـــذ بنظـــألاء اجـــقـــد و 

ني علـــى وجـــود البرلمـــاامهـــایقـــوم نظحیـــثلمتحـــدةالمملكـــة اموجـــود فـــي هـــو اًء بمـــاقتـــداو ،نتخـــبلمُ ا

كسـبه ألملـك فقـد المجلس بااهذأعضاءت تعیین احیعن حصر صالامألعموم، ات و اللوردامجلسي 

ت ار الـــوز ات اســـالتصـــدي لسیانیـــة امكإرز فـــي الــه دور بـــأصـــبحب، فالنـــو اكبـــر مـــن مجلـــس أنة احصــ

.ب النو امع مجلس اتهاسیارضت سیاتعان كلمالبرلمانت تعمد لحل التي كاقبة المتعا

:بالنو امجلس .اً نیاث

بـه ص انون خـال قـب مـن خـالالنـو الة تكـوین مجلـس أمس1925لسنةاألساسينون القالج اع

لسـري التصـویت الیـة آب و النـو اى فیـه توضـیح كیفیـة ترشـیح جر ب، النو اب مجلس انتخانون اسمي بق

فـــي لیهودیــــة المســـیحیة و ائفتین الطـــامـــن الُمجتمـــعفـــي لموجـــودة ات اقلیـــألافـــة اكمـــع وجـــوب تمثیـــل 

.األساسينون القامن 37دةالما(لمجلس ا (

تكــون ن الأشــرط ،لمجلــسااهــذح لعضــویة یترشــلاحــق ثــین ســنة لثالاتــمَ أقــي ال رجــل عر لُكــف

رة اشـإلاسیتملتي اهي و )األساسينون القامن 30دة الما(في المنصوص علیهانع المو احدى إلیه ع

بــة عــن منطقــة النیاب النــو ایجــوز لعضــو مجلــس اكمــ، اُألمــةلعضــویة لمجلــس اضــمن شــروط الیهــإ

لفصـل اب بالنـو اویقـوم مجلـس ، )األساسـينون القـامـن 42دةالمـا(لتمثیلیـة اطق المنـامـن فقط حدة او 

43دةالمــا(بهم انتخــالموجــه ضــد الطعــن او بالنــو اب انتخــلمؤهلــة الات الصــفابمتعلقــة لائل المســاي فــ

ئـب اب نانتخـالف بأنـه یتـإب فالنـو امجلـس أعضـاءعـدد لیـة تحدیـد آعـن امـأ، )األساسـينون القـامن 

ماعــ، وقــد بلـغ عــددهم )األساســينون القـامــن 36دةالمــا(لـذكور الـف نســمة مــن أحـد لكــل عشــرین او 

.اً ئبانون ناسبعة وثم1928
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فـيلُمقـرا1924ب لسـنةالنـو اب مجلـس انتخـانون اب فقـد حـدد قـانتخـالایتعلق بطریقة اوفیم

رهم اعتبـــالشـــعب باد افـــر أاشـــرة یقـــوم فیهـــات غیـــر مبابـــانتخالان تكـــون أبـــ،1924األولتشـــرین 22

ب انتخـــلتصـــویت الارهم بلـــذین یقومـــون بـــدو انویین اثـــلاخبین انـــلاب التصـــویت لحســـان بأولـــین خبیانـــ

خـب ابـل ناین مقاألولـخبین النـان مـن ین وخمسـیخبین مئتـالنان من یلصنفان یة هذتبلغ نسبو ب، النو ا

یكـون ن أبنون القانص اكم، )1924ب لسنةالنو اب مجلس انتخإنون اقنیة،الثادةالما(حــدانوي و اث

مــن أربعــةلمســیحیین و امــن أربعــةموزعــة بــینبانیــة نــو المســلمة ثمات غیــر اقلیــألاب مــن النــو اعــدد 

.1924ب لسنةالنو اب مجلس انتخإنون اقدسة منالسادةالما(لیهود ا (

یــدعو نأبعــد تــه اعاجتماأیبــدلســنویة، فاتــهدیــة دور ات عاعــاجتماأربعــةب النــو اویعقــد مجلــس 

نيالثـاتشـرین ول یـوم مـن شـهر أصـمة فـي العابدیـة العالمجلـسات اب لعقـد جلسـالنـو الملك مجلـس ا

لملـك احـل اذإالإشـهر اأربعـةد انعقـالا، وتمتـد دورة )األساسـينون القـامـن 38دة المـا(من كل سنة

النأعلى لمستعجلة، المهمة و امور ألام اتمع إلاجتمالاأجلو تمدید ألمدةاهذه نهایةلمجلس قبل ا

مـــدة الٕالـــىة، و ث فـــي كـــل دور لـــثالالتمدیـــد ات اوز مـــر اتتجـــوالشـــهرأســـتة ع عـــناجتمـــالاتزیـــد مـــدة 

ء اجر إلبدء بـاوجبب النو اجرى حل مجلس اذإف.)األساسينون القامن 39دةالما(وز شهرین اتتج

وز اتتجــدیــة فــي مــدة الابصــورة غیــر عع اجتمــالاإلــىلجدیــد المجلــس ادعى ، ویــاً ت مجــددابــانتخالا

.األساسينون القامن 40دةالما(بق السالمجلس احـل ریخ ان تشهر مأربعةألا (

نـــت اكاهـــأنَّ إلــىتشـــیر كاحینــذلتشـــریعیة االُســلطةرزة فـــي عمـــل البــالســـمة اأنَّ م فــاعـــوبشــكلٍ 

زنالتــو اعــدة اعلــى قئمالقــاني البرلمــاالِنظــامهایتمنــن اكــامــلعكــس لالتنفیذیــة، علــى اللُســلطةعة ضــاخ

مـة للدولـة نتیجـةً العاسـي للشـؤون السیالتوجیـه ار ُمـأحیـث یكـون لتنفیذیـة، التشـریعیة و السـلطتین انبی

أعضــاءغلــب أنَّ لشــعب، ألام امــأمســؤولة لارة اوز لــالدولــة عــن طریــق ان ورئــیس البرلمــابــین ون اتعــلل

شــكلیة لات ابــانتخالال و مــن خـالأاألعیـانلتعیـین بمجلــس احصــیلة امـأاؤو التشــریعیة قـد جــاالُسـلطة
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لمـوظفین امـن اً تضـم عـددمؤسسـة حكومیـة الُسـلطةلذي جعل من عمل هذه ااألمرب، النو المجلس 

.لشعب لممثلي ممن كونهأكثر

لجمــع بـــین الــة العرفیــة، فقــد حصــلت حام احكــألاش لمــدة طویلــة تحــت اق قــد عــالعــر اولكــون 

ت اســلطرسامــتُ نــت اكالتنفیذیــة بشــكل كبیــر كونهــاالُســلطةتقویــة إلــىدت أ، الُحكومــةبیــد الُســلطات

إلـىد یشـیر لـبالاقـع فـي الو ان اكـ، فالُسـلطاتتلـك ل اسـتعمافـي ایعني تعسفهائیة وهذاتشریعیة وقض

غلب أنت افك،اً ت مطلقار الوز ابتشكیل أير رة، ولیس له الوز الثقة من اب سحب النو اعدم قدرة مجلس 

نــت تقــوم بحــل مجلــس ارة كالــوز انإو ممثلیــه بــذلك، بــل أیــد للشــعب و تــذهب والأت تتشــكل ار الــوز ا

.الثقة منهان تعمل على سحب أقیة یمكن رضة حقیاوجدت فیه معاماذإب النو ا

مطلعق العر امته في اقإلذي جرى الملكي االِنظامأنَّ قي العر ان ألشالمهتمین بایخفى على وال

ك اقـي حینـذالعر الدسـتوري الفقـه اني، ولـم یتمتـع البریطال حتالالان ولید اضي كالمالقرن ات اعشرینی

نیین البریطــاعــن تــدخل قص، فضــالً النــو امــن لٍ اخــمــلادســتور متكصــداري یؤهلــه إللــذالمســتوى اب

تقبــل مفتوحــةلدســتوریة اد المــو اغلــب أنــت اكالــذ، 1925لســنةاألساســينون القــابــة اشــر فــي كتالمبا

و أحثین البـالـد لتـي تـدور فـي خُ اسـئلة ألاعـنبةاجإلاایمكنهالء عدیدة اخطأویل، وتحتوي على ألتا

تأسـیسعلـى اً مـان عنیامـن ثمـأكثـرنونیـة بعـد مـرور اة قفـان ثقمـیحملونهُ او مأسیة السیاتهم اتوجه

.سيالسیاالِنظام
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الُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطةلس التي تحكم عمل مجاعد القو ا:ني الثالمطلب ا

لملكيا

اق تحكمهــالعــر التشــریعیة فــي االُســلطةأنَّ علــى 1925لســنةقــيالعر ااألساســينون القــانــص 

هـم ألدولة، ومـن الدستور مثالمء اجاألساسينون القاكون تشریع ،صفة دستوریةاة لهنونیاعد قاقو 

:تي آلالوقوف علىاعد یمكن القو اهذه 

"ن البرلمــا"لتشــریعیة االُســلطةلمرشــح لعضــویة اعینــة علــى مُ لانعــة املاقیــود لامــنلــك عــددٌ اهن.1

وأئیة للُمرشـح، القضـاو ألیـة الماهـة النز العقلیـة و او أنونیـة القاهلیة ألاو مر عُ لاجنسیة و لابتتعلق 

یجـــوز والاهــذص، انون خـــاعــین بقــلتـــي تُ الدرجــة الملــك فـــي اء اقربــألُمحــددة علـــىابط الضــو ا

نون القامن 30دةالما(بحسب حد اب في شخص و النو او األعیانعضویة مجلسي بین ع لجما

.األساسي (

الُســـــلطةل اســـــتعماكیفیـــــة بةتعلقـــــلماتامـــــلتعلیاو األنِظمـــــةإصـــــدارلتشـــــریعیة باالُســـــلطةتقــــوم .2

ـــــالاو  ـــــة األساســـــينون القـــــالمجلســـــین وبموجـــــب الممنوحـــــة لكـــــالات انالضـــــمات و از امتی وطریق

قـة لعالارة ادإ لمجلسین و ال اعمأتنظیم إلىباإلضافةت، التعلیماو األنِظمةفظة على تلك المحا

.و مجتمعین أبشكل منفردین ابینهم

أعضــاءحــد أكم او یحــأیوقــف حیــث ال،نیــةانة برلماة بحصــلتشــریعیاالُســلطةأعضــاءیتمتــع .3

رٌ الیــه قــر إلــذي ینتســب المجلــس الــم یصــدر مــن المجلــس مــاع اجتمــافــي مــدة اُألمــةمجلــس 

ة مشـهودة، یـابه جنارتكإلم یقبض علیه حین او مأمه اتهفیة الالكاسبابألایة وبوجود كثر ألاب

ة أیــتتخــذ لیــه والإذي هــو منتســب لــالمجلــس ام ام ضــمن حــدود نظــلكــالاولكــل عضــو حریــة 

لمجلــس ات والاء خطبــة فــي مــدالقــإو أأير ن او بیــأتصــویت أجــلنونیــة ضــده مــن ات قاءاجــر إ
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ن تعلـــم أالُحكومـــةفعلـــى ،لمجلـــساء عطلـــة اثنـــأائـــب لســـبب مـــالناوقـــف أامـــاذإ تـــه، و احثاومب

لتوقیــف ار القــر لموجبــة اســبابألان ات وبیــاحیضــاً إلاء اعطــامــه مــع التئالمجلــس بــذلك عنــد ا

.األساسينون القامن 60دة الما( (

امـألمجلسـین، ام فـي لكـالالتصـویت فـي مجلسـه وحـق المجلسین حـق احد أفي لعضواللوزیر .4

ن ألمجلســــین دون افــــي ان یتكلمــــو المجلســــین فلهــــم احــــد أأعضــــاءمــــن الــــذین لیســــو اء الــــوزر ا

فــي عضــاءألائر اى ســســبقیة علــألابهم حــق او مــن ینــوب عــنهم عنــد غیــأء ا، وللــوزر ایصــوتو 

.األساسينون القامن 61دةالما(لمجلسین اطبة امخ (

فـق الـم یو امـاً نوناقُتعدني والالثاإلىترفع اقبلهاذإلمجلسین فاحد أإلىنونیة القائح اللو ارفع تُ .5

مـــن قبـــل الیهمـــإلمرفوعـــة ائح اللـــو ان لمجلســـاالملـــك، ویقـــر اادق علیهـــاویصـــن المجلســـااعلیهـــ

دة اعـإلاأسبابن امع بیاو یعیدهأان یصدقهأامإلملك فاتعرض على اعد قبوله، وبالُحكومة

ادتهــاعإو أالمــدة فیقتضــي تصــدیقهالمجلســین تعجیــل احــد أقــرر اذإالإشــهر أثــة فــي مــدة ثال

ـــالنظـــر فیهـــادة اعـــإلاً ل خمســـة عشـــر یومـــخـــال ـــة، و اســـبابألان امـــع بی رفـــض امـــاذإ لموجب

لمجلســـین اع اجتمـــال مـــدة نیـــة خـــالامـــرة ثاحـــدهمأإلـــىترفـــع النونیـــة فـــالقائح اللـــو ان لمجلســـیا

.األساسينون القامن 62دةالما( (

یـتم عقـد جلسـة ، اني علـى قبولهـالثـاصـر أمـرتین و نونیـةاقِئحـةلمجلسـین الاحـد أرفـض اماذإ.6

د المـو اوض فـي اللتفـاألعیـانسة رئیس مجلس اب برئالنو او األعیانمجلسي عضاءألمشتركة 

انهـإلمشـتركة فالجلسـة اأعضـاءمؤلفة مـن ثلثـي لایة كثر ألائحة لالالت بَ قَ اذإ، فایهعللمختلف ا

لملـك، ابعـد تصـدیق الإنونیـة القالصـفة اتكتسـب الاولكنهـ،لمجلسیناصدقة من كالعتبر مُ تُ 

ع اجتمــالالمجلسین في مدة امنأيإلىنیة ارفع مرة ثتُ لطریقة فالائحة بهذه لالاقبل لم تُ اذإ و 

.األساسينون القامن 63دةالما(فسه ن (
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:لیة التات اصاختصالااُألمةل مجلس لتشریعیة من خالاالُسلطةرسامتُ و 

ارهــاقر إ و نینالقــو اح اقتــر اص اختصــالااهــذفــي اُألمــةمجلــس رسامــی:لتشــریعياص اختصــالا.1

لســـنة اســـياألسنون القـــاردة فـــي الـــو ام احكـــألالعملیـــة بموجـــب اتـــتم هـــذه ، و ادقة علیهـــالمصـــاو 

یحــق ذ إ:اُألمــةتمثلــة بمجلــس ملالتشــریعیة االُســلطةعــن طریــق امــأتین عبــر طــریق، 1925

ولكـن ،نینالقـو اریع اح مشـاقتـر اب النـو او األعیـانلمتمثلة بمجلسـي التشریعیة االُسلطةعضاءأل

ءأعضالكل عضو من یحق"لیة حیث المانین القو اح اقتر ابیتعلقافیماً لحق یكون مقیدااهذ

ن یؤیـده أةطیشـر و لیـة المامور ألایتعلـق بـامـانونیـة عـدائحة قن یقترح وضع الأاُألمةمجلس 

ء لســـن الـــوزر امجلــس لح یودعـــه اقتـــر الااهــذبي النیـــالمجلــس اقبـــل امـــاذإ و ،ئــهعشــرة مـــن زمال

"ع نفسـهاجتمـالایجـوز تقدیمـه فـي البي النیـالمجلـس اح یرفضـه اقتـر اوكل ،نونیةالقائحة لالا

تقـوم تلـك ذ إرةالوز التنفیذیـة ممثلـة بـاالُسـلطةل من خـالوأ،)األساسينون القامن 45دة الما(

و أاألعیـانلمجلسـین احـد أنین علـى القـو اریع ان یتم عرض مشـأ، على نینالقو اح اقتر االُسلطة

الني و الثــاترفــع للمجلــس اقبلهــاذإلمجلســین فــاحــد أإلــىنونیــة القائح اللــو اب، وترفــع جمیــع النــو ا

.)األساسينون القامن 62دة الما(لملكاان ویصدقهالمجلساافق علیهالم یو اماً نوناتكون ق

یبــت "لتصــویت علیــه حیــثانون وتنتهــي بالقــاقشــة العملیــة مــن مناأر تشــریع معــین تبــداقــر وإل

ن أحـدة، ولـهاجملـة و ادة علـى حـده، ثـم یبـت فیهـادة مـانونیة مـالقائح اللو ابي في النیالمجلس ا

"د المــــو اقشـــة الــــة منالحافــــي هـــذه عضـــاءجملـــة فقــــط ولألالبـــت فیهــــار علــــى اقتصـــالایقـــرر 

ــ)األساســينون القــامــن 55دة المــا( ن نو القــاقتــرح دقة علــى مُ المصــاعملیــة اتي مــن بعــدهأ، لت

بلــة للتنفیــذ دون انین قالقــو اعــدّ تُ الو اض علیهــاعتــر الاو أنین القــو التصــدیق علــى الملــك ایتــولى ف

مر أنین ویـالقـو اعلـى دق الذي یصاوهو ،األعلىلدولة اس ألملك هو ر ا"ن إإذةقداصلماتلك 

هــو انین ضــمن مــالقــو ام احكــأتطبیــق جــلألاألنِظمــةمره توضــع أوبــاقــب تنفیــذهاویر ابنشــره
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ت ار القـر التصدیق على انَّ إلقول امكن ویُ ، )األساسينون القامن 26دةالما("امصرح به فیه

لملـك لجعـل انـت وسـیلة بیـد اكانهـإبـل ،تار القر وعیة لشر لمالاستحصالشكلیة ةً ن عملیلم تكُ 

خیر أة لــه، فهــو یســتطیع تــلممنوحــاالُســلطاتل لجمیــع مــن خــالاعلــى اً لشخصــي متفوقــاه أیــر 

.ن یلغیه أحتى یمكنه و تعدیله و أنونالقاصدور 

لیـة المانین القـو اح اقتـر احـق لتشـریعیةاالُسـلطةاألساسينون القالم یمنح :ليالماص اختصالا.2

ب النــو ال مجلــس مــن خــاللیــة المانــب الجو اي فــالُحكومــةت اقبــة تصــرفامــن مر الكنــه لــم یمنعهــ

لیـة المائل المسـاد بتقـدیر انفـر الامكن للحكومـة یُ الس فاسألاا، وعلى هذ)2004:64لجدة، ا(

ل امــو ألاصــیص تعلــق بتخیافیمــومراقبــة ن البرلمــافقــة المو اً ضــعایكــون خان تنظیمهــأل،مــةاعلا

ل امـو ألاتخصـیص صـة لالخانونیـة القائح اللو اعرض لدستور اوجب أقد و لقروض، انیة و المیز او 

ادقتهابمصـالإفـذة اننیـة المیز اتكـون الفـارهـاقر ب إلالنو القروض على مجلس انیة وعقد المیز او 

.األساسينون القامن100دةالما(بي النیالمجلس امن  (

لحــق فــي افللملــك ،ســتعجلةمُ لالغ امبــلابعــض صــرف ن لالبرلمــاء عطلــة اثنــأجــة الحادعــتاذإ و 

ن یــتم عــرض تلــك أعلــى ،ءالــوزر اة مجلــس فقــابمو و األمــراتتعلــق بهــذســیم ملكیــة امر إصــدار

دة المـالثـة مـن الثالفقـرةاو 102دة المـا(ع لـــه اتمـإاول أفـي اُألمـةلملكیة على مجلس اسیم المر ا

.األساسينون القل26 (

فقـــة امو لاوجـــوب حصـــول األساســـينون القـــاشـــترط افقـــد اوفرضـــهئبالضـــر ایخـــص افیمـــامـــأ

یــةلملكادقـــة امصلاحظــى بیُ ع شــرَّ مُ نون اوذلــك بموجــب قــ،ئبالضــر اعنــد فــرض اُألمــةمجلــس ل

.األساسينون القامن91دةالما( (

ل فترة سي خالالسیاكمالحُ م اسلوب لنظأني كالبرلماالِنظامد اعتمان إ:سي السیاص اختصالا.3

مــن الُسـلطةة رسـاممالهــبتـة یجـري مـن خالاعــد ثاس وقو ُسـأُ ع اتبـان یتطلــب اكـلملكـياالِنظـام
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ًء انتهـارة و الوز التنفیذیة ممثلة باالُسلطةباً لملك مرور امن اً ئمة بدءالقاسیة السیات المؤسساقبل 

رسایمـــنـــه الأالإواضـــحاً لملـــك ان دور احیـــث كـــ، اُألمـــةلتشـــریعیة ممثلـــة بمجلـــس االُســـلطةب

ملة عـن الكامسؤولیة لالذي یتحمل اء الوزر ایتمتع به رئیس املاً سات فعلیة وشخصیة قیاسلط

لســلطتین اون وثیقــة بــین اقــة تعــمــت عالاقنطلــقلمُ ااهــذمــن و ن، البرلمــام امــأالُســلطةرســةامم

ق، العــر اني فــي البرلمــاالِنظــامایهــم علالتــي قــاس ُســألابــرز أنــت مــن اكو ،لتشــریعیةالتنفیذیــة و ا

ــــى عــــالقــــلمُ اتاصــــاختصالاهــــم أمــــن اً حــــداو ســــي السیاص اختصــــالاوُیعــــدُّ  ــــلطةتق اة عل الُس

،بيالرقالدور اارستهاممل من خاللیةالمالتشریعیة و امالمهانب اجإلىالتي تؤدیهالتشریعیة ا

ل اتصـالاون و التعاعلى لمبني ااء دورهادألتشریعیة باالُسلطةم اني قیالبرلماالِنظاموجب أفقد 

نَّ أإذح استیضـــالاســـئلة و الاعـــن طریـــق توجیـــه اطهاقبـــة علـــى نشـــالمر افـــرض و الُحكومـــةمـــع 

تجــري ، تاحاستیضــاســئلة و اء الــوزر اإلــىن یوجــه أاُألمــةمجلــس أعضــاءلكــل عضــو مــن "

مـرور خلي لكـل مجلـس بعـد الـداالِنظـاملذي یبـین فـي الوجه اعلى اجوبتهأوفي اقشة فیهالمنا

ــــــــى اأیــــــــنیــــــــة اثم ـــــــــرافقــــــــة او مو أل اســــــــتعجالاعنــــــــد اقــــــــل مــــــــن یــــــــوم توجیههــــــــألام عل "لوزی

.األساسينون القامن 54دة الما( (

اوسحبهاسعة، كمنحهابیة و ات رقاسلطاُألمةقد منح مجلس األساسينون اقلانَّ ألرغم من اوب

كتفــى ات و احیلصــالالمجلــس تلــك اارس هــذاقــع لــم ُیمــالو ارض أنــه علــى أالإرة الــوز الثقــة مــن ا

دة ار إلاء ذلـــك هـــو عـــدم تـــوُفر الســـبب ور التنفیذیـــة، وقـــد یكـــون اللُســـلطةاً بعـــان یكـــون دوره تأبـــ

فــــي تحقیــــق اً ت طمعــــاحیلصــــالام مثــــل تلــــك اســــتخدالاُألمــــةمجلــــس أعضــــاءلحقیقیــــة لــــدى ا

.لمجلس ااحل هذباتهالتنفیذیة ُسلطاالُسلطةم استخدامن اً و خوفأصة الخالحهم امص

اذالمـالتهـاقإرة وعنـد الـوز اجـيء بهـذهاذاكثیرة لمناحیأیعرف في بي الالنیالمجلس انَّ إحتى 

ب بعــد النــو اع مجلــس اجتمــإم امــأوبي یــألارة علــي جــودت اء فــي وز الــوزر احــد أل اقــو قیلــت، أُ قــد 
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دون اثــم تزیلهــومــن كــمالحُ ســدة إلــىرة الوز اتي بــألتــي تــالیب اســألانــه یشــجب أرة بالــوز الة اســتقا

ءه زماللتي دفعتاسبابألاهي امستوزر و ااذالم یعرف لمحتى نه أب، بل النو اعلم مجلس 

.1966:148وي،الشا(رةالوز اتلك عن لتخليل (

لثقة مـن اعلى سحب ال قدرتهد من خاللبالافي اً ماهاً سیاسیاً لتشریعیة دور االُسلطةرساموتُ 

لشــؤون اب عــن النــو ام مجلــس امــأمن التضــالدولــة مســؤولین باء اوزر "یكــونإذئمــة القارة الــوز ا

من ایتبعهاكل منهم ومرةالمتعلقة بوز ات اءاجر إلات وبصورة منفردة عن ار الوز االتي تقوم بها

اذإ ن تسـتقیل و أافعلیهـ،ضـرینالحایـةأكثر رة بالوز الثقة باب عدم النو اقرر مجلس اذإفئر، الدو ا

ن یؤجـــل ألمجلـــس ول،ن یســـتقیلألـــوزیر اء فقـــط فعلـــى الـــوزر احـــد أكور یمـــس لمـــذار القـــر ان اكـــ

و أء الـوزر اطلـب ذلـك رئـیس اذإم اأیـنیـة اوز ثماتتجـمـدة الإلـىحدة الثقة مرة و اتصویت عدم 

لرغم ابو ، )األساسينون القامن 66دة الما("دة لمُ المجلس في هذه احل یُ لمختص والالوزیر ا

تحریــك ب مــن النــو انــت مجلــس مكَّ مــن كونهــا قــداألساســينون القــادة فــي المــاتلــك مــن وجــود

لملكـي لـم اق العـر اریخ اتـنَّ أالإلضروریة لذلك، ات انالضمات أوهیریة بسهولةالوز المسؤولیة ا

لســهیل بســحب اد حســن ائــب عــن بغــدالناالــب فیهــاط،حــدةالــة و احبذلــك ســوى رســةاممشــَهدیَ 

رحــت علــى طُ اوعنــدم،دیــةات دســتوریة متمالفــامخجــرت المقصــرین عنــدماء الــوزر الثقــة عــن ا

.)1983:133،رالنجّ ا(لثقة اب یصوتون ضد سحب النو اد اكاُألمةمجلس 

لــم األساســينون القــاأنَّ اً علمــلتحقیقیــةان اللجــاتشــكیل أیضــاً ســي السیاص اختصــالاتضــمن و 

خلي الــداالِنظــامأنَّ الإبي، النیــالمجلــس المؤلفــة مــن قبــل ان اللجــالیف أموضــوع تــإلــىیتطــرق 

مر أن یــأء اقتضــالاعنــد هلــف،ناللجــاتلــك لمجلــس حــق تشــكیل ااعطــى هــذأب النــو المجلــس 

یزیـد عــن لخمسـة والاعـن ائهاعضـأیقـل عـدد لغـرض لجنــة الااویعـین لهـذاء تحقیـق مـاجر إبـ

لـة اتعـرض حقـد ریـة ادإل اعمـأو أمـة اسـیة هادث سیالـة وقـوع حـو افـي حاً خمسة عشر شخصـ
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د افــــر ألاو حریــــة أت ابــــانتخالامة و تخــــل بســــالألخطــــر اإلــــىســــیة السیاو أدیة اقتصــــالادلــــبالا

المجلـس لیقـرر مـاإلـىاتهـائج تحقیقاوبنتـالهـاعمأباً ن تقدم تقریر ألتحقیق اوعلى لجنة مة، العا

.بالنو المجلس خليالداالِنظاممن 23دة الما(نألشااه بهذایر  (

ءاقضــیة شــر ادثتین همــاب لجنتــین للتحقیــق فــي حــانتــدالاب فــي عهــد النــو اوقــد شــكل مجلــس 

یــتم لــم و متعمــد غیــر أخطــحصــوللتحقیــق انــت نتیجــة افك،نیــةالعثمالعمومیــة الــدیون ام ســهُ أ

لتي لم تقدم ا*صفرأز امتیا، وقضیة لعملااهذعن لمسؤول اشمي الهاسین الوزیر یاسبةامح

ت ابســـلطاألمـــرالتعلـــق هـــذاً ئیـــانهحقیـــق لتالـــم تظهـــر نتیجـــة لمطلـــوب و ااعنـــه تقریرهـــللجنـــة ا

.)1998:119ملي،الز ا(نیة البریطاب انتدالا

الُسـلطةة رسـامء لغـرض ماجـالُحكـمم اسلوب لنظـأني كالبرلماالِنظامد اعتمإأنَّ حثالباویرى 

المــاً ســاقیاً محــدود)لملــكا(لدولــة ابحیــث یكــون دور رئــیس نالبرلمــارة و الــوز الدولــة و ارئــیس مــن قبــل

.ت احین من صالالبرلمارة و الوز اه تمتع بت

، اُألمةلملك ومجلس التشریعیة بین االُسلطةسم اتقإلىلرغم من وجود نص دستوري یشیر اوب

لـذي ااألمـراهـذاألعیـانمجلـس أعضـاءل حقه بتعیـین ضحة من خالالملك برزت و اسیطرة أنَّ الإ

فــي مجلــس أعضــاءأنفســهمهــم األعیــانءن هــؤالألو لملــك، اخاِضــعًا لُســلطةاألعیــانجعــل مجلــس 

ر اكم بمسـلـتحُ القـدرة علـى انت لهـم اكفقد ت فیه، ار القر اعلى ورأیه لملك ان لصوت لُممثلو اوهم اُألمة

مـن دَّ وحـاُألمـةضـعف دور مجلـس أاممـلملكـي اط اللـبِ ایـه یرتئابحسب مـوتمریرها ت ار القر اعة اصن

.سیة السیاة الحیاه في تأثیر 

ء انحأئیة في مختلف ارو إل اریع المشا، تتعلق ب1925م انیة مطلع عالبریطاقیة و العر الحكومتین اموقعة بین اتفاقیة :صفر أز امتیا*

نب الجالح امصیحققابمشروطفضلأعلىللحصولاً سعیریعالمشاتلك إلیقافعمدت فیها بریطانیاق العر ا

بو ألیة محسنالماوزیر في البرلمان وطالبت بإقالةضة ر المعاأحزابجس اقیة هو اتفال ارت هذه اثأني، وقد البریطا

.ءالقضاإلىلته احإلاً تمهیدالبریطانیینلصالحقالعر ابالمجحفهذا االمتیازعقدعنمسؤوالً ناكالذيطبیخ 
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طي امقر لــدیابع الطــاء اضــفلة شــكلیة إلأمســالإب لــم تكــن النــو اب مجلــس انتخــاة عملیــأنَّ اكمــ

ئم اد قـو اعـدإلتنفیذیـة فـي اللُسـلطةشـر المبالتدخل غیر ال وذلك من خال،دلبالافي الُحكمم اعلى نظ

ئمـة مـن القاسـیة السیالقـوى ان ممثلـي احرمـإلـىأدىلـذي ااألمـر،بالنو المرشحین لعضویة مجلس ا

مــن التـي ترغــب فیهـانین القـو اریع اتمریـر مشــاً ئمــة مسـبقالقات ار الـوز اضـمنت ا، وبهــذاحیهتقـدیم مرشـ

.تابانتخالالمرشحین بعد فوزهم باعلىال سیطرتهخال

عضــــو مــــن أيب فصــــل النــــو انــــص دســــتوري یســــمح لمجلــــس أيحــــظ عــــدم وجــــود ویالاهــــذ

مـن سـیطرة اتهیاوحمنیة البرلماة قلیألار وجود استمر اناصل لضمألابء اذلك جأنَّ ونعتقد ئه، اعضأ

.غلبیة ألا
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لجمهوري االُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطة:ني الثالمبحث ا

ـــ ـــذي جـــرى تشـــكیله االُحكـــمم انظـــماق ـــل ـــ1958تمـــوز14ب ثـــورةعِق ـــأُ ى عل ـــة ذُس ت اس ثوری

الِنظـامالتـي تشـكل منهـات الفئـانَّ أل،لشـعبیةالوطنیة و القوى امثل جمیع كونه لم یُ زیةات برجو اتوجه

، لملكــيام اِبعــة للنظــالتالعســكریةالمؤسســة املین فــي العــاط اـّبــلضُ ام مجموعــة مــن نــت تُضــاكلجدیــدا

امنهـالُعلیـالوسـطى و او انیلـدُ ااتهـاف طبقخـتالاعلـى متنوعـةلالمدنیـة ات الفئـامیع من اعن مجفضالً 

.1974:168خدوري،( (

م ثـــوريامـــة نظـــاقبإارغبتهـــدعـــت الجدیـــد الجمهـــوري اُحكـــمالم انظـــتامـــازعن إفـــوبـــرغم ذلـــك

أنَّ الإلملكي، العهد ال خالالُحكمم اعلى نظةسیطر منت التي كازیة البرجو ات الطموحایقضي على 

وفــق صــیغ اهــؤ اجــرى بنلتــي االُســلطةإلــىلوصــول اهم فــي تعداســبل ع ُســاتبــابمــتات قامــالزعاهــذه 

كونـهُ لعنـف اإلـىانزعـو لـذین اط الضـباخـل سـلك اداً ئداسـاً رفـعلصـیغة اهذه ت أصبحن أبعد مریة آت

علــى بــل حســبو ســة السیات عمیقــة لــیس فــي جــوهر افــختالاادت فیهــالقصــوى فــي دولــة ســالعقوبــة ا

.سیة السیالعملیة ارة ادإنین اقو 

لدولــة ات والامحــاأحبطــلجدیــدةالثوریــة ات امــالزعالــدى لهیمنــة المركزیــة و المیــل نحــو اأنَّ اكمــ

رعـة فـي ابدٍ اأیـلشعب في اوقع أ، و اً تیاوطن مستقل ذإلىقلیمیة تستند إمة ان تصبح زعأفي الهارجو 

ســة السیال احــد حتــى رجــأات لــم یتمتــع بهــات ســلطرســامن أه بعــد اكــر إلالمحســوبیة و انظمــة ألــتحكم با

.2006:208تریب،(لملكي االُحكمم انظنابإبقین السا (

:تیة آلالب المطاق وفق العر افي قبةالمتعات الجمهوریایة في لتشریعاالُسلطةاول هناوسنتن

لجمهورياالُحكمم التشریعیة فـي نظاالُسلطةلس امج:األوللمطلب ا

لجمهورياالُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطةلس التي تحكم عمل مجاعد القو ا:ني الثالمطلب ا
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لجمهوري االُحكمم التشریعیة فـي نظاالُسلطةلس امج:األوللمطلب ا

لملكي االِنظامعلى ائهاء قضاجر من 1958تموز14حدثته ثورةالذي اسي السیالتغییر انَّ إ

دیة اقتصــالاعیــة و اجتمالاســیة و السیالظــروف اي فــي لتــردّ الــة انهــي حء لیُ ا، جــ1921مامنــذ عــئمالقــا

ســي السیالتغییــر ات حركــة لــاق، ونالعــر الملكــي فــي االِنظــامخیــرة مــن ُحكــم ألافتــرة لافــيدتالتــي ســا

ذ مجموعـة مـن اتخـابعـد اً حیصـالااً لجدیـد نهجـالجمهـوري االِنظـامن نهـج أقـي بعـد العر الشعب اید أیت

عـد القو الثورة بتصفیة امت ارجي قالخاصعیدلاعلىخلیة، فالدارجیة و الخالشؤون ابم تلتي تهات ار القر ا

1925لثورة دستورالغتفقد أخل الداستوى على مامأد، الف بغدلخروج من حاو األجنبیةلعسكریة ا

احیة وفیمــلفـــالات ام للجمعیــالعــاد اتحــالانون اعــي وقــالزر اح صــالإلانون انین جدیــدة كقــاقــو تعوشــر 

ٕاصـــدارلجمهوریـــة و اســـة ام رئامهـــسر امـــدة لیُ الســـیافقـــد تـــم تشـــكیل مجلـــس ،الُســـلطةة رســـامیتعلـــق بم

.)2004:76لجدة،ا(1958تموز27قت فيدستور مؤ 

:یلي اوكمربعةألات امهوریلجُ اكم نظمة حُ ألتشریعیة في االُسلطةلس المطلب مجاول اوسیتن

1963ُشباط8-1958تموز14ىاألوللجمهوریة ام التشریعیة في نظاالُسلطة.والً أ

لعقیـدة اسـیة ووحـدة السیالخبـرة اإلـىى األولـلجمهوریة ام حكم افي نظلجدیداعهد لال اد رجفتقا

ئیة استثنافي ظروف امهستالابعد الُسلطةبضین على القاجه انت تو التي كاة األساسیایالقضاه اتجا

ؤل التفـــام باصـــة بعـــد تبلـــور شـــعور عـــا، وخ1958تمـــوزثـــر تفجیـــر ثـــورة لتـــي حـــدثت علـــى أاكتلـــك 

لشــــعبي الطلــــب اجئ فــــي المفــــاع ارتفــــالاد، و لــــبالالمحــــدودة لمســــتقبل ات غیــــر انــــامكإلاس باحســــإلاو 

دفــــــع اممــــــ، )2003:86ســــــلوغلت،(عیــــــة جذریــــــة اجتمات احصــــــالإث احــــــدإ لفوریــــــة و ات اللتشــــــریع

ـــى حمائل تكـــون قـــاوســـنحـــو ه اتجـــالالثـــورة بالعســـكریین مـــن منفـــذي ا مـــن أنفســـهملثـــورة و اة یـــادرة عل

.دةالمضاصر العنا
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دة اس قیــأعلــى ر أنفســهمان وجــدو أبعــد ئمــةانــت قالتــي كاریــة ادإلالدولــة الیب اســأإلــىاو ؤ فلجــ

لقویــة ااذبیتهــاء جاطیــة جــر البیروقر ااع صــیغهاتبــابامو ا، وقــاریــة فیهــادإلالیــة و المالدولــة ارد ایــع مــو جم

ئهم مـــن ابعـــض حلفـــأنَّ و صـــة اخقـــي، العر الشـــعب اء ابنـــأن ینتظـــره مـــنهم اكـــاعلـــیهم، علـــى عكـــس مـــ

لـتحكم ات و از امتیـالام ات نوعیة فـي نظـاث تغییر احدل إلالمجالثورة سوف تفتح اأنَّ باعتقدو المدنیین ا

تأســیسدة اعــیســمح إلابمــة، او المســام انعــداده ان ســأي بعــد قــالعر االُمجتمــعلــذي میــز الدولــة ارد ابمــو 

.طیة الیة ودیمقر الیبر أكثرس سُ أُ ى سیة علالسیاة الحیا

ســقطتهم أمختلفــة أفكــارلثــورة بادة اقــإلــىوحــى ألعســكریین اإلــىالُســلطةل انتقــاســهولة أنَّ الإ

لمحسوبیة مـن قبـل جیـل اعلیه بفعل الذي حصلو ائل الهالنفوذ اء اصب من جر المناتاءاغر إضحیة 

.2006:207تریب،(لحدیـث اق العر ادة اكز قیاثر بمر استا (

م لســالاســم وعبــد الكــریم قابــد بــین عتزایــدع یالصـر اان فیهــالتــي كــانــة یالمتباء اجــو ألاوفـي ظــل 

، الُسـلطةفـي األعلـىلمنصـب اص حول ال خلقمة وبشكالوحدة في اوضح تعبیر عن عدم أكرفاع

لثــورة مــن ادة ابتشــكیل مجلــس لقیــم القیــااألحــرارط اللضــبالُعلیــاللجنــة ان فــي رزو البــادة القــافكــر قــد ف

لحكومـة مدنیـة فـي اً لمجلـس سـنداان یصـبح هـذأعلـى تمـوز14عیـة لثـورةالجمادة القیـاتحقیق أجل

أعضـــاءلثـــورة علـــى عـــودة ادة اتفـــق قـــااكمـــ،)1991:196تي،البیـــا(اعلیهـــاً شـــرفلیـــة ومانتقامرحلـــة 

علـــى مـــن یرغـــب مـــنهم یجـــب نـــه أو لیـــةانتقالالمرحلـــة اء انتهـــام بعـــد تهاثكنـــإلـــىلثـــورة ادة امجلـــس قیـــ

.1986:96حسین،(والً ألعسكریة المؤسسة الة من استقالاسي السیالعمل اركة في المشا (

دة كبدیل عـن السیادة دفعتهم لتشكیل مجلس القاء بین هؤالالحقاً برزت لتي ات افخاللاأنَّ الإ

ــــس قیــــ ســــة ارئ1958تمــــوز27ط دســــتورانــــألجمهوریــــة، فاســــة ام رئامهــــرسامــــلثــــورة ولیُ ادة امجل

م تشــریعیة الدولــة مهــادة امــه فــي قیــالمهباإلضــافةلمجلــس ااهــذرسامــیُ لدة الســیالجمهوریــة بمجلــس ا

.ء ار لوز امجلس التي یضعهات اشریعلتادقة على المصاتتحدد بعملیة 
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مــــه المهباإلضـــافةرسالیمـــلتنفیذیـــةالتشـــریعیة و الســــلطتین اء الـــوزر اجـــرى مـــنح مجلـــس افیمـــ

ـــة لتین األساســـیلمـــرحلتین افـــي لمحـــددةاتشـــریعیة لامالمهـــالتنفیذیـــة ا ح اقتـــر الااوهمـــ،لتشـــریعیةالعملی

مــن 21دةالمــا("دةالســیالتشــریعیة بتصــدیق مجلــس االُســلطةء الــوزر اویتــولى مجلــس "لتصــویت او 

.1958تموز27دستور (

ه بموجـب تأسیسـء اجـ،لمجلـس وعضـویناري مكون من رئیس ادإهو تشكیل دة السیاومجلس

لــركن الفریـق اســته اتـولى رئقـد ، و تمــوز14صـبیحة یـومفــي1958در عـن ثـورةالصــاني الثـان البیـا

م السـعودیة عنـد قیـالعربیـة اكة لمملاق في العر ان یشغل منصب سفیر الذي كاو لربیعي امحمد نجیب 

ن الـذي كــالنقشـبندي اسـط البالـد عبــد اعـد خالمتقالـركن المقـدم ا:ان فهمــاخـر آلان العضـو اامـألثـورة، ا

قــي العر ال ســتقالإلاقــي محمــد مهــدي كبــة رئــیس حــزب العر اســي السیاربیــل، و أفظ ایشــغل منصــب محــ

.2008:54ني،البوتا(ك احینذ (

ادة، عـدالسـیات مجلـس احیصـال1958تمـوز27در فـيالصـالمؤقـتالدسـتور اولم تـرد فـي 

تولیـــهإلـــى21دةالمـــالجمهوریـــة، و اســـة امســـؤولیة رئولیـــهتحـــولمنـــه 20دةالمـــافـــي لیـــهإیرشـــأامـــ

ء حیــث تــرد تلــك الــوزر التــي هــي مــن مســؤولیة مجلــس التشــریعیة االُســلطةت ادقة علــى تشــریعالمصــا

لي، وذلـك التـالیـوم او ألیـوم افـي نفـس ادقة علیهـالمصـام بدة فیقـو السـیان مجلـس ادیـو إلىت التشریعا

كهم فـي اشـتر ادر النـان مـن التـي كـاء الـوزر ات مجلـس اعـاجتمادة السـیامجلـس أعضـاءء حضـور اجر 

لتــي یقــوم ات التشــریعادقة علــى المصــابــة ابمثعــدّ ن ســكوتهم یُ احیــث كــالتــي تجــري فیهــات اقشــالمنا

الاً بعـــادة تالســـیامجلـــس أصـــبحوفـــي ضـــوء ذلـــك ، )1983:261لعبیـــدي،ا(ء الـــوزر امجلـــسابســـنه

ء ومـــنح الســـفر اد اعتمـــاكقبـــول ،لبروتوكولیـــةات اطالنشـــاعلـــى عـــدد مـــن اً ن دوره مقتصـــر ا، فكـــاً متبوعـــ

.خرین آلالمجلس اي بة عن عضو التوقیع نیالمجلس یقوم بان رئیس اوك،لرتباوسمة و ألا
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سـي لـه انفـوذ سیيوجود ألذ الإ، اً ورمزیاً ته شكلیاته سلطرساممبدة السیامجلس ماسهإناوك

رف ام عـلسـالاسـم وعبـد الكـریم قالمجلس یـدینون بتعییـنهم لكـل مـن عبـد اأعضاءناوكلدولة، اعلى 

ئه ولكــون اصــدقأمــن امــنهُ لنقشــبندي ألالــد اخلربیعــي و انجیــب ســم اقذ رشــح إجي، الــدر اللطیــف اوعبــد 

لحركة اء ازعمومن اً ترشیح محمد مهدي كبة لكونه شیعیثة على لثالاتفق اا، كماألكرادمثل یُ ني الثا

دة الســـــــیامجلـــــــسلقـــــــومي فـــــــي ائفي و الطـــــــایــــــل تمثلازن الخلـــــــق نـــــــوع مـــــــن تـــــــو لمعـــــــروفین الوطنیــــــة ا

.2008:56ني،البوتا( (

م العائد القاو أء الوزر اعن مجلس اً در اصاً ر او قر أاً مرسومدة السیان رفض مجلس أولم یحدث 

لـدكتور الربیعـي فـي ترشـیح احـدة تمثلـت بتلكـؤ الـة و ا، سـوى ح)2000:39،نيالعـا(لمسـلحة ات اللقو 

لـذي اسـم اقعبـد الكـریم دة ار ن إلاذعـالانتهـى بااألمـرد، لكـن امعة بغـداسة جاهللا لرئار عبد الجباعبد 

لمسـلحة ات ام للقـو ائـد عـالمستمدة من منصـبه كقاته احیصالإلىاً داستنافقة المو الربیعي على ار جبأ

.1991:197،تيالبیا( (

1963نيالثاتشرین 18–1963ُشباط8نیةالثالجمهوریة ام التشریعیة في نظاالُسلطة.اً نیاث

لجمهوریـــة ام اط نظـــاســـقإبعـــد 1963ُشـــباطمن مـــنالثـــانیـــة فـــيالثالجمهوریـــة اتأســـیسءاجـــ

ابموجبهـــســـلم تكي فاشـــتر الالعربـــي البعـــث احـــزب دةایـــقبمســـلحة لاثـــورة لاتفجیـــر لمـــن خـــالى، األولـــ

ه وبعـض أعضـاؤ لحـزب و اهیر الجـیش وجمـات الثـورة وحـداع نـدالافـي سـهمأاق، كمـالعر افي الُسلطة

كومـة فـي ول حأسـم رئـیس الكـریم قال عبـد اغتیـولـة الابتدبیر محلحزب ام افق، خرىألالقومیة القوى ا

تشــرین بع مـناسـلافـي یـوماً لثـورة وتحدیـدام علـى امـن عــأكثـربعـد مـرور قـيالعر الجمهـوري االِنظـام

.1959م اعاألول

ـــب األولن اهین كـــاتجـــالحـــزب فـــي انشـــط قـــد و  طه الظـــروف لتوســـیع نشـــار كـــل اســـتثمایتطل

ر جبهـة قومیـة اطـالجهـود فـي القومیة لتوحید الحركة اف اطر اون مع التعاني تمثل بالثاهیري، و الجما
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اً ل وعـددسـتقالالالعـرب وحـزبالقـومیین احركـة اضـمت فـي صـفوفه1961راذآفـي اجرى تشـكیله

ت بـین افـلخالابسـببطـویالً لـم ُتعمـر لجبهـة اتلك أنَّ الإلبعث، احزب إلىباإلضافةلمستقلین امن 

من لشعبي اطه انشمنع وسن یألبعث ادفع ذلك بحزب ام، 1961لولأیفي اط عقدهنفر افافهاطر أ

تهاطانشـــیعـــزز مـــن مهنیـــة للافیـــة و اثقلاعیـــة و اجتمالاضـــیة و اریلات اجمعیـــلادي و انـــو للهتأسیســـل خـــال

موضــوعیة لتعبئــة اً دي ظروفــالنــو ات و الجمعیــات هــذه ا، بحیــث خلقــت تحركــابــین صــفوفهتــه اوتحرك

م تنفیـذ اقیـلمتمثلة بتسهیل اسمة الحالثوریة الطریق للخطوة ات رجه وهیأاق وخالعر اخل ام دالعاأيالر 

.9-2002:7حمیدي،(لثورة ا (

سـي السیالوضـع اتغییر أنَّ بكر كي منذ وقت مُ اشتر الالعربي البعث احزب تادادركت قیأاكم

ة ایـلعنالعسـكري للحـزب اح الجنـاولـى أفقـد لجـیش، لـذلك اد علـى اعتمـالادون ممكنـاً ق لیس العر افي 

ر اطـإط جـدد فـي اكسـب ضـبأجـللعسـكریین مـن اه مـن أعضـاؤ التـي یمتلكهـات الخبـر افة ازمة لكلالا

لحــزبافــي دیین القیــامــن اً ریة ضــمت عــدداستشــام بتشــكیل لجنــة اقــو لتهیــؤ للثــورة، اد و اعــدســعي لاللا

، الثــورة وتنفیــذهالحــزب عنــد وضــع خطــة ات انیــامكإجمیــع لتنســیق لعســكريالمــدني و احین الجنــامــن 

ل فــي الحــاهــو الجــیش كمــاخــل الحــزب داط ابعــد توســیع نشــصــًة اللجنــة خاتلــك نجحــت فیــه اوهــو مــ

.1983:183لعقیدي،ا(1963ُشباطمن منالثاة فيلثور المدني حیث جرى تفجیر اع القطا (

لثورة بعد دي لالقیاز الجهاام بهالتي قام المهاىولأن مللثورة األولن البیاعن عالنإلان اكو 

ن البیـــاضـــمن د، وتابـــي غریـــب فـــي بغـــدأي فـــي منطقـــة عـــاذإلالبـــث ات لســـیطرة علـــى مرســـالاماتمـــإ

لوطنیـــة، الشـــعب اتحقیـــق وحـــدة :اهمـــســـیین اسأبهـــدفین ةلُمحـــدداو لثورةابـــم القیـــللموجبـــة ااألهـــداف

ق طــالإلهـدفین از هــذین انجـإیتطلـب ن اوكــرتـه، ادإ و الُحكــمهیریــة فـي توجیـه الجماركة المشـاوتحقیـق 

.1963ُشباطمن منالثالثورةاألولن البیاوثیقة (نون القادة اسیأت وتعزیز مبدالحریا (
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ن اكـلـذيالثـورة ادة الوطني لقیامجلس لاد متمثلة في اللبافي الُحكمدة اعن قیعالنإلاجرى و 

بقة، السـاالُحكـمنظمـة ألوفـة فـي ألم تكن مدیة اقیبطریقة الُسلطةة رسامدستوریة جدیدة لمصیغةً عدُّ یُ 

ت احیلتشـریعیة وصـالاالُسـلطةافیهـاقیـة بمـالعر الجمهوریـة افي الُعلیاالُسلطةة رسامخول مقد كونه 

لثـورة 15ن رقـمالبیـاوثیقـة (الُحكومـةلجمهوریة وتشكیل اب رئیس انتخالمسلحة و ات او م للقالعائد القا

.1963ُشباطمن منالثا (

نانیسـبع مـنالر افي 1963لسنة 25رقملاذي لثورة ادة الوطني لقیالمجلس انون اثم صدر ق

ء اجــابـرز مـأن اكـدةان مـعلـى عشــریحتـوىاوقـد1963ناوسـمي بدســتور نیسـ،للدولـةاً دسـتور ُعـدَّ 

:یلي املتشریعیة االُسلطةمتعلقة بد امن مو هفی

، ویحـق اً عشـرین عضـو یزیـد عـددهم عـنالأعضـاءلثورة من ادة الوطني لقیالمجلس ایتكون .1

یزیـد عـدد ن الأو مؤقتـة علـى أئمـة ابصـورة دأكثـرو أه ضـم عضـو أعضـائیـة ثلثـي أكثر له ب

أكثرو ألة عضو اقإلثلثین ایة أكثر یحق له ب، و اً عشرین عضو ل عناحو ألافي كل عضاءألا

.1963ن لسنةاى من دستور نیساألولدة الما(من عضویته  (

د، حیـــث یحـــق لـــه وضـــع لـــبالالتشـــریعیة فـــي االُســـلطةلثـــورة ادة الـــوطني لقیـــالمجلـــس ایتـــولى .2

امـــك،)1963لســـنةن انیســـدســـتور نیـــة مـــن الثادة المـــا(اهـــؤ الغإ و اوتعـــدیلهاألنِظمـــةنین و القـــو ا

راشــلمُ او لتنفیذیــة االُســلطةلمتعلقــة باجلــس لمات اســلطنفســُه ق الســیادة فــي المــاوضــحت هــذه أ

.سة الدر افي هذه لتنفیذیة االُسلطةمور ابص مختلالفصل افيالیهإ

ت ضدهم من اءاجر إلاتتخذ مة والام بحریة تلكالانة تسمح لهم المجلس بحصاأعضاءع یتمت.3

لـم اكمتهم مـاو محـأو یتم توقیفهم أحقق معهم یُ لمجلس، والافي و تصویت أیبدونه أير أجل

ن إجریمـة فـعضـاءألاحد أرتكب ال ا، وفي حعضاءألایة ثلثي أكثر لمجلس بار من ایصدر قر 

لثلثــینایــة أكثر لمجلــس بار مــن القــر اایصـدر بعــدهله أعضــائتحقیقیــة مــن لمجلـس یؤلــف لجنــةً ا
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امـــاوهـــذ، )1963لســـنةن انیســـدســـتور بعـــة مـــن الر ادةالمـــا(لتحقیـــــق ائج ان ترفـــع لـــه نتـــأبعـــد 

ولم تكـن لدستوریة فقطالنصوص ات مثبتة في نات كانالحصاكون تلك ،لفعلياقع الو الف اخ

لفتـرة، حیــث لــم اد طیلــة تلــك لـبالابي منتخــب فــي امجلــس نیـلـك ســلطة تشـریعیة حقیقیــة والاهن

وفـي عهـد 1980م امـن بعـد عـالإلجمهـوري العهـد ال ق خـالالعـر ابي فـي النیالمجلس ایشكل 

.بعة الر الجمهوریة ا

ت احیصــالأيیتمتــع بــالو ،لمــدة شــهریناً دوریــهِ أعضــائب رئــیس للمجلــس مــن بــین انتخــایــتم .4

نانیسـدسـتورمسـة مـن الخادة المـا(ع اجتمـه لاللمجلـس ودعوتـات ارة جلسادایتعلق باسوى م

.1963لسنة  (

أیضــاً لمجلــس ان یجتمــع أســبوع ، وممكــن الاحــدة فــي امــرة و قــعات دوریــة بو اعــاجتمالاتكــون .5

ـــ ـــیس ابن یـــة أكثر ت بحضـــور الجلســـا، وتنعقـــد عضـــاءألامـــن أربعـــةو ألـــدورة اًء علـــى دعـــوة رئ

.1963ن لسنةابعة من دستور نیسالسادسة و السادتین الما(لمجلس اأعضاء (

تمــوز17–1963نيالثــان تشــری18لثــةالثالجمهوریــة ام التشــریعیة فــي نظــاالُســلطة.اً لثــاث

1968

شــهر، أق ســوى تســعة العــر افــي الُســلطةته رســامنیــة فــي مالثالجمهوریــة ام حكــم الــم یســتمر نظــ

من الثـالثوریة فياتجربته فشلتلبعثامن قبل حزب 1963م اعُشباطمن منالثافبعد تفجیر ثورة

ة رســامت عنــد مادالقیــاغمــت علــى مســتوىاء كبیــرة تناخطــأنتیجــة حــدوث نيالثــاتشــرین عشــر مــن

ق فــي العــر ادة ثــورة ا، حیــث دخـل قــ1963راذآلســوري فــي االُحكــمم ار نظـیــصــة بعــد تغیا، خالُسـلطة

ن المؤسسان الزعیماایمثلهن اكلتي البعث القومیة لحزب ادة القیابین اقم في سوریالمتفالقوة اع اصر 

مـن جهـة افـي سـوریقطریـة للحـزب لادة القیـار مـن جهـة، و البیطـالـدین اح للحزب میشیل عفلق وصال

صـریین النالقـومي و الحـرس ائل اد بـین فصـاصـمة بغـدالعارع ات عنیفـة فـي شـو اجهاخرى، فوقعت مو أُ 
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ق العـــر البعـــث فـــي ادة حـــزب امـــن قـــعـــددٌ أثرهـــاخســـر علـــى لعـــرب، القـــومیین احركـــة إلـــىمنتمـــین لا

ن یشــغل الــذي كــالســعدي الح اعلــي صــلقطریــة ادة القیــامــین ســر أبــرزهم أومــن ،لحكومیــةاصــبهم امن

ســمى لمُ العســكري للحــزب اح الجنــاباحــداممــق،العــر ارج اخــتــم تســفیرهُ لــذي اخلیــةالدامنصــب وزیــر 

.على ذلك اً جاحتجإد ارع بغداشو إلىلخروج القومي الحرس اب

م بـــین ئاقـــلاف لخـــالالتـــدخل لحـــل البعـــث بالقومیـــة لحـــزب ادة القیـــاأعضـــاءم عـــدد مـــن اقـــاكمـــ

لتنفیذیة، اللُسلطةمن تحقیق ذلك كونهم یفتقدون انهم لم یتمكنو أالإقیة، العر اقطریة لادة القیاأعضاء

ـــــم ایفتقــــدون لقیــــانو الــــذین كــــالقــــومي الحــــرس اصــــر اضــــعة لســــیطرة عنارع خالشــــو افبقیــــت  دة توجههـ

.2006:238تریب،( (

م القیـاه اتجـاباً رف محصـور ام عـلسـالالجمهوریـة عبـد ارئیس ن تفكیر اء كاجو ألاوفي ظل تلك 

دوره فـــي أنَّ الإفیـــه، اً عضـــو ن هـــو الـــذي كـــالثـــورة ادة الـــوطني لقیـــالمجلـــس اضـــد ب عســـكري نقالابـــ

ء التـي جـاعیـة الجمادة القیـاء صـیغة الغـسـعى إلالهـذ،للجمهوریـةاً رئیسًا ِبِصفتِه ن محدوداكالُسلطة

دسـتور ام علیهـالتـي قـاس ُسـألاى لتغییـر األوللدرجة اوجه تحركه بو ، 1963ن لسنةادستور نیسابه

م حكــم ات مــؤثرة فــي نظــاة ســلطرســاملجمهوریــة فــي مام رئــیس امــأنــت تشــكل عقبــة التــي كان انیســ

.2004:100لجدة،ا(نیة الثالجمهوریة ا (

احیـث خطـط لهـ،لمهمـة صـعبةاتلك لم تكن حةالساة بصفاعلات اعالصر اللظروف و اً داستناو 

رف اعـــهُ اســـمأا، فیمــ1963ة تشـــرینردّ ه بِــیـــدو لبعــث ومر اُه حـــزب اســمأاً عســـكریاً بــنقالارف ونفـــذ اعــ

ء اق بـین صـفوف زعمـانشـقإلالفرصـة بعـد حـدوث اتلكءتاجوقد ، نيالثاتشرین 18ومؤیدیه بثورة

أنبــ1963نيالثــاتشــرین 18رف فــيام عــلســالاعلن عبــد أ، فــالُســلطةبقهم علــى البعــث وتســاحــزب 

لثـورة ادة الـوطني لقیـاللمجلـس رئیسـاً افیههو یكون ،یدةدة جدابقیجدید م ال نظحالإ و الُحكومةتغییر 

عنــد اً ئیــاصــة تجــدد تلقات خاحیصــالنفســة خــول لمســلحة ویُ ات اللقــو اً مــاعاً ئــداللجمهوریــة وقرئیســاً و 
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بع لحـزب التـالقـومي الحـرس ال ُحـلفور اعلى و ، لمخولة لهات احیلصالاجمیع رسامیجة بحیث الحا

ل امجـأيلـك الثـورة بحیـث لـم یكـن هنادة الـوطني لقیـالمجلـس ال یشكتتم كي، و اشتر الالعربي البعث ا

لمقبــل فــي الدســتوري از الجهــمــة لالعالخطــوط ارســم قــد ن البیــا، كــون الُســلطةز ارتكــان اللتخمــین بمكــ

.1974:295خــدوري،(دلــبالا 1963نيالثــاتشــرین 18لثــة فــيالثالجمهوریــة ام انظــشــِهدَ و اهــذ)

لدولــةات الجدیـد ومؤسســاالِنظــامع اوضـأو الُســلطةعملـت علــى تنظـیم ئق دســتوریةاث وثـصـدور ثــال

لـوطنيالمجلـس انون اوقـ،1963نيالثـاتشـرین 18لجدید فياسي السیام اللنظاألولن البیا:هيو 

نانیسـ29ودستور،1964نانیس22نون بدستورالقااهذميَّ وسُ 1964لسنة 61لثورة رقم ادة القی

قیـة العر الجمهوریة الدستوري في االِنظامالتي عرفهالثة الثالوثیقة الدستور ااویعد هذلمؤقتا1964

ـــىانانیســـ29حتـــوى دســـتورالثـــة، وقـــد الثا ـــة أوبـــذلك یكـــون هـــو ،دةامـــ106لمؤقـــت عل وســـع وثیق

كثیـر لالدسـتور ااقتبس هذاا، كم1958تموزفي األوللجمهوري االِنظامم ادستوریة صدرت منذ قی

.1964راذآ25در فيالصالمتحدة العربیة الجمهوریة استور ده من دامن مو 

العمــل بهــانــه لــم یجــرِ إلتشــریعیة رغــم االُســلطةلمتعلقــة باد المــو اول اســة علــى تنــالدر اوســتعمل 

الُحكـمم المخصـص لنظـاني الثـابـه الدسـتور فـي بالثة حیث حـدد الثالجمهوریة ام حكم ال فترة نظاطو 

:وهي الُسلطةلمتعلقة بهذه اد المو التشریعیة اللُسلطةص لمخصاني منه الثالفصل اوفي 

:اُألمةمجلس )1

نانیس29من دستور61دةالما("لتشریعیةاالُسلطةرساتملتي اة ئلهیا،اُألمةمجلس"عدُّ یُ 

ت ابـــانتخالاء اجـــر إمـــه بســـبب عـــدم التئاعملیـــة لمجلـــس لـــم تجـــرِ اذلـــك أنَّ الإ، )1964لســـنة

علـى اً بـر لدسـتوریة حِ اد المو انت تلك الثة، حیث كالثالجمهوریة ام حكم افترة نظنیة طیلةالبرلما

.رق و 
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:اُألمةعضویة مجلس )2

م، العــالســري اع اقتر الابــهِ أعضــائب انتخــاعــن طــرق اُألمــةلعضــویة فــي مجلــس اتكــون .أ

تقـل ل مـدة الخـالالحقـاً نون یصـدر اخبین بقـالنـابهم ودعوة انتخاویحدد عددهم وطرق 

.ب انتخالاء فترة انتهاشهر قبل أثة عن ثال

.منه )أ(لفقرةالمجلس ویحدد عددهم بموجب اأعضاءلجمهوریة تعیین ایحق لرئیس .ب

ریخ صــدور امـن تـاً ر اعتبـان اسـنتاهاقصـأع فـي مــدة اجتمـاللاُألمـةتكـون دعـوة مجلـس .ج

ریخ امــــــن تــــــأتبــــــداجعلتهــــــلدســــــتورات عدیــــــدة جــــــرت علــــــى تعــــــدیالنَّ أالإلدســــــتور، ا

.1964لسنة نانیس29من دستور62دةالما(10/5/1968 (

:تشكیل مجلس تشریعي)3

ایوضـع لهـو مجلس تشریعي اهرساملتشریعیة یاالُسلطةنَّ إف،اُألمةد مجلس انعقالنظر لعدم اب

ته، احیو طریقـــة تعییــنهم وصـــالأفیــه لعضـــویة اه وشــروط أعضـــائنون یـــتم فیــه تحدیـــد عــدد اقــ

ن أد، علـى لـبالالتشـریعیة فـي االُسـلطةع لـه اجتمـاول أد انعقـالتشـریعي فـور المجلس ایتولى و 

لتشـــریعي، ویقـــوم المجلـــس اد انعقـــالتشـــریعیة لحـــین االُســـلطةة رســـامء بمالـــوزر ایســـتمر مجلـــس 

ول دورة أفـي اُألمـةعـرض علـى مجلـس ن یُ ألدسـتور علـى اد مشـروع اعـدإلتشـریعي بالمجلس ا

.1964لسنةنانیس29من دستور63دة الما(له للبت فیــه د انعقا (

ـــع شـــهر العـــر اخلیـــة فـــي الدااألوضـــاعتـــدهور لناكـــو  ء اجـــر 1965مامـــن عـــراذآق مـــع مطل

فـي الُحكومـةلسـتة مـن اصـریین الناء الوزر الة استقا، و األكرادلعسكریة ضد ات العملیاف استئنا

لتـي اقیـة العر الـنفط امـع شـركة الُحكومـةاي وقعتهـلتاق اتفالاعلى مسودة اً جاحتجاتموزشهر 

لكبیــر اثــر ألالنفطیــة، ات ائــدالعاصــفة فــي المــذكورة مناللشــركة الُحكومــةركة انصــت علــى مشــ

ون مـع اق للتعـالـرز ارف عبـد اء عـالـوزر اد دفعت رئـیس لبالاسیة جدیدة في اء سیاجو أفي خلق 
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ضت جهِ أُ ولة المحا، لكن 1965لولأیب عسكري في نقالاولة امحم بالقیاأجلصریین من النا

رف اعــاهــرب بعــدهلی،بیــیننقالاللعمیــد ســعید صــلیبي لالجمهــوري الحــرس ائــد ابعــد تصــدي ق

ث احـــدرف إلام عـــلســـالالجمهوریـــة عبـــد اق، ودفعـــت رئـــیس العـــر ارج انـــه خـــاعو أق و الـــرز اعبـــد 

بــذلك لَ احــأو ،ةلثــور ادة الــوطني لقیــالمجلــس اابموجبهــلَ ُحــف،الُســلطةت جدیــدة فــي ســلم اتغییــر 

ز البـز الـرحمن ادیمي عبـد اكـألامي المحـاإلـىاسـتهاسـند رئألتـي ارةالـوز اإلـىلتشریعیة االُسلطة

كبـــر للتعبیـــر ألشــعب بفرصـــة الـــذي وعـــد ارة الــوز اســـة اول رجـــل مـــدني یحتــل منصـــب رئأوهــو 

.سیین السیاوئین ال للمناعتقالات اسي ووضع حد لعملیالسیا

م الــة جدیــدة فــي نظــاجئ لیبــرز حالمفــاوموتــه رف اعــم لســالاعبــد یس لــرئائرة اء تحطــم طــاجــو 

لجـــیش لمنصـــب رئـــیس ان اركـــألـــرحمن رئـــیس اب شـــقیقه عبـــد انتخـــاســـي تمثلـــت بالسیاالُحكـــم

الُحكـمة یـافشـل فـي حمرف اعـلـرحمن الكن عبـد ءاللوزر رئیساً ز البز اد تعیین اعافلجمهوریة، ا

.251-2006:246تریب،(یش لجائیة اعد عداتصئه من المدني ورئیس وزر ا جرى تعیین ف)

ل اعتـدالابط عـرف باء، وهـو ضـاللـوزر رئیسـاً 1966بآدس مـنالسالب فياجي طانلزعیم ا

شـیعیة لائفـة اطللئـهانتمارغـموحدویـةأفكـارولـه سیة، امع كتل سییة ودقتهعالو لطبع اوهدوء 

امــامنهــرجیــة اخت ازمــأته ســال فتــرة رئجــه خــالارفي، وقــد و العــاالِنظــامت اتوجهــلرضــةالمعا

ت اقـــلعالاظ علـــى الحفـــابلوقـــت نجـــح ات افـــي ذو ،اف مـــع حكومـــة ســـوریخـــالث احـــدإبتســـبب

تتطلــب لة دســتوریة أبتســویة مســةتعلقــلماخلیــة كتلــك اداتمــهمُ جــهاو اكمــ،مصــرمــعلطیبــة ا

د رف عبــاعــرالطیــازعیم لــاادهــالتــي قابیــة نقالالاولــة المحار اثــآتصــفیة لء فــوري اجــر إذ اتخــا

م لسـالاتعزیـز بنجـحاكمـ،خلیـةالدااألوضـاععلـى ارهـاثآتـرك ن تأدئـة دون اق بطریقـة هالرز ا

مـناألجنبیـةلـنفط ات اشـركةوضـافمبعـدتمكـن و ،خلیـةالدااألوضـاعتهدئة و د لبالال افي شم

.)228-2009:220وي،الوندا(ق العر الح الصكبرألالیة املافع امنلاتحقیق 
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ء اجــر إ ئــم و امهلــة لوضــع دســتور دتحدیــد ،1964لمؤقــت لســنةانانیســ29رد فــي دســتورقــد و و 

بي لـــم تصـــدر انتخـــانون اقـــلودة لغـــرض مســـاارة لهـــذالـــوز اوضـــعت ف،اُألمـــةت لمجلـــس ابـــانتخا

حـزب غیـر أينون لـم یعتـرف بـالقـانَّ ألاألكـرادفـیهم ارضـة بمـالمعاء ازعمـت اضاعتر ابسبب 

ــ10فــيلته اســتقالابلــباطجي ادفــع نــاممــعربــي، لاكي اشــتر الاد اتحــالا أصــبح، ف1967راأی

صـر اومدنیین یمثلـون عناً طاف وطني ضمت ضبئتالاحكومة ء اوزر جمهوریة رئیس لارئیس 

إلـىالُحكومـةسـة الرئیس عن منصب رئالدینیة، لحین تخلي ائف الطو اامثلت فیهامعتدلة كم

.379–1974:376خدوري،(1967تموز19هر یحیى فياط (

2003نانیس9–1968تموز17بعةالر الجمهوریة ام التشریعیة في نظاالُسلطة.اً بعار 

لبعـث احـزب ادهـالتـي قا1968تمـوز17ثر تفجیر ثورةإبعة الر الجمهوریة ام حكم انبثق نظا

الـــذین عرضـــو ا،لثـــةالثالجمهوریـــة ام اة فـــي نظـــصـــب مهمـــامنلئین لمتبـــوّ اخـــرین آلاط الضـــباوبعـــض 

لحــزب ایــابوجــود نو ان علمــو أصــب حكومیــة مهمــة بعــد ابــل حصــولهم علــى منالثورة مقاركتهم بــامشــ

لــرئیس عبــد ام حكــم اء علــى نظــالقضــافــي مــن جهــود ن یقــدموه أیمكــن امــ، بذریعــة البعــث لتفجیرهــا

ق الــرز العقیـد عبــد اتار اســتخبالامـدیر ركة كـل مــناعلـى مشــتمــوزدة ثـورة افـق قــاو ف،رفالـرحمن عــا

ــداهیم ابــر إ و النــایف شــر العالمــدرع اء اللــو امــر آن العقیــد ســعدون غیــدالجمهــوري و الحــرس ائــد اقوود ال

مــین ســر ألبكــر احســن أحمــدجعــل مــن الثــورة، ممــاد فــي تنفیــذ امــر موقــع بغــدآب اد شــهالعقیــد حمــاو 

لبعثیــة اركة المشــاحــول طبیعــة وحجــم اً لثــورة یبــدو متحفظــادة ابــرز قــألبعــث و القطریــة لحــزب ادة القیــا

لمندسـین اح اء نجـابحـذر شـدید جـر اً لثورة مشوباإعالنح في النجاء افج، 1968تموز17فجر یوم

م عــدم تركــزحــتّ ابمــ،لدولــةاصــب مهمــة فــي امهم منســتالالي التــار وبالثــو اعلــى أنفســهمفــي فــرض 

إلــىب اد شــهان وحمــان حصــل كســب ســعدون غیــدأإلــىلبعــثاحــزب أعضــاءفــي صــفوف الُســلطة
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وود مـن منصـب الـداهیم ابـر إ ء و الـوزر اسة امن منصب رئالنایفق الرز اء عبد اقصإ لحزب، و اصفوف 

.159-2003:155سلوغلت،(1968م اعتموز30ع یومالدفاوزیر  (

ل ق خــالالعــر الدولــة فــي اجهــزة أعلــى أاً دســتوریلــذي ُیعــدُّ الثــورة و ادة اثــم جــرى تنظــیم مجلــس قیــ

تمـــوز30فـــيأشـــخاصخمســـة كهیئـــة مؤلفـــة مـــنعملـــهُ أبعـــة، فبـــدالر الجمهوریـــة ام حكـــم افتـــرة نظـــ

حــد أإلــىض خفَّ ، لــیُ 1969نيالثــاتشــرین ســع مــنالتاخمســة عشــر فــيإلــى، ثــم زیــد عــددهم 1968

.1977ما، وخمسة في ع1974ما، وستة ع1973ماتسعة عٕالى، و 1970م اعشر في ع

ة خلیــــالداســــیة السیالظــــروف المجلــــس وذلــــك حســــب افــــي عضــــاءألالــــم یســــتقر عــــدد اوهكــــذ

د حتـــى لـــبالاحكـــم لمجلـــس باســـتمر اوقـــد ، )1999:400طو،ابطـــ(دلـــبالاار بهـــلتـــي تُمـــارجیـــةالخاو 

.2003ماعنانیسسع منالتاد فيابغدلفین معهمالمتحاو ة یكیاألمر ت القو ادخول 

منـــه بـــع الر ابالبـــافـــي 1968لـــولأی21دســـتورولاتنـــلتشـــریعیة فقـــد االُســـلطةیتعلـــق بامـــفیو 

لتشــــریعیة تكــــون مــــن االُســــلطةة رســــاممنَّ أ)58دة المــــا(حیــــث بینــــت لتشــــریعیة، االُســــلطةموضــــوع 

منـه )59دةالمـا(رت اشـأوكـذلك ،لـوطنيالمجلـس ات اد جلساعقناحین للثورة ادة امسؤولیة مجلس قی

لدسـتور ان أبـفقـد حـددت منـه )92دةالما(امألیفه، أص لتانون خاد بقحدَ لوطني یُ المجلس ان أإلى

.لوطني المجلس الذي یضعه ائم الدالدستور الاكمإى لمفعول حتافذ ایبقى ن

أصــبحلــذي ا،لــوطنيابــع للمجلــس الر اب ابــلاني مــن الثــاهفصــلفــي 1970دســتورفــردأوقــد

1970راذآفـي 228لـوطني رقـمالمجلـس انون اسـن قـثـرأعلـى لجمهوریـة ات احد مؤسسأاً دستوری

لغایـةسـتمر الـذي ااألمـرب، انتخـالالـیس لتعیـین و اعن طریق نتاكلمجلس العضویة في اأنَّ غیر 

ـــوطني علـــى المجلـــس انون افكـــرة طـــرح مشـــروع قـــمجـــيء س اســـأقشـــته لیقـــوم علـــى اهیر لمنالجمـــال

جللوطني ألالمجلس امة اقإلذي حددا1980لسنة55نون رقمالقالفعل صدر اوب، لحراب انتخالا
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لدولـة ات ابـة علـى مؤسسـالرقارسامولیُ لثورة ادة انب مجلس قیاجإلىلتشریعیة الوظیفة ام في اسهالا

.طيالدیمقر اء البناویكون خطوة في 

لسـنة55لـوطني رقـمالمجلـس انون ات عدیـدة علـى قـء تعـدیالاجر لثورة بـإادة ام مجلس قیاثم ق

اوم1991مانیة عالثالخلیج اب حرب اعقأد لبالاالتي مرت بهالظروف او األحداثأنَّ الإ، 1980

ني الثـاق منـذ دخولـه للكویـت فـيالعـر المفـروض علـى ار الحصـلعیـة نتیجـةً اجتمات امـن تطـور اتبعه

لســنة26لــرقمانون بــدیل عنــه حمــل اقــٕاصــدارو نون القــاء الغــاإلــىلمشــرع ا، دفعــت ب1990بآمــن

لجدیـد لیحـوي انون القـالنظر فـي اعیدَ أُ فقد ، األحداثلتي تلت تلك المرحلة ار عن عبِّ وذلك لیُ 1995

ر ته وســیاصــاختصالمجلــس و اتتضــمن تكــوین ب ابــو أدة موزعــة علــى خمســة امــنســعیإحــدى وتعلــى

شـؤون فـياً دور المهمـة ویمنحهـالتشـریعیة المؤسسـة ان یحقـق دور هـذه أن یفتـرض اكالعمل فیه بما

.2004:164لجدة،ا(د لبالا (

حـــرب لاع نـــدالابیـــل بي كونـــه قـــد تشـــكل قُ الرقـــالـــوطني دوره المجلـــس ارسامـــقـــع لـــم یُ الو اوفـــي 

ارئ هـذالطـو انون القـاً قـسیة تسـیر وفالسیاة الحیالذي جعل من ااألمر،شهر قلیلةأباإلیرانیةقیة العر ا

ت الحزبیـة وبـدرجات ادالقیـالوطني هم من المجلس اأعضاءغلب أأنَّ خر فآنب اومن ج، نبامن ج

نَّ بعة، وذلـك ألالر الجمهوریة افي ظللدولة الحزب و او مقربین من أبین محسو انو او ممن كأمختلفة 

و ألجمهوریـــة انــت محصــورة بیــد رئــیس اكانتســـبیهلحكــومي ومُ اء ادألابیــة علــى الرقاالُســلطاتفــة اك

لتشـریعیة االُسـلطةولكـون شـر، اوبشـكل مبالُسـلطةس أبعة لر اتلااألمنیةاألجهزةن ینسبه من اممن ك

26لــوطني رقــمالمجلــس انون اســة ببحــث قــالدر اســتقوم و .لــوطنيالثــورة و ادة اتتكــون مــن مجلســي قیــ

ول مؤسســـة ألـــوطني المجلـــس ااهـــذلي، كـــون التـــالثـــورة للفصـــل ادة اوتتـــرك مجلـــس قیـــ1995لســـنة

قبة المتعاربعةألالجمهوریة النظم ات حكم ال فتر التشریعیة طو االُسلطةضمن ابهانتخادستوریة جرى 

:تي آلالنحو اقي على العر اسي السیاالِنظامفي 
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لــوطني المجلــس اأعضــاءعــدد 1995لســنة26نون رقــمالقــاردة فــي الــو ا)12دة المــا(بقــت أ)1

.1980لسنة55نون رقمالقان باكاكماً عضو 250

اً قیان یكون عر أب،لوطنيالمجلس المرشح لعضویة اشروط 1995لسنة26رقمنونالقاحدد )2

تموزلدستور وثورة ادئ ابمباً مؤمنلعمر، العشرین من امسة و الخااً متِ هلیة ومُ لألمالً ادة كلوالاب

خلـة م بجریمـة مُ لعسـكریة، وغیـر محكـو الخدمـة اوموقفه سـلیم مـن ،كياشتر اسلوك اوذ1968

ي خلالــــدامــــن ألالمســــلحة وقــــوى ات القــــو انون لمنتســــبي القــــاســــمح قــــد و )15دة المــــا(لشـــــرفاب

فــي المنصــوص علیهــالترشــیح افر فــیهم شــروط اممــن تتــو لــوطنيالمجلــس الترشــیح لعضــویة اب

لـى فقة عالمو الوطني بعد المجلس العضویة ان یرشحو أعلى لمذكور، انون القادة من الماِتلك 

ر اصـلحِ ال مـدة رة خـالالتجـاَس رَ امـیجوز ترشـیح مـن ال، و )17دة الما(ئفهم التهم من وظاستقا

دة وبحسـب المـالغـرض مـن هـذه ان اوكـ، )16دة المـا(1990بآق منـذ العـر المفـروض علـى ا

ت ال ســـنو قیین خـــالالعـــر ار اّجـــلتُ ام عـــدد كبیـــر مـــن اء بســـبب قیـــالدولـــة جـــادة اقیـــوجهـــة نظـــر 

لشـریفة اجرة غیر المتالسریع و الكسب ابلمتحدةااُألمملمفروض من قبل ادي اقتصالار الحصا

لمختصــة اقیــة العر ااألمنیــةاألجهــزةدفــع اقــي ممــالعر الشــعب اء ابنــألبیــة اب قــوت غاعلــى حســ

مهم وتـم اعـدإصـة قضـت بامحكمـة خإلـىلتهم احـإ ر و اّجـلتُ اء هؤاللقبض على عدد مناء القإل

.شر ابشكل مبالُحكمتنفیذ 

ن أفقـــة رئیســـه ابعـــد مو و لثـــورة ادة العضـــو مجلـــس قیـــ1995لســـنة26رقـــمنون القـــاز اجـــأاكمـــ

لموظـــف فـــي او أنون للـــوزیر القـــا، ویســـمح )بعـــةالر ادةالمـــا(لـــوطني المجلـــس اشـــح لعضـــویة یر 

بــین ان یجمعــو أهیریــة الجمالمهنیــة و ات المنظمــات و اداتحــالات و ابــالنقاء اورؤســلدولــة، ائــر ادو 

نون عضــو القــا، ومنــع )دســةالسادةالمــا(التــي یشــغلونهاصــب المنالــوطني و اس لمجلــاعضــویة 
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دةالمـا(ص الخـاع القطـات اة مـن شـركرة شـركادالمجلس رئیساً ن یكون ألوطني من المجلس ا

.مسةالخا (

و ألعضـو الة اسـتقاو أو حلـه، ألمجلـس اء مدة انتهالوطني عند المجلس العضویة في اتنتهي )3

رج او عمـــل خـــألعضـــو بوظیفـــة اق التحـــاو عنـــد ألمجلـــس، العضـــویة فـــي احـــد شـــروط أء انتفـــا

حــدة اد و انعقــالعضــو عــن حضــور دورة اب او عنــد غیــأشــهر، أتقــل عــن ســتة ق لمــدة الالعــر ا

لعضو من حزب او فصل ألیتین، اتین متتلعضو دورتین تشریعیاب او غیأدون عذر مشروع، 

.1995لسنة26رقمنون القامن 12دةالما(فیه اً ن مرتبطاكاذإكي اشتر الالعربي البعث ا (

یكــون و بیـة انتخالائج النتــاإعـالنریخ امـن تــایومــ15ل د خـالانعقــلـوطني لالالمجلــس ادعى ُیـ)4

ع اجتمـاول أریخ امـن تـأعیة تبـدت تشریاربع سنو ألمجلس اوتكون مدة ،ذلك بمرسوم جمهوري

لجمهوریة تمدیـد مـدة ابعة، ویجوز لرئیس الر التشریعیة السنة اع له في اجتماخر آوتنتهي عند 

.1995لسنة26رقمنون القامن 68دةالما(لوطنیة المصلحة اقتضت ااذإلمجلس اعمل  (

ـــه العضـــو عمـــال ایســـحیـــث ال،تانالحصـــابعـــدد مـــن عضـــاءألایتمتـــع )5 ـــأء ار آمـــن یبدی ء اثن

ابهــخــرینآلار اضــر إو یریــد أء غیــر صــحیحة ار ألان هــذه أن یعلــم اكــاذإالإته لعملــه، رســامم

ء القـــإو أعضـــو أيحقـــة یمكـــن مال، وال)1995لســـنة26رقـــمنون القـــابعة مـــن الســـادة المـــا(

دة اذن مـن رئـیس مجلـس قیــإبــدون ارجهـاد وخانعقـالات اء دور اثنـأجریمــة ِبسـببلقـبض علیـه ا

القبض بمقتضى هذاء القاو أحقة لمالاذن بالاء اعطإوُیعدُّ ة، یالتلبس بجنالة افي حالإثورة لا

تخــذ لمُ اء اجر إلالــوطني بــالمجلــس اســة رئــیس الرئان اع دیــو ِلــن یطّ أنة، علــى اللحصــاً لبنــد رفعــا

.1995لسنة26رقمنون القامنة منالثادة الما(و بعده أء اجر إلاذ اختالعضو قبل ابحق  (
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م العـالخـط اوألدولـة الف مـنهج اتخـقـد ءً ار آالمجلـس لـم یبـدو اأعضـاءأنَّ إلـىلفعلیة ائعالوقاوتشیر 

األجهـزةن إذ إ،لمجلـس شـكلیةاأعضـاءت احیصـالت و اناحصنت اكاكمك، انذآئم القاالُحكمم النظ

إلـىوة مسـتندة مـن قـالهـامـلِ وقـت أيفـي الهـاعمأتنفیـذ ت و انالحصـاوز تلـك ادرة علـى تجـاقـاألمنیة

.الُمتمثلة برئیسهاو كم الحالدولةاس أشر بر المباط ارتبالا

ــ ــاقــعاو نَّ أنجــد اومــن هن لنحــو ان علــى الجمهوریــة كــاه ل عهــودخــالقیــة العر انیــة البرلماة الحی

م انظــــل فتــــرة خــــاللشــــعبال یــــتمثاجــــرى فیهــــســــلطة تشــــریعیة لت ابــــانتخالــــك اهنلــــم تكــــن :لي التــــا

ُشــباطمن مــن الثـاحتــى 1958م اعــتمـوز14للفتــرة مــن سـم الكــریم قاعبــد مى وحكـاألولــلجمهوریـة ا

شـكلي ء بتصـدیق الـوزر امجلـس إلـىتشـریعمهمـة لَ وَكـأقـد 1958م ادستور عـنَّ أجد، بل ن1963

لـذي او 1963لسـنة 25لرقم الثورة ذي ادة الوطني لقیالمجلس انون احدد قا، فیمدةالسیامجلس من 

نیـة مــن الثالجمهوریـة التشـریعیة فـي عهـد االُســلطةرسـة اممُ 1963م ان لعـانیسـدسـتوربالحقـاً ُسـميَّ 

لبعـث احـة حـزب از إرف من ام علسالالرئیس عبد ان تمكن أ، وبعد لثورةاةدالوطني لقیالمجلس اقبل 

مجلــس لثــة مــن قبــل الثالجمهوریــة احكــم ل فتــرةلتشــریعیة خــالاالُســلطةرســة ا، ُحــددت ممالُســلطةمــن 

.1964ن لسنة انیس29من دستور 61دة الماب بحساُألمة

ــ ء الــوزر امــن قبــل مجلــس الُســلطةتلــك ترســو ملتشــریعي امجلــس لاد ذلــك انعقــالنظر لعــدم اوب

مـن )62(دة المـاتعـدیل علـى لافـيء اجاوذلك بحسب م، لتشریعيالمجلس لُمفترض لاد انعقالالحین 

نَّ أالإلتشـریعیة، االُسـلطةرسـة اة ممحیتضمن تشكیل مجلس شورى تكـون لـه صـاللماو لدستور ااهذ

مرحلــةنــتا، وقــد كأیضــاً لفتــرةاتلــك بیــة فــياة نیارس حیــالتعــدیل لــم یطبــق ولــم تمــااهــذأنَّ حــظ لمالا

م یتغیــر حیــث لــ،ابقتهالســاً دامتــدارف اعــم لســالاعبــد هشــقیقلــذي خلــف ارف الــرحمن عــاعبــد حكــم 

.قالعر انیة في اة برلماة حیأیرس املدستور ولم تُ ا
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مــنبـعالر اهبـافـي ب1968م المؤقـت لعــالدسـتور اوضـحأفقـدبعــةالر الجمهوریـة اعهـد فـي امـأ

ت اقــاتفإلات و اهــدالمعاو األنِظمــةنین و القــو ار اقر إبــلُمتمثلــة الثــورة ادة ات مجلــس قیــاجبــاو األولهُ فصــل

ء اوجـنون،القـاقـوة التـي لهـانین القـو اإصـدارلَ م كـذلك خـوَّ الـز إلاقوة ات لهار اقر إصدارلدولیة كذلك ا

، 2003-1979مي اعــبینامــقعــة الو ام حســین للفتــرة اصــدبعــد ذلــك مــن قبــل الُحكــمم ســلطة ســتالا

جرى ذ إق، العر افي الُحكملید اسیطر على مقلمُ البعث هو احزب نَّ أكون ابقتهاسلاً دامتداعدُّ تُ حیثُ 

ر و صــدء اوجــ228لــرقم اذي 1970لــذي صــدر ســنة الــوطني المجلــس انون اء قــالغــإعمــل علــى لا

لــوطني، وقــد بــین المجلــس انون اب وقــانتخــالانون امــج فیــه قــلــذي دُ ا1980لســنة 55نون رقــم القــا

نَّ أالإ، ئهاعضــــأر اختیــــاكیفیــــة و نین، القــــو اتشــــریع المجلس منهــــاطــــة بــــو لمنات احیلصــــالانون القــــا

ئه یـتم اعضـأمعظـم لـوطني لكـون المجلـس البعـث علـى احـزب هـو هیمنـة لفتـرةال تلـكخالحظ اللمُ ا

تمدیــد اســهاسألتــي یــتم علــى ائیة اســتثنالااألوضــاععــن لبعــث، فضــالً احــزب أعضــاءبهم مــن انتخــا

أنَّ ستخلصـة لمُ النتیجـة اتكـون اومـن هنـ، اً سـبامنهُ اتـر المـاً وفقـالُحكومـةتحـدده أجـلإلىلدورة اعمل 

.اصحیح لهلالمعنى اطیة باعملیة دیمقر أيلفترة ال هذه ق لم یشهد خالالعر ا
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الُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطةلس التي تحكم عمل مجاعد القو ا:ني الثالمطلب ا

مهوريلجُ ا

د، اللـبِ التشـریعیة فـي اللُسـلطةاً حقیقیـى تشـكیالً األولـثـة لثالالجمهـوري االُحكـمنظمة أد شهَ لم تَ 

و مــن قبــل أ، األنِظمــةهــذهءاوزر لس امجــفــيمحصــورة الُســلطةتلــكة رســامنــت مســؤولیة ماحیــث ك

.بق الساالُحكمم اء على نظاللقضاهد تفجیر المر الثورة ادة القیلُمشكلالثورة ادة الوطني لقیالمجلس ا

اكمـ، 2003-1968بعـةالر الجمهوریـة ام حكـم افـي نظـالإلتشـریعیة االُسـلطةلم یتم تشكیل و 

تلـــك ادي بهـــانـــت تنـــالتـــي كاطیـــة ایمقر لدالصـــیغ الشـــعب وفـــق اممثلـــي لیـــةبانتخاعملیـــة أيلـــم تجـــرِ 

لتـي اعـد القو المطلـب ااهـذعبرسة الدر اول ا، وستتندرةالصالدستوریة ااهئقاوثئمة ضمن القااألنِظمة

لوحیــدة التجربــة اكونهــابعــة الر الجمهوریــة ام حكــم التشــریعیة فــي نظــاالُســلطةلس اعمــل مجــلكمــةالحا

.ن البرلماب انتخاافیهىجر لتي اة لجمهوریام ظلنُ ال خال

ـــى ال مـــن خـــالو  ـــالفصـــل اء فـــي اجـــامـــلتركیـــز عل 1970م اتمـــوز لعـــ16ني مـــن دســـتور الث

26لــوطني رقــمالمجلــس انون الــث مــن قــالثاب البــافــي تءالتــي جــالــوطني المجلــس ات اصــاختصاو 

:تشمل ادهنجِ 1995لسنة

یة مــن لتشــریعاته اصــاختصالــوطني المجلــس ارسامــیُ حیــث :لتشــریعیةات اصــاختصالا.1

:لخال

لمقترحــة مــن قبــل مجلــس انین القــو اتشــریع بلــوطني المجلــس اهم ایســ:نین القــو اتشــریع .أ

نین القــــو ات الـــوطني فــــي مشـــروعالمجلــــس ار ینظُـــفلجمهوریــــة، او رئـــیس ألثــــورة ادة اقیـــ

ـــس اســـة امكتـــب رئإلـــىاریخ وصـــولهامـــن تـــاً ل خمســـة عشـــر یومـــخـــاللُمقترحـــةا لمجل

:ت الاحتماةثثالمَ امأنون القاوع یصبح مشر الوطني، وهنا
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ن یحصـل بشـكلٍ اكـاوهـو مـه صـدار لجمهوریـة إلارئـیس إلـىرفـع یُ لمشـروع لاقبـولاولهأ

ء تعــدیل اجر البــة بــالمطاو ألــوطني المجلــسامــن لمشــروع ارفــض انیهــاثئــم، و اقعــي وداو 

ه بهــذو ،افتــرض حــدوثهالمشــرع الكــن و هتأسیســمنــذ اً بــدأحصــل لــة لــم تالحاوهــذه علیــه،

مجلــس هقبلــاذإلثــورة فــادة امجلــس قیــلنون القــاد مشــروع اعــن یُ ألمشــرع الــة یفتــرض الحا

لثورة ادة ار مجلس قیاصر إالثهاه، وثصدار لجمهوریة إلالمشروع لرئیس افع لثورة رُ ادة اقی

یعرض في جلسة مشـتركة بـین لوطني و المجلس اإلىد اعلیُ نیة الثاءة القر اه في أیر على 

16مـن دسـتور52دةالمـابعمالً اً ئیـــالثلثین نهایة أكثر در باصلار القر المجلسین وُیعدُّ ا

.اً ولم تحدث مطلقأیضاً ضیة افتر إلةالحانت هذه اقع كالو اوفي ،1970تموز

ـــوطني خـــالالمجلـــس اینظـــر اكمـــ نین القـــو ات افـــي مشـــروعاً ل مـــدة خمســـة عشـــر یومـــل

لجمهوریـة اد لـرئیس اعـلمشـروع یُ اجلـس لمارفـض اذإلجمهوریة، فـالمقدمة له من رئیس ا

بعـد مضـي سـنة الإلمشـروع ادة اعـإیجـوز لـة الالحاوفـي هـذه ،رفضـهأسبابن امع بی

دة امجلس قیـإلىرفع نون فیُ القالوطني مشروع المجلس اقبل اذإامألرفض، اریخ امن ت

الً یعــدتلــوطنيالمجلــس اجــرى أاذإامــأ، صــدارلإلبِالً اقــأصــبحفــق علیــه او اذإفــ،لثــورةا

، صــدارلإلبالً اقــأصــبحَ فــق علیــه ان و إفــلثــورة ادة امجلــس قیــإلــىلمشــروع ایرفــعفعلیــه

نیةً اد ثاعیُ ،غیرهجرى علیه تعدیالً أو ألتعدیل ااهذلثورة ادة ارفض مجلس قیلاوفي ح

لثـورة ادة امجلـس قیـأير لـوطني بـالمجلس اخذ أاذإسبوع، فأل لوطني خالالمجلس اإلى

نیـة الثاءة اقـر لـوطني فـي المجلـس اصـرَّ أاذإ و ه، صـدار لجمهوریة إلاع لرئیس لمشرو اع فِ رُ 

اً لثلثـین قطعیـایـة أكثر در بالصـالمشـروع امشـتركة للمجلسـین وُیعـدُّ عقد جلسةً ه تُ أیر على 

مــن 53دةالمــا، وذلــك بحســب دقة علیــهالمصــاو هصــدار لجمهوریــة إلارئــیس إلــىویرفــع 

.1970تموز16در فيالصالمؤقت الدستور ا
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ـــر إ.ب یتمتـــع م العـــامـــن ألاوشـــؤون لعســـكریةامـــور ألاء اســـتثناب:نین القـــو ات اح مشـــروعاقت

فـق او اذإفـه، أعضـائربـع التـي یقـدمهانین القـو ات اح مشـروعاقتر الوطني بحق المجلس ا

ل خمســة لثــورة للنظــر فیــه خــالادة امجلــس قیــإلــىرفــع یُ ،نونالقــالمجلــس علــى مشــروع ا

م امــــألمجلــــس ایكــــونا، وهنــــلطنــــيالمجلــــساوصــــوله مكتــــب ریخ امــــن تــــاً عشــــر یومــــ

لمشــروع لــرئیس ارفــع لثــورة یُ ادة افــق علیــه مجلــس قیــاو امــاذإاولهــأ:لیــة التات ار الخیــا

لـب بتعدیلـهاو طألمشـروع اثـورة لادة ارفض مجلس قیاماذإانیهاه، ثصدار إللجمهوریةا

ه أیـر لـوطني علـى المجلس ار اصر إل اوفي ح،لوطنيالمجلس اإلىلمشروع ااهذد اعیُ ف

دة اسـة رئـیس مجلـس قیـارئجلسـة مشـتركة للمجلسـین بِ عقـدّ تُ للمشـروع، نیـة الثاءتهاقر في 

رئــــیس إلــــىرفــــع یُ لاً لثلثــــین قطعیــــایــــة أكثر در بالصــــالمشــــروعاعتبــــر ویُ ،ئبــــهاو نألثــــورة ا

تمـــوز16در فـــيالصـــالمؤقـــت الدســـتور امـــن 54دةالمـــابه عمـــالً صـــدار لجمهوریـــة إلا

.1995لسنة26لوطني رقمالمجلس انون امن ق52دةالماو 1970

نین اریع قـــو اح مشـــاقتـــر الـــوطني فـــي حریـــة المجلـــس اأعضـــاءحـــظ وجـــود قیـــود علـــى حـــق الویُ 

لبعـث احـزب عضـاءغلبیـة ألألابع مـن وجـود انـاوهـذكمالحـالبعـث ات حزب ارض وتوجهاتتع

م احكـإة م تحـت ذریعـالعـامن ألاوشؤون لعسكریةامور ألالتي تتعلق باو تلك أ، لمجلساخل اد

.لدولة امن ألسیطرة على ا

لعســـكریة وشـــؤون امور ألاتتعلـــق بـــصـــه الاختصالمجلـــس ضـــمن ااهـــقرّ ألتـــي اریع المشـــاومـــن 

ة یـانون رعاوكـذلك مشـروع قـ1997لسـنة 21لـرقم ات ذي الشـركانون ا، مشروع قـمالعامن ألا

.2001ر لسنة استثمالا



109

م اظــنِ قـع الو افـي ئم هـو القـاسـي السیاالُحكــمم انظـنَّ إ:)سـیة السیا(بیـة الرقات اصـاختصالا.2

ـــه الو ،شـــمولي ـــلئع الوقـــامـــور و ألاتخضـــع فی و وضـــع أت ار القـــر اذ اتخـــافـــي لمنطقـــي ال لتسلُس

هـــذه بقـــوم ذي یلـــاكمالحـــالحـــزب ادة اقیـــللمهمـــة موكلـــة اتلـــكنَّ إذ إمـــة للدولـــة، العات اســـالسیا

،لالخیــامــن ضــربٌ افهــذالُحكومــةة مــن لثقــایتعلــق بســحب امــامــأ، حصــریاً تاصــاختصالا

اللفكـرة احد طرح مثل هـذه أیستطیع الالذءالوزر ام رئیس امهرسامجمهوریة یلاكون رئیس 

.لحزبادة افي قیالو نالبرلمافي 

لقطریـــة ادة القیــاأعضـــاءلتصــدي لخمســـة مــن االهـــلتـــي جــرى خالا1979ماث عــاحـــدأولعــل 

لقبـــول فضـــةار ء ار آوطـــرحهمم حســـیناصـــدإلـــىمیـــل تالتنـــاكقفهمالبعـــث كـــون مـــو الحـــزب 

ت القـو الحزب و ادة الثورة وقیادة الجمهوریة ورئیس مجلس قیالبكر من منصبه كرئیس الة استقا

.دلیل خیرُ لمسلحةا

ت اصــاختصالته رســامم1995لســنة26رقــملــوطني المجلــس انون اول قــارغــم ذلــك فقــد تنــو 

:تي آلابةً مثلمسیة اسی

ت اصـاختصالابعـض رسـةامملمجلس انـیط بـأفقـد ،نونالقـااهذمن 56دةالمابموجب )أ(

ــــى مؤسســــالرقا ــــة مــــن خــــالات ابیــــة عل ــــة اســــة اقشــــة سیال منلدول ــــة الدامــــة العالدول خلی

عضــو مــن أيدعــوة ،1970لمعدلــة مــن دســتورا55دةالمــالــه موجــب و رجیــة،الخاو 

.بهاستجو او أنه ح ماستیضالء لالوزر امجلس أعضاء

أعضاءل عضو من لكُ ،لمذكورانون القامن 57دةالمامن اً نیاوثوالً أتالفقر اعطت أو 

يألاً و تحریریـــأاً ویشـــفالً المجلـــس ســـؤ ان یوجـــه عـــن طریـــق رئـــیس ألـــوطني المجلـــس ا

و أو تصـرف ألوزیر اتخذه ار ایستوضح فیه عن قر ،ءالوزر امجلس أعضاءعضو من 
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مر أبــاً متعلقــلالســؤ ایكــون الأرتــه علــى او شــؤون وز أســة ایتعلــق بسیموقــف صــدر منــه 

.ءالقضامعروض على 

هـو اكمـالیهـإلتـي توصـل ائج النتـاضـوء فـي ه أیـر لجمهوریـة ارئیس لـن یرفع أوللمجلس 

ب وزیــر اســتجو الــوطني بالمجلــس ام اوقــد قــاهــذ، نونالقــاامــن هــذ57دةالمــارد فــياو 

لثقــة المجلــس بســحب اوصــى أو ، لجمهوریــةار رئــیس الــى قــر ًء عابنــ1988م الصــحة عــا

رٍ ابقــر لخدمــة الصــحیة مــن ات المؤسســامليامــن عــن مســؤوالً ین وعشــر یثنــأوفصــل منــه 

.)16/5/1988ریخ ا، بت3202لعدد اقیةالعر ائع الوقا(جمهوریة لاصدر من رئیس 

لدولـة ائر اش دو لمختصة تفتیانه الوطني ولجالمجلس ان یطلب من ألجمهوریة الرئیس )ب(

لتــي الصــیغة او جزئیــة وبأء بصــورة كلیــة اقتضــالالمخــتلط عنــد اوأكي اشــتر الاع القطــاو 

يء ومـوظفالـوزر امـن أيو أء الـوزر اء رئیس مجلـس استدعاله سبة، و المجلس منااهایر 

وبموجـب لحقیقة، التحري عن المجلس و اإلىاهأجلحیل من أُ قضیة في لدولة للتحقیق ا

ئج بحـق الیه من نتـإتوصل ان یوصي بمألوطني اللمجلس نون القااذهمن 59دةالما

لتهم علــى احــإو أطــردهم صــب و المنائهم مــن اعفــامســؤولیتهم كلــذین تثبــتاشــخاصألا

ل عـــدم اوفـــي حــنون، اللقــاً كمتهم وفقــالمختصــة لمحـــاكم المحــاإلـــىلتهم احــإو أعــد التقا

هـوو لحـداابهـذلموقـف ايینتهـلوطني المجلس ات الجمهوریة مع توصیاوب رئیس اتج

.ت التوصیالرئیس لتلك او عدم قبول أمعني بقبول غیر

یحـق لـرئیس ، 1995لسـنة 26لـوطني رقـمالمجلـس انون امـن قـ60دةالمـاإلىاً داستنا)ج(

عـــن لجمهوریـــة ام رئــیس امـــأوزیـــر ومـــن هــو بدرجتـــه ســبة اح محاقتـــر الـــوطني المجلــس ا

عــن اً عــه عمــدامتناو أعلمــه بــذلك و لــوطني اس لمجلــام امــأت غیــر دقیقــة امعلومــئــه دالإ

.بحكم وظیفتهاء بهدالالا
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تلــك بموجــب اً ومفروضــاً قعــاو اً مــر ألجمهوریــة ُتعــدُّ اهیمنــة رئــیس نَّ إتقــدم فــاعلــى مــاً تأسیســو 

جهـــة أيعلـــىوأء الـــوزر ابي ومجلـــس النیـــالمجلـــس اء علـــى اســـو ،صـــریحةلانونیـــة اقلاد امـــو لا

سي یقوم على وجـود السیاالِنظامئم، وذلك لكون القاالُحكمم ان نظدستوریة تتمتع بسلطة ضم

لوقت ات ان یكون بذأبد لذي الالدولة الحزب هو رئیس ان رئیس ألدولة، و اكم یقود احزب ح

فــي امــأد، لــبالالتنفیذیــة فــي التشــریعیة و الســلطتیناهــیمن علــىلمالثــورة ادة اجلــس قیــلمرئیســاً 

ء تـم الحـد سـو اادوره ینتهي بهذنَّ إف،وزیرسبة المحامقترحطني لو المجلس اتقدیم رئیس لةاح

لـة لـم الحاهـذه نَّ أإلـىرة اشـإلار لعملـي تجـدُ اقـع الو ابـذلك، وفـي و لـم یـتم ألمقتـرح ااخذ بهـذألا

دن المعـــاعة و الصـــناب وزیـــر اســـتجو احـــدث فـــي الجمهوریـــة وكمـــار مـــن رئـــیس ابقـــر الإتحــدث 

ــ1998ب آبــع مــن الر اریخ ابتــ لعــدم لثقــة التصــویت علــى ســحب الرغم مــن اه بــؤ اعفــإتم ، فلــم ی

.لثلثیناو أغلبیة ألالحصول على انیةامكإ

ة أیـلـة احإلجمهوریـة الحـق لـرئیس الـوطني المجلـس انون امنح قـ:ریةاستشالات اصاختصالا.3

لمختصـة المجلـس ان اجـلِ مـناسـتهابعـد در انهألمشـورة بشـالـوطني لتقـدیم المجلس اإلىقضیة 

مـــن 61دةالمـــاوذلـــك بحســـب اقشـــتهالمجلـــس لمناعلـــى او عرضـــهألمجلـــساســـة ائـــة رئو هیأ

ســـة المشـــورة لرئاء ابـــدإدرة منـــه انون للمجلـــس بمبـــالقـــاعطـــى أاكمـــ، 1995لســـنة26نون القـــا

و أسـة الرئاو هیئـة ألمختصـة انـه امـن لجاسـتهالمجلس بعد در ااهاقضیة یر أيلجمهوریة في ا

.1995لسنة26نون رقم القامن 62دة المابعمالً وذلك لمجلساعلى ابعد عرضه

1981م لسـنة العـالصـحة انون اقـ،انین منهـالقو افي عدد من رياستشاأير ن للمجلس اوقد ك

ریع من حیـث المشاقشة المجلس مناحیث رفض 1995لمحلیة لسنة الشعب الس انون مجاوق

.ألمبدا
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كه ویعـین موظفیـه حدد مالزنته ویُ ار مو اقر إطني بلو المجلس ایقوم :لتنظیمیةات اصاختصالا.4

ــدامــه ا، ویضــع نظ1995لســنة26نون رقــمالقــامــن 63دةالمــاوذلــك بحســب  خلي لتحدیــد ال

م احكــأرض مــع ایتعــالابمــهمطانضــباو ه أعضــائم اته لمهــرســاملعمــل فیــه وكیفیــة ماســلوب أ

.1995لسنة26نون رقمالقامن 64دة الماء في اجابمعمالً فذة النانین القو الدستور و ا

لجمهــــوريالعهــــد ال ســــي خــــالالسیاالُحكــــمنظمــــة لتشــــریعیة ألات المؤسســــاأنَّ حــــثالباویــــرى 

رهم اعتبــــان بمســــؤولو الهــــلتــــي مثّ اقبــــة اتعلمُ انظمــــة لألاً نــــة تبعــــیاتبمُ اً ت ظروفــــشــــِهدَ 2003–1958

ســي یتطلــب ام سیانظــأيء ابنــنَّ وذلــك أللمســؤولیة، اعلــى قــدر اهــم لــم یكونــو نأالإزة امتــلمُ الصــفوة ا

ضة عنـه استعالاوتم ،األنِظمةلتلك الُحكمت العمل فیه طیلة سنو اب الذي غالدستور اإلىم احتكالا

الُمجتمـعدة ار إر یاسـسـة لـم تُ السیال اقـة رجـعالأنَّ أي، لشـعبات العـر عـن تطعّبـبدستور مؤقت لم یُ 

.ةیالكفافیه العصر بماقي وروح ار لعا

لــذي الرئیســي الســبب اســیة السیالعملیــة افــي لحقیقــي اشــعبي لاك اشــتر الام وجــود اعــدنالن اكــو 

ــ لكــنهم ســيالسیاالِنظــامولــة تكییــف اعلــى محادة عملــو القــاوكثیــر مــن ، األنِظمــةل تلــك ازو فــيلَ عجَّ

الُســلطةلخصــوص فــي اوعلــى وجــه ، الِنظــامت الشــعب فــي مؤسســاد افــر أركة افــي تحقیــق مشــافشــلو 

.ى األولثة لثالات الجمهوریاحكم نظمةأفي اب دورهالتي غالتشریعیة ا

تولي علىاً ماعشر عأثنيبیة بعد مرور ات نیابانتخامت بتنظیم ابعة فقد قالر الجمهوریة اامأ

ل افـي شــماألوضـاعنـت تتعلـق بتـردي اخلیـة كاموضــوعیة دسـبابخیر ألألتـااهـذن اكـقـد و ،الُسـلطة

ق منــذ العــر المحظــور فــي اي لشــیوعالحــزب امــع الُحكــمم ابــین نظــلثقــة القلقــة وعــدم اقــة لعالاق و ار لِعــا

علـى اهـلالظِ لملقیـة بِ المتردیـة و العربیـة ااألوضـاعبسـببرجیـة اوخضـي، المالقـرن ات اسبعینیسط او أ

ت ادالسارة ات وزیالسبعینیان مطلع افي لبناألوضاعر انفجاحیث د، لبالافي م العاسي السیالوضع ا

.ئیل اسر إت سلمیة مع اقیاتفامن توقیع اتبعهاوم1977مالقدس عاإلى
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قص كبیـرة ارغـم وجـود نـو الیهـإر اشـئـدة یُ ار 1980مابیـة لعـالنیالتجربـة ات أصـبحفقـد مع ذلك 

لتي لم او الِنظاملدستوریة عن الشرعیة اب احد وغیالو الحزب ام انت تجري في كنف نظافهي ك،افیه

لجمهوریـة فـي ظـل عـدم الشـعبي علـى منصـب رئـیس اء استفتالاوبصیغة 1997مافي عالإتتحقق 

ـــ،ئـــماوجـــود دســـتور د ـــاوغی ـــة مـــرت بـــحـــزاباألنون اب ق لحـــروب اد بفعـــل لبالاوظـــروف غیـــر طبیعی

.لمتحدة ااُألمملمفروضة من قبل ار الحصالة المتعددة وحا



114

مي انظـلتشریعیة فياالُسلطةت اف بین مؤسسختالالالشبه و اأوُجه:لثالثالمبحث ا

لجمهوريالملكي و االُحكم

ق العـر اسـیة فـي السیانیـة لبُ انَّ أل،لسـهلةالُمهمة ابق لیست العر التي مرت بالظروف اتحلیل نَّ إ

عد امـل تسـاسة لبلـورة عو الماجة الحادوجأامر، مِ استقر الاني لم تتسم بالبریطال حتالالال مرحلة خال

ِخاللهــالتــي حكــم الملكــي، االُحكــمم امرحلــة نظــللدولــة خــالات الســریع لمؤسســالتشــكل افــي عملیــة 

، 1933–1921لفتـرةال ق خالالعر الذي حكم الحسین الملك فیصل بین ا:من ثة ملوك هم كلٌ ثال

ثــر أعلــى و 1939-1933د للفتــرةلــبالالــذي حكــم ازي بــن فیصــل الملــك غــابنــه اء مــن بعــده اثــم جــ

ــالملــك فیصــل ابنــه اإلــىالُحكــمد اســنإمض تــم ارة غــادث ســیاحــبلــه اغتیا ــم یبلــغ اني الث لســن الــذي ل

لملــك ال الــه خــإلامیــر عبــد ق لألالعــر اعلــى عــرش الوصــایةنــت افك،لمنصــبااهــذنونیــة لتــولي القا

لدسـتوریة امـه اني مهالثـالملـك فیصـل اامـن بعـدهسـتلم لی1952–1939لفتـرةال ني خـالالثـافیصـل 

.1958تموز14لغایة1952م افي ع

ســـي فـــي السیادي و اقتصـــالالوضــع الـــة الحاً حباصـــمُ هاوترســـیخقیــة العر الدولـــة اء اء بنـــاجـــوقــد

مـــع َش اســـي لـــم تتمـــالسیاالِنظـــامجـــة تطـــور در نَّ أإال، راســـتقر الار وعـــدم اســـتقر الامـــن حیـــث دلـــبالا

ولـم تُكـن ، لوسطىات امة للطبقالعافة الثقاو لتعلیماعلى مستوى اً خصوصالُمجتمعم في العالتطور ا

.2005:13ندرسن،أ(قي العر اسي للشعب السیاطموحلابُمستوى  (

خلیــة الدادیة اقتصــالالظــروف اســوء و الُســلطةلشــعبیة فــي اركة المشــامــع ضــعف ذلــك من اتــز و 

ت اســــالدولــــة سیاالهــــتبعــــت خالاوقــــد، 1929ماصــــل عــــالحالمي العــــاد الكســــالــــة احجمــــة عــــن النا

ء تســجیل ابتــة جــر اعیــة غیــر ثاجتمات اطبقــكــونضــح فــي تالو اثــر ألاان لهــاعیــة كــاجتمادیة و اقتصــا

، 1938–1932مینالعـاضـي بـین ار الات تسویة اسار، وسیالكباك لمالاء عدد من اسمأضي بار الا
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نیـــة الثالمیــةالعالحــرب ات افــق ســنو الــذي ر ات الخــدمالســلع و الشــدید فــي الــنقص ات الافــرز حــأاممــ

ئــل او أت و اربعینیــألاخــر او أفــي ق العــر امــن عیــة للیهــود الجمالهجــرة اءت اثــم جــ، التــي تلتهــات الســنو او 

خــل اجئــة جــرت دات مفوحــدوث تحــوال1952مالــنفط بعــد عــال امــو جئ ألالمفــالتــدفق ات و الخمســینیا

.2003:21طو،ابط(اً ر انحداو اً سیة صعودالسیالكتل ات و ار التیا (

الُســـلطةإلـــىلوصـــول امعـــة باقیـــة طاســـیة عر ات سیالیـــافعبـــروز إلـــىت لتحـــوالادت هـــذه أوقـــد 

تموز من 14لثورة في ال ق، ومن خالالعر افي الُسلطةنیة على البریطالهیمنة التحُرر من اُمدعیة بو 

لفتــــرة مــــن افــــق هــــذه ار ارغــــم مــــ،الُســــلطةلوطنیــــة الحركــــة ائل افصــــتلمول مــــرة تســــوأل1958م اعــــ

ید لصعاع على الصر او قبةالمتعاربعةألات الجمهوریادة العسكر قاسي كبیر نشب بین اب سیاضطر ا

تلـــك د لاعـــدإلالتحضـــیر و اهمت فـــي التـــي ســـاســـیة السیالقـــوى او حـــزاباأللـــذي نشـــب بـــین الشـــعبي ا

ت المســــتویاق علــــى العــــر ارجیــــة عرقلــــت تطــــور اخلیــــة وخاكل دافــــق ذلــــك كلــــه مشــــار ات، فیمــــالثــــور ا

.1981:6لزبیدي،ا(فیة الثقاعیة و اجتمالادیة و اقتصالا (

ف خـتالالالشـبه و اأوُجـهلوقـوف عنـد ابـد مـن ال،سـةالدر البحثیة لهـذه العملیة ام اتمإض اغر وأل

.وضمن مطلبین مستقلین لجمهوريالملكي و االُحكممي افي نظلتشریعیة االُسلطةت ابین مؤسس

ـــه:األوللمطلـــب ا ـــلطةت الشـــبه بـــین مؤسســـاأوُج لملكـــي االُحكـــممي التشـــریعیة فـــي نظـــاالُس

لجمهورياو 

لملكــي االُحكــممي التشــریعیة فــي نظــاالُســلطةت اسســف بــین مؤ خــتالالاأوُجــه:ني الثــالمطلــب ا

لجمهورياو 
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ــه:األوللمطلــب ا ــین مؤسســاأوُج الُحكــممي التشــریعیة فــي نظــاالُســلطةت الشــبه ب

لجمهوريالملكي و ا

ول سلطة أم اعن قیعالنإلل1924تموزفي شهر يتأسیساللمجلس ات اعاجتمادانعقاءاج

األساســـينون القـــافقــة علـــى وضـــع المو ا، حیـــث جـــرت الُمعاصـــرریخــه ال تق خـــالالعـــر اتشــریعیة فـــي 

23ق فيالعر الحسین عرش الملك فیصل بن اة بتولي ادالمنانَّ لتصویت علیه، ألاعبر "لدستور ا"

نون، وذلــك بموجــب القــاقیــدة بطیــة مُ ابیــة دیمقر امــة حكومــة دســتوریة نیاقإباً ن مشــروطاكــ،1921بآ

ـــس اقـــر  ـــوزر ار مجل ـــالعر اء ال ـــد فـــيلمُ المؤقـــت اي ق ـــىلمســـتند ا1921تمـــوز11نعق ـــة إل الُحكومـــةرغب

اُألمـمقرتـه عصـبة ألـذي اب انتـدالام اق بموجب نظـالعر اعلى اتهیانت تفرض وصالتي كانیة البریطا

.20:ت .دن،امرد(ى األوللمیة العالحرب اب اعقألمتحدة في ا (

ن مـن غیـر احیـث كـ،1925سـنةراذآفي شـهر الإلم یتم تشریعه األساسينون القاأنَّ غیر 

أنَّ ذ إلحدیثةاُتركیات مع لمشكالام بعض ء من حسانتهالابیة قبل ات نیابانتخاء اجر إلمرغوب فیه ا

ب النـو امجلـس لت ابـانتخاء اجـر إب ذلـك تـم اعقـأتقریـره، وفـي ة لـم یجـرِ الُتركیـقیـة العر الحدود امصیر 

، تمــوزلملــك فــي شــهر امــن قبــل األعیــانتعیــین تــمشــهر، و أربعــةألابــة افتــرة عملــه قر مــت ادحیــث

.2006:518فوستر،(1925تموزمن 16في اُألمةع مجلس اجتماعقد ابعدهو  (

لجمهوریــة افــي افقــد جــرى تشــكیله،لجمهــورياالُحكــمم اول ســلطة تشــریعیة فــي نظــأعــن امــأ

ــــث عــــ،بعــــةالر ا ــــولأی21لج دســــتوراحی الُســــلطةةرســــامم"عــــدَّ و الُحكــــمم ات نظــــامؤسســــ1968ل

بحسـب "لـوطني المجلـس ات اد جلسـانعقـاحین إلىلثورة ادة التشریعیة تكون من مسؤولیة مجلس قیا

لـوطني المجلـساأنَّ "إلـىمنـه،59دةالمـارت اشـأ، وكذلك 1968لولأی21من دستور58دةالما

."لوطنيالمجلس الیفه یضعه أص لتانون خایحدد بق
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لـــذي ا،لـــوطنيابـــع للمجلـــس الر اب البـــاني مـــن الثـــاهلفصـــ1970م اعـــخصـــص دســـتورافیمـــ

فــي 228لــوطني رقــمالمجلــس انون اســن قــاجــرى بعــدهلجمهوریــة، فات احــد مؤسســأاً دســتوریأصــبح

مجــيءلغایــةب، انتخــالابلتعیــین الانــت عــن طریــق اكًة یــابدلمجلــس اعضــویة أنَّ الإ،1970راذآ

هیر الجمــــاعلــــى لحــــر اب انتخــــالاس اســــألــــى عئمالقــــالــــوطني المجلــــس انون اطــــرح مشــــروع قــــفكــــرة

ول أ، جـــرت بموجبـــه 1980لســـنة55رقملـــاذي لـــوطني المجلـــس انون الفعـــل صـــدر قـــاوبقشـــته، امنل

.1958تموز14ب ثورةاعقألجمهوري االِنظامإعالنمجلس وطني منذ لب انتخاعملیة 

:ن حیث لملكي ماالُحكمن في فترة البرلمامع لمجلس ااهذبه اتشأوُجهبرزت و 

سـم الملكـي یتقاالُحكـمم اففـي نظـ:اً علـى دسـتوریأمع جهـة تنفیذیـة الُسلطةرسةاممسم اتق.1

مـع اُألمـةلتشـریعیة منوطـة بمجلـس االُسلطةنَّ أذ إ، اُألمةلتشریعیة مع مجلس االُسلطةلملك ا

لتشــریعیة حــق وضــع اللُســلطةب، و النــو او األعیــانلف مــن مجلســي أیتــاُألمــةلملــك، ومجلــس ا

لسنة األساسينون القامن 28دة الملنونالقاام هذاحكأة اعار ، مع مُ ائهالغاو انین وتعدیلهالقو ا

مجلـس كـٌل مـن ى األولـسي للجمهوریة السیاالِنظاملتشریعیة في االُسلطةسم اتقافیم.1925

اراألحــر ط اللضــبالُعلیــاللجنــة ارزین فــي البــادة القــانصــب تفكیــر او دة، الســیاء ومجلــس الــوزر ا

ن أعلـى تمـوز14عیـة لثـورةالجمادة القیـاتحقیـق أجـللثـورة مـن ادة اه تشكیل مجلس لقیـاتجاب

اعلیهــــاً لیــــة ومشــــرفانتقاحكــــم لحكومــــة مدنیــــة فــــي مرحلــــة اً ســــندالحقــــاً لمجلــــس اایصــــبح هــــذ

عــــتهم لتشــــكیل مجلــــس دة دفالقــــابــــرزت بــــین لتــــي ات افــــلخالاأنَّ الإ، )1991:196تي،البیــــا(

27ط دســـتورانـــألجمهوریــة، فاســـة ام رئامهـــرسامــیلثـــورة لادة اكبـــدیل عـــن مجلــس قیـــدة الســیا

ه ِمـاهلمَ فةً اضإلمجلس ااهذرسامیُ ن اكدة حیث السیالجمهوریة بمجلس اسة ارئ1958تموز

مجلـس التـي یضـعهات التشریعادقة على اصلمُ ابعملیة تتحددم تشریعیة الدولة مهادة افي قی

رسامــیُ ن اكــلتنفیذیــة، حیــث التشــریعیة و الســلطتین اء الــوزر امجلــس جــرى مــنحاء، فیمــالــوزر ا
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تین األساســیلمــرحلتین ات تشــریعیة تتحــدد فــي التنفیذیــة مهمــامــه المهباإلضــافةء الــوزر امجلـس 

تمــوز27مــن دســتور 21دة المــاوبموجــب ،لتصویـــــتاح و اقتــر الاالتشــریعیة وهمــالعملیــة افــي 

."دةالسیالتشریعیة بتصدیق مجلس اطةالُسلء الوزر ایتولى مجلس "1958

عـــدد نَّ إفــ1925لســنةاألساســـينون القــل38دةالمــامـــن والً ألفقــرةاحســب ب:ت الـــدور اعــدد .2

ـــو ات مجلـــس ادور  ـــع ســـنو أهـــي لملكـــي االُحكـــمم افـــي نظـــبالن ـــدور ات ا، وهـــي ذتارب ت فـــي ال

فــي 68دة المــامــن والً ألفقــرة ارد فــي اهــو و اكمــلجمهــوري االُحكــمم الــوطني فــي نظــالمجلــس ا

.1995لسنة26لوطني رقم المجلس انون اق

عضو مجلـس نَّ إف،1925لسنةاألساسينون القامن48دةالماموجب بِ :في الجغر التمثیل ا.3

لمنطقــة الً مــثِ لمجلــس ولــیس مُ افــي اقیــة كلهــالعر الدولــة امثــل لملكــي یُ االُحكــمم اب فــي نظــالنــو ا

دةالمــابموجــبلمجلــس اد فـي لــبالالـوطني كــل المجلــس او ل عضــمثّـ، وكــذلك یُ حــدةابیـة و انتخا

.1995لسنة26لوطني رقمالمجلس انون اقمن لثةالثا

لسـنةاألساسـينون القـل52دة المـامـن اً نیـاوثوالً أت الفقر احسب :نوني للمجلس القاب الِنصا.4

نصـف مـنأكثـرحضـور باً مرهونـیكـون األعیـانب و النـو اب مجلـس اصنِ ل اكتمانَ إف،1925

ئه اعضـأغلبیـة عـدد أبحضـور لجمهـوري یكـون االُحكـمم الوطني لنظـالمجلس ا، وفي ئهاعضأ

.1995لسنة26لوطني رقمالمجلس انون اقمن 65دة المامنوالً ألفقرة ابموجب 

لملـك الملكـي بـدعوة مـن االُحكمم افي نظاُألمةح مجلس افتتایكون :لمجلس اح افتتاإعالن.5

لــوطني فــي المجلــس اامــأ، 1925لســنةاألساســينون القــامــن26دةامــلانــص إلــىاداســتنا

لمجلـس انون اقـمـن 66دةالمـاوذلـك بحسـب لجمهـوري فینعقـد بمرسـوم جمهـوري االُحكـمم انظ

.1995لسنة26لوطني رقما
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ئي اسـتثناع اجتمـاعقـد إلـىاُألمـةیحـق للملـك دعـوة مجلـس :ئیة استثنالات الجلساو ت الدعو ا.6

، ویحــق لــرئیس 1925لســنةاألساســينون القــل40دةالمــالثــة مــنالثالفقــرة افــي رداهــو و اكمــ

مـن 69دة المامن اً لثالفقرة ثابحسب ئي استثناع اجتمالوطني لعقد المجلس الجمهوریة دعوة ا

.1995لسنة26لوطني رقمالمجلس انون اق

57دةالمـابموجـب لكي لمالعهد اعلنیة في تكون اُألمةت مجلس اجلسنَّ إ:ت الجلساطبیعة .7

ورد فـي اكمـأیضاً لوطني علنیة المجلس ات ا، وكذلك جلس1925لسنة األساسينون القامن 

.1995لسنة26لوطني رقم المجلس انون اقمن 71دةالما

رة الـوز الملـك و الملكـي مـن قبـل العهـد اب فـي النـو ایكون حـل مجلـس :لمجلس ات حل احیصال.8

یكـون حـل افیمـ، 1925لسـنةاألساسـينون القـا26دةالمـامـنیـةنالثالفقـرةارد في اهو و اكم

72دةالمــابحســب اً یلجمهوریــة حصــر الجمهــوري مــن قبــل رئــیس العهــد الــوطني فــي المجلــس ا

.1995لسنة26رقم لاذي لوطني المجلس انون اقمن 

ردة فــي الــو ات احیلصــالابموجــب ص الخــالعفــو اإصــداریحــق للملــك :صــة الخات احیلصــالا.9

ص لـرئیس الخـالعفو اإصدار، وكذلك یكون حق 1925لسنةاألساسينون القامن11قرةلفا

1970تمــوزدســتور ل58دة المــامــن )ي(لفقــرة اردة فــي الــو ات احیلصــالابموجــب لجمهوریــة ا

.لمؤقت ا

إلىاً داستناء الملكي جاالُحكممافي نظلتشریعیةاالُسلطةت امؤسستشكیل نَّ أنجد اومن هذ

ون التعـانون بالقـاا، حیث جـرى وضـع هـذ1925م العاألساسينون القادت في توریة ور نصوص دس

لمجلـــس انَّ أاكمـــئه فیــهاســـتفتلشــعب الاتم عرضــه علـــى لـــم یـــقیــة، و اخـــرى عر أُ نیــة و ابــین لجنـــة بریط

لفتــه ابعــدم ُمخاً ء مشــروطاجــشــيء فیــه كونــهُ أينون لــم یســتطع تغییــر القــااهــذقــرَّ ألــذي ايتأسیســال

.1922م انیة لعالبریطاقیة العر اُمعاهدةلاماحكأل
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سـي فـي السیاالِنظـاملرئیسـة فـي تشـكیل اس ُسـألالملكي من العهد انیة في البرلمالتجربة اوُتعدُّ 

فـيامألعهد، اقیة في ذلك العر الدولة اریخ تشكیل ات من تاربع سنو أءت بعد ُمضي اجاق كونهالعر ا

ث لـــثالات الجمهوریـــانظمـــة ُحكـــم ألفعلیـــة مـــن انیـــة البرلماة ایـــلحابـــت اغلُجمهـــوري فقـــد االُحكـــمم انظـــ

لثورة في عهد ادة التشریعیة من ِقبل مجلس قیاالُسلطةم اول مهالذي تنالدستور اصدر اى، فیماألول

ره دون اقــر إم تــلدســتور قــدااهــذنَّ أالشــعب، كمــامــن قبــل اً لــذي لــم یُكــن ُمنتخبــابعــة و الر الُجمهوریــة ا

م اءت فـي عـاجـاخرة كونهـألُجمهـوري ُمتـالعهـد انیة فـي البرلمالتجربة ایه، لذلك ُتعدُّ لشعب فاء استفتا

.لُجمهوریة الُنظم اة یامن بداً ماعأثنین وعشرینَ بعد مرور أي1980
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الُحكـممي التشـریعیة فـي نظـاالُسـلطةت اف فـي مؤسسـختالالاأوُجه:ني الثالمطلب ا

لجمهوري الملكي و ا

أربعـــةبعـــد الُمعاصـــرق العـــر اریخ افـــي تـــ"اُألمـــةمجلـــس "ول ســـلطة تشـــریعیةأتشـــكیل ء اجـــ

، حیـث 1921لملكـي فـياالُحكمم امة نظاقإ ق و العر اعلى اً لحسین ملكات من تتویج فیصل بن اسنو 

لـوطني اع للمجلس اجتماول أجرى عقد افیم،1925تموز16ریخابتاألولعه اجتمالمجلس اعقد 

الُســلطةم ســتالاســنة علــى 12بعــد مــرورأي، 1980تمــوز30ریخالجمهــوري بتــاكــمالحُ م افــي نظــ

لتشــریعیة االُســلطةت ا، وتختلــف مؤسســ1968تمــوز17بعــة فــيالر الجمهوریــة ام حكــم امــن قبــل نظــ

:في أبرزهانب عدیدة تمثلَ اجو لجمهوري بالملكي و االُحكممي انظفي 

ــوین .1 ــةالنیالس المجــاتك یتكــون ،1925لســنةاألساســينون القــامــن28دة المــابحســب :بی

لمجلـــس اتكـــون ا، فیمـــاألعیـــانب و النـــو الملكـــي مـــن مجلســـي االُحكـــمم افـــي نظـــاُألمـــةمجلـــس 

.حد ابعة من مجلس و الر الجمهوریة ام حكم الوطني في نظا

1925لســـنةاألساســـينون القـــامـــن 28دة المـــابموجـــب :بیـــةالنیالس المجـــاأعضـــاءعـــدد .2

لـف نسـمة أعـن كـل عشـرین حـدائـب و الملكـي بنسـبة ناالُحكـمم اب فـي نظـالنـو اجلـس لف مـأیت

ورد فـي اكمـب النـو اوز ربـع مجمـوع ایتجـلف مـن عـدد الأفیتـاألعیـانمجلس امأ، لذكورامن 

لـوطني فـي المجلـس اأعضـاءعـدد یكـونا، فیمـ1925لسـنةاألساسـينون القامن 31دةالما

لمجلـس انون اقـمـن ىاألولـدة المـاحسـب اً ن عضـو سـین وخمیئتبعة مالر الجمهوریة اكم م حُ انظ

.1995لسنة26لوطني رقم ا
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:لعضویةاشروط .3

لملكــي بحیــث الاالُحكــمم ان نظــالعضــویة فــي برلمــاعلــى تاز احتــر اتوجــد قیــود معینــة و .أ

ردة فـي الـو اط اقـلنُ اب مـن تؤشـر علیـه النـو او مجلـس أاألعیـانفـي مجلـس اً یكون عضـو 

لمرشــح انون شــروط القــاحــدد ا، بینمــ1925م العــاألساســينون القــان مــن ثــیلثالادة المــا

16و15دتینالماء في اجاوحسب م1980م المنتخب عالوطني المجلس العضویة 

.بق السالمبحث افي الیهارة اشإلالذي سبق انون القامن 

عضـــویة رشـــیح ســـن تلد یـــحدت1925لســـنةاألساســـينون القـــامـــن 42دةالمـــاورد فـــي .ب

وجـب أا، فیمـاً مـاعثـین لثاللاً تمـمُ لمرشـح اكـون لملكـي بِ االُحكـمم انظـب فـيالنـو امجلس 

ــألــوطني قــد المجلــس اعضــویة لمرشــح اكــون بلجمهــوري االُحكــمم انون نظــاقــ 25لَ كَم

.1995لسنة26لوطني رقمالمجلس انون اقمن 15دةالماوذلك بموجب،سنة

لـوطني المجلـس المرشح لعضویة اب1995لسنة26طني رقملو المجلس انون اوجب قأ.ج

.كي اشتر اسلوك اذ، 1968تموزدئ ثورة ابمباً ن یكون مؤمنأ

س لعضــویة فــي مجلــاتمتــد 1925لســنةاألساســينون القــامــن 32دة المــاحســب نــص .د

ت، اربــع ســنو أحیــث یــتم تبــدیل نصــفهم كــل تاني ســنو الملكــي لثمــاالِنظــامفــي األعیــان

لـوطني المجلـسالعضـویة فـي ادة غ ُمـتبلُـا، فیمـبقیــنالساعضاءألادة تعیین اعإزویجو 

ع لـه وتنتهـي عنـد اجتمـاول أریخ امن تـأت تشریعیة تبداسنو ربعألجمهوري االِنظامفي 

لمجلـس فـي اسـة ان تسـتمر هیئـة رئأبعـة علـى الر التشـریعیة السـنة اع لـه فـي اجتمـاخر آ

مـن68دة المـارد فـي اهـو و اكمـلجدیـد الـوطني المجلـس اب انتخاحین لالهاعمأولة امز 

.1995لسنة26لوطني رقمالمجلس انون اق
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لســـنةاألساســـينون القـــامـــن46دة المـــاة اعـــامـــع مر 49دة المـــابموجـــب ســـتقیالً مُ عـــدُّ یُ .هــــ

لمجلـس مـدةات اجلسـكـي عـن لَ لمَ االِنظـامب فـي النـو اعضـو مجلـس ب عند تغُیـ1925

إلــىبــةً اتلته كِ اســتقالعضــو اقــدم ن یُ أبــد حیــث الذر مشــروع،و ُعــأذنٍ إمــن غیــر شــهر

مــن 46دة المــارد فــي اهـو و اب كمــالنــو امجلـس الــم یقبلهــالة مـاســتقالاتنفــذ واللـرئیسا

لـوطني المجلـس انون اقـمن 12دةالماوردت أ، في حین 1925لسنة األساسينون القا

ـــم ـــةاســـبابألا1995لســـنة26رق ـــوطني فـــي المجلـــس اویة فـــي لعضـــاءانهـــاللموجب ل

حـد أء انتفـاو ألعضـوالة اسـتقاو ألـهُ و حَ ألمجلـس اء مـدة انتهإنَّ أإذ، لجمهورياالِنظام

تقــل عــن ســتة مــدة الق بالعــر ارجالعضــو بوظیفــة خــاق التحــاو عنــد ألعضــویةاشــروط 

ز عـزَّ مُ حـدة بـدون عـذر مشـروع اد و انعقـالعضـو عـن حضـور دورة اب او عند غیأرشهُ أ

ــــر بِ  ــــس، ار مــــن اق ــــس ات اعــــاجتمالعضــــو عــــن حضــــور اب او غیــــألمجل دورتین لــــلمجل

تنتهــــي اكمــــســــةالرئار مــــن هیئــــة العضــــویة بقــــر اء اهــــنإویكــــون ،لیتیناتشــــریعیتین متتــــ

.بهاً طرتبِ ن مُ اكاذإكي اشتر الالعربي البعث العضو من حزب العضویة عند فصل ا

الملكــي، فیمــاالُحكــمم افــي نظــیــاناألعب و النــو اضــویة مجلســي لجمــع بــین عُ ایجــوز ال.و

حســـب لـــوطني المجلـــس الترشـــیح لعضـــویة الثـــورة ادة انون لعضـــو مجلـــس قیـــالقـــاز اجـــأ

.1995لسنة 26لوطني رقمالمجلس انون اقمن بعةالر ادة الما

و أر بــین قبــول الخیـاب حــق النــو المجلـس خبــون نتَ لــذین یُ الملكـي االِنظــامللمـوظفین فــي .ز

اكمـالُحكومـةفـي خـرى ألُ التخلـي عـن وظیفتـه اجـب علیـه ن یقبـل و وم،لعضویةارفض 

الِنظـــــامزَ اجـــــأا، بینمـــــ1925لســـــنةاألساســـــينون القـــــامـــــن 42دة المـــــارد فـــــي اهـــــو و 

لجمـع بـین وظیفتـه اكي اشـتر الاع القطـالدولـة و ائـر الموظف في دو او أللوزیر لجمهوري ا
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لمجلـس انون اقـمـن دسـة السادة المـاحسـب ، وذلـكلـوطنيالمجلـس اضویة وعُ ةاألساسی

.1995لسنة 26لوطني رقما

لمجلـس الملكـي كـل سـنة فـي جلسـة االُحكـمم اب فـي نظـالنـو اسـة مجلـس اب رئانتخایتم .ح

تقـدم نتیجـة ا، كمـعضـاءألاین مـن بـین تبَ الـرئیس وكـائبي اتتكون من رئـیس ونـو ى األول

نون القـــامـــن 44دة المـــارد فـــي و ابمـــعمـــالً ،اتصـــدیقهأجـــللملـــك مـــن اإلـــىب انتخـــالا

بجلســته بعــة الر الجمهوریــة الــوطني فــي المجلــس اینتخــب افیمــ، 1925لســنة األساســي

سـر حیـث تتكـون مـنهم للاً مینـأئبین للرئیس و اله ونرئیساً لسري اع اقتر الاةبطریقى األول

.1995لسنة26لمجلس رقمانون اقل74دةالماحسب وذلك لمجلـــس اسة اهیئة رئ

ت غیـر ابـانتخااب مـن حیـث كونهـانتخـالات تتعلـق بطریقـة افـختالاتوجـد :بانتخـال اطریقة .4

ب مجلـس انتخـانون امـن قـنیـةالثادةالمـابحسـب كـي لَ لمَ االُحكـمم افي نظـیجري حیث ،شرةامب

ء ن وهـــؤالینویان ثـــخبیارون نـــالـــذین بـــدورهم یختـــان أولـــین خبیار نـــاختیـــا1924ب لســـنةالنـــو ا

لحــر اب انتخــالاعــن طریــق عضــاءألار اختیــایجــري افیمــ، بالنــو امجلــس عضــاءن ألیصــوتو 

لجمهوریـة ام حكـم الـوطني فـي نظـالمجلـس اأعضـاءب انتخالم العالسري اع اقتر الاشر وبالمبا

.1995لسنة 26لوطني رقمالمجلس انون اقمن نیةالثادة الماوذلك حسب بعة الر ا

ختلـف دول لتشـریعیة فـي مالطاتالسُ ت اصاختصاتختلف :لتشریعیةاالُسلطةت اصاختصا.5

م تنحصــر اعــ، وبشـكلٍ العمـل بهــاطیــة و اللدیمقر اومـدى تطبیقهــاهــحكمنظمـة أف ختالالم بــالعـا

ص اختصـالات هـــي، اصـاختصاثـة لم بثالالعاغلب دول ألتشریعیة في االُسلطةت اصاختصا

ص اختصــالاو لدولــةانیــة امیز راقر إبــمثــل لمُ الي المــاص اختصــالانین و القــو اســن أيلتشــریعي ا

.1969:820لیلة،(لتنفیذیة االُسلطةل اعمأقبة ار على مُ ئمالقاسي السیا (
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م التشــریعیة فــي نظــاللُســلطةن اكــد لــبالالتشــریعیة فــي االُســلطةهــو ُممثــلاُألمــةمجلــس ألنو 

1925لســنة "لدســتورا"قــي العر ااألساســينون القــالمبینــة فــي ات اصــاختصالالملكــي االُحكــم

التصـویت علیهـانین و القـو اقشـة اومننینالقـو اح اقتـر اشـمل لـذي التشـریعي اص اختصالا:وهي

نیـــة المیز ال و امـــو ألاخصـــیص شـــمل تلـــذي الي المـــاص اختصـــالانین، و القـــو ادقة علـــى المصـــاو 

وتشـكیل بيالرقـالـدور اة رسـامململ اشـلاسـيالسیاص اختصـالائب، و الضـر اوفرض لقروضاو 

لتشـــریعي المجلـــس اكـــون دور الُحكومـــةلثقـــة مـــن ائمـــة وســـحب الدان اجـــللِ التحقیقیـــة و ان اجـــللِ ا

الُسـلطةهـذه أنَّ الإ،تاحیت وصـالاصـاختصام و المتعلقة بمهـالدستوریة اة یالحماسبل توفیر 

ب النـو الفعلـي، فمجلـس اقـع الو او رسمیاً لموصوف ابین التباینرز بو على ورق اً حبر عدُّ تُ نت اك

نـــت التـــي كات اءاجـــر الابعـــض بســـبب اة وخضـــع لســـیطرتهر النســـبة للـــوز اباً نویـــاثاً حتـــل مركـــز ا

ـــس الُحكومـــةاهســـرِ امتُ  ـــو اكحـــل مجل ـــءال، وعـــدم مُ ب مـــثالً الن ـــة الظـــروف اة َم عیـــة اجتمالالبیئی

علــى األعیــانفقــة مجلــس امو ل، فمــثالً اســي فعَّــاز تشــریعي وتمثیــل سیام جهــادیة لقیــاقتصــالاو 

خل عضــویة مجلــس ابفعــل تــداً یســیر اً مــر أنــت اكامــاً لبــاب غالنــو ارة بحــل مجلــس الــوز اح اقتــر ا

بـــنفس اً نـــاعیأانو ارة كـــالـــوز اأعضـــاءمـــن اً عـــددنَّ إإذ، وتراُبطهمـــاريالـــوز المنصـــب او األعیـــان

رة الـوز اأعضـاءطـت بَ لتـي رَ الرسـمیة القوة غیر ات اقلرسمي بعالالدور اخل افًة لتداضإلوقت، ا

نـت اكانهـإفاألعیـانن فـي مجلـس یـدو أو مؤ رة قـوة الم یكن للوز اذإ ، و األعیانمجلس أعضاءو 

ء ایشـــــــــوقـــــــــتٍ أيلمجلـــــــــس فـــــــــي از حـــــــــل امتیـــــــــالملـــــــــك یتمتـــــــــع باكـــــــــي، فلَ لمَ اللـــــــــدعم أتلجـــــــــ

.)1984:66لحسو،ا(

و أبیـــة الرقالتشـــریعیة و اءً اســـو اُألمـــةت مجلـــس اصـــاختصالمتعلقـــة بانونیـــة القاد المـــو انَّ أاً علمـــ

ء اضـفإلشـكلیة لـةً ایتعـدى سـوى حالن اكـنون القـاضـمن ان ذكرهـإلتنظیمیة فاو أریة استشالا

.الّ إلیس الُحكمم الشكلي على نظاطي الدیمقر ابع الطا
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لمجلس امثلـــة بـــلمُ او 2003-1968بعـــة الر الجمهوریـــة ام حكـــم التشـــریعیة فـــي نظـــاالُســـلطةامـــأ

لتـي جـرى ات اصـاختصالاعـن اثنـین منهـإت تختلـف فـي اصاختصاأربعةان لهافك،لوطنيا

نــب الجو المتعلـق بالــث الثاص اختصـالاته رســاممُ لملكــي، مـع عـدم االُحكـمم افـي نظــاتهسـر اممُ 

الُحكـمم التشـریعیة فـي نظـاالُسـلطةباتهرسـاممةلمنوطـات اصاختصالالتي وردت في الیة الما

قــي العر ان البرلمــات لتشــكیل ابــانتخامــت ظِ نُ م حســیناصــدبق الســالــرئیس افــي عهــد لملكــي، فا

هـو حـد امن حزب و انو اكعضاءألاغلبأن أغیر ،1980مالوطني عالمجلس ابميَّ لذي سُ ا

ــاتكــن لــه ولــماً ن صــوریان كــالبرلمــان ذلــك أاكمــكياشــتر الالعربــي البعــث احــزب  درة علــى لُق

لســنة26لــوطني رقــمالمجلــس انون الــث مــن قــالثاب البــاء فــي اوقــد جــت مهمــة، ار اذ قــر اتخــا

:نت تشمل التي كالوطني المجلس اتاصاختصا1995

دة الـس قیـلمقترحـة مـن مجانین القـو اتشـریع بلمجلـس اهم ایسـ:لتشریعیةات اصاختصالا.ا

ت اصـاختصالالكُ أیضاً رسامنین، ویالقو ات اروعح مشاقتر او لجمهوریةالثورة ورئیس ا

لس التــي تحكــم عمــل مجــاعــد القو للتشــریعیة ات اصــاختصالامــن والً ألفقــرة اردة فــي الــو ا

.لبحث ااهذفياً لمذكورة سلفاو لجمهوري االُحكمم التشریعیة في نظاالُسلطة

ة بعـــــض ســـــر املــــوطني مالمجلس ابـــــتنیطــــأُ :)ســـــیةالسیا(بیـــــة الرقات اصــــاختصالا.ب

مــة العالدولــة اسـة اقشــة سیال منلدولــة مـن خــالات ابیــة علـى مؤسســالرقات اصـاختصالا

ح منـــه استیضـــالء لالـــوزر امجلـــس أعضـــاءعضـــو مـــن أيرجیـــة، ودعـــوة الخاخلیـــة و الدا

ن یوجه عـن طریـق رئـیس ألوطني المجلس اأعضاءویحق لكل عضو من به، استجو او 

فیــه عــن ء یستوضــحُ الــوزر امجلــس أعضــاءمــن يٍّ ألاً و تحریریــأاً شــفویالً المجلــس ســؤ ا

یكـون الأرتـه علـى اشـؤون وز وأسـة او موقف صدر منـه یتعلـق بسیألوزیر اتخذه ار اقر 
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57دةالمـامـن اً نیـاوثوالً ألفقرة اورد في اكمء القضامر معروض على أباً ل متعلقالسؤ ا

.1995لسنة26رقمذي لوطني المجلس انون اقمن 

ئــر المختصــة بتفتــیش دو انــه الــوطني ولجالمجلــس الجمهوریــة یقــوم اس وبطلــب مــن رئــی

لصــیغة ازئیــة وبو جُ ألیــة ء بصــورة كُ اقتضــالالمخــتلط عنــد اكي و اشــتر الاع القطــالدولــة و ا

أيء و الــوزر امــن أيو أء الــوزر امجلــس ء رئــیس اســتدعاســبة، و المجلــس منااهــالتــي یر ا

ـــة للتحقیـــق معـــه عـــن اموظـــف فـــي  ـــلَ حأُ لتـــي القضـــیة الدول ـــىاهـــأجلِ مـــن ی ـــس اإل لمجل

ئج بحــق امــن نتــلیــهِ إتوصــل ان یوصــي بمــألــوطني اوللمجلــس لحقیقــة،التحــري عــن او 

لتهم علـى احـإأوو طـردهم أصـب المنائهم مـن اعفالذین تثبت مسؤولیتهم كاشخاصألا

نون امــــن قــــ59دةاللمــــاً كمتهم وفقــــالمختصــــة لمحــــاكم المحــــاإلــــىلتهم احــــإو أعــــد التقا

سـبة اح محاقتـر الـوطني المجلـس ایحـق لـرئیس ، و 1995لسنة26رقم لوطنيالمجلس ا

م امـأت غیـر دقیقـة ابمعلومـئـهِ دالإلاحـلجمهوریـة ام رئـیس امـألوزیر ومن هـو بدرجتـه ا

،كـــم وظیفتـــهِ بحُ اء بهـــدالإلاعـــن اً عـــه عمـــدامتناو أبـــذلك لمـــهُ عِ رغـــملـــوطني المجلـــس ا

.1995لسنة26رقمملالوطني المجلس انون امن ق60دةالماوذلك حسب 

لـة احإللجمهوریة الرئیس اً حقلوطني المجلس انون اقنحَ مَ :ریةاستشالات اصاختصالا.ج

ـــأَ  ـــدیم اللمجلـــس ة قضـــیة ی لمجلـــس ان اجـــمـــن لِ اســـتهابعـــد در انهأمشـــورة بشـــلـــوطني لتق

مـــن 61دةالمـــاحســـب اقشـــتهامنلمجلـــس و اعلـــى العرضـــهســـتهاو هیئـــة رئألمختصـــة ا

لمشــورة اء ابــدإدرة منــه انون للمجلــس بمبــالقــاعطــى أاكمــ، 1995لســنة26نون رقــمالقــا

و ألمختصــة انـه امــن لجاسـتهالمجلــس بعـد در ااهـاقضـیة یر أيعلــىلجمهوریـة اسـة الرئ

نون القــامــن 62دةالمــارد فــي او هــو اكمــ،لمجلــساعلــى او بعــد عرضــهأســة الرئاهیئـة 

.ه عالألمذكور ا
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یعین اكمكه د مالیحدزنته وتار مو اقر إلوطني بالمجلس امیقو :لتنظیمیةات اصاختصالا.د

خلي الــدامــه ا، ویضــع نظ1995لســنة26نون رقـمالقــامــن 63دةالمــابموجــب موظفیـه 

رض مـع ایتعـالاه بمأعضائط انضباو همامهة رساملعمل فیه وكیفیة ماسلوب ألتحدید 

.1995لسنة26ن رقمنو القامن 64دةالمابموجب فذة النانین القو الدستور و ام احكأ

الُحكـــممي التشـــریعیة فـــي نظـــاالُســـلطةت اف بـــین مؤسســـخـــتالالاه و بُ التشـــانَّ أحـــثالباویـــرى 

م افــي نظــ1925لســنةاألساســينون القــاســیة تتعلــق بوضــع اسأئق احقــلجمهــوري لــم ُتلــغِ الملكــي و ا

لـم األساسـينون القانَ إإذ، لجمهورياالُحكمم التي صدرت في نظالمؤقتة اتیر الدساو لملكياالُحكم

ـــة عر  ـــل لجن ـــة لوحـــدهایجـــري وضـــعه مـــن قب ـــمَ اقی ـــل ت ـــة بریطالتعـــابب ـــة، و اون مـــع لجن لمجلـــس ان إ نی

ُمعاهــدةلام احكــألفتــهُ اخبعــدم مُ اً ء مشــروطانــه جــدة ألاة مــیــأَ لــم یســتطع تغییــر قــرهُ ألــذي ايتأسیســال

.1922مانیة لعالبریطاقیة العر ا

اً د وخصوصلبالائمة في القاالُسلطةعلى طلب ءً افقد صدرت بنلجمهوري االُحكمتیر ادسامأ

مافــي عــالإلنــور الــم یــر م مجلــس وطنــياقیــلِ لــذي مهــدَ ا1970مالمؤقــت لعــالدســتور ایتعلــق بامــفی

للجنـة اهـت نأن أالغرض، ومـاالثورة لهذادة ائب رئیس مجلس قیاسة نافت لجنة برئلِ ، حیث كُ 1980

لــم یــتم نــهُ أاً لمــعِ لدســتور، ااعلــى هــذاً فــور لمنتخــب الثــورة غیــر ادة ایــمجلــس قدقَ اصــحتــى الهــاعمأ

.ء علیه استفتاللشعب لاعرضه على 
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بعالر الفصل ا

لتنفیذیةاالُسلطة

يلملكاالُحكمم التنفیذیة في نظاالُسلطة:األوللمبحث ا

لملكا:األوللمطلب ا

رةالوز ا:نيالثالمطلب ا

لجمهورياالُحكمم التنفیذیة في نظاةالُسلط:نيالثالمبحث ا

ىاألوللجمهوریة ام التنفیذیة في نظاالُسلطة:األوللمطلب ا

نیةالثالجمهوریة ام التنفیذیة في نظاالُسلطة:نيالثالمطلب ا

لثةالثالجمهوریة ام التنفیذیة في نظاالُسلطة:لثالثالمطلب ا

بعةالر الجمهوري ام التنفیذیة في نظاالُسلطة:بعالر المطلب ا

مي التنفیذیة في نظاالُسلطةت اف بین مؤسسختالالالشبه و اأوُجه:لث الثالمبحث ا

.لجمهوري الملكي و االُحكم

مي التنفیذیة في نظاالُسلطةت الشبه بین مؤسساأوُجه:األوللمطلب ا

.لجمهوري الملكي و االُحكم

لتنفیذیة في الطةالسُ ت اف بین مؤسسختالالاأوُجه:ني الثالمطلب ا

.لجمهوري الملكي و االُحكممي انظ
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بعالر الفصل ا

لتنفیذیـةاالُسلطة

د یتمتعون افر ألمكونة من ات الحكوماسیة وظیفة السیااألنِظمةلتنفیذیة في جمیع االُسلطةُتعدُّ 

وز الــم تتجــمــتادان تقبــل مــألزمــة ویجــب مُ اتهــار اقر ٕانَّ ، و الیهــإلموكلــة ات اطالنشــام باللقیــالُســلطةب

الِنظــامف اهــدأشــرة لتحقیــق ابلمُ اة ادألات هــي الحكومــان نون، ألالقــابموجــب المرســومة لهــالحــدود ا

.37:ت.تیم، د(سي السیا (

دت فــي التــي ســابیــة النیاطیــة الدیمقر اس ُســأللاً ضــعالتنفیذیــة یكــون خاالُســلطةتشــكیل نَّ أاكمــ

لشــعب لفتــرة محــددة، اوجــود ممثلــین منتخبــین مــن علــى ئمــةالقالعشــرین القــرن ال خــالالُحكــمنظمــة أ

وتختلــــف صــــور اهــــذد، دُ مثلــــین ُجــــلمُ التــــي قــــد یعطیهــــاو اً ه مجــــددقــــثِ لاطلــــب للیــــهِ إایعــــودون بعــــده

اكمـسیة، الرئاو ألملكیة االُحكمنظمة ألتي تتنوع بین االُحكمنظمة أت ابیة في تطبیقالنیاطیة الدیمقر ا

ة للدولة األساسیئف الوظاو أالُسلطاتبیة یعتمد على تقسیم النیاطیة ار لدیمقایر یالتمییز بین معانَّ أو 

علــى ألملكــي یوجــد رئــیس االُحكــمة، ففــي األساســیئف الوظــائمــة علــى تلــك القات الهیئــالة بــین لِصــاو 

نه أسي فالرئاالِنظامامألشعب، انتخب من ن مُ ام برلمامأرة مسؤولة اسطة وز اته بو اصاختصارسامُ ی

لفصـل اأمبدلتنفیذیة، و االُسلطةثر بألشعب یستاوجود رئیس منتخب من :اصیتین همایقوم على خ

:حث هي اث مببر ثالعِ ذلكول اعمل على تن، وسن)193-172:ت .لجمل، دا(الُسلطاتبین 

لملكي االُحكمم التنفیذیة في فترة نظاالُسلطة:األوللمبحث ا

لجمهوري االُحكممالتنفیذیة في نظاالُسلطة:ني الثالمبحث ا

الُحكـممي افي نظـلتنفیذیة االُسلطةت اف بین مؤسسختالالالشبه و اأوُجه:لث الثالمبحث ا

لجمهوريالملكي و ا
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لملكي االُحكمم التنفیذیة في فترة نظاالُسلطة:األوللمبحث ا

لــذي جــرى اســي السیاالِنظــاممــن زءً قــي ُجــالعر الملكــي االُحكــمم التنفیذیــة فــي نظــاالُســلطةعــدُّ تُ 

ب انتـــدالاضـــد 1920ع ثـــورة نـــدالالتـــي حـــدثت نتیجـــة اســـیة القااألوضـــاعق بعـــد العـــر اه فـــي تأسیســـ

قیـة انیـة للبـدء بتشـكیل حكومـة وطنیـة عر البریطاالُحكومـةق، ودفعـت العـر المفـروض علـى اني البریطا

لســیر امي الســالمنــدوب ال تكلیــف شــر مــن خــالالمباافهاشــر إلتنفیذیــة تحــت االُســلطةم امهــتضــطلع بِ 

د لتكــوین اف بغــداشــر أنــي نقیــب لكیالالــرحمن اع عبــد اقنــإلــذي نجــح بالمهمــة ابهــذه رســي كــوكس یب

لـــوطني االُحكـــممـــة اقإســـهل مـــن مهمـــة لمندلعـــة وتُ الثـــورة اد اخمـــإاتقهـــاخـــذ علـــى عأحكومـــة مؤقتـــة، ت

سـة ابرئ1920م اعـاألولتشـرین لعشـرین امس و الخـافـي الُحكومـةد، وجرى تشكیل هـذه لمقرر للبالا

سـیة جدیـدة فـي اع سیاوضـأخلـق اء، حیـث تـم فـي عهـدهانیة وزر اني وعضویة ثملكیالالرحمن اعبد 

ق، لتســتقیل تلــك العــر التنفیذیــة فــي اللُســلطةرئیســاً و اً كــلحســین ملِ امثلــت بتنصــیب فیصــل بــن ق تَ العــر ا

ك فیصـل بتسـمیة ح للملـالسـماأجلمن 1921م اعبآلعشرین من الث و الثافي امن بعدهالُحكومة

.1:19،ج1988لحسني،ا(ء جدید ارئیس وزر  (

الُسـلطةس أعلـى ر ارثـو الـذین تو اثـة لثالالملـوك اقبـة مـع المتعالوطنیـة ات الحكومـاونـت اوقد تع

ـــــة وحكمـــــو ا ـــــالعـــــر االتنفیذی ـــــس امـــــن تشـــــكیل اً دءق، َب ـــــذي ايتأسیســـــاللمجل ـــــر أل ـــــاق األساســـــينون الق

لملكي في االِنظامءانتهاني، وحتى البرلمانون القانیة وتشریع البریطاقیة العر اُمعاهدةلاو "لدستور ا"

الُحكــمم التنفیذیــة فــي نظــاالُســلطةول المبحــث علــى تنــااســة فــي هــذالدر اوســتعمل ، 1958تمــوز14

:الملكي عبر مطلبین هما

لملكا:األوللمطلب ا

)الُحكومة(رة الوز ا:ني الثالمطلب ا
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لملكا:األوللمطلب ا

ُتهــیمن علــى ُصــنع امــاً لبــاوُســلطته غق، العــر التنفیذیــة فــي االُســلطةلدولــة ورئــیس اوهــو رئــیس 

.1984:33سعد،ا(لملكي االِنظامفي ظل لدولةاسة في السیا (

لملـك ات اول سلطاني لتنالثابه اب1925راذآ21در في الصااألساسينون القاوقد خصص 

:ه ادنامدرج الدستوریة وكمادالمو امن بر عددٍ وحقوقه، عِ 

مــة، ســتوریة لأللدُ اقیــة العر المملكــة ادة اســینَّ أه،عــالأنون القــامــن 19دة المــابینــت :دة الســیا.1

.لحسین ثم لورثته من بعدهایصل بن لشعب للملك فاوهي ودیعة 

اً نلملــك ِســاء ابنـأكبــر أللعهـد اة یــوالتكــون نون،القـااهــذمـن20دة المــابحســب :لعهــد اة یـوال.2

إلـىتنتقـل اهـإنَّ ف،لعهـداة یـشـغرت والامـاذإ ثـة، و الور انــون ام قاحكـألاً عمودي وفقلاخط لاعلى 

.اهغورِ شُ دة مُ ِخالل لحسین بن علي الملك اءابنأكبر أء ابنأقي من ارشد رجل عر أ

نتقـل ااذإ، فـاً مـانیـة عشـر عالثمام اتمـهـو لعـرش ال اشـغلرشـد الان ِسـ:لعرشاعلى الوصایة.3

ره مــن اختیــالــذي یــتم الوصــي االملــك یؤدیهــاحقــوق إنَّ لســن، فــاامــن هــو دون هــذإلــىلعــرش ا

فقـة الوصـي لمنصـبه مشـروط بمو الي تـوّ نَّ إ لرشـد، و الملك سن اغ ن یبلُ أإلىبق السالملك اِقبل 

لوصـي اعین لذي یُ المجلس هو انَّ إفاً بق وصیالسالملك ال عدم تعیین ا، وفي حاُألمةمجلس 

ء الــوزر الملــك بمســؤولیة مجلــس المجلــس، وتكــون حقــوق ام امــأن الیمــین وتقــدیم بیــاء ادأوعلیــه 

قیة ویكـون العر ااُألمةسم اباهلوصي، حیث یتوالالیمین من قبل اء ادألتي تسبق الفترة ال خال

ل ثیة خـالالور الملك اعن حقوق األساسينون القات في ل تعدیالادخإیجوز ، والاعنهمسؤوال

.األساسينون القااهذمن 22دةالماء في اجابمعمالً ،الوصایةدة مُ 
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جــة لتغیبـه عــن الحابیــة عنـد وجـود او هیئـة نیأئـب عنــه الملــك بتنصـیب نایقـوم :لملــكائـب ان.4

یقـل عمـره الو لجنسـیة اقـي ائبـه عر ان یكـون نأء، ویجـب الـوزر ار من مجلس اق بموجب قر العر ا

ن ألعمــر، علــى امنــة عشــر مــن الثاكمــل ألــذي اك لملــاء اقربــأحــد أو مــن أ،اً مــاثــین علثالاعــن 

رسامـیُ ء، والالـوزر افقـة مجلـس امـن ینـوب عنـه بمو لِ التـي یفرضـهالحقـوق الملك بتعیـین ایقوم 

لیمـــــین اء ادأبعـــــد الإ،لملـــــكاحـــــق مـــــن حقـــــوق أيبـــــة النیاعضـــــو مـــــن هیئـــــة أيو أئـــــب النا

د انعقـــالــة افــي حمــةاألُ م مجلــس امــأاألساســـينون القــامــن 21دة المــالمنصــوص علیــه فــيا

، اُألمــــةت مجلــــس اد جلســــانعقــــال عــــدم اء فــــي حــــالــــوزر امجلــــس مامــــأو أنیــــة، البرلمادورتــــه 

ن أنون للـوزیر القـایسـمح ، والامهماو من یقوم مقأب النو او األعیانوبحضور رئیسي مجلسي 

اُألمـةمجلـس أعضاءحد أل اشغإلة الملك، وفي حابة عن النیافي هیئة اً و عضو أاً ئبایكون ن

بـة ال مجلسـه طیلـة مـدة نیاعمـأیشترك في بة فالالنیاو عضو في هیئة ألملك ائب المنصب ن

ــأاذإ لملــك، و اعــن  ، اً مجتمعــاُألمــةشــهر ولــم یكــن مجلــس أأربعــةمــن أكثــرلملــك اب امتــد غی

نون القـــامـــن23دة المـــارد فـــي اهـــو و اكمـــب الغیـــامـــر أم للنظـــر فـــي التئـــإللمجلـــس لادعى فُیـــ

.1925ة لسناألساسي

، وغیـر مسـؤولاً ك مصونلملِ ا، ُیعدُّ األساسينون القامن 25دة المابحسب :لملكامسؤولیة .5

مي، السـافى مـع طبیعـة مركـزه ان ذلـك یتنـأل،كمالمحـام امـأاً ئیـاو جنأاً سـیال سیأیسـنه الإأي

لنـوع اان هـذأل،لمدنیـةائل المسـالملـك فـي الدخول فـي خصـومة مـع اه یمكن إنَّ ومع كل ذلك ف

ت ازعــالمناهــذه نَّ ألدولــة، و اره رئــیس اعتبــاو مركــزه بألملــك امــة اتمــس كر ت الاصــمالمخامــن 

ـــه ل لمدنیــة تــتم مــن خــالا ــ، غیــر )1948:44مــل،اك(شــخص وكیلــ لســهولة الــم یكــن مــن هُ إنَّ

ره اطــإیتعــدى یــة ذلــك النامكإقیــل عــن امــنَّ أأيدیــة، العالظــروف الملــك فــي الة وكیــل ءامســ

.لنظري ا
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وغیـر مسـؤول حیـث اً كونـه مصـونقض مـع اسـعة تتنـات و الملك بسـلطایتمتع :لملك ات اسلط.6

:نهُ إفاألساسينون القامن 26دة المابموجب نأ

ةقبــار ومانشــرهبِ األمــرو نین القــو اق یصــدلحــق بتالــهُ دة، المــامــن ِتلــك نیــة الثالفقــرة ابموجــب .أ

المسـموح بهـالحـدود انین ضـمن القـو ام احكـأتطبیـق جـلألاألنِظمـةمره توضـع أ، وباتنفیذه

مـة لمجلـس العات ابـانتخالاء اجـر مـر إلاو ألالملـك ار صـدّ ویُ ا، كمـاألعلـىلدولـة اس أر كونهُ 

ن یحـــل أو یفضـــه ولـــه أطلـــه عّ لمجلـــس ویُ اافتـــتح هـــذ، ویُ اُألمـــةع مجلـــس اجتمـــاب وبالنـــو ا

.نونالقام احكألاً ب وفقالنو امجلس 

طلة مجلـس ء عُ اثنأسلطة تشریعیة بتمتع یلملك انَّ إف، دةالمامن هذه لثة الثالفقرة ابموجب .ب

و لصـرف أم او لـدفع خطـر عـأم العـامـن ألاو الِنظـامبیر لحفـظ التداذ اتخا، وتتضمن اُألمة

ت اجبــــام بو او للقیــــأص انون خــــاو بقــــأنیــــة المیز افــــي الغ مســــتعجلة لــــم یــــؤذن بصــــرفهامبــــ

سـیم حیـث یكـون المر اسـمى بء تُ الـوزر افقة مجلس ات وبمو ایصدر تشریعا، فهو هنُمعاهدةلا

ه هــذِ عــدُّ ع لــه، وتُ اجتمــاول أفــي اُألمــةعلــى مجلــس ان یــتم عرضــهأنون علــى القــاقــوة الهــ

.اعلیهاُألمةفقة مجلس الم یتم مو اة مالغسیم مُ المر ا

الإایصــدقهن الأت بشــرط اهــداعلمُ ایعقــد ن أ، هعــالأدة المــامــنبعــة الر الفقــرة الــه بموجــب .ج

.اعلیهـــاُألمةفقة مجلس ابعد مو 

فــق علــى ترشــیح اء ویو الــوزر ار رئــیس ایختــن أدة، المــاهــذه مــن مســة الخالفقــرة الــه بموجــب .د

.صبهماتهم من منالاستقاء وقبول ار لوز اء لتعیین الوزر ارئیس 

قتضـــيتَ اء عنـــدمالـــوزر اقیـــل رئـــیس یُ ن أللملـــك ،دةالمـــاهـــذه مـــن دســـةالسالفقـــرة ابموجـــب .هــــ

ء الـوزر الـة رئـیس اقإسـلطة سرَ امتُ لم نهُ ألذكر الجدیر بامن نأالإ،ذلكمةالعاحة لمصلا
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ء الــوزر ارئــیس إلــىه نــوّ لملــك یُ ان اكــامــٕانَّ و رســمیة، و ألملكــي بصــورة تحریریــة العهــد اطیلــة 

.الُحكمشرة لضرورة تنحیه عن ابطریقة غیر مب

األوضــاعونتیجـة لتــدهور 1934بآني مــن شــهر الثـالنصــف احـدث فــي ال ذلــك مــاومثـ

شـرة المـدفعي وبصـورة غیـر مباء جمیـل الـوزر ارئـیس إلىزي الملك غاخلیة حیث طلب الدا

ئمـة، ففهـم القارة الـوز اوى مـن الشـكاك بعـض اهنـنَّ ألته، حیث لمح للمدفعي باستقاقدم ن یُ أ

.)1969:257لسویدي،ا(1934بآ25لته فياستقارة وقدم اشإلالمدفعي معنى هذه ا

، امنهـ)بعةالسـالفقـرة ا(رد فـي اهـو و ا، وحسـب مـاألساسـينون القامن 26دة المابموجب .و

.صبهمالتهم من مناستقاویقبل األعیانمجلس أعضاءیعین ن أللملكجیز أُ 

، ویمـنح وعـزلهمماّكـلحُ اة و القضـالملكیین و الموظفین اسیین و السیالممثلین اتعیین جمیع له .ز

المسـؤول مـالوزیر اح اقتر اعلى ءً افوق بنالعسكریة فمالفرق ادة ایة ویعین قلعسكر اتب لرُ ا

ت ار امــن شــاب وغیرهــالقــألاوســمة و ألانون، ویمــنح اخــرى بقــأســلطة إلــىفــوض ذلــك لــم یُ 

علــن لمســلحة وهــو مــن یُ ات القــو لمــة العادة القیــاُســلطةكــذلكهُ ، ولــ)منــةالثالفقــرة ا(لشــرف ا

اً ئیــانهاصــدقهیُ الّ ألصــلح بشــرط ات اهــدان یعقــد معأولــهُ ،ءالــوزر افقــة مجلــس الحــرب بمو ا

م احكـألاً ىء وفقـالطـور الـة او حألعرفیة ام احكألاعلن ن یُ أوله اُألمةفقة مجلس ابعد مو الإ

خفــف ن یُ ألملــك ولــهُ ابتصــدیق الإاإلعــدامنفــذ حكــم یُ ، والنونالقــاامــن هــذســعة التالفقــرة ا

.)11دة الما(م العالعفو ایعلن اُألمةفقة مجلس اص وبمو ابعفو خاو یرفعهألعقوبة ا

یســتعمل نألحـق بـالملــكلنـهأ،األساسـينون القـامــن 27دةالمـاء فـي اجــ:لملـك ات احیصـال.7

یس فقـة رئـالمسـؤولین بمو اء الـوزر او ألـوزیر اح اقتر اعلى ءً ات ملكیة تصدر بنادار إته باحیصال

.ء ویوقع علیه من قبلهم الوزر ا
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)الُحكومة(رة الوز ا:نيالثالمطلب ا

لرئیسـة ات ار القـر الدولـة، و المستقلة عن رئـیس اصة و الخااتهاسلطاعیة لهارة هي هیئة جمالوز ا

ن البرلمـام امـأمني ا، وتكـون مسـؤولة بشـكل تضـ"رة الـوز ا"عیـة الجمالهیئـة امـن قبـل هـذه الإتتخذ ال

.1967:178وي،الشا( (

لــرئیس المحــور التنفیذیــة، وهــي االُســلطةني فــي الثــاطــرف لاني هــي البرلمــاالِنظــامرة فــي الــوز او 

لجهــــة الي التــــالحقیقیــــة، وتكــــون باالُســــلطةة رســــامعــــبء ماذ یقــــع علیهــــإن المیــــداال فــــي هــــذالفّعــــاو 

و فردیــة أمنیة المســؤولیة تضــانــت هــذه اء كابي ســو النیــالمجلــس ام امــأالهــاعمأعــن اً ســیالمســؤولة سیا

.1998:147كبسي،لا(تق كل وزیر لوحده اتقع على ع (

لدســــتوریة اد المـــو اول ابـــع لتنــــالر ابـــه اب1925قـــي لســــنة العر ااألساســـينون القــــاوقـــد خصـــص 

:رة حیث الوز المتعلقة با

ــ.1 ــوز الیف أت ــ:رةال ــالتنفیذیــة باللُســلطةرئیســاً ره اعتبــالملــك وبایقــوم ارة عنــدمالــوز الف أتت ر اختی

ـــى ره الو لـــذي یعـــرض بـــداء، الـــوزر ارئـــیس  ـــوزر اء اســـمأبلملـــك ائحـــة عل لـــذین وقـــع علـــیهم اء ال

لمكلــف ائــه اح رئــیس وزر اقتــر الاً دة ملكیــة طبقــار اء بــالــوزر اء لملــك هــؤالاعــین ر، حیــث یُ اختیــالا

.األساسينون القا26دة المامسة من الخالفقرةا(رة الوز ابتشكیل  (

عـىاقـي ر العر اي لملكـاالُحكـمم النظـع شرّ لمُ انَّ إف،ءالوزر احد أد عزل ار یُ اعندم:ءالوزر اعزل .2

و ألة اسـتقالالـوزیر علـى تقـدیم او أء الوزر الملك بتحمیل رئیس ام اقیاألساسينون القابموجب 

لمرغــوب اء غیــر الــوزر او ألــوزیر اج اخــر إمــن جدیــد بعــد الیفهــادة تاعــإلارة برمتهــالــوز الة اســتقا

.1951:338ني،البستا(الُحكمفي هم ؤ ابق (
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وز عــدد ایتجــالأ1925لســنة األساســينون القــاشــترط القــد :ءالــوزر امجلــس أعضــاءعــدد .3

والً أتالفقر ابــعمــالً ،لستـــــةایقــل عــن ء والالــوزر التســعة بضــمنهم رئــیسالدولــة اء اوزر أعضــاء

مع ،1943لسنة69لتعدیل رقمانون امن ق33دةالمالمعدلة بموجب او 64دةالمامناً نیاثو 

یحق للملـك تعیـین ا، فیماُألمةمجلس أعضاءمن ان یكونو أء على الوزر اب اخر من نو آعدد 

اً لثـاثلفقـرةارد فـي اهـو و ابمـعمالً لضرورة اتهم عند ءادة من كفاستفالارة لغرض اوز ء بالاوزر 

أوقـد یلجـ،1943لسـنة69لتعـدیل رقـمانون امن قـ33دةالمالمعدلة بموجب ا64دةالمامن

عضـاءألاخـرین عنـد رغبـة عـدد مـن آء اة بـوزر ریـالوز ائب الحقال عدد من اشغء إلالوزر ارئیس 

ن ذلـــك لســـبعة ألایقـــل عـــن رة الالمحـــدد للـــوز العـــدد اجعـــل أجـــلصـــبهم مـــن التنحي عـــن منابـــ

على مركـزه اً ظاء حفار لوز الته قبل خروج استقاء تقدیم الوزر اح رئیس رجّ مستقیلة، وقد یُ ایجعله

ـــــــــه بتشـــــــــكیل وز دة اعـــــــــإلغـــــــــرض لتصـــــــــدع امـــــــــن  ـــــــــدون اتكلیف ـــــــــدة ب ــــــــــوزر اء هـــــــــؤالرة جدی ء الـ

.1954:217عزیز،( (

فِبحســب ،ءالــوزر اشــروط تعیـین 1925لسـنة األساســينون القـاحــدد :ءالــوزر اشـروط تعیــین .4

الیهــارالُمشــانــع المو احــدى إنــت فیــه امــن كوزیــراً یكــون اللمــذكور، انون القــامــن 30دةالمــا

ـــامـــن 64دةامـــلاشـــترطت اقـــد ، و بالنـــو او األعیـــانلعضـــویة لمجلســـي اضـــمن شـــروط نون الق

حــد أفــي اً لــم یكــن عضــو اذإشــهر أمــن ســتة أكثــرلــوزیر فــي منصــبه ایبقــى الن أبــاألساســي

اً لـذي یكـون عضـو اللـوزیر نَّ أبـاألساسـينون القـامن 61دةالمارت اشأقد ، و هعالألمجلسین ا

ن لــذیاء الـوزر اامــألمجلسـین، ام فــي لكـالالتصــویت فـي مجلســه وحـق المجلســین حـق احـد أفـي 

ا، كمـاتو ن یصو ألمجلسین دون امن أيفي ان یتكلمو ألمجلسین فلهم احد أأعضاءمن الیسو 

فــي عضــاءألائر اســبقیة علــى ســألابهم حــق الــة غیــاحفــي و مــن ینــوب عــنهم أء اعطــي للــوزر أ

.لمجلسیناطبة امخ
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:ءالوزر ات مجلس اصاختصا.5

لســنةاألساســيون نالقــامــن 65دةالمــابحســب :لتنفیــذي انــب الجات فــي اصــاختصالا.أ

ء الـوزر اسـة رئـیس الدولة، ویعقد برئارة شؤون ادإئم بالقاء هو الوزر امجلس إنَّ ، ف1925

حـــدة، ارة و امـــن وز أكثرلمتعلقـــة بـــامـــور ألات فـــي اءاجـــر الاذه مـــن اتخـــایجـــب الیقـــرر مـــ

اء مـالـوزر ات، ویعـرض رئـیس ار الـوز االتـي تقـوم بهـالخطیـرة امـور ألاولیبحث في جمیع 

.مرهاو أقي لملك لتلَّ امور على ألالمجلس من ایوصي به 

ــي اصــاختصالا.ب ــب الجات ف ت تتعلــق اصــاختصارة الــوز اتق ایقــع علــى عــ:لتشــریعي ان

لســنة األساســينون القــاردة فــيالــو ا22دة المــات حیــث حــدد،نونیــةالقائح اللــو اد اعــدإب

قیـة العر امـةاألُ سـم اباهـء، یتوالالوزر الدستوریة لمجلس الملك اتكون حقوق نأب،1925

من 26دة الماشترطت اافیم، لیمیناه ئادألوصي و الحین تنصیب اعنه ً ویكون مسؤوال

ســیم فــي امر إصــدارلملــك بحــق اء عنــد تمتــع الــوزر افقــة مجلــس اوجــوب مو نونالقــااهــذ

.نالبرلماء عطلة اثنأ

ء مسؤولون الوزر ان أمنه، 66دة المابموجب األساسينون القاأقرَّ لقد :ریةالوز المسؤولیة ا.6

ت، ومســؤولون بصــورة ار الــوز االتــي تقـوم بهــالشــؤون افــة اب عـن كالنــو ام مجلــس امــأمن التضـاب

قـرر مجلــس امـاذإئر، فـالـدو امـن ایتبعهـارة كـل مـنهم ومــالمتعلقـة بـوز ات اءاجـر إلامنفـردة عـن 

بي النیــان تســتقیل، وللمجلــسأاضــرین فعلیهــالحاعضــاءألایــة أكثر رة بالوز الثقــة بــاب عــدم النــو ا

طلــب ذلــك اذإم اأیــنیــة اوز ثماتتجــحــدة لمــدة الالثقــــة مــرة و اعـــدم علــى تصــویت لان یؤجــل أ

.لمدةالمجلس في هذه ایحل تص والخُ لمالوزیر او أء الوزر ارئیس 
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لملكــي قــد االُحكــمم التنفیذیــة فــي نظــاالُســلطةت امیــز مؤسســن یُ اكــاهــم مــأإنَّ حــثالباویــرى 

:لیة التانب الجو انصب في ا

لممنوحـة لـه التنفیذیـة االُسـلطةر اطـإته فـي احیل صـالمن خالالُحكمم الملك على نظاسیطرة.1

ل منحــه حـــق وذلــك مــن خــال،األساســينون القـــامــن 26دة المــامســة مــن الخالفقــرة ابموجــب 

لـذي یعیـنهم الملـك هـو او ،حكومتـهعضـاءء ألالـوزر اء وعلى ترشیح رئیس الوزر ار رئیس اختیا

صـة ات خالالملـك سـلطة تشـریعیة فـي حـاك ن یملُـأمكـن یُ اصبهم، كمـالتهم من مناتقسایقبل و 

ء اثنــألتشــریعیة االُســلطةیمتلــك هــذه هُ إنَّــإذً، ابقالمبینــة ســاته اضــمن ســلطالیهــإرة اشــإلاجــرت 

لســنة األساســينون القــامــن 26دة المــالثــة مــن الثالفقــرة اوذلــك بموجــب اُألمــةعطلــة مجلــس 

:تي آلال لهیمنة من خالاله لتي تحقق ا1925

الِنظــامزمــة لحفــظ لالابیر التــداذ اتخــاأجــلســیم ملكیــة مــن ات بصــیغة مر اتشــریعإصــدار.أ

فـــي الغ مســـتعجلة لـــم یـــؤذن بصـــرفهاو لصـــرف مبـــأم او لـــدفع خطـــر عـــأم العـــامـــن ألاو 

.ُمعاهدةلات اجبام بو او للقیأص انون خاو بقأنیة المیز ا

انون ویـتم عرضـهالقـاقـوة اء وتكـون لهـالـوزر اة مجلس فقات تصدر بمو التشریعاهذه إنَّ .ب

.ع له اجتماول أفي اُألمةعلى مجلس 

لملـك قـد حقـق غرضـه ایكـون ،اُألمـةسیم من قبل مجلـس المر اء هذه الغإلاحتى في ح.ج

لمعین من قبل ااألعیانعن وجود مجلس ، فضالً اُألمةد جلسة مجلس انعقابیل قُ امنه

نــب انـب، ومـن جامـن جاسـیم هــذالمر افقتـه علـى تلـك اد عــدم مو لمسـتبعاه مـن إنَّـلملـك فا

دي للنظـر اع غیـر عـاجتمـاإلـىلمجلـس انونیة لم تـنص علـى دعـوة القادة الماإنَّ خر فآ

.سیم المر افي مثل هذه 
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لتشــریعیة االُســلطةلتنفیذیــة علــى االُســلطةتج عــن تغلیــب انــالُســلطاتضــح بــین اوجــود خلــل و .2

:تي آلال وذلك من خال

رئیسـاً ، كونـه 31دة المـاللملـك بموجـب األساسـينون القـاالتي منحهـاسعة الو االُسلطات.أ

حــد ألــذي هــو ااألعیــانته علــى مجلــس التــي ســمحت لــه بفــرض سـلطالتنفیذیــة اللُسـلطة

اهــذأعضـاءل منحــه حـق تعیــین لتشـریعیة وذلــك مـن خـالاللُســلطةلمكـونین المجلسـین ا

صــبهم یـــؤدي التهم مــن مناســتقاء وقبــول ر هــؤالاتیــخاحریــة تصــرفه فــي ٕانَّ لمجلــس، و ا

.لخضوعهم له ویجعلهم مرتبطین به 

ب النـو امجلسـاادق علیهـالتـي یصـانین القـو ات اض علـى مشـروعاعتـر الالملك فـي احق .ب

.ارفع له للتصدیق علیهنین تُ القو اتلك إنَّ ، حیث األعیانو 

ل مـنح وذلـك مـن خـال،لتشـریعیةاُسـلطةالشـر علـى المبااة نفوذهرسامرة بماح للوز السما.ج

إنَّ حتـى ومخـاطبتهم بالنـو او األعیـانمجلسي أعضاءتاعاجتماء حق حضور الوزر ا

نون القــــامــــن 61دة المــــالمجلســــین وذلــــك بموجــــب احــــد أفــــي اً لــــوزیر عضــــو الــــم یكــــن 

ــــت و أا، كمــــاألساســــي صــــدر نــــت تُ ات كالحكومــــانَّ ألملكــــي العهــــد ال فــــي الحــــاقــــع اثب

نــب عبــر الجاالملــك فــي هــذات احیمســتغلة صــالاُألمــةطلــة مجلــس ل عُ الت ِخــاتشــریع

ئیة، اسـتثنات الافـي حـالإاهرسـتامیجـب مئیة الاسـتثنالتـي هـي فكـرة الملكیـة اسیم المر ا

ل احتمـانَّ أو ،26دة المـامـن لثـةالثالفقـرة اردة فـي الـو القیود الم تلتـزم بـالُحكومةنَّ أغیر 

اً مـــر ألتفســیر ُیعــدُّ اف بلــة وجــود خــالافــي حالُعلیــالمحكمــةام امــاســیم المر اعــرض هــذه 

لجهــــة الــــذي هــــو اء الــــوزر افقــــة مجلــــس ابمو دة ملكیــــة ار إإصــــدارنــــه یتطلــــب أل،اً ضــــعیف

نون القــامــن 83دة المــابموجــب نینالقــو ابــة علــى الرقالتــي تمتلــك حــق تحریــك الوحیــدة ا

.األساسي
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لجمهورياالُحكمم التنفیذیة في نظاالُسلطة:ني الثالمبحث ا

ء الجمهوریــة ســو اســندة لــرئیس هــي ســلطة مُ لجمهــوري االُحكــمم افیذیــة فــي ظــل نظــلتناالُســلطة

لــرئیس لفتــرة ااهــذلِ الُحكــمء حـق اعطــلدولــة إلاطنین فــي المــو ادة ار إتتفـق اب عنــدمانتخــالاعـن طریــق 

كب عسكري، ویملُ نقالاو أم بثورة القیاند و عألرئیس اخرى عند خلو منصب أة طریقة أیو بأحددة مُ 

لشـروط افرت فیـه اتو اماذإلجمهوریة ال منصب رئیس اشغلترشح الالدولة حق اكل فرد في اً دستوری

ل و مــن خــالأشــر الشــعب بشــكل مباد علــى اعتمــالاب بانتخــالالدســتور عملیــة انونیــة، حیــث نظــم القا

.)2004:128وي،اشطن(لطریقیناإلىد استنالاو بأن البرلماممثلیه في 

لملـك اؤولیة حیـث تنعـدم مسـ،لملكـياالِنظـامفـي الدولـة عـن نظیرتهـامسـؤولیة رئـیس وتختلف

ل فـي عـدد مـن الحـاهـو افهـو مصـون وغیـر مسـؤول كمـاً ئیـالته جنءاتم مسـتـسـیة فـالالسیائیة و الجنا

لمتعلقــة بوظیفتــه ال امــعألارمیــه وعــن ل جُ افعــأیرتكبــه مــن ارئیس عمــلــال أســلم، فــي حــین یُ العــادول 

بموجب و ،)1998:183بسیوني،(ن ألشاافي هذاتیرهالدول حسب دساتختلف ئم اشكلت جر ائیاجن

ن یكــون قبــل ذلــك ألــذي یجــب اق العــر اجمهوریــة تمتــع رئــیس ، ی1970م امــن دســتور عــ40دة المــا

و بقیـة أئبـه او بحـق نأء بحقـه اجـر إأيذ اتخـایجوز فال، دستوریةنةابحصلثورة ادة المجلس قیرئیساً 

عمـل أيمـة عـن انة تابحصـونیتمتعـمیجعلهاما، وهذنفسهلمجلسان ذن مسبق مأبالإعضاءألا

:لیة التالب المطاعبر ذلكلمبحث اول اوسیتنن، انسإلاحقوق او نتهكاحتى لو 

1963-1958ى األوللجمهوریة ام التنفیذیة في نظاالُسلطةت امؤسس:األوللمطلب ا

1963نیة الثالجمهوریة ام التنفیذیة في نظاالُسلطةت امؤسس:ني الثالمطلبا

1968-1963لثة الثالجمهوریة ام التنفیذیة في نظاالُسلطةت امؤسس:لث الثالمطلب ا

2003-1968بعة الر الجمهوریة ام التنفیذیة في نظاالُسلطةت امؤسس:بع الر المطلب ا
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ـــــب ا ـــــلطةت امؤسســـــ:األوللمطل ـــــي نظـــــلتناالُس ـــــة ف ـــــة ام افیذی ـــــلجمهوری ىاألول

1958-1963

فــي الُحكــمم العســكر علــى نظــاء ســتیالالملكــي بعــد االِنظــامب1958تمــوز14حــت ثــورة اطأ

قــد ل المجــانَّ أت بــاعــالمــدنیین قنالعســكریین مــن اء ء هــؤالالشــعب وحلفــاء ابنــأق، وقــد تولــد لــدى العــر ا

م انعــدإالُمجتمــعنى ان عــألدولــة بعــد ارد ار بمــو اســتئثالاو ت از امتیــالام ام ثــورة نوعیــة ضــد نظــامــأتح ُفــ

سـیة اسیة الحیـتأسیسلادة اعإلثورة ستسمح باتلك نَّ ألملكي، وباالُحكمل فترة د خالالذي ساة او اسلمُ ا

لثـــورة، الـــذي تمتـــع بـــه منفـــذوائـــل الهالنفـــوذ ات و احیلصـــالاســـعة نَّ أالإطیـــة، الیـــة ودیموقر الیبر أكثـــر

بقین الســـالعســـكریین اســـیین و السیافهم مـــن ســـالحـــدث ألاصـــبهم كمـــات لمناءاغـــر إلاســـقطهم ضـــحیة أ

.2006:207تریب،( (

ملسـالاسـم وعبـد اقملكـریابـین كـل مـن عبـد الُسـلطةسـم اوجـرى تقُ الُحكملثورة بـادة انفردت قیاف

الـذین خططـو اراراألحـط الضـباتفـق علیـه بـین االثـورة كمـادة اذ لـم یـتم تشـكیل مجلـس لقیـإرف، اعـ

ل فتــرة محــددة د خـاللــبالامــة حـرة فــي ات عابــانتخاء اجـر إلحــین الُمجتمــعلدولـة و ادة الثورة وقیــام بــاللقیـ

لفعلیـة فـي االُسـلطةتیح امفـسـم علـى الكـریم قاسـیطرة عبـد مـن رغم لـاعلـى و ، )2007:171،اظاظ(

ولــم األحــرارط اللضــبالُعلیـایئــة لهاأعضــاءاهابـدألتــي ات التحركــان یـدرك طبیعــة اكــنــهُ أالإق، العـر ا

و أریـــة الوز ائـــب الحقاد بعـــض اســـنإســـلوب أإلـــىأن یلجـــاعرهم ضـــده، لـــذلك كـــاهـــل خطـــورة مشـــایتج

لمســؤولیة معــهاس فــي تقبــل الحمــاو أیــد أیلتان یجــد فیــه بعــض الرفیعــة لمــن كــالعســكریة اصــب المنا

1958تمــوزب ثــورة عقــس ســألــذي تالجمهــوري االِنظــامســتند اوقــد .)2002:139در،القــاعبــد (

ــ:أبرزهــان مــن الدســتوریة كــاســس ألُ الــى مجموعــة مــن ع دة الســیامجلــس ٕانشــاءو األوللثــورة ان ابی
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لدسـتور إاصـدارم، و العـالعسـكري اكم الحائرة ادٕانشاءلعرفیة و ام احكالإاعالنفیة و ئتالارة الیف وز أوت

.2008:47ني،البوتا(لمؤقت ا (

نون القـاء الغإٕالىو 1958تموز27لمؤقت فيالدستور ادارصلموجبة إلاسبابألارت اشأو 

نـب، امـن جاق هـذاني للعـر البریطـاب انتـدالاكونه وضع في عهـد ته، وتعدیال1925لسنة األساسي

ى األولـقیـة العر الثـورة البـت بـه الـذي طاطي الـدیمقر االِنظـامس ُسـألاً لفـاء مخانـه جـخر ألآنب اومن ج

لح اســتغلته لصــالتــي قیدتــه و اســعة الو ات از امتیــالاو الُســلطاتمــن نيالشــعب یعــان اكــف، 1920م اعــ

بعد تشكیل مجلس الُسلطةة رسامسس جدیدة لمأحي و صالإع نهج اتبالثورة بامت الملكي، فقاالِنظام

.1958لسنة ني،الثاعددلالرسمیة، اقیة العر ائع الوقا(لجمهوریة اسة ام رئاط به مهادة لتنالسیا (

ضـــعي احــد و طي وهـــو أالــدیمقر الـــوطني الحــزب ارز فـــي البــالعضـــو امیــل حســـین جرَ اشــأقــد و 

نَّ صـة أاخ،الُسـلطةة رسـامفـي ماً وضـعیفاً ن شـكلیادة كـالسـیادور مجلـس نَّ إلـى أ، لمؤقـتالدسـتور ا

ن لــه اكـاومین، ممـء تمـت فـي یـالـوزر اره مـن قبــل مجلـس اقـر إلدسـتور ومـن ثـم اد مشـروع اعـدإعملیـة 

الُحكـمم اق نظـانبثـالأدىامـالُسـلطةة رسـامف بمانحـر الالدسـتور فـي ااذهم هافس،ت خطیرةاسانعكا

.لفردي ا

،الُحكــمم الــث لنظــالثابــه اى باألولــلجمهوریــة ام حكــم المؤقــت فــي نظــالدســتور اوقــد خصــص 

:لیة التاد المو ادرجَ أحیث 

.20دة الما(لف من رئیس وعضوین أدة ویتالسیالجمهوریة مجلس اسة ایتولى رئ.أ (

.21دة الما(دة السیـالتشریعیة بتصدیق مجلس االُسلطةء الوزر امجلس یتولى.ب (

.22دة الما(لتنفیذیــةاالُسلطةل اعمأیخصه اء كل فیمالـوزر اء و الوزر ایتولى مجلس .ج (

لتنفیذیـة، االُسـلطةت ام مؤسسـاتحدید مهـبواضحاً یظهر یةلدستور اد امو لالكبیر في الخلل انَّ إ

ء الـــوزر اظهـــر دور مجلـــس أفـــي حـــین ،دةالســـیات مجلـــس احیحقـــوق وصـــاللدســـتور احیـــث لـــم یبـــین 
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اهانـت تتعـداكانمـإ لتنفیذیـة و االُسـلطةم اته لـم تقتصـر علـى مهـادة، فسـلطالسـیالمهیمن على مجلـس ا

دة مقتصـرة علـى عملیـة السـیاهمـة مجلـس مُ فیـِه نـت الـذي كالوقـت اتشـریعیة، ففـي م اة مهـرسـاممإلى

عـن فضـالً ،التصـویت علیهـانین و القـو اح اقتـر اء دور فـي مرحلتـي الـوزر المجلـس ن اكـ،لتصدیق فقطا

مجلـــس أعضـــاءتعیـــین ســـلوبألدســـتور لـــم یبـــین ان أاكمـــلتنفیذیـــة، اللُســـلطةء  الـــوزر امجلـــس تـــولي 

دة تـــم الســـیامجلـــس أعضـــاءإنَّ لفعلـــي فـــاقع الو امهم، وبـــاء مهـــانهـــإكیفیـــة والهمتاناحصـــدة والالســـیا

بمنصـب رئـیس أیضـاً نفسـهُ ن لذي عـیَّ المسلحة ات ام للقو العائد القاسم اكریم قعبد التعیینهم من قبل

منـذ الُسـلطةهـیمن علـى لمُ الشـخص اسـم اقعبـد الكـریم أصـبحادة، لـذالسیار من مجلس اء وبقر الوزر ا

د لـبالالتنفیذیـة فـي التشریعیة و السلطتین اسیطر على لمُ ان ا، فك1958ى لتفجیر ثورة األولت اللحظا

.2004:85لجدة،ا( (

اً ن رمزیــادة كــالســیامــن مجلــس رسامــلمُ الجمهوریــة امنصــب رئــیس نَّ إس فــاســألااوعلــى هــذ

همیــة فــي ألمركــز مــن اامثلــه هــذیُ ام مــع مــءت دســتوریة تــتالاصــاختصاأيء ادأمــن اً لیــاخاً وشــكلی

ن منحتــه أء بعــد اوزر لــابــرز دور مجلــس ا، فیمــ)لمؤقــتالدســتور ا20دة المــا(ئمالقــاســي السیاالِنظــام

.لتنفیذیة االُسلطةلمسؤولیته عن فةً اضإلتشریعیة االُسلطةمسؤولیة )لمؤقتالدستور ا21دة الما(

ق، العــر الفعلیــة فـي االُسـلطةبض علــى القـالمهــیمن اه تـء وجعلالــوزر ابــروز دور رئـیس لأدىامـ

ء علـى الوزر ارئیس لتي خلقت هیمنة شخصیة لالمؤقت ا1958تموز27ل نصوص دستورمن خال

الُســـلطةة رســـامقـــع مان و الغمـــوض فـــي بیـــاخـــرى نتیجـــة الاالُســـلطاتلتنفیذیـــة و االُســـلطةت امؤسســـ

.)لمؤقتا1958تموز27دستور(الُمعاصرق العر اریخ المهمة من تالمرحلة التلك اوتكوینه



145

1963نیة الثالجمهوریة ام التنفیذیة في نظاالُسلطةت امؤسس:ني الثالمطلب ا

ــاثــر تفجــر ثــورة أعلــى الُحكــمم التغییــر فــي نظــابعــد حــدوث  ظهــرت 1963ُشــباطمن مــنالث

لتـي انة الحصـاته و الثـورة وسـلطادة الوطني لقیالمجلس اتكوین نبیّ ء لیُ اججة لسن دستور جدید، الحا

ن لســلطتیااد وبضــمنهلــبالاعیــة فــي ادة جماكقیــالُعلیــاالُســلطةون رســامؤه، كــونهم یاعضــأایتمتــع بهــ

الثـــورة حیـــث ضـــمت فـــي صـــفوفهاقبیـــل ادة قـــد جـــرى تشـــكیلهالقیـــاهـــذه نَّ أذ إلتشـــریعیة، التنفیذیـــة و ا

الُســلطةم ســتالابعملیــة الــذین كلفــو اكي اشــتر الالعربــي البعــث امــدنیین وعســكریین مــن حــزب أعضــاء

مط لــنااعلن عــن هــذلــیُ 1963نانیســبــع مــنالر اء دســتورالتنفیــذ، فجــاو ألتخطــیط اء مــن حیــث اســو 

لدســـتوري اســـي و السیاق العـــر اریخ امـــن نوعـــه فـــي تـــاألولعـــدُّ ن یُ اكـــو ، الُســـلطةة رســـاملجدیـــد فـــي ما

نــت لــه الثــورة وكادة الــوطني لقیــالمجلــس الجمهوریــة ســوى عضــو فــي اذ لــم یكــن رئــیس إ، الُمعاصــر

.لمجلس اات هذاصاختصت محدودة ومكملة الاصاختصا

لمجلـــس اد مـــن قبـــل لـــبالافـــي الُســـلطةة رســـامملمتعلقـــة باد المـــو الدســـتور بعـــض اوقـــد تضـــمن 

:یلي الثورة وكمادة اوطني لقیلا

علـى ال یزیـد عضـاءألاعـدد نَّ لدسـتور أاقـرر:لثـورة ادة الوطني لقیـالمجلس اأعضاءعدد .1

فقة اذلك یتطلب مو إنَّ ئمین فاو دأجدد مؤقتین أعضاءفة اضجة إلالحا، وعند اً عشرین عضو 

تاصـو ألایـة أكثر ل استحصـاتتطلب أكثرو ألة عضو اإقر اقر ن أالمجلس، كماأعضاءثلثي 

.1963نانیسبع منالر ادستور لىاألولدة المانیة من الثالفقرة ا( (

ئه لمــدة اعضــأمــن بــین لــهُ رئیســاً لمجلــس اینتخــب :لثــورةادة الــوطني لقیــالمجلــس اســة ارئ.2

دة الماع وذلك بحسب امجتودعوته لاللمجلس ات ارة جلسادإته على احیشهرین وتقتصر صال

ء انقضــاصــدر بعــد قــد لدســتور ااهــذنَّ أاً ، علمــ1963نانیســبــع مــنالر ادســتورمســة مــنالخا
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لدســتور، ار بعــد ســن شــهُ ألــم تــدم ســوى خمســة ابــدورهو د لــبالافــي الُســلطةم ســتالاشــهرین مــن 

من ب رئیس للمجلسانتخاإلىر اصت دوریة منتظمة كي یُ اعاجتمالم یتح للمجلس عقد امم

لمتعلقــة بتثبیــت ات افــلخالابلــى بنــت حُ القصــیرة كالفتــرة اعــن كــون تلــك ئه، فضــالً اعضــأبــین 

.لدستوریة اد المو اسحب على بقیة یناألمرا، وهذالُحكمن اركأ

ـــالمجلـــس ات اســـلط.3 فهـــو ،ملةاســـعة وشـــات و المجلـــس ســـلطایمتلـــك :لثـــورةادة الـــوطني لقی

ت الفقــر احــة لــه بموجــب لممنو االُســلطاترسامــیلتشــریعیة،اللُســلطةته رســاممإلــىباإلضــافة

لفقـرة ابحسـب فلـهُ :لیـة التا1963مالعـنانیسـبـع مـنالر ادسـتورنیة مـن الثادة الماردة في الو ا

لحـرب وقبـول اإعـالنت احی، وصـالادقة علیهـالمصات و اقیاتفالات و ادهالمعار اقر إنیة منهالثا

لقــوميالحــرس الشــرطة و المســلحة و ات امــة للقــو العادة القیــاو ، لثــةالثالفقــرة اورد فــي اكمــلصــلح ا

األنِظمــــةنین و القــــو افــــي لیــــهِ إرة اشــــإلاتــــرد انمــــأیلمســــلحة ات ام للقــــو العــــائــــد القات احیوصــــال

ف علــى اشــر إلات احی، مــع صــالبعــةالر الفقــرة اوردتــه أاحســب مــامــر وغیرهــاو ألات و التعلیمــاو 

لفقـرة احسـب م العـامـن ألالعسـكریة و اتار اسـتخبالاجهـزة أع و الـدفالجیش وشؤون ان اركأسة ارئ

ـــهُ و التهاســـتقاقبـــول وأرة الـــوز الیف أتـــیةمســـؤولو ، مســـةالخا او بعضـــهأاكلهـــالتهـــاقإنیـــة امكإل

دقة علــى المصــاعــن لثــورة مســؤوالً ادة الــوطني لقیــالمجلــس ا، ویكــون دســةالساقــرة لفابموجــب 

مــــوظفین مــــن مــــدنیین لاتعیــــین ت احی، وصــــالبعةالســــالفقــــرة احســــب ء الــــوزر ات مجلــــس ار اقــــر 

و أقـرر نقـل ن یُ ألمجلـس، ولـهُ ار یصـدره ایتعـین بقـر امنهاألعلىوعسكریین من درجة معینة و 

نفــذ یُ ال، و منــةالثالفقــرة احســب عــد التقام علــى لتهاحــإ لمــوظفین مــن مــدنیین وعســكریین و افصــل 

ك تخفیــف لثــورة، ولــه حــق تبدیلــه وكــذلادة الــوطني لقیــالمجلــس ابعــد تصــدیق الإاإلعــدامحكــم 

.نهُ سعة مِ التالفقرة احسب نــون ار بقیصدُ هُ إنَّ م فالعالعفو اامأص، ابعفو خالعقوبة ورفعها
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نــب الجاح رجَّ ُیــت اصــو ألاوي الــة تســاوفــي ح،لمجلــساأعضــاءیــة أكثر تــه بار المجلــس قر ایتخــذ .4

.1963نانیسبع منالر ادستورمنة منالثادة المابلدورة وذلك عمالً ارئیس لذي فیها

دة الــوطني لقیــالمجلــس انون اســم قــادر باصــلا1963نانیســبــع مــنالر ادســتوروتضــمناهــذ

مـن ِسـعة لتلـك هء فیـاجـامـورغم ،وُسلطاتهلجمهوریةارئیس ت احیصال1963لسنة25لثورة رقم ا

ت انــت ذاكت احیلصــالاو الُســلطاتِلتلــك لــرئیس اةرســاممُ نَّ أالإ،دســتوریةلاالُســلطاتو تاحیلصــالا

لثـــورةادة الـــوطني لقیـــالمجلـــس ات احیصـــالبِ رنـــةً امقومهمـــة لـــم تكـــن مـــؤثرةفشـــكلي، بع تنفیـــذي اطـــ

لوطنیـة، المسـلحة ات اللقـو مالعـائـد القاللدولـة و األعلـىئـد القاهـو لـرئیس الرغم مـن كـونابف، وسلطاته

.رةلثو ادة الوطني لقیالمجلس امن ِقبل ارهار قته إلار انت تخضع قر اكاماً بلِ اغنهُ أالإ

لـوطني المجلـس انون اقـمـن15دة المـاردة فـي الـو ال اعمـألاص بام بوجـه خـیقـو لـرئیس ان اكـو 

لتــي ات اقیــاتفالات و اهـدالمعامابــر إحـق لــهُ فَ :لیــة التاتاحیلصـالاهُ لــخوّ وقـد1963لســنة 25رقملمـا

لــدول اســیة لــدى السیات البعثــاء اد رؤســاعتمــالثــورة، وحــق ادة الــوطني لقیــالمجلــس ااهــدق علیایصــ

لجمهوریـة اقیـة لـدى العر الجمهوریـة ات لـدى البعثاء اد رؤساعتمالمتحدة وقبول ااُألمموهیئة األجنبیة

مرسـوم ٕاصـدارلثـورة، و ادة الـوطني لقیـاجلـس لماادق علیهـالتـي یصـانین القـو التوقیـع علـى اقیة، و العر ا

ر احســب قــر لتــهُ اقإو ألته اســتقاوقبــول أكثــرو أوتعیــین وزیــر التهــاقإ و التهاســتقارة وقبــول الــوز الیف أتــ

.لجمهوریة اسیم المر إاصدارلمجلس، و ا

لجمهوریـة ارئیس 1963لسنة25رقم لاذي لثورة ادة الوطني لقیالمجلس انون اقمنحَ وقداهذ

لـم اذإلثورة، فلهُ ادة الوطني لقیالمجلس ااقرهلتي یُ اسیم المر او األنِظمةنین و القو اض على اعتر الاحق 

إلـــىه أیـــر ن یبـــدي ألمجلـــس،اِقبـــل لُمقـــر مـــن ار القـــر او ألمرســـوم او أنون القـــاعلـــى ئیس لـــر ادق ایصـــ

نیــة اثجلســةً لمــذكورالمجلــس الــة یعقــد الحاوفــي هــذه ، ســبوعأل خــاللثــورةادة الــوطني لقیــالمجلــس ا

د ار ُیـلـذيار القر او أنون القامشروع على نیةً التصویت ثامن ثم و قشتهااومنر و مألابحث ایجري فیه
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جلـــس لمَ اللـــرئیس و اً وُملِزمـــاً ر قطعیـــالقـــر ااهـــذُعـــدَّ لثلثـــین ایـــة أكثر فقـــة علیـــه بالمو اتمـــت اذإتشـــریعه، فـــ

.1963لسنة25لوطني رقمالمجلس انون اق16دةالما(لثورة ادة الوطني لقیا (

الُسـلطةعلـى سـیطر لمُ الثورة و ائم بـالقـالبعث احزب أعضاءلم یكن من لجمهوریة ارئیس نوأل

ئـد اعلـى للدولـة وقأل منصـبه كـرئیس لفعلیة مـن خـالاته احیصالرساملم یُ نهُ إد، فلبالاسیة في ایلسا

اصــدرهإلتــي ااألنِظمــةنین و القــو اض علــى اعتــر الالي لــم تكــن لدیــه قــدرة التــالمســلحة، وبات ام للقــو اعــ

الحقـاً ميَّ ي ُسـلـذاو لمـذكور الـوطني المجلـس انون ایمیـز قـامـنَّ أاكمـرة،لثـو ادة اطني لقیـلو المجلس ا

الإئـدي، اسـي عقاحـزب سیان سـلطة یقودهـمـرغـم صـدوره نـهُ أ،زیـةاوهـي تسـمیة مجنابدستور نیس

سـي السیاالِنظـامت اهاتجالاً حیث لم یتضمن توضیح، سیةالسیادئ المباو األفكارمن اً لیان خاكنهُ أ

.سیة ایلساالُسلطاتة رسامة مقتصر على كیفیاامٕانَّ عیة، و اجتمالادیة و اقتصالات الالمجافي 

لدولة ادة اوثیقة دستوریة لدى قكهمیتهألتقلیل من لت دّ أخطیرة في ظروف مجیئهإلىفًة اضإ

ــافــي بدنیــةالثالجمهوریــة ام افــي نظــ الِنظــاممــن أفظــة علــى المحاإلــىهمســعیو للُســلطةمهم ســتالاة ی

ر صـدوره خّ ألذي ااألمر، الُسلطةلى بضین عالقالمختلفة بین ات اءلوالات و اقانشقاللاً نظر ،هر استقر او 

إصــداراً مــان لز اكــحیــث ، بقةالســالجمهوریــة ام انظــایــاعلــى بقء القضــاح فــي النجــالمــدة شــهرین بعــد 

ه كـونهم ؤ اعضـأالتـي یتمتـع بهـانة الحصـاته و الثورة وسـلطادة الوطني لقیالمجلس انون یبین تكوین اق

.لتنفیذي انب الجاعیة في ادة جماكقیالُعلیاالُسلطةد و لبالاتشریعیة في لاالُسلطةون رسامُ ی
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لثـــــة الثالجمهوریـــــة ام التنفیذیـــــة فـــــي نظـــــاالُســـــلطةت امؤسســـــ:لـــــث الثالمطلـــــب ا

1963-1968

صــیغة رفام عــلســالانیــة عبــد الثاجمهوریــة لاده رئــیس الــذي قــالعســكري اب نقــالالاســتهدف ا

ب اعقـأد فـي لـبالالشرعیة في االُسلطةنت تقود التي كالثورةادة الوطني لقیاعیة لمجلس الجمادة القیا

الُسـلطاتلتقلیـل مـن قیمـة اإلـىلمجلـس ااوجـود هـذأدى، حیـث 1963ُشباطمن منالثاتفجیر ثورة 

تلك إلىى األوللدرجة ابالعسكري موجهاب نقالالان انیة، وعلیه كالثالجمهوریة ارئیس اهرساملتي ا

م امــاة األساســیعقبــة لانــت تشــكل اكو ، 1963نانیســبــع مــنالر اســتوردفــي لمقــرة اعیــة الجمالصــیغة ا

.2004:100لجدة،ا(الِنظامت مؤثرة في ذلك اة سلطرسامرف في مام علسالاعبد  (

صـــریة النات الطموحــا، ظهــرت 1963نيالثـــاتشــرین 18لعســـكري فــي اب نقــالالاح ابعــد نجــ

اً كمــحیــث حُ الــرحمن تطبیقهــاخیــه عبــد أرف ومــن بعــده ام عــلســالالــرئیس عبــد اول ارز حــان بــاكعنــو 

تلـــك نَّ أالإ، "1968تمـــوزلغایـــة1963نيالثـــاتشـــرین "ت الي فـــي خمـــس ســـنو التـــو اق علـــى العـــر ا

ح السـماوعـدم الُسـلطةر احتكـام لسـالاعبـد ایـانـت نو اقـي، فقـد كالعر اقـع الو ام مـع ءت لم تـتالالطموحا

رئیســاً ظــل اوهكـذة، أفــالمكاتحقون نهــم یسـاتقـد و یعألــذین یثـق بهــم انـه اعو أســوى احــد فیهـأركة ابمشـ

لـذي الثـورة ادة الـوطني لقیـالمجلـس ائـه فـي ن سـوى زمالعـیّ لمسـلحة، ولـم یُ ات اعلى للقو أاً ئداللدولة وق

تحـت المسـلحة وجعلهـات القـو ات انخبـة مـن وحـدلجمهـوري بوصـِفِه الحـرس الـه وشـكل رئیسـاً أصبح

لحــرس مــن قبیلــةُ ادي ذلــك َنــجَ ر معظــم مُ اختیــاره علــى لــذي حــرص بــدو ادة قریبــه ســعید صــلیبي و اقیــ

تیجي اســتر ات فــي موقــع القــو ام، وتمركــزت تلــك لســالالــرئیس عبــد اهــو و التــي ینحــدر منهــات لجمــیالا

.2006:240تریب،(یةستقبلبیة مُ نقالات والاة محأیمنه من أو الِنظامة یاد بهدف حماقرب بغد (
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لتنظـیم العمل بهالتي جرى الدستوریة ائق الوثاة عدد من لثالثالجمهوریة ام حكم انظشِهدَ وقد 

لتنفیذیـة فـي االُسـلطةت المتعلقـة بمؤسسـاد المـو اتنـاولسة علـى الدر اوستعمل د، لجدیاالِنظامع اضأو 

:اآلتيئق وكالوثاتلك 

أســـلوبو الُســـلطةن البیـــااهـــذتنـــاول:1963تشـــرین الثـــاني18م فـــي اللنظـــاألولن البیـــا.1

:لي التالنحو الثورة على ادة الوطني لقیالمجلس اعرض تركیبة ذإ، اتهمارسم

لثـــورة، ادة الـــوطني لقیـــالمجلـــس الجمهوریـــة و اســـتي افقـــد حصـــل دمـــج بـــین رئ:لـــرئیسا.أ

ــاً اً لمجلــس موقعــاســة ات رئأصــبحف فــي دســتوراألمــرن علیــه اكــاعلــى عكــس مــقیادی

.ظیمیة دوریة تنمسألةلمجلس اسة ارئُعدَّ لذي وا1963نیسانالرابع من

أســـاسلثـــورة علـــى ادة الـــوطني لقیـــالمجلـــس العضـــویة فـــي اتكـــون :لمجلـــساأعضـــاء.ب

لجمهوریة ائب رئیس المسلحة ونات ام للقو العائد القالرسمیة حیث ضم كل من اقع المو ا

رئـیس ُمعـاونلجـیش و اأركانلمسلحة ورئیس ات ام للقو العائد القائب اء ونالوزر اورئیس 

ط الضبام و العالعسكري اكم الحالجویة و القوة ائد العسكریة وقالفرق ادةالجیش وقاأركان

.الذین یقرر انتخابهم في المجلس 

أولمجلــس اأعضــاءن یكــون مــن أویجــوز اً لمجلــس ســكرتیر ایعــین :لمجلــساســكرتیر.ج

لمجلـس ادرة مـن الصامر واألات و انالبیالتوقیع على ارجه، ویحق للرئیس تخویله امن خ

.لرئیس اع طالابعد 

ر ایختــاً ریاستشــااً لثــورة مجلســادة الــوطني لقیــالمجلــس اشــكل یُ :ري استشــااللمجلــسا.د

ة والكفــاءة ومــن ذوي الخبــرة لحســنالســیرة الطیبــة و الســمعة الــوطنیین ذوي امــن أعضــاءه

.العالي ص اختصاالو واإلمكانیة 
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جمیـع تتضـمناسـتثنائیة تاحیلجمهوریـة صـالاب رئـیس نقـاللالاألولن البیـاوقد منح 

تطلـب اكلمـاً ئیـام تتجـدد تلقالثـورة لمـدة عـادة الـوطني لقیـالمخولة للمجلس ات احیلصالا

فـي الُسـلطةة مارسـلمأسـاسلوثیقـة كالعمـل بهـذه اسـتمر اذلـك وبتقـدیر منـه، وقـد األمر

ت احیصــالابیــة لهــاتوجــد جهــة رق، وال1964نیســان22لغایــةلثــة الثالجمهوریــة اظــل 

.أعضائهاو الُحكومةأولجمهوریة ال رئیس افعأه اتجاعملهتمارسة محدد

نیسـان 22دسـتوربلمسـمى وا1964لسـنة61لثـورة رقـمادة الـوطني لقیـالمجلس انون اق.2

لجمهوریـــة افقـــة رئـــیس امو بء و الـــوزر اح رئـــیس اقتـــر اعلـــى ءً الدســـتور بنـــااصـــدر هـــذ:1963

اب، كمـابـو أأوم اقسأدة لم توزع على ام17حتوى علىاب، و نقاللالاألولن البیاإلىاً داستناو 

ـــة انین عابقـــو الممكـــن تنظیمهـــان مـــن اخـــرى كـــأُ ت طبیعـــة دســـتوریة و ات ذاموضـــوعتنـــاول دی

لمجلس، اخلیة في عمل الداریة و ادإلامور ألانت تتعلق ببعض التي ك، ا)10و9و7(اد لمو اك

نــهُ أإلــىباإلضــافةلدســتور ااب هــذبموجــاســیة كلهــالسیاالُســلطةلجمهوریــة امتلــك رئــیس اوقــد 

دة الوطني لقیالمجلس اء الغإثر أؤه على الغالذي تم الدستور االتعدیل لهذاء اجر أیملك سلطة 

.1965أیلولالثامن منلثورة في ا

ئق الوثــالــنقص فــي الجــة الدســتور لمعااء صــدور هــذاجــ:لمؤقــت ا1964نیســان29دســتور.3

لدستوري االِنظاماهشِهدَ لتي الدستوریة ات المؤسسافة اتنظیم كاهتناولبقة لعدم السالدستوریة ا

ء فـي اجـوقـد ب، ابـو أموزعـة علـى سـتة وادمـ106لدسـتورهـذا الثة، وقد تضمن الثاللجمهوریة 

الُســلطةلتشــریعیة، و االُســلطةلدولــة، و امــن رئــیس الً لــذي ضــم ُكــاالُحكــمم ان نظــابــع بیــالر ابــه اب

الُســلطةلمحلیــة، و ارة ادإلالمســلحة و ات القــو او الُحكومــةجمهوریــة و لالتــي تشــمل رئــیس التنفیذیــة ا

.ئیة القضا
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نیسـان ِلعـام 29دسـتورالتي تضـمنهاةلتنفیذیاالُسلطةت امؤسستناولسة على الدر اوستعمل 

:ي لیاوكم1964

:لدولة ارئیس .أوالً 

، )40دة المـا(لدسـتور االمبین في هذالوجه اته على اصاختصاشر الجمهوریة ویباوهو رئیس 

للـــوطن المدنیـــة وممـــن قـــدمو الحقوق ابـــاً قیین متمتعـــابـــوین عـــر أمـــن اً ســـلممُ اقیـــان یكـــون عر أویشـــترط 

م امـأاً دسـتوریاً ، ویـؤدي یمینـ)41المـادة (عامــــا 40یقـل عمـره عـن الأت مشهودة على اخدماُألمةو 

.42المادة (باشر مهام منصبـــه ن یأء وقبل الوزر ارئیس مجلس  (

ن یعفیهم مـن أتهم وله الاستقاء ویقبل الوزر اء و الوزر اب رئیس اء ونو الوزر اویقوم بتعیین رئیس 

، ویقـر )44دة المـا(ء الـوزر ات مجلس ار اوقر األنِظمةنین و القو ادق على ا، ویص)43دة الما(صبهم امن

م العـــائـــد القاو لجمهوریـــة هـــا، ورئـــیس )45دة المـــا(ادق علیهـــالدولیـــة ویصـــات اقیـــاتفالات و اهـــدالمعا

لمـــوظفین اعـــد، ویعـــین التقایحـــیلهم علـــى أوط الضـــبان یعـــین أ، ولـــه )47دة المـــا(لمســـلحة ات اللقـــو 

لدولیـة لـدى ات الهیئـاو األجنبیـةلـدول اسیین، ویعتمد ممثلي السیالممثلین ام و الحكاة و اضلقُ المدنیین و ا

.46المادة (الجمهوریة العراقیة  (

لهدنـة ایقبـل بأولحـرب ا، ویعلـن )48دة المـا(ء الـوزر اقـة مجلـس فارئ بعـد مو الطـو الة اویعلن ح

ات لهـار ان یصـدر قـر أ، ولـهُ )49دة المـا(س الوزراء ومجلس الـدفاع الوطنـــي فقة مجلالصلح بعد مو او 

، وال)51دة المـا(ء الـوزر افقـة مجلـس ابعـد مو امنهـأو امتهلدولـة وسـالان اكیـحمایـةنون بقصـد القاقوة 

العفـو العـام امـأص ابعفو خارفعهأوة عقوبة أیبتصدیق منه وله حق تخفیف الإاإلعدامینفذ حكم 

مـة للدولـة فـي جمیـع العاسـة السیاالُحكومـةك مـع اشـتر الا، ویضـع ب)52دة المـا(فال یكـون إال بقـانون 

تترتـب ، وال)59دة المـا(اعیة ویشرف على تنفیـذهاجتماالدیة و اقتصاالسیة و السیالعسكریة و ااحیهانو 

لعظمــى، انــة الخیاأولدســتور ال خــرق احــو أفــي الإوظیفتــه أعمــالنونیــة علیــه بســبب اقیــِه تِبعــاتعل
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أولدسـتور ابخرق أوئم الجر امه بهذه اتهایجوز دیة، والالعانین اضعة للقو امة فهي خالعائم الجر اامأ

الا، كمعضائهأللكليالمجموع ایة ثلثي أكثر ر من اء وبقر الوزر امن قبل مجلس الإلعظمى انة الخیا

.60دة الما(وذلك بحسب صة امن قبل محكمة خالإكمته اتجوز مح (

:الُحكومة.ثانیاً 

مــن رئــیس الــوزراء ونوابــه وتتكــون ،)65دة المــا(للدولــة الُعلیــاریــة ادإلالتنفیذیــة و الهیئــة اوهــي

مــة العاســة السیانفیــذ تالُحكومــةوتتــولى )66دة المــا(الُحكومــةأعمــالء الــوزر اویــدیر رئــیس والــوزراء

زمـــة لـــذلك لآلات اصـــاختصالافـــة اكتمـــارسلجمهوریـــة و اســـیم المر او األنِظمـــةنین و اللقـــو اً للدولـــة، وفقـــ

رفع إلىلتي تؤدي الصحیة اعیة و اجتمالافیة و الثقادیة و اقتصالاماتهلمُ ا، وتقوم بتنظیم )67دة الما(

رجیــة ســلیمة اســة خا، وتنــتهج سیفیــذهاوتنضــلالفاالُمجتمــعء الشــعب لبنــاهیــة المعیشــة ورفامســتوى 

.68دة الما(للدولة  (

ء الـوزر اأعمـالتوجیـه :لتـي تتضـمن ا69دة المالمبینة في ات اصاختصالاالُحكومةُتمارسو 

، وتعیــــین األنِظمــــةنین و القــــو ات اد مشــــروعاعــــدإ ، و اجعتهــــاومر هاوتنســــیقمــــةالعات الهیئــــالح و المصــــاو 

ـــة العانیـــة المیز اد اعـــدإ نون، و اللقـــاً عـــد طبقـــالتقالـــى لتهم عاحـــالمـــوظفین وعـــزلهم وفصـــلهم و ا مـــة للدول

بیرالتـــدااتخـــاذلقـــومي و اد اقتصـــالالتطـــویر بهـــا، وٕاعـــداد الخطـــة العامـــة للدولـــةلملحقـــة ات انیـــالمیز او 

، ارتهـادإ و مینـات الَنقد واالئتمـان وأعمـال التأم ظُ ف على تنظیم نُ اشر الانون، و اللقاً وفقازمة لتنفیذهلالا

لح شـــبه المصـــاف علـــى جمیـــع اشـــر إلامـــة للدولـــة، و العاســـة السیافـــي حـــدود اقـــروض ومنحهـــلاوعقـــد 

ت ار القـر او األنِظمـةنین و القو ابعة تنفیذ اتم، ومُ العالنفع ات ات ذالمؤسسالحكومیة و ات الشركالرسمیة و ا

قبـة ار لدولـة، ومُ الح اطنین ومصـالمـو احقـوق حمایـةلدولـة و امن أفظة على المحالجمهوریة و اسیم المر او 

ئمــة لمالاغیــر اتهــار اعــدل قر تُ أولغــي ن تُ أالمحلیــة ولهــامــة و العات الهیئــالح و المصــات و ار الــوز اأعمــال

.نون القالمبین في الوجه اعلى 
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الیفهــــأصــــول تأمــــة، وتــــنظم العالیــــة المابــــة الرقاف و اشــــر ســــلطة لالتأســــیسبالُحكومــــةوتقــــوم 

ء الـــوزر المجلـــس أولجمهوریـــة ا، ولـــرئیس )70دة المـــا(نون اف بقـــاشـــر إلابـــة و الرقاأعمـــالباونهوضـــه

تقصـیر أوئم ایقـع منـه مـن جـر اعمـالمختصـة كمـة المحاإلىلوزیر الة احإلجمهوریة افقة رئیس اوبمو 

.75دة الما(نونالقالمبین في الوجه امنصبه على أعمالدیته أفي ت (

لتـي تصـدر فـي اة لثـالثالدسـتوریة الوثیقـة اوهـو ،لمؤقـتا1964نیسان 29صدور دستورنَّ إ

ئمــة فــي الدســتوریة قات المؤسســاتنظــیم أبرزهــاعــدة، تٍ اء لضــرور الثــة جــالثالجمهوریــة ام حكــم انظــ

انـت قائمـة فـي لتـي كرة الثـو ادة الوطني لقیالمجلس الم ینظم سوى مؤسسة نهُ أسي، غیر السیاالِنظام

یتعلـق امـامـأنظـیم دسـتوري، خـرى دون تألُ الدسـتوریة ات المؤسسـافقـد بقیـت الـذالسـابق الُحكمنظام 

هیمنـة سـعة جعلـت لـهُ ات و احیرف صـالام عـلسـالالرئیس عبـد الدستور اافقد منح هذ،لدولةابرئیس 

حكــم انهــأد بصــیغة تبــدو وكلــبالالــم یكتــف بــذلك بــل حكــم هُ إنَّــ، حتــى الُحكومــةأعمــالضــحة علــى او 

لتــي العشــیرة اء ابنــأعلــى اً كــر حِ اهــلدولــة وجعلاســة فــي الحسالمهمــة و اصــب المناســند أن ألقبیلــة بعــد ا

.ت لجمیالاوهي عشیرة اینحدر منه
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بعـــــة الر الجمهوریـــــة ام التنفیذیـــــة فـــــي نظـــــاالُســـــلطةت امؤسســـــ:بـــــع الر المطلـــــب ا

1968-2003

تمـوز17ثـورة قیامثرَ إسي السیاامهاتشكل نظالدستوري للجمهوریة الرابعة التي الِنظامشِهدَ 

الُحكــمإلــى بغــداد وٕاســقاط نظــام ة األمریكیــت القــو اعة دخــول اســ2003م اتمر حتــى عــســوا، 1968

م ال قیــــمــــن خــــالأوئق دســــتوریة عدیــــدة، اوثــــإصــــداربفعــــل تءات دســــتوریة مهمــــة جــــاتطــــور فیهــــا 

ئق الوثــابق، وكــذلك تشــریع عــدد مــن الســالفصــل افــي الیهــإالُمشــارمنتخبــة التشــریعیة الت امؤسســال

ســي السیاالِنظــامن أالإد، لــبالالدســتوریة فــي اة الحیــاعلــى اهــتأثیر ان لهــالتــي كــانونیــةالقاســیة و السیا

ـــاربــت الفتــرة قالُســلطةدة اره فــي قیــاســتمر ابعــة ورغــم الر اللجمهوریــة  ة الحیــاســنة لــم یســتطع نقــل 35ل

نــت اكو لفتــرة اهــذه التــي عرفتهــاســیة السیالظــروف الدســتوریة، بســبب الشــرعیة امرحلــة إلــىســیة السیا

مي الخلــــــــیج بــــــــین عــــــــاث احــــــــدأ، و 1988-1980اإلیرانیــــــــةقیــــــــة العر الحــــــــرب اع نــــــــدالاتتعلــــــــق ب

اً فاضـق مُ اخلي للعر الدارجي و الخاسي السیالوضع ات في اعیامن تدانجم عنهاوم1990-1991

2003م اعــــــالُحكــــــمم اســــــقوط نظــــــلغایــــــةق العــــــر الــــــذي فــــــرض علــــــى ادي اقتصــــــالار الحصــــــالــــــهُ 

.2004:121لجدة،ا( (

لطبیعیــة اة الحیـاصـیغة إلـىلثـوري العمـل ارئ و الطــو الـة ال مـن حانتقـسـعى لالالِنظـامن أیـر غ

فـي اً لعمـل فعلیـاالتـي لـم یجـرِ نونیـة اسـیة وقائق سیاوثـإصـدارل لدسـتوریة وذلـك مـن خـالاف اعر ألاو 

نون ا، وقــــ1974م اق عــــالعــــر ان اتي لمنطقــــة كردســــتالــــذاالُحكــــمنون اقــــأبرزهــــان مــــن ا، وكــــابعضــــه

لشــعبي اء اســتفتالانون تنظــیم العمــل بقــا، فــي حــین جــرى 1991لســنة 30ســیة رقــمالسیازاباألحــ

ء كــل ســبعة اســتفتالار اقــر إ، حیــث تــم تنظــیم 1995لســنة 13رقــم ةلجمهوریــاعلــى منصــب رئــیس 

.1995لسنة 25الشعب المحلیة رقم لس انون مجا، وق1987م ات ومنذ عاسنو 
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كملـه، عبـر لدسـتور لیفسـره ویُ انـب ان یسیر بجالذي كاري لدستو العرف اح لنشوء السماتم اكم

:1991:171میــر،ألاعبــد (لتــي شــملت اســیة السیاالُســلطةئق عــن الوثــابعــض إصــدار المیثــاق )

البعــــث العربــــي من لحــــزب الثــــالقطــــري المــــؤتمر لســــي السیالتقریــــر ، وا1971العمــــل الــــوطني لعــــام 

القضــائي لعــام الِنظــامإصــالح نون اقــو 1974م ، وقــانون الحــزب القائــد لعــا1974االشــتراكي عــام 

.1982م اكي عاشتر الالعربي البعث اسع لحزب التالقطري المؤتمر للمركزي التقریر ، وا1977

بعـــــةالر الجمهوریـــــة ام انظـــــزمـــــن درة فـــــي الصـــــالدســـــتوریة ائق الوثـــــاتنـــــاولســـــة بالدر اوســـــتقوم 

:لتنفیذیة وهي االُسلطةت امؤسسإلىلتي تطرقت وا1968-2003

لمؤقتا1968أیلول21دستور .1

:یلي التنفیذیة وهي كماالُسلطةت امؤسسإلىرة اشبع لإلالر ابه الدستور بااحیث خصص هذ

:مجلس قیادة الثورة .أوالً 

لبعــث احــزب أعضــاءمــن اً عــددلــذي قــادَ الثــوري از الجهــا:دتــه تعریفــه هــو ایحلــو لقاكمــأو 

، وتـــتم تســـمیة 1968تمـــوز 17لثـــورة صـــبیحة یـــومالمســـلحة لتنفیـــذ ات اقـــو لاكي، و اشـــتر الالعربـــي ا

غلبیـــة ثلثـــي أبأعضـــائهحـــد ألـــة اقإ، وللمجلـــس حـــق منـــه41وذلـــك بحســـب المـــادة نون ابقـــأعضـــائه

یزید ن الأصلیین، على ألاعضاءألاغلبیة ثلثي أجدد بأعضاءفة اضإصلیین، ویمكن ألاعضاءألا

ر ابقـــر أعضـــائهحـــد ألة اســـتقا، وللمجلـــس قبـــول اً شـــر عضـــــو خمســـة ععـــنلمجلـــس اأعضـــاءمجمـــوع 

ن اســبب كــيِّ ألعضــاءألاحــد أویقــوم بتعیــین عضــو عنــد خلــو منصــب أعضــائهغلبیــة أدر مــن اصــ

ت احیللـرئیس یتـولى صـالاً ئبـانأعضـائهُ لثـورة مـن بـین ادة ا، وینتخب مجلس قیأعضائهیة أكثر ر ابقر 

.من الدستور 43ه وذلك عمًال بالمادة هوریة في حال غیابلجمالمجلس ورئیس ارئیس 

لجمهوریة، اب رئیس انتخا:ة اآلتیالُسلطاتلدولة اعلى سلطة في أره اعتبالمجلس بامارسویُ 

لهدنـة وعقـد اقبـول أولحـرب التعبئـة و إاعالنخلي، و الدامن ألالمسلحة وقوى ات القو اف على اشر إلاو 
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لجمهوریـة اف علـى شـؤون اشـر إلالدولیـة، و ات اقیـاتفالاو تاهدالمعاو األنِظمةنین و القو ار اقر إ لح، و لصُ ا

لرســـمیة ات انــالبیاو اهـــإعالنن افـــي بیــالیهــار اشــلمُ اافهاهـــدأإلــىلوصـــول الثــورة و احمایـــةیحقــق ابمــ

حــق إصــدارلدســتور فلــهُ اام هــذاحكــألاً م وفقــالــز إلاقــوة ات لهــار اقــر ٕاصــداردرة منــه، و الصــاخــرى ألُ ا

بحریــة لمجلــساأعضــاء، ویتمتــع 44ا قــوة القــانون وذلــك بحســب المــادة والقــرارات التــي لهــنین القــو ا

اتخـــاذتســـمح بنة الا، بحیـــث تكـــون لهـــم حصـــ45إبـــداء الـــرأي داخـــل المجلـــس كمـــا ورد فـــي المـــادة 

أعضائه على أن یحاكم أمام محكمـة خاصـة كمـا در من ثلثي ار صابقر الإنونیة ضدهم ات قاءاجر إ

.منه46جاء في المادة 

م عضـــو اداد مـــلـــبالائد فـــي الســـاســـي السیاقـــع الو اضـــمن اً طبیعیـــاً مـــر أُتعـــدُّ نة الحصـــاه هـــذنَّ إ

لبعـث الرمـوز اعنـد تعرضـهاً قعیـاة و الغـمُ عـدُّ تُ انهـأالإدته، البعث وقیادئ حزب اتمسك بمبلمجلس مُ ا

.اسیة واختالفات شخصیة مع القیادة ت سیشكالعند حدوث مُ أودته اوقی

حــدوث مثــل هــذه إلــىبعــة الر الجمهوریــة افــي عهــد الُمعاصــرق اي للعــر ســالسیاریخ التــوأشــار ا

خرین، ولعل آلابیة ضد نقالات اواللبعث بمحادة حزب اقیأعضاءم بعض ادت لقیألتي ات افختالالا

أعضاءم عدد من اقاعندم1979تموز عام منتصف امل معهالتعاوقد جرى المحاوالتبرز تلك أ

نم الحسین وغـاش ومحي عبد این حسین، ومحمد عاعدن:وهم كل من لبعثالقطریة لحزب ادة القیا

ثـر أم حسـین الرئیس صدادة اضد قبول قیأنفسهمق على تنظیم اتفالالجلیل ومحمد محجوب، باعبد 

ة ســر قیــادة نــامألثــورة و ادة اســة مجلــس قیــاصــبه كــرئیس للجمهوریــة ورئالبكــر مــن منالــرئیس الة اســتقا

.الحزب في العراق 

، حیـث یجتمـع عضـاءألایـة أكثر بحضـور ادهانعقالمجلس سریة ویتم ات اتكون جلسما عادًة و 

یجتمـــع امـــن ینیبـــه عنـــه كمـــأولمجلـــس اســـة رئـــیس ابرئالإینعقـــد قـــل، والألاســـبوع علـــى ألامـــرة فـــي 

عضـاءألات من قبل ار القر ان توقع أقل، على ألابطلب عضوین على أولرئیس المجلس بدعوة من ا
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ســــریةنَّ إلقــــول ایمكــــن اوهنــــ، 47رئیس أو مــــن یخولــــه تحریریــــًا بحســــب المــــادة یــــع الــــوتصــــدر بتوق

ى مـن األولـدة المـافـي الِنظـامادي بهـاینكان لتي الشعبیة اطیة اللدیمقر اً خرقُتعدُّ لمجلس ات اعاجتما

یؤدي ذلك نهُ أة رایلتشریعیة وتحت اه أعماللمجلس ااهذمارسللشرعیة، فكیف یاً لدستور وهي خرقا

ت اطانشـــنَّ أإلـــىباإلضـــافةتـــه ســـریة، اعاجتمالـــوطني وتكـــون المجلـــس انـــب اجإلـــىلشـــعب اســـم اب

لمجلـــس اوهـــو رئـــیس وســـیطرتُه، لجمهوریـــة ابـــة رئـــیس اء رقاســـتثنابـــة بارقيتخضـــع أللمجلـــس الا

.لمهیمن علیه او 

ف ذلــك فــي لــم یــنص علــى خــالاضــرین مــالحاأعضــائهیــة أكثر لمجلــس بات فــي ار القــر اوتتخــذ 

لفتــه الف حــق تــدوین مخالــرئیس، وللمخــالــذي فیــه انــب الجاء فیــرجح ار آلات او تســمــا ٕاذاو ،ورلدســتا

نون، اه بقأعماللسر وتنظم انة امألاً لمجلس مكتبا، ویشكل من هذا الدستور48وذلك بحسب المادة 

.49قانون وذلك عمًال بنص المادة بعة له وتنظم باریة تاستشاتب المجلس مكاویشكل 

ــ ــاالُســلطةإنَّ لــذلك فــاً ووفق لممثلــة الحــزب ادة انــت متركــزة فــي قیــاســي كالسیاالِنظــامفــي الُعلی

أعضـاءبـة الثـورة بمثادة القطریـة یجعـل مـن مجلـس قیـادة القیـاأعضـاءب انتخالثورة، فادة ابمجلس قی

س هـذا المجلـالـنص الدسـتوري لـم ُینشـئأنَّ ، علمـاً دنـىألات ادالقیـاشـر مـن امنتخبین بشكل غیـر مب

سبق الدستور في الوجود، لذلك اقتصر الـنص الدسـتوري علـى الكشـف عـن وجـود مجلـس قیـادة ألنهُ 

انتخــاب مجلــس قیــادة الثــورة مســألة انتخــاب رئــیس للمجلــس بــل إنَّ الثــورة، ولــم یتطــرق الدســتور إلــى

.لرئیس الجمهوریة ُیعدُّ احد المهام الرئیسیة له 
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:رئیس الجمهوریة .ثانیاً 

لدولــة الجمهوریــة هــو رئــیس الثــورة ورئــیس ادة ارئــیس مجلــس قیــ:لجمهوریــة ارئــیس ت اســلط.1

لیـــة التاالُســـلطاتمارســـةولـــه حـــق م،لتنفیذیـــةاالُســـلطةلمســـلحة ورئـــیس ات ام للقـــو العـــائـــد القاو 

صـــبهم ویكونـــون اؤهم مـــن مناعفـــإتهم ولـــهُ الاســـتقاء ویقبـــل الـــوزر ایعـــینهُ إنَّـــإذ:)50دة المـــا(

ت اقـاتفالات و اهـدالمعادقة على المصاحق تهم، ولهُ ائفهم وتصرفاء وظادأفي مه امأمسؤولین 

عــزلهم یلمــوظفین و ان یعــیّ نأو ،ازمــة لتنفیــذهلآلات ار القــر او األنِظمــةنین و القــو إاصــدارلدولیــة و ا

أوط الضـبات بتعیـین احیلصـالامـل اكلـهُ اكمنون،القاد وفق عُ التقام على هُ یلحیُ أوفصلهم یو 

تعیـین أونون القـاعـد وفـق التقالتهم علـى احـإ ة و القضـام و اّكـلحُ اتعیـین أوعـد التقالتهم على احإ

ت الهیئــاو األجنبیــةلــدول ایعتمــد ممثلــي وهــو مــن، عــدالتقالتهم علــى احــإ ســیین و السیالممثلــین ا

فـــي اؤهـــانهإ رئ و الطــو الـــة احإعـــالنحــق قیـــة، ولـــهُ العر الجمهوریــة اســـیة لـــدى الدبلومالدولیــة و ا

.نون القابینة في لمُ ال احو ألا

أوئیـة اة عقوبـة جز أیـحق تخفیض لجمهوریة ولهُ ابعد تصدیق رئیس الإاإلعدامكم نفذ حُ یُ ال.2

.51دة الما(العفو العام فال یكون إال بقانون امأص ابعفو خارفعه (

إلـــىهُ رأیـــن یبـــدي ألـــهُ لثـــورة فَ ادة امجلـــس قیـــقـــرهُ أالجمهوریـــة علـــى مـــادق رئـــیس الـــم یصـــإذا.3

لمجلـس اه فیعقـد رأیـء ابـدإلمـدة دون امضـت إذاأولـة الحام وفي هـذه أیال سبعة س خاللمجلا

اً قطعیـــعضـــاءألایـــة ثلثـــي أكثر در بالصـــار القـــر اویكـــون اً جـــددلموضـــوع مُ ااجلســـة یبحـــث فیهـــ

.52دة الما( (

رة لثــو ادة امجلــس قیــإلــىلة اســتقالاب الته مــن منصــبه وجــه كتــاســتقالجمهوریــة ارئــیس مَ قــدّ إذا.4

لـة اوفـي حاً رفضـأوبـوالً لة قُ اسـتقالاقین للنظـر فـي الباأعضائهمل المجلس بكاوعندئذ یجتمع 

.53دة الما(اً جدیدرئیساً لمجلس اینتخب اقبوله (
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أعضـائهمـل الثـورة بكادة اینعقـد مجلـس قیـ،ناكـسـببٍ يلجمهوریـة ألامنصـب رئـیس خالإذا.5

.54دة الما(بعة أیام من تاریخه ز ساو تتجالل مدةب رئیس للجمهوریة خالانتخقین الالبا (

ءت بعـد مـرور ان جـإ كبیـرة، وهـي و ُتعـدُّ 1968لجمهوریـة بموجـب دسـتورات رئیس اسلطنَّ إ

م النســبة لنظــانــت ضــروریة باكانهــأالإ،لبعــثاحــزب ادهــالتــي قالثــورة اقــل مــن شــهرین علــى عمــر أ

لتـردي افـي ظـل والدولـة، و الِنظـامكانت تواجه التيت لمشكالات و التحدیاهول مواجهة وذلك لالُحكم

مـن عالقـاتلتـي سـبقته ااألنِظمـةبعـة مـن الر الجمهوریـة ام الـذي ورثـه نظـللوضع السیاسـي اضح الو ا

طقـة ء فـي منالعربـي سـو اهمحیطالفكري مع ف ختالاالوجود مع ق، العر ال افي شماألكرادسیئة مع 

إلیمـــان الحـــزب وذلـــك ومصـــر ودول المغـــرب العربـــي، ســـوریا مـــعأوشـــبه الجزیـــرة العربیـــة والخلـــیج

یـؤمن كان لتي الوحدة اتحقیق أجللعربیة من الدول افي عموم اسعى لتحقیقهالتي لثوریة اباألفكار

.الدول عدة تنظیمیة حزبیة في تلكاوجود قإلىلمستندة او ابه

ئیلي اســـر الان الكیـــالح الصـــانـــت تعمـــل بعضـــهالتـــي كالتجســـس ات ار شـــبكانتشـــاعـــن فضـــالً 

تضملتي الموصل وكركوك على الالستیالءة الُتركیت اتطلعالووجود، یرانإلح اخر لصآلااوبعضه

ذلـك إلـىف اضـفظـة، یُ المحان امـوم سـكلعربیـة عُ الكردیـة و اقلیـة ألال مـع شـكّ لتي تُ انیة امركُ تُ القلیة األ

قـل مـن تسـعة أبعـد مـرور لتـي فشـلتا1963م ال عق خالالعر ابقة في السالبعث اتجربة حزب لهُ كُ 

.1963أشهر لتفجیر ثورة الثامن من ُشباط 

مركزیـة الهداعتمـنحـو االُحكـمم ادفع نظـِلـلكبیـر اثـر ألكان لهـا الظروف امل و العو اهذه ُكل إنَّ 

د اعتمــاالت كبیــرة ومتعــددة، مــع الدولــة ســلطاعطــت لــرئیس فــي سیاســة ادارة الدولــة والتــي أشــدیدة ال

الُسـلطةمـور وفـرض سـیطرة ألام اك بزمـامسـإلانون و القـادة افرض سیأجلمن رئالطو الیب اسعلى أ

.د لبالافي 
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:الُحكومة .الثاث

وتتكــون مــن رئــیس الُعلیــاریــة ادإلالتنفیذیــة و الهیئــة اتلــكانهــأبالُحكومــة1968دســتورفَ عــرّ 

فیـــة الثقادیة و اقتصـــالام المهـــاتنظـــیم تلـــك الهیئـــة ، وتتـــولى )62دة المـــا(ء الــــــوزر الجمهوریـــة ومجلـــس ا

ء مجتمـع البنـهالشـعب وتنفیـذاهیـة المعیشـة ورفارفـع مسـتوى إلـىلتـي تـؤدي الصـحیة اعیة و اجتمالاو 

لمبینــة فــي ات اصــاختصالاالُحكومــةتمــارس، و )63دة المــا(رجیــة ســلیمة اســة خاوتنــتهج سی،فضــلأ

ن اقیین ینتمیـابـوین عـر أمـن و اً قیـان یكـون عر أوزیـراً ، ویشـترط فـیمن یعـین 64دة المـامن )أ(لفقرة ا

مـر لعُ امـن اً غـلِ انیـة، بالعثمالجنسـیة انـت تتمتـع باشمسـیة وك1900ق منـذ سـنة العر ان سرة تسكُ أُ إلى

، وتؤســــس )66دة المــــا(سیـــــة السیالمدنیــــة و امــــل حقوقــــه ابكان یكــــون متمتعــــأثــــین ســــنة شمســــیة و ثال

.69دة الما(نون امة بقالعالیة المابة الرقاف و اشر سلطة لإلالُحكومة (

ء اثنـأتقصیر أوئم ایقع من جر اعمالمختصة لمحكمة اإلىلوزیر الة احإلثورة ادة اولمجلس قی

.70دة الما(نون القالمبین في الوجه امنصبه على عمالدیته ألأت (

لمؤقتا1970تموز 16دستور.2

لدسـتوري فـي اامالِنظـحـل انیة مـن مر اثالمرحلة البة المؤقت بمثا1970تموز 16دستورعدُّ یُ 

ء المؤقـت جـر ا1968ضـح فـي دسـتور الو اه نتیجـة للقصـور إصـدار ء ابعة، وقد جـالر الجمهوریة اعهد 

عیــــة اجتمالاســــیة و السیات الالمجــــاختلــــف ســــي، وفــــي مُ السیاقــــع الو الدســــتوري و الــــنص الفجــــوة بــــین ا

ء اد جـر لـبالادي فـياقتصـالاسـي و السیالوضع ات الموضوعیة لتطور الظروف المتعلقة بادیة اقتصالاو 

لمؤشـــرة علـــى ات احظـــلمالاضـــمن الهـــالتطـــُرقلتـــي ســـبق اقلیمـــي إلالعربـــي و اتـــه مـــع محیطـــه اقعال

.1968ردة في دستور الو الجمهوریة ات رئیس اسلط
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اكمــ،ل فتــرة قصــیرةت عدیــدة علیــه خــالء تعــدیالاجــر إلــى إالُســلطةممــا دفــع القابضــین علــى 

لثورة لتكلیف لجنـة فنیـة لوضـع ادة ادفع مجلس قیاممًا فیِه،عادة النظر ُكلیلحة إلاجة المُ لحاظهرت 

، 1970تمــوز 16فــي 792لمـذكورالمجلــس ار اره بموجـب قــر اقــر إمشـروع دســتور مؤقــت جدیـد تــم 

ت علیـــه مـــن ألتـــي طـــر ات لتعـــدیالادة نتیجـــة امـــ70الحقـــاً ت أصـــبحدة دســـتوریة و امـــ67ضـــمحیـــث 

لــرغم مــن تكلیفــه لجنــة فنیــة اعلــى رة فـي وضــع المــوادكــان لــه الكلمــة األخیــلــذي الثــورة ادة امجلـس قیــ

.1976:267لطیف،(د اعدإلاعند  (

ط الدســـتور منـــاان تعـــدیل هـــذألمؤقـــت الدســـتور امـــن 66دة المـــامـــن )ب(لفقرة احیـــث ورد بـــ

هـــذا ُیعـــدُّ لـــذلك ،لتعـــدیلات اءاجـــر إن الثـــورة دون بیـــادة امجلـــس قیـــأعضـــاءغلبیـــة ثلثـــي ألتصـــویت باب

، وقـد )1998:43ي،او لفهـدا(دة لتعدیلـه عقّـت مُ اءاجـر إتتطلـب لتـي الالمرنـة اتیر ادسـلامن الدستور 

.تعدیالً 24بلغت1970تموز 16ت في لتعدیالاء اجر إتم 

فصـلین فـي العـراق، وعـالج فـيالُعلیـاالُسـلطةت الدسـتور لهیئـابـع مـن الر اب البـافـرد قـد أو هذا 

:یلي اكمالتركیز سة بشيء من الدر ااهمتناولستالتي لتنفیذیة االُسلطةمستقلین 

:لجمهوریةارئیس .أوالً 

لجمهوریــة، بعــد تشــكیل مجلــس ار رئــیس اختیــافــي اً صــاخأســلوباً 1968تمــوز عتمــدت ثــورة ا

ت رئــــیس التشــــریعیة وســــلطاالُســــلطةد وهــــي لــــبالافــــي الُســــلطاتجمیــــع مــــارسلــــذي یالثــــورة ادة اقیــــ

الثـانين البیـا(الُحكومـةلجمهوریـة وتشـكیل اب رئـیس انتخـاحة و لمسـلات ام للقـو العـائد القالجمهوریة و ا

ع اجمـإللجمهوریـة برئیساً لبكر ار اختیا1968تموز 17، حیث جرى یوم)1968تموز 17لثورة 

م افـي نظـالُسـلطةلـذي تسـلم اسـي السیام ال رئـیس للنظـأو لثـورة لیكـون ادة اخل مجلس قیـات داصو ألا

.1968تموز 17لثورة11ن رقمالبیا(بعة الر الجمهوریة ا (
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ــــتأسیســــاً و  ــــك ف ــــى ذل ــــان إعل ــــیس اختی ــــة بهــــذه ار رئ ــــالجمهوری ــــم یكــــن وفق ــــة ل للصــــیغة اً لطریق

لـذي الثـورة ادة امـن قبـل مجلـس قیـالشـعب، بـل تـم تكلیفـهُ مـن قبـل اً نه لـم یكـن منتخبـإإذطیة الدیمقر ا

تِ ألبعـث ولـم یـالحـزب ءلـوالالعضـویة و اأسـاسعلـى اء هـذامجلـس غیـر منتخـب، وقـد جـصالً أهو 

1970تمــــوز 16لــــث مـــن دســــتورالثالفصــــل ا(ورد فـــي اكمــــعبــــر اآللیـــات الدیمقراطیــــة و للُســـلطة

ــــرئیس المؤقــــت و ا لیــــة ترشــــیح رئــــیس والمتعلقــــة بآ)لمكــــررةا57دة المــــالجمهوریــــة فــــي المخصــــص ل

:اآلتيوك1995م اعاً لة دستوریلمعدَّ الجمهوریة و ا

لترشـیح علـى احیـل لجمهوریـة ویُ ایسـه لتـولي منصـب رئـیس لثـورة رئادة ارشح مجلس قییُ .أ

.لوطني للنظر فیه المجلس ا

لـم ٕاذاغلبیـة، و ألابارهلترشـیح ویتخـذ قـر اصـة للنظـر فـي الوطني جلسـة خالمجلس ایعقد .ب

ــــس افــــق ایو  ــــى المجل ــــوطني عل ــــس قیــــاجتمــــالترشــــیح یعقــــد ال لثــــورة ادة اع مشــــترك لمجل

.لترشیح الثورة للبت في ادة اس قیئب رئیس مجلاسة نالوطني برئالمجلس او 

.م العالشعبي اء استفتالالترشیح یعرض على ار اقر إبعد .ج

ســتین الالحــر الســري خــالل مــدة ال تزیــد عــنعاقتر الام بــالعــالشــعبي اء اســتفتالایجــري .د

ت اءاجــــر إنون القــــا، ویــــنظم الترشــــیحلــــوطني علــــى المجلــــس افقــــة اریخ مو امــــن تــــاً یومــــ

.ء استفتالا

لمشـرفة علـى االُعلیـالهیئـة المقترعین، یعلـن رئـیس اغلبیة عدد ألمرشح على احصلإذا.هـ

.لجمهوریة اء فوزه بمنصب رئیس استفتالا

لدسـتوریة الیمـین اء اسـتفتالائج انتـإعـالنم مـن أیـال سـبعة لجمهوریـة خـالایؤدي رئیس .و

ئـــب رئـــیس اســـة نالـــوطني فـــي جلســـة مشـــتركة برئالمجلـــس الثـــورة و ادة ام مجلـــس قیـــامـــأ

.لثورة ادة امجلس قی
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ــ.ز ــأبلــة للتجدیــد تبــدات قاســة ســبع ســنو الرئادة ُم لیمــین الجمهوریــة اء رئــیس ادأریخ امــن ت

.لدستوریة ا

ئــب رئــیس مجلــس ایتــولى ن،ناكــســببٍ يلجمهوریــة ألالــة خلــو منصــب رئــیس افــي ح.ح

رئیساً بانتخالحین اً لجمهوریة مؤقتالثورة ورئیس ادة ام رئیس مجلس قیالثورة مهادة اقی

ز او تتجـل مـدة اللدستور خـالام احكألجمهوریة وفق الثورة ورئیس ادة المجلس قیاً جدید

.لجمهوریة اریخ خلو منصب رئیس امن تاً ستین یوم

عـن اً لـم تختلـف كثیـر هـي و 58دة المابینة في لمُ ات احیلصالالجمهوریة ارئیس مارسیُ .ك

.1968ور لجمهوریة ضمن دستالممنوحة لرئیس ات احیلصالا

ن عـــن اء مســـؤولیلـــوزر ابـــه و اء ونو الـــوزر الجمهوریـــة ورئـــیس مجلـــس اب رئـــیس ایكـــون نـــو .ل

م احكــــألاً كمــــة وفقــــالمحاإلــــىمــــنهم أيلــــة احإلجمهوریــــة، ولــــهُ ام رئــــیس امــــأهم أعمــــال

لتعســف فــي اأوالُســلطةل ســتغالاوعــن التــي یرتكبهــالوظیفیــة اء اخطــألالدســتور، عــن ا

.)59دة الما(الهاستعمإ

:ءالوزر امجلس .ثانیاً 

لجمهوریــة ویتكــون مــن رئــیس ارئــیس التــي یضــعهامــة للدولــة العاســة التنفیذیــة للسیالهیئــة اهــو 

ــــوزر ا ــــهُ اء ونو ال ــــرئیس مجلــــس الــــوزر او ب ــــوزر اء، ویكــــون ل ــــب اء نال ــــر أكثــــرأوئ ــــیأ، وی ء الــــوزر اسس رئ

د ار أمتـــــــــى لمجلـــــــــس ات اعـــــــــاجتمإس أن یـــــــــر ألجمهوریــــــــة اء ولـــــــــرئیس الـــــــــوزر ات مجلـــــــــس اعــــــــاجتما

62دة المــاردة فــي الــو ات احیلصــالاء الــوزر امجلــس مــارس، ویُ )61دةالمــمــن اج أ، ب، ت الفقــر ا(

لطفیفـة ات افـختالالا، مع وجود بعض 1968في دستورالیهإر المشات احیبهة للصالالتي هي مشا

.لمختصة التشریعیة االُسلطةإلىالتهاحإ نین و القو ات اد مشروعاعدإك
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لجمهــوري االُحكــمم التنفیذیــة فــي نظــاالُســلطةت ان یمیــز مؤسســاكــاهــم مــأنَ أویــرى الباحــث

:لیة التانب الجو ال ءت من خالاج

خلــي بــین اع دانشــوب صــر إلــىأدىى، األولــلجمهوریــة ام حكــم ار فــي نظــحُ اف وتنــروز خــالُبــ.1

الُسـلطةعلـى ترسـیخ عد الیب ثوریـة سـلیمة تسـاسج ألانت تحتالتي كالتنفیذیة، االُسلطةأركان

.الُحكمة مارسوم

ئي مـن اقصـإلاسـلوبألاع اتبـلوطنیـة دفعـتهم الالحركـة اف اطـر أهل اء ثقیلة على كاعبأوجود .2

سـي جدیـد ام سیاء نظـالكبیـر فـي عـدم بنـاثر ألان لهُ التنفیذیة، فكاالُسلطةهمین في المساقبل 

تخطــــیطإلــــىخلیــــة تــــؤدي ات داعفاضــــج مُ نــــت تنــــتُ التــــي كالمعقــــدة، ات الیاشــــكإلابعیــــد عــــن 

یضـطر الملكـي عنـدماالُحكـمم ال نظـن یحدث خـالاكا، كمالُسلطةب على نقالالات و امر اؤ لمُ ا

.رة الوز الملك لتغییر رئیس ا

ئـــد القا، یكــون للـــزعیم و اً مولیُشـــاً مــان نظاقـــي كـــالعر الجمهــوري العهـــد اســـي فــي السیاالِنظــامنَّ إ.3

أونـــت تشـــریعیة اء كاســـو الِنظـــامت الـــى مؤسســـعكبـــر فـــي فـــرض هیمنتـــهُ ألالـــدور الـــرئیس او 

اعـدا، مـاً بي فعلیـالرقـالـدور اء ادأئد بـالسـاسـتوري لدُ ارف لُعـات والالحكومـاتنفیذیة، فلم تسمح 

ت الجمهوریــافــي جمیــع دةً اتــرتبط عــكانــت لیــة المابــة الرقان اســمى دیــو نــت تُ احــدة كامؤسســة و 

.د لبالاي فالُعلیاالُسلطةأوء الوزر اسة اقبة برئاتعلمُ ا

عبــد قبــة وهــم كــل مــن المتعات الجمهوریــاء ات رؤســمارســال ملفردیــة مــن خــالالنزعــة اتعزیــز .4

نیــة الثالجمهوریــة افــي حكــم ارفعــاألَخــّوین ى، و األولــلجمهوریــة ام حكــم اســم فــي نظــاكــریم قال

لشخصــیة اتهم اموحــن طُ اغیــبعــة، وطُ الر الجمهوریــة ام ام حســین فــي نظــالبكــر وصــدالثــة، و الثاو 

لي التـامـة للدولـة، وبالعات اسـالسـلیم للسیالتخطیط ام انعدالأدىالتنفیذیة، مات المؤسساعلى

.مور خطیرة أت فردیة تتعلق بار اقر تخاذر تدفعهم إلادو ألئهم ادأ
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اً ني نقصــاعــن یُ الجمهوریـة كــاب رئــیس انتخــاأســلوبعلـى 1995م الدســتوري لعــالتعـدیل انَّ إ.5

لوحیـد لمنصـب رئـیس المرشـح ال عـدم فـوز احتمـاؤل بالتسـاعـنبـة اجإلا، یتعلـق بعـدم واضحاً 

لمرشـح اعـدم حصـول یتوقـع لتعـدیل الانَّ أع بـانطبالاعطي یُ امم، مِ العاء استفتالالجمهوریة با

.لمطلوبة اغلبیة ألاعلى 

ز اجـألـذي اخـتلط لمُ االِنظـامع اتباق بالعر اقبة على حكم اتعلمُ الجمهوریة االُحكمنظمة أتمیزت .6

الُســـلطةلجمهوریـــة ضـــمن هیكلیـــة انـــب منصـــب رئـــیس اجإلـــىء الـــوزر اصـــب رئـــیس وجـــود من

ســـي بموجـــب دســـتور الرئاالِنظـــاملـــذي طبـــق ابعـــة، الر الجمهوریـــة ام حكـــم انظـــالتنفیذیـــة، عـــدا

، حیـث 1973لسـنة 567ر رقـم القـر الذي تـم بموجـب التعدیل اء اجر إلمؤقت، لحین ا1970

إلــىســي الرئاالُحكــمم الوجــود، وعلیــه فقــد تغیــر نظــاإلــىء الــوزر ادة منصــب رئــیس اعــإتــم فیــه 

لجمهوریــة، ورغــم الــرئیس األساســيلــدور اكیــد علــى ألتالمخــتلط مــع االُحكــمل اشــكأشــكل مــن 

ـــم یَ الـــوزر اســـة الفعلـــي لمنصـــب رئاقـــع الو ان أالإلـــه ذلـــك كُ  الُســـلطةر ضـــمن اســـتمر الاد شـــهَ ء ل

ــــة، ا ــــرئیس صــــداتــــولى إذلتنفیذی ــــي رئاجىإلــــلمنصــــب اام حســــین هــــذال ــــب منصــــبه ف ســــة ان

.بعة الر الجمهوریة ام ام نظاریخ قیاتعددة من تت مُ الجمهوریة ولفتر ا

لتنفیذیــة االُســلطةحــددّ نــت تُ ابعــة كالر الجمهوریــة ام حكــم اســي فــي نظــالسیاالِنظــامهیكلیــة نَّ إ.7

نـــت تعلـــو علـــى الثـــورة كادة الطة مجلـــس قیـــُســـنَّ أالإء، الـــوزر الثـــورة ومجلـــس ادة ابمجلـــس قیـــ

نَّ أمــة للدولــة، فــي حــین العاســة السیامــه فــي تنفیــذ احــددت مهلــذي تُ اء الــوزر ات مجلــس الطُســ

الُسـلطاتإلـىباإلضـافةلـوطني المجلـس ات تشـریعیة تعلـو علـى الثـورة لـه سـلطادة امجلس قیـ

.لدولة التنفیذیة في ا
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مي انظـلتنفیذیـة فـي االُسـلطةت اف بین مؤسسـختالالالشبه و اأوُجه:لث الثالمبحث ا

لجمهوريالملكي و االُحكم

وذلـك 1921م اة عـالُمعاصـر قیـة العر الدولـة امـةاقإدسـتوریة جدیـدة بعـد اً عاضـأو ق العـر اعرف 

اسـیة عرفتهـات دسـتوریة وسیاء نتیجـة تطـور الـذي جـا1925األساسـي لسـنة نون القـار اقر إل من خال

ربعــةألات الجمهوریــافــي الُحكــمظمــةأنتیر ار دســاقــر إاني، تبعهــالبریطــال حــتالالال فتــرة د خــاللــبالا

.لى حكم العراق قبت عالتي تعا

ن یقـــوم الـــذي كـــاالُحكـــمم افـــي نظـــالُســـلطةة مارســـتیر كیفیـــة مالدســـات جمیـــع هـــذه تناولـــوقـــد 

لملكـــي االُحكـــممي التنفیذیـــة فـــي نظــاالُســلطةت اف فــي مؤسســـخـــتالاشـــبه و أوُجــهك، فظهـــرت احینــذ

دة الس قیـامجـأولملكـي، االِنظـامرة في الوز الملك و ال ء من خالاسو الُسلطةت مارسلتي الجمهوري او 

.لجمهوري االِنظامرة في الوز الجمهوریة و الثورة ورئیس ا

:المبحث عبر مطلبین همااسة في هذالدر اه تناولستاماوهذ

لملكــي االُحكــممي التنفیذیــة فــي نظــاالُســلطةت الشــبه بــین مؤسســاأوُجــه:األوللمطلــب ا

يلجمهور او 

لملكــي االُحكــممي التنفیذیــة نظــاالُســلطةت اف بــین مؤسســخــتالالاأوُجــه:ني الثــالمطلــب ا

لجمهورياو 
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الُحكــممي التنفیذیــة فــي نظــاالُســلطةت الشــبه بــین مؤسســاأوُجــه:األوللمطلــب ا

لجمهوريالملكي و ا

ن اتلفــة، فكــلمخاالُحكــمأنظمــةفــي الُســلطاتقــة بــین لعالالدســتوري طبیعــة الفقــه اضــح أو لقــد 

الُســلطةالتــي تتخــذهانین القــو المســؤولة عــن تنفیــذ االُســلطةانهــألتنفیذیــة یقــوم علــى االُســلطةمفهــوم 

في العامــةلح المصــات و المؤسســامختلــف ٕادارةو األمــنزمــة لحفــظ لالات اءاجــر الااتخــاذلتشــریعیة، و ا

.1984:214ت،ابرك(لدولــــة ا (

شــرة، تــؤثر اقــة عضــویة مبهــي عالةلتنفیذیــاالُســلطةت اســمؤسالرابطــة بــینقــة لعالاا فــإنَّ لهــذ

لمختلفــة ااتهاتقــدم خـدمات، وذلــك لكونهـالمؤسسـادل بــین تلـك المتبـاعــل التفالـة ال حثر مـن خــالأوتتـ

ث احـدأر بنـت تُمـاد كلبالانَّ أاعیة، كماجتمالادیة و اقتصالاسیة و السیات اطالنشال اللمجتمع في مج

به بـین التشـاتي أیـالجمهـوري مـن هنـالملكـي و االُحكـممي انسـبي فـي نظـثـل اتماتعددة، لهـوظروف مُ 

:لیة التاحي النو التنفیذیة في االُسلطةت امؤسس

:لتنفیذیةاالُسلطةرئیس .أوالً 

به منصـبه مـع الملكـي، ویتشـاالُحكـمم الفعلیـة فـي نظـالتنفیذیـة االُسلطةلملك هو رئیس یكون ا

د، لـبالاسـیة فـي ات للملك هیمنـة سیأصبحى، حیث األوللجمهوریة ام التنفیذیة في نظاالُسلطةرئیس 

ا، وذلـك بفعـل مـ)1984:33سـعد،ا(افیهــاألمنلدولة و امور ألمطلق في تدبیر اكم الحانه أبهر و شعل

لملـك ات اسـلطتنـاوللـذي واني الثـاهبـابفـي 1925آذار21در في الصااألساسينون القاء في اج

لشـــعب للملـــك اوهـــي ودیعـــة مـــةلدســـتوریة لألُ اقیـــة العر المملكـــة ادة اســـینَّ أ"اورد فیهـــحیـــث وحقوقـــه، 

.األساسينون القا، 19دة الما("لحسین ثم لورثته من بعده افیصل بن  (
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أیضــاً لــذي شــغل اســم الكــریم قاى عبــد األولــلجمهوریــة ام التنفیذیــة فــي نظــاالُســلطةرئــیس امــأ

نتیجــة الُســلطةنفــرد باقــد الــوزراء ووزیــر الــدفاع، فإنــهُ رئــیسلمســلحة و ات ام للقــو العــائــد القامنصــب 

لدسـتور قـد انَّ ألـرغم مـن ا، علـى الُحكـمم ایة لنظـأساسـهرة التـي تعـد ظـالدستوریة ات المؤسساء اختفا

لف مــــن رئــــیس وعضــــوین ألــــذي یتــــادة الســــیالجمهوریــــة مــــن قبــــل مجلــــس اســــة انــــص علــــى تــــولي رئ

لتشــریعیة بتصــدیق االُســلطةء الــوزر امــنح لمجلــس افیمــ،)1958تمــوز 27مــن دســتور20دةالمــا(

اء كل فیمالوزر اء و الوزر ا، مع تولي مجلس )1958تموز 27من دستور21دةالما(دة السیامجلس 

.1958تموز 27من دستور22دةالما(لتنفیذیة االُسلطةأعمالیخصه  (

الملكيالُحكمفي نظام ةلتنفیذیاالُسلطةرئیس التي یتمتع بهات احیلصالاو الُسلطاتبه اوتتش

مصــونًا مــع كونــهُ قضاســعة تتنــات و اد، حیــث یتمتــع بســلطلــبالالمتــوج فــي الملــك ال كونــهُ مــن خــال

الیهـإرة اشـإلاتلتـي سـبقا1925لسـنة األساسـينون القـامن 26دة المابموجب وغیر مسؤول وذلك

لتنفیذیـــة االُســـلطةت رئـــیس اســـلطلملكـــي، مـــع االُحكـــمم التنفیذیـــة فـــي نظـــاالُســـلطةت اضـــمن مؤسســـ

تلتـي ســبقاو 1964نیسـان29دسـتورالتـي تضـمنهالثـة الثالجمهوریـة ام حكـم افـي نظـهُ تاحیوصـال

ـــة لنظـــاالُســـلطةت اضـــمن مؤسســـالیهـــإرة اشـــالإ ـــة ام حكـــم التنفیذی ـــة الثالجمهوری ، 1968-1963لث

لتـــي ابعـــة الر الجمهوریـــة ام حكـــمافـــي نظـــهُ تاحیلتنفیذیـــة وصـــالاالُســـلطةت رئـــیس اوكـــذلك مـــع ســـلط

الُســـلطةت اضـــمن مؤسســـالیهـــإالُمشـــارلمؤقـــت ا1970تمـــوز 16مـــن دســـتور58لفقـــرة ااتضـــمنته

.2003-1968بعة الر الجمهوریة ام حكم التنفیذیة لنظا

:الوزارة .ثانیاً 

الُســلطةت ارة ضــمن مؤسســالــوز الیف ألمتعلقــة بتــالدســتوریة اد المــو افــي واضــحاً ه بُ التشــایظهــر 

قـــي لســـنة العر ااألساســـينون القـــارد باو هـــو ال مـــوذلـــك مـــن خـــال،لملكـــياالُحكـــمم التنفیذیـــة فـــي نظـــا

م حكــــم افــــي نظــــ1964نیســــان29ء فــــي دســــتور اجــــابــــع مــــع مــــالر اهبــــافــــي ب"لدســــتور ا"1925
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م ارة فـي نظـالـوز الیف ألمتعلقـة بتـالدسـتوریة ادة المـا، حیث نصـت 1968–1963لثة الثالجمهوریة ا

للُســــلطةرئیســــاً كونــــهُ لملــــك ایقــــوم ارة عنــــدمالــــوز الف أن تتــــأعلــــى 1958–1921لملكــــي اكــــمالحُ 

لــذین وقــع علــیهم اء الــوزر اء اســمألملــك بائحــة علــى لــذي یعــرض الاء الــوزر ار رئــیس اختیــالتنفیذیــة با

الخامسـة لفقـرةا(ء الـوزر اح رئـیس اقتـر الاً دة ملكیـة طبقـار إء بـالـوزر اء لملـك هـؤالار، حیث یعین اختیالا

.)1925لسنةاألساسينون القا، 26دةالمامن

ن أ:علــى الُحكومــةلمتعلقــة بالدســتوریة ادة المــافــي 1964نیســان 29فــي حــین نــص دســتور

أوتهم الاســـتقاء ویقبـــل الـــوزر اء و الـــوزر اب رئـــیس اء ونـــو الـــوزر الجمهوریـــة بتعیـــین رئـــیس ایقـــوم رئـــیس 

.1964نیسان 29من دستور43دةالما(صبهـم ایعفیهم من من (

ــالــدور اة مارســلمتعلقــة بمالدســتوریة النصــوص ابه فــي التشــاویظهــر  الُســلطةبي مــن قبــل الرق

الِنظــامنَّ أحــظ اللجمهــوري، حیــث نُ الملكــي و االُحكــممي التنفیذیــة فــي نظــاالُســلطةه اتجــالتشــریعیة ا

عــن طریــق الُحكومــةت اطابــة علــى نشــالرقافــي اء دورهــادألتشــریعیة بــاالُســلطةم اقیــجــبَ أو لملكــي ا

اقشة فیهالمنان تجري أء، على الوزر اإلىاُألمةمجلس أعضاءقبلمنحاستیضالاسئلة و ألاتوجیه 

قل ألام على أیانیة اخلي لكل مجلس بعد مرور ثمالداالِنظاملذي یبین في الوجه اعلى اجوبتهأوفي 

.من القانون األساسي54دة الما(لوزیـرافقة امو أول استعجالاعند امن یوم توجیهه (

الُســــلطةء ادألمتعلــــق بــــالدســــتوري الــــنص أورد افقــــد ،بعــــةالر الجمهوریــــة ام حكــــم افــــي نظــــامــــأ

مـن 57دة المـامـن ثانیـاً و أوالً الفقرات، حیث بینتلتنفیذیةاالُسلطةة على یبالرقاعمالهالتشریعیة ألا

لـوطني المجلـس اأعضـاءن وجـود حـق لكـل عضـو مـ،1995لسـنة 26لـوطني رقـم المجلس انون اق

مجلـس أعضـاءعضـو مـن أيإلـىاً تحریریـأواً شـفویالً المجلـس سـؤ ایوجه عن طریق رئیس في أن

أوســة ایتعلــق بسیموقــف صــدر منــهُ أوتصــرف أولــوزیر اتخــذه ار اء یستوضــح فیــه عــن قــر الــوزر ا
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قع الم یحدث في و اماوهذًا بأمر معروض على القضاء،ل متعلقالسؤ ایكون الأعلى ه، رتاشؤون وز 

.اً ل مطلقالحا

لملكـــي االُحكـــممي اعلـــة فـــي نظـــانـــت محـــدودة وغیـــر فات كاحیلصـــالاة هـــذه مارســـمنَّ أاً علمـــ

ن علـى البرلمـابـة ادور یـذكر فـي رقلملكـي لـم یكـن لـهُ االُحكـمم الحق في نظااهذنَّ إالجمهوري، إذو 

العامـــة لمصـــلحة احمایـــةلیـــه بحجـــة إوجـــه لمُ ال الســـؤ اعـــنیجیـــب ن الأن للـــوزیر ا، فقـــد كـــالُحكومـــة

الجـواب وفقـًا لمـا یـراه یعطـي لـُه أنبـة فاجإلارغبتـه بعلى سریة المعلومات، أمـا فـي حـالفظةالمحاو 

ء انون لـوزر القـاضـمن ا، وهكـذ)1924لسـنة الداخلي لمجلـس النـواب الِنظاممن 110دة الما(مناسبًا 

ـــى المحال بـــدعوى اســـؤ أيعـــنبـــة اجالالملكـــي حـــق عـــدم العهـــد ا اً ووفقـــالعامـــة لمصـــلحة افظـــة عل

.التشریعیة في تلك الفترة للُسلطةبي الرقالدور اشلَّ الشخصیة ممالوزیر ات التقدیر 

ن علیـه فـي اكـاعمـاً قعانه لم یخلتف و إبعة فالر الجمهوریة الحق في عهد اایتعلق بهذافیمامأ

سـعة الو الثـورة ادة ات مجلـس قیـاحیمن صـالنت تقع ضابي كالرقالدور اة مارسمنَّ إإذلملكي، العهد ا

ــلــمو  لنصــوص انــت مــذكورة ضــمن ان كإ وجــود بشــكل ملمــوس و التشــریعیة الُســلطةت احیلصــالن یُك

لجمهوریـة اب رئـیس الثـورة ونـو ادة امجلس قیأعضاءم اتهات احیصالا، ومنهالُسلطةتلك لدستوریة لا

ء الـوزر اخـرى، ودعـوة الالدولـة ائـر ات ودو ار الـوزر اأعمـالقبـة اومر اكمتهم،ء ومحـالوزر اورئیس مجلس 

.وزاراتهم واستجوابهم عند الحاجة ل في شؤون و اللتد

مـن اً من یكلفـه شخصـیأواً لثورة حصریادة اعن طریق رئیس مجلس قییتم ء اجر إلااهذوكان

لـس مجسكمـا أسـء، اجـر ألامباشر إلنجـازبشكلٍ الُسلطةس أمنیة مرتبطة بر أئر ادو األجهزة أود افر أ

الحكـومي تـرتبط عالقطـالدولـة و اجهـزة جمیـع أعلى الُعلیالیة المابة اللرقُمخصصة لطةً لثورة سُ ادة اقی

وُسـمیتلدولـة ائـر ات ودو ار الوز جمیع ابي على الرقااعملهبالمجلس المذكور إرتباطًا مباشرًا وُتمارس

.لیة المابة الرقان ابدیو 
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ءت التي جـالثة الثالجمهوریة ام افي نظلُحكومةات اصاختصابین الكبیر به التشاویظهر هذا

ردة الو ابعة الر الجمهوریة ام حكم اء في نظالوزر امجلس تاصاختصا، و 1964نیسان 29في دستور

لمبینــة فـــي ات اصـــاختصالالثــة الثالجمهوریـــة احكومــة فُتمـــارس،1970تمـــوز عــام 16فــي دســتور

ــــس اهُمارســــیلتــــي ات اصــــاختصالات اد تكــــون ذاتكــــ64دة المــــامــــن )أ(لفقــــرةا ء فــــي الــــوزر امجل

.1970تموز 16من دستور 62المادة ردة في الو ابعة الر الجمهوریة ا
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الُحكـممي التنفیذیـة فـي نظـاالُسـلطةت اف بـین مؤسسـخـتالالاأوُجـه:ني الثالمطلب ا

لجمهوريالملكي و ا

رهم یشــغلون اعتبــا، بافیهــالُحكــمةنظمــلتنفیذیــة ألاالُســلطاتء ار رؤســاختیــالــدول فــي اتختلــف 

لشــعب وبصــورة اســطة اب بو انتخــالأمــا عــن طریــق ار یكــون اختیــالان إمنصــب رئــیس للجمهوریــة، فــ

، 1962م التعـدیل علیـه عـاء اجـر إبعـد 1958م العـافـي دسـتور فرنسـاحـدة كمـاشرة على مرحلة و امب

عملیـــة ُتعـــدُّ رجنتـــین، و الاتحـــدة و لماالوالیـــاتمثـــل ، أو علـــى مـــرحلتین 1933رُتغـــال عـــام لبُ اودســـتور 

یـان الـرئیس ألنـه غعد علـى طُ التـي تسـامـل العو امرحلتین مـن أوحدة اء على مرحلة و ات سو ابانتخالا

ن ا، ودسـتور لبنـ1946ماعـامثـل دسـتور فرنسـمنتخب من الشعب، أو باالنتخـاب بواسـطة البرلمـان

ان البرلمــــــــــان        لطالــــــــــرئیس وتضــــــــــعه تحــــــــــت ُســــــــــلطریقــــــــــة اضــــــــــعف هــــــــــذه ، حیــــــــــث تُ 1926ماعــــــــــ

.1987:369خلیل،( (

لهــم اوٍ ن وعــدد مســالبرلمــاأعضــاءتتكــون مــن ویمكــن أن یــتم االنتخــاب بواســطة هیئــة خاصــة 

1964وعــام 1956م ي لعــامصــر الدسـتور ال، و 1931ماعــانیاســبإلشــعب مثـل دســتور امنتخـب مــن 

.1967:185لیلة،(1971وعام  (

ـــة فـــي نظـــاالُســـلطةت اســـف بـــین مؤسخـــتالالاق یظهـــر العـــر اوفـــي  لملكـــي االُحكـــممي التنفیذی

:لیة التانب الجو الجمهوري في او 

:التنفیذیة الُسلطةاختیار رئیس طریقة .أوالً 

تمــوز16رســي كــوكس فــي یلســیر باني البریطــامي الســالمنــدوب ام الملكــي قــاالُحكــمم افـي نظــ

اقي بالُمناداة لألمیـر فیصـل لعر اء الوزر ار مجلس اقي حول قر العر الشعب اغ لعموم عة بالإذاب1921
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نون القــــاطیــــة مقیــــدة بابیــــة دیمقر اكومــــة دســــتوریة نیكومتــــه حُ ن تكــــون حُ أق، بشــــرط العــــر ى الــــعملكــــاً 

.20:ت.دن،امرد( (

افقتهــابمو اُألمــةشــر مــن ان یحصــل علــى تصــریح مبأجــب الو امــن نــهُ أمي الســالمنــدوب اى أور 

ء الـوزر المذكور، وطلب من مجلـس ار القر افقته على ابمو اُألمةفي مجلس ان یو أر قبل القر ااعلى هذ

لشـعب، الرسـمي لرغبـة االـرأيصول علـى لحُ از لوزارة الداخلیة باتخاذ الوسائل اإلداریة الكفیلة باعیإلا

فقـة امو احصـلت بعـدهلجان لإلشراف على عملیة التسـجیل، وقـد خلیة بتهیئةالدارة امت وز اقبالفعل و 

ق، وعلیــه العــر مــن مجمــوع النــاخبین ِلُمنــاداة األمیــر فیصــل ملكــًا علــى ا%97ســبة نقــي بالعر الشــعب ا

.1:58، ج1988الحسني،(ي على ذلك مالسالمندوب افقة انت مو علِ أُ  (

اعمـاً كبیـر افـختالااألمران هذاكتنصیب فیصل ملكًا على العراق، ف1921آب 23تم فيو 

نـهُ أالتنفیذیـة، كمـاللُسـلطةرئیسـاً ارهـاختیالم عنـد العـاغلـب دول ألدستوریة في اف اعر ألاجرت علیه 

فــي ربعــةألات اللجمهوریــالُحكــمأنظمــةلتنفیذیــة فــي االُســلطةء ار رؤســاختیــاعــن طریقــة اً ن مختلفــاكــ

لثورة ضـد ام بـالقیـاأين طریق ما ُیسمى بالشرعیة الثوریةعالُسلطةإلىتون أیانو انهم كإإذق، العر ا

لمشـترك اع اجتمـالابـه مـن قبـل انتخالـذي تـم ارف الـرحمن عـالـرئیس عبـد الـة احاعـدبق، الساالِنظام

ئرتـــه ادث ســـقوط طارف بحـــام عـــلســـالالـــرئیس عبـــد اة شـــقیقه اوفـــثـــرَ إء الـــوزر الثـــورة و ادة المجلســـي قیـــ

ــاقبــة كاتعلمُ الجمهوریــة ااألنِظمــةنَّ أغیــر كمــا مــر ذكــرُه ســابقًا، صــة الخا ى نــت تســعى للحصــول عل

ل منصــب اشــغإصــة باد دســتوریة خام بوضــع مــو القیــال مــن خــالدســتوریة فــي هــذا الجانــبالشــرعیة ال

.مؤقتة تیرادسانت جمیعهاد كر دستور للبالاقر إبامهالجمهوریة عند قیارئیس 

الجمهوریــة األنِظمــةفیذیــة فــي تلــك لتناالُســلطةر رئــیس اختیــالوقــوف عنــد طریقــة ابــد مــن وال

:اآلتيحظ الحیث یُ 
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ـــیس )1( ـــلطةالرئ ـــي نظـــاُس ـــة ف ـــم التنفیذی ـــة ام حك ـــلجمهوری ـــولحیـــثُ :ى األول ى رئاســـة یت

ء الــوزر ایتــولى مجلــس الف مــن رئــیس وعضــوین، فیمــأیتــالجمهوریــة مجلــس الســیادة الــذي 

ء كــلٌ الـــوزر اء و الــوزر امجلــس أیضــاً دة، ویتــولى السیـــالتشــریعیة وبتصــدیق مجلــس االُســلطة

تمـــوز 27دســـتوربحســـب22و21و20د المـــو ا(لتنفیذیـــــة االُســـلطةأعمـــالیخصـــه افیمـــ

1958. (

دة بموجــب الســیامــن قبــل مجلــس مــاَرسن یُ الــذي كــالجمهوریــة امنصــب رئــیس نَّ إوعلیــه فــ

ت اصاختصاأيء ادأمن اً لیاخاً وشكلیاً رمزیاً ن منصبالمؤقت، كالدستور امن 20دة الما

بـرز ائم، فیمـالقـاسـي السیاالِنظـامهمیـة فـيألمركـز مـن اایمثلـه هـذام مع مءدستوریة تتال

الُســــلطةلمؤقــــت مســــؤولیة الدســــتور امــــن 21دة المــــان منحتــــه أء بعــــد الــــوزر ادور مجلــــس 

ء الـوزر اروز دور رئـیس لُبـأدىالتنفیذیـة، ممـاالُسـلطةته عـن المسـؤولیباإلضافةلتشریعیة ا

انـــه فـــي المبحـــث بیمـــا مـــرَّ ق، كالعـــر الفعلیـــة فـــي االُســـلطةبض علـــى القـــالمهـــیمن و اوجعلـــه 

.السابق 

لـوطني المجلـس اتـم تكـوین :نیـة الثالجمهوریـة ام حكـم التنفیذیـة فـي نظـاالُسلطةرئیس )2(

ن ا، حیــث كــ1963ُشــباط الثــامن مــنثــر ثــورة أعلــى الُحكــمم اتغییــر نظــبعــد لثــورة ادة القیــ

عیة اجمدةاكقیالُعلیاالُسلطةون مارسیكانوا ألنهم، ابهات تمتعو انة وسلطاحصعضائهأل

ادة ُقبیل اسـتالم لقیاهذه جرى تشكیللتشریعیة، و التنفیذیة و السلطتین اابضمنهكان د و لبالل

علن عـــن هـــذا الـــنمط الجدیـــد لممارســـة لـــیُ 1963فجـــاء دســـتور الرابـــع مـــن نیســـان .الُحكـــم

، إذ لـم الُمعاصـراألول من نوعه في تاریخ العـراق السیاسـي والدسـتوري عدُّ والذي یُ الُسلطة

فــي المجلــس الــوطني لقیــادة الثــورة ولــه اختصاصــات لجمهوریــة ســوى عضــوكــن رئــیس ای

.محدودة ومكملة الختصاصات هذا المجلس 
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لدولة عبد ان وصول رئیس اك:لثةالثالجمهوریة ام حكم التنفیذیة في نظاالُسلطةرئیس )3(

ماعـثـانيتشـرین المن عشر من الثالعسكري في اب نقالالارف عن طریق تنفیذ ام علسالا

لدســـتور المبینـــة فـــي اته اصـــاختصاشـــر الجمهوریـــة ویباهـــو رئـــیس فأصـــبح بـــذلك، 1963

اســــعة بموجــــب هــــذات و احی، وقــــد تمتــــع بصــــال)1964نیســــان 29دســــتورل، 40دةالمــــا(

.بق السالمبحث افي الیهإرة اشإلاتم وقدلدستور ا

ــلطةرئــیس )4( ــي نظــاالُس ــة ف ــم التنفیذی ــة ام حك ــةالر الجمهوری تمــوز 17تمــدت ثــورة عا:بع

لــرئیس اء اعفـإوبعــد األول لیـوم الجمهوریـة، فمنــذ ار رئــیس اختیـافــي اً صـاخأسـلوباً 1968

مــارسلثــورة لیُ ادة ال مجلــس قیــیتشــكتــم "عبــد الــرحمن عــارف مــن جمیــع مناصــبهبقالســا

ب انتخـــالمســـلحة و ات ام للقـــو العـــائـــد القالجمهوریـــة و ات رئـــیس التشـــریعیة وســـلطاالُســـلطات

(الُحكومةلجمهوریة وتشكیل ارئیس  .1968تموز 17ان الثاني لثورة لبیا" (

أعضـــاءلتعیـــین مـــن ضـــمن اأوب انتخـــالالجمهوریـــة بار رئـــیس اختیـــاأســـلوبوتحـــدد اهـــذ

خــل ات داصــو ألاع اجمــإللجمهوریــة برئیســاً لبكــر ار اختیــاجــرى حیــث الثــورةدةامجلــس قیــ

.1968تموز 17لثورة11ن رقمالبیا(لمجلس ا (

:لملكابة عن النیالعرش و اعلى الوصایةلعهد و اة یوال.ثانیاً 

القـانون األساسـي (ا لملكـي بحقـوق عدیـدة حـددهاالُحكـمم التنفیذیة في نظاالُسلطةتمتع رئیس 

:اآلتيبتمثل، وت)1925لسنة 

ون نـــام قاحكــًا ألعلــى خــط عمــودي وفقــاً لملــك ســناء ابنــأكبــر ألحیــث تكــون :لعهــداة یــوال)1(

ء ابنــأكبــر أء ابنــأقــي مــن ارشــد رجــل عر أإلــىتنتقــل انهــإلعهــد فاة یــشــغرت والٕاذاثــة، و الور ا

.)من القانون األساسي20دةالما(الملك الحسین بن علي ِخالل ُمدة شغورها 
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إذا، فــامــانیــة عشــر عالثمام العــرش تمــال اشــغلرشــد إلاســن ُحــدد :لعــرش اعلــى الوصــایة)2(

ره مـن اختیـالـذي یـتم الوصـي االملك یؤدیهان حقوق إفذلكون من هو دإلىلعرش انتقل ا

فقـــة ابمو ةمشـــروطللمنصـــبتكـــون الوالیـــةو أن یبلـــغ الملـــك ســـن الرشـــدإلـــىبق الســـالملــك ا

لـذي اة عدم تعیین الملك السابق وصیًا فللمجلس أن ُیعـّین الوصـيلا، وفي حاُألمةمجلس 

ء الـوزر الملـك بمسـؤولیة مجلـس اون حقوق لمجلس، وتكام امأن الیمین وتقدیم بیاء ادأعلیه 

قیـة ویكـون العر ااُألمـةسـم اباهـلوصي، حیـث یتوالالیمین من اء ادألتي تسبق الفترة ال خال

ملــك الوراثیــة خــالل مــدة لاحقــوق  عنهــا وال یجــوز ادخــال تعــدیالت دســتوریة علــىمســؤوالً 

.)من القانون األساسي22دةالما(الوصایة 

جــة لتغیبــه عــن ابیــة عنــد وجــود حاهیئــة نیأوئــب لــه الملــك بتنصــیب نایقــوم :لملــك ائــب ان)3(

لمفوضـة لمـن الحقـوق الملك بتعیـین ان یقوم أء على الوزر ار من مجلس اق بموجب قر العر ا

، في حین لـم تـرد تلـك )األساسينون القامن 23دة الما(ء الوزر افقة مجلس اینوب عنه بمو 

قبـــة فـــي المتعاربعـــةألات الجمهوریـــاأنظمـــةي درة فـــالصـــانین القـــو اتیر و الدســـفـــي الحقـــوق ا

رسـة ابعـة بممالر الجمهوریـة ام حكـم الثورة فـي نظـادة ائب رئیس مجلس قیایقوم نإذ،قالعر ا

لفعلـي وهـو رئـیس مجلـس اغله المنصـب مـن قبـل شـاالجمهوریة عنـد خلـو هـذام رئیس امه

.خر آسبب يألأولسفر اء عند الثورة سو ادة اقی

الة االستقرار السیاسي النسبیة في الحیاة السیاسیة في العـراق خـالل نظـام ویرى الباحث إن ح

الملكي قـد رافقـت بعـض االضـطرابات المریـرة التـي جـاءت بسـبب التالعـب بالقـانون األساسـي الُحكم

وسیادة القوانین االستثنائیة وسـهولة إعـالن األحكـام الُعرفیـة وتطبیـق القـانون ِبمـا یـتالءم مـع مصـالح 

العــراق ظــاهرة عــدم االســتقرار الــوزاري شــِهدَ التشــریعیة، لــذلك الُســلطةالتنفیذیــة علــى ِحســاب الُســلطة

لتخفیــف االســتیاء الشــعبي اتجــاه سیاســة الِنظــامخــالل هــذا العهــد بحیــث ُفســرت بأنهــا إحــدى وســائل 
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بیـرًا عـن وذلـك تعالُحكـم، فضًال عن ِشدة الُمعارضـة التـي لـم تكـن تسـمح باسـتمرار الـوزارة فـي الِنظام

حالـــة الـــرُفض لالنتـــداب والمعاهـــدات المعقـــودة بـــین العـــراق وبریطانیـــا، ومـــن الِســـمات البـــارزة تقاُســـم 

الذي كان ناِبعًا من تحاُلف عدد من الُضباط الُمحتكـرین للمناصـب الوزاریـة الِنظامفي هذا الُسلطات

.ك مع بعض األعیان مع ُشیوخ القبائل اإلقطاعیین الُمسیطرین على مجلس النواب باالشترا

التنفیذیــة أداة كاملــة لتنفیــذ اآلراء والبــرامج الُســلطةالُجمهــوري فقــد كانــت الُحكــمأمــا فــي نظــام 

األنِظمـةسـواء كـان رئیسـًا للُجمهوریـة أو رئیسـًا للـوزراء خـالل الُسـلطةالتي تدور في ُخلّد رئـیس هـذه 

ا حــــزب البعــــث واألســــالیب التــــي یقررهــــا الُجمهوریـــة الــــثالث األولــــى، أو تنفیــــذ البــــرامج التــــي یضــــعه

والموِجبة للتنفیذ خالل نظام ُحكـم الُجمهوریـة الرابعـة، بحیـث أدى ذلـك إلـى فقـدان الحاجـة إلـى تـوازن 

.واحدة ُرغم تعُدد اختصاصاتها الُسلطةالسیاسي، وباتت الِنظامداخل الُسلطات
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مسالخالفصل ا

سیةالسیااألحزاب

لملكياالُحكمم اسیة في نظالسیااألحزاب:األوللمبحث ا

لدولةام اسیة قبل قیالسیااألحزاب:األوللمطلب ا

1958لدولة وحتى ام اسیة بعد قیالسیااألحزاب:نيالثالمطلب ا

لجمهورياالُحكمم اسیة في نظالسیااألحزاب:ني الثالمبحث ا

1968–1958سیة السیااألحزاب:األوللمطلب ا

1968م اسیة بعد عالسیااألحزاب:ني الثالمطلبا

لملكي العهدین اسیة  في السیااألحزابف بین ختالالالشبه و اأوُجه:لث الثابحثلما

لجمهورياو 

لملكي العهدین اسیة  في السیااألحزابلشبه بین اأوُجه:المطلب األول 

لجمهورياو 

ة  في العهدین اسیلسیااألحزابف بین ختالالاأوُجه:المطلب الثاني 

يالملكي والجمهور 
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مسالخالفصلا

سیةالسیااألحزاب

ُمحـاوالتجـراءئمالـداعالصـر ابعداألحداثمناً كثیر الُمعاصرالعراقي سيالسیاریخالتاشِهدَ 

رّمــعُ مــنعدیــدةتاولفتــر اعلیهــبضــینالقاقبــلمــن،بهــااالحتفــاظإدامــةأوالُســلطةلــىعلســیطرةا

ذي رافقـه سـقوط لـاعالصـر ااهذءاكذإلتادو أسیةالسیااألحزابنتاكوقدة،ُمعاصر القیةالعر الدولةا

لتمهیــداو دلــبالافــيراســتقر االلتحقیــقاألحــداثناغلیــبتهدئــةامهــاقیمــنبــدالً الكثیــر مــن الضــحایا

عــدب،للُســلطةالســلميوالتــداولالشــریفةســیةالسیافســةالمنافیــهتطغــيلــذيالمــدنياالُمجتمــعُأمــةقال

.سبةامنسیةاسیتنمیةداجإی

والطوائـــفومیـــاتلقانالـــو أفختالابـــُمختلفـــةأشـــكاالً قیـــةالعر اســـیةالسیااألحـــزابأخـــذتدقـــو 

فــيرســوخاً تــزدادو تتعمــقخــذتأنأبعــدلوطنیــةالهویــةازابــر إفــيفشــلتحیــثالدینیــة،والمــذاهب

عتاشـلتـيالمیـةالعاو لقومیـةاهیمامفـلانحـوهاتجـاالو لوطنیةالروحاطمسجرىو ،العراقيالُمجتمع

.لجمهورياالُحكمو لملكياالُحكممانظعهديمنمتعددةحلامر خاللاهأفكار 

عبــرلجمهــورياو لملكــيالعهــدینافتــرةفــيقیــةالعر اســیةالسیااألحــزابتنــاولعلــىســةالدر اســتعملو 

:هيثالث مباحث

لملكيالُحكمامانظعهدفيسیةالسیااألحزاب:األوللمبحثا

لجمهورياالُحكممانظعهدفيسیةالسیااألحزاب:نيالثالمبحثا

ــث الثالمبحــث ا ــه:ل ــین خــتالالالشــبه و اأوُج لملكــي العهــدین اســیة  فــي السیااألحــزابف ب

لجمهورياو 
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لملكياالُحكممانظعهدفيسیةالسیااألحزاب:األوللمبحثا

لمعنىابـــســـياسیتنظـــیمنشـــاطًا ألينیـــةالعثمادولـــةللخضـــوعهفتـــرةلخـــالقالعـــر ادشـــهَ یَ لـــم

المـدنضبعـفـيتأسسـتحیـثني،العثمـالدسـتوراصدورثرأعلىوذلك1908ماعقبللحدیثا

بدایــة كــانو ،1864ماعــلنــدنفــيتأسســتنوأســبقلتــيالترقــياو داتحــااللجمعیــةفــروعالعراقیــة

الثــــاني  الحمیــــدعبــــدالعثمــــانيلطانلســــاعــــزللــــتاو حاعنــــدم1889ماعــــفــــيســــيالسیااطهانشــــ

تالجمعیـامـنلعـددباإلضـافةالُحـرّ الُمعتـدلالحـزبتأسـیس1908عامشِهدَ كما،1842-1918

العراقیـــــــــة    لجمعیـــــــــةاو ءالحمـــــــــر ابةالعصـــــــــاوجمعیـــــــــةلوطنیـــــــــةالجمعیـــــــــةاو لمشـــــــــورةاجمعیـــــــــةمثـــــــــل

.)1993:266لخلیل،ا(

مدینــةفــيلعلنیــةاو لســریةالعربیــةااألحــزابو تالجمعیــاإنشــاءبقیینالعــر امــنعــددهماســاكمــ

نیــةالقحطالجمعیــةاو دبــيألالمنتــدىاو نیــةالبرلمالكتلــةاو نياثمــلعُ العربــياءاخــإلاكجمعیــةنةاســتاال

نــتاكلكتـلاو تالجمعیــاهـذهأنَّ غیـر،العهــدوجمعیـةالســوداءالیـدجمعیـةو خضــرألالعلـماوجمعیـة

التطـــوربعـــدالُحكـــممانظـــهیكـــلعلـــىأطـــر لـــذيالكبیـــرالتغییـــراءاجـــر نیـــةالعثماالُســـلطةبمرتبطـــة

تعــدولــملســلیمالتوجیــهاإلــىلحزبیــةالتجربــةاهــذهفتقــدتالهــذا،1908فــي عــامالناشــئالدســتوري

.1989:13شبر،(العثمانیـةالساحةعلىراتلتطو اافرضتهسیةاسیةمارسمُ سوى (

متـدةلمُ الملكـياالُحكـممانظـفتـرةلخـالقالعـر افـيلحزبیةاةالحیالمبحثااهذفيسةالدر اتناولوست

:لیةالتالبالمطاعبر1958–1921من

ةالُمعاصر قیةالعر الدولةاماقیقبلسیةالسیااألحزاب:األوللمطلبا

1958عامحتىالعراقیة لدولةاماقیبعدسیةالسیااألحزاب:نيالثالمطلبا
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ةالُمعاصر قیةالعر الدولةاماقیقبلسیةالسیااألحزاب:األوللمطلبا

فـيموجـودةنـتاكنإ و لحدیثـةالـدولافـيأتنشـعیةاجتماسیاسیةظاهرةهوالسیاسيالحزب

صــطلحمیوجــدســيالسیالحــزبانــباجٕالـىو فــة،ختلِ مُ ءٍ اســمأتحــتلقدیمــةالــكالمماو تاطوریـامبر إلا

بـــلاألحــزاببقیـــةعلــىمعـــینحــزبعــالءإلصـــبیةأو العاالنغــالقمـــننوعــاً یعنـــيالــذيالتحــزُّب

لدولـةاخـلادسـيالسیاراسـتقر لالاً مهـددعنصـراً لتحـزباُیعدُّ و سیة،السیاحیةالنامنالوجودهاً ر انكإ و 

.لدولياالُمجتمعو 

لمیتینالعــالحــربینابــینامــفتــرةالفــيزیــةالناو شــیةالفاتالحركــامــناً عــدداروبــأو عرفــتوقــد

األحـزابةكلاشـعلـىلیمـیناو رالیسـابـینوسـطأحـزابتأنشـحـینفـيب،لتحـزُّ اصـیغةشكلعلى

التـي معتدلـةالأفكارهـاوطـرح،السیاسـيالتطـرفُغلـوّ بـینللتخفیفجاءتالتيأوروبافيالسیاسیة

كمؤسســةلفرنســیةالوطنیــةالجمعیــةاتجربــةحانجــبعــدخاصــًة ،الُســلطةإلــىللوصــولتســاعدهاقــد

.)2009:256حسین،(1789عامالفرنسیةالثورةقابأعفيتشریعیة

مـعالمتفقـةواألفكارمفاهیملامنبكثیرشبعلمُ والحدیثالعربياسيالسیالفكرانشوءأنَّ لذا ف

لفرنســیةالتنــویراأفكــاربثرأتــكونــهنفســهعلــىاً ومنغلقــمســتقالً یكــنلــملقومیــة،اوقــیممســالالاروح

إلـىلفرنسـیةاتالمؤلفـاترجمـةلخـالمـن،العثمانیـةالدولـةحكمإبانتراكألالمنوریناابههتمالتيا

روســوعلــىلعــرباتعــرفحیــث،حینــذاكالعــربالمثقفــینمــنكثیــرایتقنهــكــان لتــياةالُتركیــغــةللُ ا

كریــةلفاتالتوجهــالیتشــكفــينوربیــیألابالكتــادورناكــثــم،وغیــرهموهیجــوومونتیســكیووفــولتیر

منلمتذمریناكاتر ألالمثقفیناو لموظفیناو طالضبامنعةاجمهملذیناالجددثمانیینللعوالسیاسیة

دالجـاوسـعیهم،العشـرینالقرنوبدایةعشرالتاسعلقرنانهایةنیةالعثمالدولةافيلسیئةااألوضاع

.)1995:132نسیبه،(ةاوالمساو ءاخإلاو لحریةالفرنسيارالشعاوفقدستوریةملكیةامةقإل
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لـدىسـيالسیالفكـراتاهـاتجافـيجدیـدةعوامـلظهـورعلـىددلُجـانانییلعثمـاوجـودوساعد

بــرزتحـینالخصـوصوجـهلــىوع،عـامبشـكلوالعـراقولبنــانوسـوریامصـرلعربـيالمشـرقادول

عـامالعثمانیـةالدولـةفـيلتغییراحدوثمعقيالعر الشعباءابنألبیةاغلدىسةالحماو ملاألأجواء

معهــاتعــاطفالتــيرقــيلتاو داتحــاالبجمعیــةالمعروفــةالفتــاةُتركیــاحركــةبنقــالاأثــرعلــى1908

شـعاراتهمتحقیـقسـبیلفيالعثمانیةلدولةافيلجدیدالعهدامعناو للتعدهماستعداوأبدواالعراقیون،

.)2001:164مكطوف،(ریةالتحرُ 

لـهیكـنلـم1908عـامانیـةلعثمالدولـةافـيلدستوريابنقالاالبفعلالحاصلالتطورأنَّ إال

فــةلخالاســقوطبدایــةلرةاشــإناكــامــبقــدرالعثمانیــةالحقبــةثمــارمــنثمــرةهُ نــأبًا عــانطبایعطــيأن

وجــدلــذيالمــدنياالُمجتمــععلــىلدولــةاقبضــةخــياوتر لضــعفامــلاعو دازدیــاءاجــر مــن العثمانیــة

.مؤسساته وتطویربناِئهتجدیدفيهاستغلافللعملحةامس

لخــالمــنقالعــر افــيســيالسیالعمــلارازدهــالبدایــةالعثمــانيالضــعفحقبــةانــتكامثلمــو 

لمرتبطـــةاتاللجمعیـــءانتمـــاالكـــانوعلنیـــة،ســـریةجدیـــدةسیاســـیةنظیمـــاتتلتشـــكیلســـبةامناكونهـــ

مالقیــســمحلــذياهــو األمــرالُحكــمهیكــلعلــىأطــر لــذيالكبیــرالتغییــراعيابــدنیــةالعثماالُســلطةب

:أبرزهامنناكو قالعر افيديالنو او تالجمعیا

لارســـإبمـــتاقُتركیـــافـــيقائمـــةكانـــت سیاســـیةُمنظمـــةهـــي:لترقـــياو داتحـــال اجمعیـــة-

مـنیرهـاوغءوكـرباللحلـةاو لنجـفاو لموصـلاو لبصـرةاو دابغـدفـيالهـفروعلفتحهامندوب

ال، إالُمعاصرالعراقداخلالحزبيمللعلبدایةً یعدُّ كانلذيا1908عامالعراقیةالمدن

بســـببتحـــدثنـــتاكلتـــياتالشـــكِ لمُ ابعـــضمـــناً لیـــاخیكـــنلـــملفـــروعاتلـــكتأســـیسأنَّ 

فـيالجمعیـةتلـكأعضـاءأحـدوهـواألورفلـيسـاميهاجمحیثالجمعیة،أعضاءاندفاع

لجدیــدالعهــدامــنلتــذمرابیشــعرونانو اكــلــذیناانهــاعیأو دابغــدفاشــر أاالجتماعــاتأحــد
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لیفأتــبموجبــهتــممــنظمبعمــلمالقیــاعلــىافعزمــو ،العثمانیــةالدولــةفــيقائمــاً كــانلــذيا

األفكـارمـةاو ومق،اإلسـالمیةلشـریعةاعنعالدفاهرالظااهدفهناكلتيالمشورةاجمعیة

ــــــــالا ــــــــةل ــــــــيااهــــــــدفهناكــــــــابینمــــــــدینی ــــــــةمــــــــةاو مقهــــــــو لحقیق ــــــــياالتحــــــــادجمعی والترق

.)3،2007:204الوردي،ج(

عـامادبغـدفـيفرعـهفـتحبقـامأیضـًا،صـلألاتركـيحـزبوهو:فئتالال او لحریةاحزب-

ســیةالسیاتالمنظمــابــینوالتقــارببقالتطــافتــرةأنَّ الإ،1911عــامالبصــرةوفــي1909

لظهــورومهــدتینلطــرفابــینمــلاألخیبــةازدادتحیــثطــویًال،متــدُ لــمةالُتركیــو العراقیــة

.)1952:121الموصلي،(تركیةولیستعربیةتابمنظممرتبطةقیةاعر تاتجمع

السیاســـيةایـــبرعیحظـــىناكـــو 1912ماعـــخـــرأوادابغـــدفـــيتشـــكل :لـــوطنياديالنـــا-

ُجـــرأةأكثـــروعربـــيقـــوميطـــابعتاذألفكـــارالمتبنـــيالســـویديیوســـفالســـیدالمعـــروف

وحمـديجـيجـهالباحمامـز :بیـنهممـنقالعـر امثقفـيمـننخبـةديالناضموقد،وجذریة

لنقیـبالـباطاشـكلهلتـياحصـالالابجمعیـةالحقـًا ديالنـارتـبطاثـموغیرهم،جيجهالبا

مركزیـــةلـــالاحـــزبمجاوبـــر أفكـــارلجمعیـــةاو ديالنـــاتبنـــىحیـــث1913ماعـــلبصـــرةافـــي

.)1962:37البصیر،(لهبارزینفرعینوأصبحانيالعثما

مجموعــةقبــلمــنبعــد أن تأسســت 1912ماعــحةالســاعلــى ظهــرت:لمشــورةاجمعیــة-

نشــاطومقاومــةللعــراقالــذاتيالُحكمبــالمطالبــةفبهــددابغــدفــيلعــربالقــومییناباشــب

المــدنمــنعــددمقراتهــا فــيفتحــتأنســبقلتــياةالُتركیــلترقــياو داتحــاالجمعیــةفــروع

مســعىفــيخــرىألُ اتاعیــلجمامــنعــددنــباجإلــىیــدورلجمعیــةاطانشــناوكــ،العراقیــة

.العربیة القومیةحركةلامالقیئملمالالطریقاداجیأل
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مـــنتســـتطیعموقـــفبلـــورةعلـــىدرةاقـــایجعلهـــلـــمىاألولـــلمیـــةالعالحـــرباعنـــدالاأنَّ إال

تســتطعملــاكونهــســیةالسیالــبالمطاأولعمــلامجابرنــتهیئــةأولفرصــةالســتغالاخاللــه

لتـياعدةالمسـابایهتمـو ولـمالبهـامطنیونالبریطـاهلاتجلذلك،یاً سیاسناضجتیارتكوین

الحــــــــــربخــــــــــاللالمملكــــــــــة المتحــــــــــدةإلــــــــــىاقیــــــــــونلعر الوطنیــــــــــوناایقــــــــــدمهنأیمكــــــــــن

.2001:38علیوي،( (

نقیـبنمـبـدعملموصـلامدینـةفـي1913ُأِسسـت هـذه الجمعیـة عـام :لسریةالجمعیةا-

تكـوینبلموصـليافیضـيناسـلیمالنقیـب السـید كلفالنقیب، حیثُ طالبالبصرةأشراف

نأشــلهــمأصــبحلــذیناالبــارزةالعراقیــةالشخصــیاتمــنددعــمــعبالتعــاونلجمعیــةاتلــك

شميالهاسینای:هممنو لملكيالعهدالخالقیةالعر الحكومیةاو سیةالسیاةالحیافيكبیر

طاضــبالمــنعــددعیــةلجماإلــىانضــمثــموآخــرین،ثابــتجالحــاوســعیدمخلــصومولــود

.)1989:48الزبیدي،(

1918ماعـقانشـقلالتعرضـتثـم 1913ماعـتلك الجمعیـة جاء تأسیس:لعهداجمعیة-

األول عالفر تشكیلتمبناًء على ذلك قي،اعر خرآلاو سورياهماحدإحیناجنإلىمنقسمةً 

رعّبــو .1919أیـار24فـيلموصـلمــن ثـم لـواء او 1919تمـوزفـيدابغـدلـواء فـيلهـا

وحـــدةضـــمنقالعـــر الســـتقالاتحقیـــقتضـــمنةلمُ اتـــهایغعـــنللجمعیـــةاألساســـيجالمنهـــا

قــيالعر الشــعبابلنهــوضایــتمنأعلــىو لعربــي،اللــوطنلطبیعیــةالحــدوداخــلاودعربیــة

.امة عاُألمةلخیرلسعيامعلغربیةااُألممرقىأبسوةإ

قالعـــر اتأســـیستســـالامر بـــهاكتفـــيلعهـــداجمعیـــةعضـــولنعیمـــيابالوهـــاعبـــدویـــذكر

نیــةالبریطاایــانو اللاحیــاً قلقــناكــجمعیــةالرئــیسشــميالهاســیناینَّ أبــ،1922–1920

ضانتفـاالو عيالجمـاللتحـركلسـعيابلجمعیةاتلكوعملتني،البریطاجاللتقالعر ابضم
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دةاســــــیتاذمملكــــــةفــــــيقالعــــــر الســــــتقالابضــــــرورةلبــــــتاوطنيالبریطــــــاالُحكــــــمعلــــــى

.1972:49لحسني،ا( (

قبـــل مـــنلموصـــلامدینـــةب1914حیـــث ُشـــكلت فـــي عـــام :لســـریة ا))لعلـــما((جمعیـــة-

األوسـاطبـینالطیبـةعةسـماللجمعیةاهذهكتسبتاوقدالعرب،والمدنییناقیینلعر ابعض

الجمعیـة وقیامهـا جاءت من خـالل الـدور التثقیفـي الـذي لعبتـه ا،بهالتحقو االذینالطالبیة

نأیمكـــنلـــذيانيانســـإلالـــدوراوبعـــاتقهمعلــىالملقـــىالـــوطنيبالـــدوربتــذكیر الطـــالب

لاتصــاعلــىالُعلیــاةدیــالقیاالجنتهــنــتاككمــا ،والقــوميالــوطنيالمســتویینعلــىبــوهیلع

لخاللجمعیةاطانشتسعاوقدهذا ،الموصلمدینةووجهاءالدینرجالنمبعددُمستمر 

ــــــــلمیــــــــةالعالحــــــــربا ـــــــــدالحقــــــــًا بحــــــــزبانــــــــدمجتثــــــــم1919ماعــــــــحتــــــــىىاألول العهـ

.)2001:35علیوي،(

وبـرزتالنجـفبمدینة1918تأسست هذه الجمعیة في عام :اإلسالمیةلنهضةاجمعیة-

نيالبریطـــــالحـــــتالاالمـــــنالعـــــراقتخلـــــیصمســـــتهدفةً ة،ســـــریمیةســـــالإعربیـــــةجمعیـــــةك

ـــمـــتافقكبیـــرة، شـــعبیةركةمشـــاعبـــراالســـتقاللعلـــىلحصـــولاو  ئـــلالقباعلـــىلتحركاب

التــيتئالالعــامــنعــدداً الســتقطابهاباإلضــافةدعوتهــالنشــربــالنجفالمحیطــةربیــةلعا

والعشـائر ئـلالقباءارؤسـمـنعـددالیهـإنضـموا،النجـفینـةمدخلادالسالحتحملكانت

.النجف وداخلها مدینةحول

ثــمومــنلجمعیــةافــيركةالمشــائــلالقباعنــدانهــانیر تنــدلعرةبثــو مالقیــالجمعیــةاقــررتوقـد

الشـدیدالكرهتضُمركانت والتيلجمعیةاالمنتسبة إلىغیرخرىألُ ائلالقباهمةاسمُ تيأت

كماحــلارشــامبتنالكــالاغتیــبا1918آذار19یــومفــيالجمعیــةنجحــتلالحــتالل، وقــد

نیـــةالبریطاالُســلطاتأنَّ الإحراســه،مــنعــددوجــرحصالخــاوطبیبــهنيالبریطــالنجــفا
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لمـــدةبهـــاالمحیطـــةللـــتالاحتلـــتاو اعنهـــهالمیـــاوقطعـــتلنجـــفامدینـــةصـــرةابمحمـــتاق

تاماعـدإ و تالاعتقـاحملـةوتنظیمالهحتالاو لمدینةاماقتحابابعدهمتاقثم،یوماً أربعین

.الثوار وأهالي المدینة مناً عددشملت

لتـياو البریطـانیونإلیهـالجـأالتـياسـیةلقابیرالتـدلنتیجةً 1918جفلناثورةقاخفإوجاء

مقدمــةالثــورةهــذهنــتافك،االحــتاللحكومــةضــدالــوطنیینلــدىلحقــداعرامشــمــندتاز 

.)1991:179علیوي،(قالعر اعمومفي1920ثورةعندالالاألسبابتمهدّ 

الــذيافســتهداالثـرأعلــىدابغــدب1919ُشـباطفــيتأسسـت:ل ســتقال الاحــرسجمعیــة-

قـــواتقبــلمــنلعهــداجمعیـــةأعضــاءو دابغــدمدینــةاءهـــووجالمثقفــینبعــضلــهتعــرض

وتأســیسلالنفصــالالعهـدجمعیــةمثقفـيمــنبعــدددفـعلــذيااألمـر،البریطــانياالحـتالل

.)1978:82الدراجي،(الصدرمحمدالسیدبرئاسةاالستقاللحرسجمعیة

المطالبــة تضــمنلــذيااألساســيجالمنهــاعبــرافهاهــدألتحقیــقلجمعیــةهــذه اســعتوقــد

حسـینلشریفالانجأحدألتسندیةقاعر مملكةإنشاءوبالعربیة،للدولاالستقاللبتحقیق

ذلـكنوقـد كـا،دیمقراطیـاً دسـتوریاً ملكـاً یكـوننأعلـىالكبرىالعربیةالثورةقائدعليبن

علـــىالعـــراقیینكلمـــةتوحیـــدأجـــلنمـــخـــرىألُ ازاباألحـــو تالجمعیـــامـــعلعمـــلایتطلـــب

.)1980:18الحسني،(والقومیةالدینیةتوجهاتهمفختالا

تاضـر المحاو لخطـباءالقـإعـن طریـقبانتـداالفتـرةخاللتلك الجمعیةوقد تركز نشاط

دقــلجمعیــةاالیهــإتســتندلتــيالفكریــةاتالتوجهــانــتافك،مدینــة بغــدادداخــلالمســاجدفــي

،1920ُحزیـــران فـــيالعراقیـــةالثـــورةعنـــدالاعنـــدصـــةاخالوطنیـــةالمشـــاعرفـــیهمأیقظـــت

إلـىبعـدتهمأو شـطینالنامنعددعلىلقبضاءالقإلنیةالبریطاالُسلطاتدفعلذيااألمر

.)1965:37كبة،(1920آب12فيلجمعیةهذه انحلتوا،جزیرة هنجام
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ــ- قائمــةأفكــارهنــتاوك،لنجــفامدینــةفــي1920أســس فــي أوائــل عــامت:حصــالالاديان

الحالـــــةالحصـــــإ و اإلســـــالمیةلعربیـــــةادئالمبـــــاوبـــــثبادآلاوتعلـــــیملعلـــــومانشـــــرعلـــــى

لعلمیــةالــدروساوتنظــیمتاضــر المحاءالقــإعبــریــتمذلــكناوكــ،الــبالدفــياالجتماعیــة

عـددباسـتقطاعاسـتطاو "حصـالإ"مجلةبإصدارالناديقامحیثیة،لعرباللغةاونشر

.2001:50علیوي،(والمثقفینالشبابمنبیرك (

خــلادلعربیــةالســریةاتالجمعیــامــنلكبیــرالعــددااهــذظهــورمــنبــالرغمهُ نَّــأالباحــثرىویــ

مؤسسـیها،منخالصوبتمویلالعشائریةأوالشخصیةالعالقاتعلىمبنیاً أغلبهاكانالتيقالعر ا

لـــذیناالعـــراقیینوالطلبـــةوالمثقفـــینباطلضـــامـــنكثیـــرلابهاســـتقطالمنهـــابعضـــاً النجـــاححـــالففقـــد

لمثقفـیناءهـؤاللدىسیةالسیااألفكارتبلورتالملكي، وقدالعهدفيسیاسیینقادةعدبافیماو أصبح

لدولـــةاتكـــوینفكـــرةكـــونمـــنلـــرغماعلـــىیـــةنالعثمالدولـــةاعـــنلعـــربالانفصـــافكـــرةلـــدیهمتأفبـــد

أنَّ حتى،العراقیینوالضباطالسیاسیینأوساطفيتسرِ ولمعموماً محدودةكانتةالُمعاصر اقیةلعر ا

الكبـرىبیـةلعر الثـورةانابـأالمملكـة المتحـدةرعتـهلـذيالعربـيالجـیشافيامهماً دور مارسبعضهم

تكــنلــمكونهـااألفكــارتلـكعارضــتالبریطانیـةالُســلطاتأنَّ فــذلـكورغــم، 1916عـامالحجــازفـي

بشكلالعراقحكمعلىلحرصهاوذلكآنذاك،العراقفيرائجةكانتالتيالقومیةلألفكارمسةمتح

تـؤديأنیمكـنالتـيالسیاسـیةالنشـاطاتمـنأيفـيباإلسـهامالقومیـةللحركـةالسماحدونمباشر

مـنعـددبإبعـادالمتمثـلالبریطـانيالموقفساهمفقدالعراق، وعلیهفيالعثمانیةالدولةحكمإلنهاء

فـيبالبقـاءالعربـيالجـیشفـيالعراقیینللضباطالسماحوعدمالصحافةوتقییدالوطنیةالشخصیات

إلــىأدىممــاالعــراقحكــمفــيبقــوةاألتــراكتمســكجانــبإلــى1918–1914المــدة خــاللالــبالد

.الناشئةالعراقیةالوطنیةالحركةضعف
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1958عام حتىالعراقیة لدولةاماقیبعدالسیاسياألحزاب:نيالثالمطلبا

أســسفقــدلمنصــرم،العشــرینالقــرنائــلأوامنــذلحزبیــةاةالحیــاالُمعاصــرقالعــر اریخاتــعــرف

لســـریةا:اعهـــانو أبكـــلاألحـــزاباوجربـــو قـــرنمـــنأكثـــرمنـــذالمختلفـــةسیاســـیةلااألحـــزابقیـــونالعر ا

أو السیاســـییناهـــتدقالاعتز ابـــتنتهـــيلتـــيالشخصـــیةااألحـــزابوكـــذلكئمـــة،الداو لمؤقتـــةالعلنیـــة،او 

أحـزابوكـذلك،ایـدهأیوتادعمهـلغـرضكمـةالحاالُسـلطةمـنلتمـوّ أحـزابقیینالعر ابتومرّ ،موتهم

ترفــعالتــياألحــزابتبــویاللشــعباحــسأو جنبیــة،أخــرىأُ و عربیــةدولفــيرجــهاخاتشــكیلهجــرى

لشـعباداسـعإلتعمـلانهـأتعلـنخـرىأو ،لدولـةاحـدودرجاخـمـنبأوامر رتمُ أتالكنهوطنیةشعارات

ةادكانت أاحقیقتهفيوهيلستقالالاو لتحررادئامبتعلنأحزابكاوهنتجویعه،علىتعملوهي

.لحتالاالتادو أمن

ىاألولــتالســنو الخــاللمثقفــیناطاســأو بــینشــطةالناقیــةالعر القومیــةالحركــةاعتاســتطاوقــد

فــيوالمــؤثرةالواعیــةاصــرلعنامــنكثیــرالوتجمیــعتنظــیملعــراقافــيالملكــيالُحكــمنظــامعمــرمــن

،عنـهالبریطـانياالحـتاللقـواتعـادبإ و لهسـتقالاعلـىقالعـر احصولعلىلعملاأجلمنالُمجتمع

حـــتاللالاجهـــةامو عملیـــةالهـــخالتجـــري مـــنلتـــيازمـــةلالاةادألاهـــيديالنـــو او تالجمعیـــانـــتاوك

للحركــةحَ اتــأاممــق،العــر اهاتجــاتبعهــالتــيادحــةالفاءاخطــالابملیئــةلاوالسیاســةباشــرالمُ العســكري

علــىتبلــورتقــدلحزبــيالعمــلهــذا اكیرابــو نــتاوك، زملــالالشــعبيایــدأیلتاعلــىلحصــولالقومیــةا

ِلنیلخلیةالدارةاوز إلىاً طلبءهؤالقدماعندم1921ماعمنآبشهرمطلعلوطنیینابعضيیدأ

المنــدوبإلــىلــبلطاحیــلأُ حیــث،الكاظمیــةمدینــةفــيالعراقیــةنهضــةلاحــزبیفلأتــعلــىافقتهــامو 

حــولتاقشــامنرتادوقــد،بشــأنهالـرأيإلبــداءالــوزراءمجلــسإلــىلـهُ احأبــدورهو فیــهللنظــرالسـامي
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األحــزابماقیـنَّ أل،العـراقفـيالحزبیـةالحیـاةیـنظمننو اقــوجـودعـدمبحجـةهدّ رَ إلـى نتهـتالطلـبا

.2،1982:240الحسني،ج(الدستوریةالحكوماتامجبر ضمنهوسیةالسیا (

مجلــسهقــر ألــذيا1922لســنةتالجمعیــانوناقــســنعلــىخلیــةالدارةاوز فقــةامو ءتاجــثــم

زةاجــإابهــتصــدرلــماتعــاجتماأيعقــدنونالقــااهــذمنــعحیــث،1922ُحزیــران29فــيالــوزراء

ســیةاسیصــبغةتاذتكــنلــمریخالتــااهــذقبــلعقــدتُ نــتاكلتــياتاعــاجتمالاتلــكنَّ ألوذلــكرســمیة

ـــةاراكـــذلألتاتجمعـــعقـــدحجـــةتحـــتتجـــرينـــتاكانمـــإضـــحة،او  ـــةاقـــبالمناو لدینی تمآلمـــاو لنبوی

.1،1988:119جلحسني،ا(سینیةلحُ ا (

تحملهانأإلىالملكيالُحكممانظفترةلخالمتاقلتيااألحزابغلب أفاهدأتشیر وكانت

االنتـدابوٕانهـاءسـیادةلاعلـىلحصـولاو لسـتقالاالتحقیـقلتسـعىكانـتفهـي،الـبالدحتاللاهموم

مــعحـدثامثلمــعینـةمُ ایاقضــعـنعالــدفأو ااالجتماعیـة،اتحصــالاإلءاجر إبـلبــةالمطواالبریطـاني

لهشـكلـذيالعهـداوحـزب،1922عـامالنقیبیـةزارةو الـیـدأیلتهتأسیسـءاجلذياقيالعر الحرالحزبا

مـعشـتتالاألحزابتلكنإفلذلك1930عامالبریطانیةقیةالعر اُمعاهدةلاعنعاللدفلسعیدانوري

.ا هأجلمنمتاقلتيالمهمةاءانتها

ماقیـبعـداتشـكیلهى لـعنالمثقفـیطانشـنصـبالتـياسیةالسیااألحزابتاسمهمأمنتناوك

تحمــلكونهــافــيتتحــدد،قیــةالعر القضــیةابنهتمــیلمُ امــعناو لتعــاب1921فــيلملكــياالُحكــممانظــ

لوضــــعالجــــةالمعوتســــعىاالحــــتاللظــــروفلنتیجــــةً قــــيالعر ارعالشــــابهمــــوموتهــــتموطنیــــةِســــمات

عاكسـاً تالجمعیـاو األحـزابتلـكتنظـیمیكـوننأةاعـامر مـع ،البریطـانياالنتـدابظلفيالسیاسي

تاعــــلتبِ أوالعربیــــةالنهضــــةحركــــةتجاهــــاتالاداً متــــداكانــــتالتــــيوالفكریــــةالسیاســــیةاتهــــاتجلال

ــــكتمویــــلدرامصــــ، أمــــا عــــنقالعــــر افــــيمــــتاقلتــــيااألحــــداث ــــىفقــــد اقتصــــرتاألحــــزابتل عل
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راّجـلتُ او كّال لمُ اكـمهمة،عیةاجتماتاطبقمنینحدرونلذیناعضاءألالمالیة من ِقبل اتاهمامسال

یشكلونءهؤالفكانوالقبائلالعشائرءورؤساصناعیینلامنلامو ألارؤوسباصحأو عییناقطإلاو 

.األحزاب لتلكلفقريالعمودا

:أبرزها كانعدیدةعلنیةأحزابسیةالسیاحةالساعلىبرزتوقدهذا 

سـنقبـلنيالعثماتالجمعیانوناقبموجبطهانشمارسحیثُ :قيالعر الوطنيالحزبا-

علـىوافقـةللمخلیـةالدارةاوز إلـىاً بـطلسـیینالسیامنعددقدمو ،العراقيتالجمعیانوناق

قدمیــهمُ علــىتــردولــملطلــباهملــتهــا أأنَّ الإ،1922آذارالثــامن مــن شــهرفــيتأسیســه

تقـدیمعـةالجمانفـسدتاو عـف،1922لسـنةالعراقـيالجمعیاتانونقصدورءاجنأإلى

فاهــدأودعــت، )1973:24م،العكــا(1922آبالثــاني مــنفــيزتــهاجإمتُ لتــخــرآطلــب

بیــةانیدســتوریةملكیــةحكومــةظــلفــيمالتــاقالعــر الســتقالاعلــىفظــةالمحاإلــىلحــزبا

تاقـلعالاوتحسـینقیـة،الر الدولافامصإلىبهلنهوضاو قالعر اناكیعنعالدفابتقوم

قـيورُ قییناللعـر دةالسـعاو ةیـهالرفایحقـقابمـاألخـرىاُألمـمقياوبـلعربیةااُألمةءابنابین

تعتمـدلتـياعـةالزر اقانطـلتوسـیعاتهاثرو مندةاستفالاعبرلدولةاءاوبنانهامر وعُ دلبالا

رعینالمـز اعدةامسـبعـدحدیثةعیةازر طرقلاستعماو لاو لجداوتطهیررانهألاهامیعلى

لعلـوماونشـررفالمعـاقانطتوسیععلىفتقوملعلمیةالحزباةایغامأ،اً عیاجتماو اً دیام

.)1986:88سود،الا(قالعر اءانحأعجمیفيهاوتعمیم

تعیـینضـرورةمـعالحكومیـةاإلدارةشـؤونفـيطانیـابریتتـدخالبمنـعلحـزبالباطكما

فـــياالضـــطراباتحالـــةزاو تجـــأجـــلمـــنحصـــالإلاتحقیـــقبغیـــةمخلصـــینءاكفـــأءاوزر 

ألیفتــــقبـــلبشـــأنهاتاضـــاو مفءاجـــر اأوُمعاهـــدةةأیـــعقـــدعـــدمإلـــىباإلضـــافة،الـــبالد

حـــزبمـــعلـــوطنياللحـــزبمشـــتركةمـــذكرةفـــيلـــبالمطاهـــذهوجـــاءت،النیـــابيالمجلـــس
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دلــبالافــياً دو وجــبــدورِه منیُكــلـمو ،1922آب22فــيفیصــلالملــكإلــىقــدمتلنهضـةا

ـــدوبادعـــااممـــ المعارضـــةإســـكاتأجـــلمـــناتءاجـــر الاالتخـــاذنيالبریطـــاميالســـالمن

عــامفـيالإقالعـر اإلـىلعودةابـلهـمیسـمحولـمهمـازعماءونفـىنلحـزبیاغلقأفـالحزبیـة، 

الـوطنيبـالحزبانـدمجتمـاسـرعانلتـيالوطنیـةالجمعیـةاتأسـیسبامو اقحیث،1928

.1965:32كبة،( (

وزارةإلــىطلبــاً تقدیمــهبعــد1922آب19فــيلحــزباجیــزَ أُ :قیــةالعر النهضــةاحــزب-

وتحقیــققــيالعر الشــعبالســتقالالةعمــادلااألهــدافمــنبعــددلحــزباویــؤمن،الداخلیــة

وضـرورة الوطنیـةالوحـدةفكـرةعلـىفظـةالمحاو دیمقراطیـةدسـتوریةملكیـةبحكومةتهارغب

،الــبالدفــيللثــراوتنمــووتحقیــقيعــالزر او ريالتجــانــبالجاقانطــوتوســیعالتعلــیمنشــر

.1978:305العمر،(األجنبیةوالحكوماتواُألممراقلعابینتاقلعالاوتحسین (

مــنلمهمــةالفتــرةاتلــكلخــالوقعــتلتــيالوطنیــةاتاطالنشــافــةاكفــيلحــزباهماســقــدو 

مـــنكـــانلتـــياىاألولـــتابـــانتخاالفـــيكاشـــتر االرفـــضحیـــث،الُمعاصـــرقالعـــر اریخاتـــ

بالتندیـــــداموقـــــالبریطانیـــــةقیـــــةالعر اُمعاهـــــدةلارفـــــضاكمـــــ،1923عـــــامإجرائهـــــاالمقـــــرر

اممـ،االنتـدابقـواتأوامـرتتبـعالیـةوطنحكومـةتكـوینإلـىاودعریطانیةالبالُسلطاتب

حظــــرتالتــــيالبریطــــانياميلســــالمنــــدوباتار اقــــر ٕالــــىو حقــــةلمالاإلــــىلحــــزباعــــرض

فـيلـهاً فروعوفتح،1924تشرین الثانيشهرفيالسیاسيلعمللداعنهُ أالإ،نشاطاته

هــذا الحــزب شــتركاو ومدینــة الكــوت، والحلــةوالموصــلوالنجــفءوكــربالةاو لســماو لبصــرةا

التيالتخالمداو لظروفانتیجةافیهفشلنهُ أغیر1924ماعنیةالبرلماتابانتخاالفي

علــىالتــأثیرليالتــاوبهمنــبانســحاللأعضــائهبعــضدفــعاممــ،االنتخابــاتإجــراءرافقــت

بانتخــادةاعــإىجــر حیــث،1927عــامانتخابــاتبعــدإالبیعتــهلطیعــدلــملــذياطهانشــ
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قالعر اصوتجریدةثم،1929عامتعطیلهاتمالتيالنهضةجریدةوأصدرالُعلیاهیئتهل

لحــزباطانشــتوقــفاً خیــر أو ،)1986:84االســود،(للتعطیــلاُألخــرىهــيتعرضــتالتــي

.مرهُ أنتهىاو 1929ماع

بعــدعــراقلافــيتأنشــلتــيالعلنیــةاســیةالسیااألحــزابلــثثاوهــو:قــيالعر الحــرالحــزبا-

رضــینالمعاخــرینالالحــزبیناإلــىنســبةلمعتــدلاســماعلیــهطلــقأو ،الملكــيالِنظــامقیــام

عبــدةحكومــبلحهمامصــتــرتبطممــنإلیــهِ المنتمــینأغلــبوذلــك كــون،لنهضــةاو لــوطنيا

هـــذایوصـــفأنویمكـــنالُحكومـــة،هـــذهءابقـــفـــيغبینالـــر كـــانوا مـــن اأوالنقیـــبالـــرحمن

المملكـة المتحـدة،مـعُمعاهـدةاللعقـدالمؤیـدینمؤسسوه مـنوكانللُسلطةاليبالمو الحزب

أن قبـــلبشـــكل علنـــي نشـــاطاتهوزارة الداخلیـــة لهـــذا الحـــزب أن ُیمـــارسســـمحتفقـــدلهـــذا

.1978:110العمر،(1922أیلول الثالث منفيرسمیاً زتهاجیحصل على إ (

كمـا ،وكـربالءوالحلةالشیوخوسوقصخیربوأو لنجفامدینةفيلهاً فروعلحزباأنشوأ

المملكـــة مـــعللتحـــالفاتهـــالامقغلـــبأدعـــتصـــمةالعاســـمابعنـــهطقـــةانجریـــدةصـــدرأ

رةاوز عهـدفـيالتأسیسـيلمجلـساتابـانتخافـيركتهامشـعـنلحـزباعلنأاكم،المتحدة

عیـةاجتماالةاوالمسـاهرامظـمـنهُ عدَّ و لمجلسااهذماقیدأیحیثلسعدونالمحسناعبد

.والواجبات الحقوقفيالبلدبناءأل

ررقـــفقـــدســـلفاً ســـتكون معـــدةاالنتخابـــاتنتـــائجأنَّ بـــلحـــزبلتولـــد القناعـــة لـــدى اوبـــالنظر

زافـــحیـــثكحـــزبیین ولـــیسدافر أكـــتابـــانتخاالادخلـــو بعـــض أعضـــائه أنَّ مقاطعتهـــا، إال 

أعضائهلخالمنلحزب ، وساهم ا)1989:96شبر،(لمجلساعضویةفيمنهمخمسة

لتصـدیقاو ،1924ُحزیـرانفـيالبریطانیـةقیـةالعر اُمعاهـدةالعلـىبالتصـدیقالمجلـسفي

.1924آبفيتابانتخاالنوناقعلىو ،1924تموزفياألساسيالقانونىعل
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اتقــدمو لیحامــاةالمُ مجــالفــياملینلعــابالشــباقبــل بعــضمــنهتشــكیلءاجــ:اُألمــةحــزب-

مجــيءوبعــد،رفضــهتــملطلــبانأالإ1923تمــوزفــيالداخلیــةلــوزارةأســیستلابطلــب

الفــراتفــياً فروعـلــهفتــتحوا1924آب20فـيقیامــهعلــىافقـتو شــميالهاسـینایرةاوز 

هیللتســأعضــائهلاســتمانأبعــدلحــزبللفخــريالــرئیساشــميالهاســینایُیعــدُّ و ،األوســط

داخــللــهالمؤیــدةالعناصــرضبعــلادخــإبماقــنــهُ أحتــىوزارتــهتســندكتلــةتكــوینمهمــة

حتــىاألساســينونالقــاإعالنبــلبــةالمطافــيفتتحــددالحــزبتوجهــاتأبــرزامــأ،الحــزب

أنبعــداُألمــمُعصــبةلــدىللموصــالمشـكلةلتصــديواالنیابیــة،االنتخابــاتءاجــر إیتسـنى

ـــابهـــاطالبـــت ـــهخـــاللمـــنُتركی ـــىلعمـــلاو نحوهـــاالجهـــودكـــلتوجی ـــةتهیعل تاســـالدر ائ

ـــالبیاو  ـــاً اقیتهـــاعر تثبـــتلتـــياتان ـــًا، و وجغرافیـــاً تاریخی ـــامـــنحرضـــةامعوقانونی حـــقزامتی

.)2001:61علیوي،(المملكة المتحدةإلىلنفطاعنلتنقیبا

طلــبوزارة الداخلیــة علــىفقــةامو حصــلت1924أیلــولفــي:قــيالعر الســتقال الاحــزب-

األساســـيمـــهانظفـــيتـــهایاغتتلخصـــو ،)1977:109مصـــطفى،(هـــذا الحـــزب تأســیس

طیــةادیمقر دســتوریةكومــةحُ ظــلفــيلطبیعیــةابحــدودهقاللعــر مالتــالســتقالالابطالبــةبالمُ 

لعربیــــةالوحــــدةاحركــــةوتنشــــیطخلي،الــــدالمســــتوىاعلــــىلشــــعبامــــناتهاســــلطتســــتمد

علــىينالبریطــالشــعباوصــاً صوخُ لمتمــدنالمالعــاشــعوبمــعتاقــلعالامــندةاســتفاالو 

جریـدةصـدرَ أو لموصـلافـيلحـزبانشطوقد، )1980:74،لحسنيا(رجيالخالمستوىا

عروبــةقضــیةعلــىاتهــالامقفــيتركــزنــتاكلتــيا1925نيالثــانون اكــ25فــيلعهــدا

لقضــــــــیةاتلــــــــكعــــــــناً ســــــــعاو اً تقریــــــــر یتضــــــــمنسار ُكــــــــإصــــــــدارباجهــــــــتوّ ثــــــــملموصــــــــلا

ـــــد)1976:85بطـــــي،( ـــــر صـــــدور، وعن ـــــيُألمـــــماعصـــــبةراق ـــــإب1925آذار16ف ءابق
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حـزبوجـهتاقلیـألاو داكـر لأللقومیـةالحقـوقاناوضمنيالبریطابانتدالاتحتلموصلا

.نيالبریطالدولةاشؤونوزیرٕالىو اُألممعصبةإلىشكربرقیتيلستقالالا

نالبرلمــارحــممــنهتأسیســیــتمســياسیحــزبلكــأو 1925عــامفــيبــرز :لتقــدماحــزب-

حیـث،الحـزبإلجـازةالداخلیـةوزارةإلىبطلبتقدمأنبعد1924ماعالمنتخب يالعراق

ـــةالثاالُحكومـــةداســـنإلماقـــ ـــداشـــكلهلتـــيانی ـــىحصـــلنأبعـــدلســـعدونالمحســـناعب عل

سیاســةمؤیــديمــناً ئبــانخمســینصــفوفهفــيیضــمناكــإذ،هایــدأیتالبرلمانیــة و األكثریــة

، فقــام بــإجراء1925آب22علــى تأسیســه فــيافقــةالمو حصــلتوقــد،الســعدونیةالــوزارة

اً معتمـدلعمـريارشدأو رئیساً لسعدونالمحسناعبدابهزافلتيااإلداریةلهیئتهتابانتخا

.)1967:89الحصري،(

مــنوبــالرغم،األوســطالفــراتمنطقــةفـيكبیــرائريعشــبنفــوذیتمتــعنأحــزبالعاسـتطوا

جریــدةإصـداربماقـنـهُ أالإ،لعربـيالمالعـاو قالعـر اریـدتيجمـنمـيعالإیـدأیبتحظـيأنـهُ 

،قلیلـةِلعـد أیـامسـوىتصـدرلـمالتـي1928أیـار20فـيءاللـو اجریدةهينهابلسطقةان

.1976:86بطي،(داوودالشیـخسلمانتحریرهاسأر تلتيالتقدماجریدةثم (

تطبیــقبالمتمثلــةافــههدأحقیــقتأجــلمــنبالنــو امجلــسداخــلغلبیــةألتكــوینســعىكمــا 

الوحـدةعلـىوالحفـاظاُألمـمعصـبةإلـىالعراقوٕادخالالبریطانیةقیةالعر اُمعاهدةلاماحكأ

امــةقإ و المملكــة المتحــدةمــعالعالقــاتتأییــدمــعالتــاماالســتقاللعلــىلحصــولاو العراقیــة

فـيجـاءتلتـيانِظمةاألو نینالقو اتشریعفيعاسر إلوا،فةاكلمالعادولمعیةودّ تالصِ 

بةارقداجإیعلىلعملامع،دلبالاجةالحاً وفقتبعةلمُ انینالقو احصالاو األساسيالقانون

والتربیــةالتعلــیماالتمجــفــيصــةاوخطنینالمــو امورأبــتتعلــقلتــيالشــؤوناعلــىشــعبیة
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عالقطـــاتطـــویرو ،ســـعةاو ســـلطةلمحلیـــةالسالمجـــامـــنحلخـــالمـــنوذلـــكوالمواصـــالت

.)3،1980:256الحسني،ج(لوطناثغورعنعاللدفلجیشاوتقویةعيار لز ا

جمیـعإلیهـاالعامـة التـي كانـت تطمـحالتطلعـاتبمثابـةالحزبهذاأهدافأن ُتعدُّ ویمكن

تحـاكيإنهـا كانـتحیـثالعـراق،تـاریخمـنالفترةتلكفينشطتالتيالسیاسیةاألحزاب

.االحتاللمنالبالدوتحریرالُمجتمعبضالنهو إلىالهادفةالشعبرغبات

تأســـیسعلــىخلیــةالدارةاوز فقـــةامو جــاءت1925آذارالثالــث مــنفـــي:لشــعباحــزب-

نائبـاً الشـعیبيرضـاومحمـدرئیسـاً شـميالهاسـینایمـناإلداریـةهیئتهُ تألفتوقد،لحزبا

یقـــودكـــانالـــذيلتقـــدمالحـــزبرضامعـــنيابرلمـــحـــزبلأو حـــزبهـــذا الُیعـــدُّ و ،للـــرئیس

ـــسفـــيالمعارضـــةالهاشـــميتـــزعمحیـــث،والُحكومـــةالبرلمـــان ـــوابمجل یتقـــدمناوكـــ،الن

قیــــةالعر اُمعاهــــدةلاءالغــــإبلبــــةالمطاو للــــبالدالكامــــلاالســــتقاللشــــعاریــــقلتحقلصــــفوفا

امــناســرعلتــيوالشــعباســماتحمــللتــيالحــزباصــحیفةعبــر1924لعــامالبریطانیــة

كـانون 20فـيلشـعباءانـدإصدار اخرى بدیلة تحت اسم صـحیفةفتمللتعطیلتعرضت

علــــىلــــرداالصــــحیفةوتولــــتجــــي،الجیبــــهحقــــيالمحــــاميیــــدیرهاانكــــو 1926الثــــاني

فــيخرأتتــولــم،تــایمزوبغــدادالعــراقجریــدتااوهمــُمعاهــدةلاو للحكومــةلمؤیــدةاحفلُصــا

نــيلكیالالياعــرشــیدولوصــومــع،الصــحافةحریــةعــنوالــدفاعاالنتــدابســةاسیتعریــة

قـدقیـةالعر ائرالعشـاأنَّ اسـیمالالقـوةبعـضللحـزبتحققـتالنـوابجلسمسةارئمنصبل

لسـیداالمعـروفالسیاسياإلداریةلهیئةاإلىشميالهاسینایلحزبارئیسدخلأف،زرتهآ

ریة فـي الناصـالُمنتفـكلـواءحیـث ُیعـّد مـن الوجهـاء وهـو أحـد شـیوخلمنتفكيالمهدياعبد

.1976:118القیسي،( (



197

فـيالعسـكريجعفـرافهـلّ ألتـيانیـةالثاالُحكومـةعضـویةفـيلحزبارئیسكاشتر الناكو 

مـــعجدیـــدةمفاوضـــاتعلـــىالً قـــبمُ قالعـــر اكـــونتحـــت ُمســـوغ،1926تشــرین الثـــاني21

متخــدأیجابیــةنتیجــةإلــىولللوصــتاءالكفــاو لجهــوداجمــعیســتلزماممــالمملكــة المتحــدة

الحـزبعنالهاشميانصرافتهاشدمنداز وما ،لحزبافيخلیةادزمةألبدایة،الوطن

منالبعض اآلخردفعامم،لدولةافيلیةاعاً ئفوضافیهخریناآلبعض األعضاءوتسلم

إلـىأدىلـذيااألمـرلحـزب،اعضـویةلتـركالُحكومـةسیاسـةمنتسبي الحزب ومناهضـي

.شیهوتاللحزبالنحالإ

بطلــبخلیــةالدارةاوز إلــىتقــدمحیــثلســعیدانــوريقبــلمــنهلیفــأتجــرى:لعهــدازبحــ-

النـــوابمجلـــسبحـــلقـــامنأبعـــد،1930تشـــرین األول14فـــيعلیـــهفقـــتاو و تأســـیسلا

فـيكانـت بیـةالنیاغلبیةألالكون،1930آذار23فيءالوزر اسةارئمنصبشغلهعقب

یسـعىناكـحـینفـينیة،البریطاقیةالعر اُمعاهدةلاراقر إرضایعلذيالتقدماحزبلحاص

حزبـه نافكـلحهاصـفـيتابـانتخالائجانتـتكـوننأبـنجـحلفعـلاوب،ُمعاهـدةلاتلكلتمریر

سدُ ُسـمـنقـلأعلـىالإتحصـلفلـمرضـةالمعأحـزاب اامـأئزین،الفاتسلسلحسباألول

.)139:ت.دلعمري،ا(بي،النیالمجلساعدامق

فـيهتأسیسطلبعلىخلیةالدارةاوز فقةامو بعدلحزبااهذبرز:لوطنياءاخالاحزب-

بشخصـیةدتـهاقعلتمتُ وذلكتاثینیلثالاعقدلخالاألحزابقوىكأ،1930تشرین الثاني

هیئتـــهلفـــتأتحیـــثلشـــعب،او لتقـــدماحزبـــيفـــيبقیناســـالدةاقـــمـــن أبـــرز الولكـــونهمقویـــة

ـــنـــيلكیالالياعـــرشـــیدمـــنلمؤسســـةا ـــيشـــميالهاســـیناویلســـویديايجاون جـــودتوعل

.غنیمةویوسفلبصريازكيومحمدفظاحلهإلاوعبددرجيالجاملاوكوبيیألا
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راخطــألاإلــىقــيالعر الشــعبالتنبیــهلجهــودالبــذلالداعیــةاهدافــهلتحقیــقالحــزبســعىو 

دلــبالالســتقالاخیرأتــنهأشــمــنامــكــلجــهایو ماعــرأيداجــإیعلــىلعمــلاو بــهلمحدقــةا

لسـتقالالاأبمبـدلقبـولاو دیةاقتصالابلدهمردامو منقیینالعر احقوقنةاصیعلىلعملاو 

ــــ(حــــلامر علــــى تحــــاكيكانــــتاألهــــدافهــــذهفــــإنهــــو وارد، وكمــــا)1974:17غي،ای

لألحــزابالشــعبیةالقاعــدةمســاحةالحقیقــي لهــا هــو زیــادةوالغــرضالجماهیریــةالتطلعــات

.حلةالمر تلكفيعامبشكل

عصــبةفــيالعــراققبــولبعــدلیتشــكلســياسیحــزبلكــأو جــاء:لوطنیــةالوحــدةاحــزب-

فحصـــل،بيالنیـــالمجلـــساحـــلبعـــداألیـــوبيجـــودتعلـــيالـــوزراءرئـــیسعلـــى یـــداُألمـــم

توتركــــز ،1934بمطلـــع آذارالجدیــــدمجلـــسلافــــيهلـــلیــــةالمو ایـــةكثر ألاعلــــىاألیـــوبي 

الـــدولمـــعالصـــداقةصـــرأواامـــةقإ و للعـــراقالتـــاماالســـتقاللتوطیـــدعلـــىلحـــزبافاهـــدأ

العراقمصالحتقتضیهلمااً طبقرجیةالخاكلالمشاجمیعلحسملسعياصلةاومو اُألخرى

وضــعمــع تأكیــد ضــرورة ،الحیویــةوالحاجــاتیتناســبجــیشإنشــاءعلــىلعمــلاو وحقوقــه

وتكونـت،نیـةامر لعُ اةلدولـافـقامر ءاحیـإ و ُمحكمـةقویـةُأسسعلىاقتصادیةو لیةامسةاسی

اً سكرتیر اغآلماوساً ئبانناعیأشابلحاوصرئیساً وبيیألاجودتعليمناإلداریةهیئته

شـمدینزماوحـياو لـر اونجیـبلجلبـياديالهـاوعبـدمجـيلـدوغرةاعلـيعضویة كـل مـن و 

.)3،1980:229الحسني،ج(النقشبنديالدینوبهاءةلعطیاحرایو اغآ

یــدىعلــاالســتعمارفحــةاكمُ لجنــةســماتحــتتأسیســهءاجــ:قــيالعر الشــیوعيالحــزبا-

عقـــدتتنظیمیـــةحلقـــةلأو تشـــكیلعاســـتطاحیـــث،بفهـــدالملقـــبیوســـفســـلمانیوســـف

الشــــیوعيالحــــزبالنتشــــار مجلــــةوكــــان،1934آذار31فــــيدابغــــدفــــيالهــــاً عــــاجتمإ

لبنــان إلــىریــقطعــنتصــلنــتاكالتــيلفرنســيالشــیوعيالحــزباوصــحیفةالبریطــاني
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داخــل الســاحة العراقیــة لشــیوعیةادور كبیــر فــي نشــر األفكــارق العــر افــيلحــتالاالتاقــو 

.)1963:5الخطاط،(العشرینالقرنعشرینیاتبأواخر

الســاعیة شابكــدلــداخمالعــاســكرتیرهدةابقیــلســوريالشــیوعيالحــزباجهــودوقــد تزامنــت 

تلـك الحلقـة مـتاقفعراقیـة،ماركسـیةحلقـةأولتشـكیلوأثمـرتقیـةالعر احةالساإلىإذلنفل

الثـاني مـن تمـوز فـيو ،1924آذارفـيوذلـكلصـحیفةاسـماتحمـلعلنیـةمجلةإصدارب

لشـــیوعيالحـــزبااســـم الحـــزب مـــن لجنـــة مكافحـــة االســـتعمار إلـــىتغییـــرتـــم 1935عـــام 

.1972:39فهد،(الشعبكفاحصحیفةإصداروجرىاقيلعر ا (

كـرديقـوميكحـزب1937ماعـنیةالسـلیمامدینـةفـيتأسیسـهجـاء:)ملالا(اهیو حزب-

المثقفـــینبعـــضمـــندرةابمبـــوالدیمقراطیـــةالقومیـــةباألفكـــارنثریألمتـــامـــناً خلیطـــضـــمی

دراقـلوجـالرؤوفویـونسلعزیـريامصـطفىیهمؤسسبرزأمنناكو األكراد،والضباط

ردیــةلكُ اســیةالسیااألحــزابقـوىأمــنلحــزبااهــذُعـدَّ وقــد ، )1989:97شــریف،(وغیـرهم

بســـببصـــفوفهبـــینخليالـــدافسالتنـــاشـــتدأنأإلـــى،1943ماعـــحتـــىاً تنظیمـــاهـــأكثر و 

ن ألكــرديالشــعباعلــى ینبغــيلــذياســيالسیاهاتجــالاحــولفخــتالالاالهــأو قضــیتین، 

رلمعســكاعلــىل،النضــاذلــكفــين یعتمــدأیجــب مــنوعلــىلتحــرريالهانضــفــيیســلكهُ 

لعظمــى،اانیــابریطلخــالمــنلياســمالر المعســكرامألســوفیتياداتحــإلادةابقیــكياشــتر الا

لمندلعةالكردیةالثورةابیتعلقامفیعهاتبامنبداللذيالموقفاحولنيالثافختالالاو 

قـةلعالاتقویـةیؤیـدیمینـياحـدهمأناحـاجنلحـزباخـلادبـرزفقـدالذن،ارز ابطقامنفي

انیـابریطباغضـإلعـدمادعـحیثلحزبارئیسيحلميرفیقسةابرئلمتحدةالمملكةامع

نافكـريالیسـاحالجنـاامـأن،ارز ابـفـيلكردیةالثورةاهاتجادالحیاعلىلوقوفالخالمن

داتحـإلامـعقـةلعالابتقویـةلـبانـت تطاكلتيالحزباأعضاءمنحقةالساغلبیةألایضم
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ضـدلثـورةافـيرديلُكـالشـعباعدةامسـعلىدرةً قُ كثرألاهم هو رأیبحسب نهأللسوفیتيا

مالعـاهمؤتمر عقدبعدلحزباخلادقانشقالاحصلذلكني، وفي ضوءالبریطال حتالالا

لحـزباإلـىريالیسـاحالجنـامـنقسمنضماحیث،1944ُشباطشهرفيكركوكبمدینة

.1989:103شریف،(لصحیح الطریقاحزبمنهخرالالقسم اأسَس و لشیوعيا (

وذلـك1935ماعـمـن بعـدلفتـرةالعـراقفـيلحزبیـةاةالحیـالممارسـة الفعلیـة لنعدمتاهذا وقد

للــبالد، السیاســةعلــىالبریطانیــةوالتــأثیراتالثانیــةالعالمیــةالحــربالحقــًا بمجریــاتالعــراقالنشــغال

فـيءالحلفااهاتبنلتياصریةلعااألفكارونضوجتادیولوجییلآلوتطورملأتمرحلةتلك الفترةوُتعدّ 

دفـعاممـوالغربـي الشـرقيالمعسـكرینبـیندةر البـالحـرباظهـرتثـم،الفاشـیةو زیـةالناضـدعهماصر 

إلـــى انتشـــار لهـــا، باإلضـــافةالخاضـــعةالـــدولفـــيتالحریـــابعـــضءاعطـــإإلـــىریةاســـتعمااللــدولبا

الســــــــــتقالل       اعلــــــــــىبعضــــــــــهاحصــــــــــولو لمســــــــــتعمرةاســــــــــیویةاآللــــــــــدولافــــــــــيلتحــــــــــرراحركــــــــــات

.)1981:55الزبیدي،(

فیــهیعلــناً نــابیلــهإلاعبــدلوصــياصــدرمباشــرًة، أالحــربانتهــاءبعــد1945آذار27فــيو 

حةصــحیطیــةادیمقر ةاحیــنحــوهاتجــاالو السیاســیةوالجمعیــاتاألحــزابألیفبتــحالســماعلــىلعــزما

عملیةادو افقالسیاسيالمجالفيلعاملینمن اقالعر اءابنأماقاهنالدستور، یكفلهالذيالنحوعلى

:منهاكانو قبةالمتعاتالحكوماتاسالسیرضةامعتمیزت بكونهاسیاسیةأحزابتأسیس

لحـزباماوقـ1946نیسـانفـيخلیـةالدارةاوز قبلمنجیزأُ :طيالدیمقر الوطنيالحزبا-

كـلتأسیسـهُ فـياشـترك،نیبطاتـر مُ نیصـر عنُ نظـرًا ِلكونهمـاطیةادیمقر و وطنیةُأسسعلى

كـــدوأ،وآخـــرینزريألالكـــریماوعبـــدجمیـــلوحســـینحدیـــدومحمـــددرجيالجـــامـــلاكمـــن

ةاحیـــتحقیـــقعلـــىالقائمـــةفـــهاهدأأجـــلمـــنلالنضـــافـــيلدســـتوریةالیباســـألابلتمســـكا

وتقســیمشــرالمبابشــكلینتخــببيانیــمجلــسمامــأحكومــةوجــودتســتلزمبیــةانیطیــةادیمقر 
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عاجتمــالاو فةالصــحاو لنشــراو ملكــالاو لفردیــةاتالحریــایــدأیوتبیــة،انتخائــراو دإلــىقالعـر ا

القضـاءاسـتقاللناوضـماً عصـریاً حصـالإلجـیشاو لحكـوميازالجهـاحصالإ و داعتقالاو 

.1973:86سم،اق( (

ئقافـــهتأسیســـفـــيشـــاركقـــدو 1946نیســـانالثـــاني مـــنفـــيُأجیـــزَ :لســـتقال الاحـــزب-

بالشـــبامــنداعــدأضــملوســعىخــرین،وآكنـــةوخلیــلشنشــلیقصــدومحمــدئيامر الســا

بعـدأغلـقالـذيلمثنـىاديانـأعضاءوبعضلعربيالقوميالتنظیماأعضاءمنلمثقفا

دلـــبالادةاســـیلاســـتكماللـــوطنيالمســـتوىاعلـــىلحـــزباودعـــا،1941أیـــارحركـــةفشـــل

علــىةالحیــاحيانــو فمختلــفــيحصــالالاوٕالــىجنبــيألالنفــوذامــنارهــیوتحر الهســتقالاو 

تحریـرترنـو إلـىفكانـت أهدافـهلقـوميالصـعیداعلـىامـاشـتراكیة، أتقدمیةدئاومبُأسس

،)1965:112كبـة،(ا تجزئتهـبِ راسـتعمالاماقبعد أناوحدتهوتحقیقلعربیةادلبالكافة ا

.فقط الورقمكتوبة علىآماالً وتطلعاتهُ هذا الحزبطموحاتوبقیت

طلــبتقــدیمبعــد1943ماعــعلنــيبشــكلســيالسیالمســرحاعلــىظهــر:لشــعباحــزب-

، وقــد ضــم 1946عــامفــيإالقــدمالمهــذا الطلــبعلــىبتجــلــمالُحكومــةأنَّ الإتأسیســه

مـــنلمؤیـــدةاكیةاشـــتر الااألفكـــاربلمـــؤمنیناو لمؤسســـینامینالمحـــمـــن امجموعـــةالحـــزب 

ناو یتعــلحــزبهــذا الماقیــعلــىلیعــوّ الشــیوعيالحــزبوكــانقــي،العر الشــیوعيالحــزبا

ــــيمتطــــابقینكونهمــــاللوجــــود الشــــیوعيومعــــززكتنظــــیم ُمســــاندمعــــه والعقیــــدةالفكــــرف

عزیــزبــیناً وخصوصــلحــزبینادةاقیــبــینشــبتنَ امــنارعُســتافــلخالاأنَّ الإ،االشــتراكیة

نـتافكابینهمـقاتفـالادونلـتاحلشـیوعيامـنناسـلمویوسـفلشـعباحـزبمـنمحمد

شــریفعزیــزمــنالشــعبحــزبهیئــةتكونــتو ،ابینهمــدلــةاتبمُ صــراعاتحــدوثةتیجــلنا

.7:38،ج1988لحسني،ا(آخرینو باتر بوأمیرألاوعبدمنیروتوفیق (
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عبـدمـنلمؤسسـةاهیئتـهتكونـتحیـث1946نیسـانفـيأسـست:لوطنياداتحال احزب-

وموسـىنالیـقَ رادو أو ضـيار خلشـیاوموسـىبـةكُ وجمیـلهريالجـو اومحمـدهیمابـر إحالفتا

جبـرلحاصـحكومةقبلمنلحزبازةاجإحبتسُ 1947آذاروفيلبكري،ااوعطراصبّ 

.)1984:90خلیل،(ردوالتملثورةاعلىلتحریضابتهمة

لــمالــذلفردیــةاالعیــةالجمادةالقیــاباً ؤمنــمكونــهلاألحــزاببقیــةعــنلحــزبااهــذختلــفاو 

داتحـــالاو لشـــعباحزبـــيبـــینفلخـــالاأســـاسهـــولســـببااهـــذناكـــو لـــه،رئیســـاً ینتخـــب

.واحد حزبفياتوحیدهمدونلاحلذيالوطنيا

ــمذلــكأنَّ الإ فــيســیةالسیاللجنــةارئــیسهیمابــر إحالفتــاعبــدشخصــیةبــروزمــنیمنــعل

لحـدیث،العصـرامجلـةبإصـدارلمثقفـینابالشـبامـنمجموعـةعلىشرفَ ألذيالحزبا

ناكـوقـددیـة،المالفلسـفةاو الرأيوحریةلتفكیرالجتاعتالامقمجموعةافیهكتبحیث

حیـــثتورك،اتـــألاكمـــمصـــطفىایقودهـــلتـــياةالُتركیـــلحركـــةاو غریقـــيالالفكرابـــامعجبـــ

األتاتوركیـةلخطـةاعاتبـانتیجةجاءتلتياةالُتركیلنهضةاعنفیهتحدثلابمقاخصه

لثوریــةاو لدولیــةاو نیــةالعلماو لشــعبیةاو لقومیــةاو جمهوریــةلا:هــيدئامبــســتمــنلمكونــةا

.)1979:9إبراهیم،(

الواقـــع، فقـــد رضأنجـــازات هـــذا الحـــزب وتـــأثیره فـــي الحیـــاة الحزبیـــة علـــى اوفیمـــا یتعلـــق ب

ون مع حزبي االسـتقالل والشـیوعي مـن تكـوین الجبهـة الوطنیـة عـام ااستطاع الحزب بالتع

بعـد هُ جـرى حلّـالـذي ن البرلماإلىُممثًال عنهاحد عشرألاصیإوالتي تمكنت من 1954

.لصحیحالمعنى انزیهه بهتابانتخاتكنلم حیث ،فتره قصیره من تشكیلهُ 

إلــىلســلمیه اهیریــه الجمات اجــاحتجاألعمــال التــي قــام بهــا كااللعدیــد مــن اتعرضــت كمــا 

1948بورتسمورث عام عاهدةمُ ندلعت عقب توقیع التي ات اهر التظاجوبهت حیث،لقمعا
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ن اء وكـالشـهداعرف بجسـر یُ أصبحلذي الجسر القتلى على العدید من اوسقط صالرصاب

حد األعضاء المؤسسـین للحـزبأمحمد مهدي الجواهري هري شقیق الجو اجعفر همبینمن

.)www.iraqcp.orgالموقع االلكتروني:ت .دمیر،ألا(

األقطــارســائرفــيفــروعلــهوجــدتقــوميحــزبكزبــر :كياشــتر الالعربــيالبعــثاحــزب-

اوهـــذ،الُعلیـــاالعربیــةالتوجهـــاتنظــرجهـــةو مـــنالإلقطریــةاســـةالسیالجایعــولـــمالعربیــة

فكــرةعلــىقــائمقــومينطلــقبمُ ارهــاقطأفــياألوضــاعمــعمــلاتتعكانــت فروعــهأنَّ یعنــي

ابهـــءاجـــتلـــك األفكـــارأنَّ إذالقـــومي، التنظـــیماســـتراتیجیةیعتمـــدو حـــدةالو العربیـــةااُألمـــة

ئزاوفـــمصـــطفىدهـــمأومـــنهمقالعـــر اإلـــىاســـوریفـــيرســـینالدالعـــربالطلبـــةاو تذةاســـألا

األوائــل الُمبشــرینبِــذلك هــمفكــانوا1947ماعــللحــزبخلیــةلأو الو شــكّ حیــثعیلاســمإ

.بالحزب 

خلیـةلأو نابنـلفـيالعلوم االقتصـادیة یدرسناكلذيادياحمسعدونیدعلىتشكلتو 

علــــىاتوزیعهــــلیــــتملحزبیــــةاتالمنشــــور ایرســــلناكــــحیــــث،ءكــــربالفــــيقیــــةاعر حزبیــــة

.1976:657حمیدي،(الحـزبألفكاروالمؤیدینعضاءألا (

اً وحیدوبقي،الُسلطةضدقامتُ كانتالتيهیریةالجماتاطالنشاجمیعفيلحزباركاوش

االحـتالل بـلقِ مـنوالمدعومـةالـِبالدفيئمةالقاتاكوملحاقوةرعاقیُ سیةالسیاحةالسافي

23ثـورةقیـامدَ أیّ قد و العربيوالوطنالعراقفيالثوریةلحركةاأمنشضحىأو ،البریطاني

فـيالكبیـراألثرمصرعلىثياللثُ انالعدو اثاحدألكان حیث،مصرفي1952تموز

یفعلـــهِبمـــامكترثـــةغیـــرلملكـــياالُحكـــممانظـــت الُحكومـــة فـــينـــاكافیمـــ،نشـــاطهتصـــعید

ســلحلمُ احافــلكِ اصــیغةإلــىعملــهأســلوبلتغییــرلحــزبااهــذدفــعلــذيا، األمــرنالمعتــدو 

ثــموغیرهــاالعلویــةونــاديبغــدادفــيينالبریطــاتامســتعالاالمكتــبتفجیــرتاعملیــبِ مافقــ
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مــنعـددلاتصـابـرعِ 1958تمـوز14لثـورةلتحضــیراو داعـدالافـيفعلـيبشـكلركاشـ

خــلادلحــزباطانشــســتمراو ،المســلحةالقــواتفــيالوطنیــةعناصــرلامــعلحــزباممثلــي

نظــامضــدرةلثــو اتفجیــرهبعــد1963ُشــباطالثــامن مــنفــيالُســلطةمهســتالالحــینقالعــر ا

العـراقبحكـمواسـتمر1968ماعـنیـةاثمـرةً الُسـلطةإلـى داعـثـم،األولـىالجمهوریةحكم

فـــي عــــام الِنظــــاموازاحـــةاألمریكــــيبـــاالحتاللانتهـــتعامــــاً وثالثـــینخمســــةمـــنألكثـــر

وهو یشـكل قـوة سیاسـیة ال یسـتهان بهـا مـن واسعةتادامتداذا الحزبلهلایز الو ،2003

علــىالعراقــي الُمجتمــعِخــالل ُقــدرة بالتــأثیر علــى االتجاهــات السیاســیة لشــریحة ُمعینــة مــن 

لسـلطة االحـتالل األمریكیـة لمـدنياكمالحـاقبلمنلحزباثاجتثإراقر صدورمنلرغما

.العراقي الجدید لُه الِنظام، والحضر السیاسي والُدستوري من ِقبل بریمربول

األحـــزابتأســـیسعلـــىفـــقاو ،كاحینـــذئمالقـــالملكـــياســـيالسیاالِنظـــامأنَّ تقـــدماممـــویتضـــح

ایطبقهـلـمالِنظـامأنَّ إذربـي،لغالمفهـوماوحسـبرجالخامنلمستوردةاطیةاللدیمقر اداستناةسیالسیا

الــــنظمفــــيودلموجــــالشــــكلابتظهــــرلــــمرضــــةالمعاأنَّ اكمــــ،قواعــــدهامــــنقاعــــدةبأیــــةیلتــــزمولــــم

.األحزاب تعددأوالحزبیننظاملىعتقوملتياالغربیةالدیمقراطیة

ةالُســــلطو مارســــتعاالضــــدلالنضـــاعلــــىتقــــومخــــرىأُ اً ر ادو أســـیةالسیالألحــــزاببــــرزتاوهنـــ

:ا منهمتعددةفكریةتاتوجهفرزتأسیةالسیااألحزابتاهاتجاأنَّ اكمله،الموالیة

حزبـيلخـالمـنلقـومياهاتجـاالو ،الـدیمقراطيالـوطنيلحـزباحملهلذياكياشتر االهاتجاال

جهــةاولمو الــوطني، االتحــادو لشــعبالحزبــيركســيالمالــنمطاو االشــتراكيلعربــيالبعــثاو لســتقالاال

علــىالُســلطةعملــتانیــة،لثالمیــةالعالحــربابعــدامــفتــرةلخــالرضــةالمعااألحــزابطانشــدازدیــا

ئمـة،القالحزبیـةاةالحیـالضـربوذلـكللُسـلطةندةامسـأحـزابتأسسـتفدةاضـمُ حزبیـةحركاتیجادإ

:أبرزهامنناكاألحزابمنعددسیةالسیاةالحیاقعاو إلىفبرزت
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24وزارة الداخلیـــة علـــى تأسیســـه فـــيموافقـــةحیـــث حصـــلت:الدســـتوري االتحـــادحـــزب-

ناإلقطـــاعیو فهنـــاكمختلفـــة،أشـــخاص ذوي اتجاهـــاتمـــنلفوتـــأ،1949تشـــرین األول

مـنأخـرىوطائفـةالبریطـانياالستعماریؤیدمنضمنهوكانالكبیرةالمصالحأصحابو 

مـؤثرةشخصـیاتأنَّ الإد،الـبالفيالُعلیاالمناصبلتسلمأنفسهمأعدواالذیناالنتهازیین

ــاً قــدمتالتــيهــيالحــزبفــي الشخصــیات،تلــكأبــرزوكــان مــنالداخلیــةوزارةإلــىطلب

رؤساءمنخرونوآالجریانیفونامرجانالوهابوعبدبابانمختاروأحمدالسعیدنوري

.1971:70الجادرجي،(المالكینوكبارالعشائر (

ـــةاألحـــزب- ـــةالفكـــرةلتحقیـــقجبـــرصـــالحبزعامـــةظهـــر:االشـــتراكيم ـــةالبریطانی القائل

وبتشـجیعاالقتضـاء،عنـدالسـعیدنوريمحلتحلموالیةسیاسیةشخصیةیجادإبضرورة

إلـىالحـزبهـذاتأسـیسطلببتقدیمجبرصالحقام،اإللهعبدالعرشعلىالوصيمن

الحــــزب فــــي، ویتفــــق هــــذا 1951ُحزیــــران24فــــيموافقتهــــاأعطــــتالتــــيالداخلیــــةوزارة

أكثــرمواقــفویتخــذالخارجیــة،مجــال السیاســةفــيالدســتورياالتحــادحــزبمــعبرنامجــه

حزب االتحـادعناالجتماعيتكوینهفيیختلفنه الإكماالداخلیة،الشؤونفياعتداالً 

المصـالحأصـحابو العشـائررؤسـاءانتمـاءحیـثمـنالسـعیدنوريیرأسهالذيالدستوري

.1965:27لنشوفسكي،(العراقمنالجنوبیةالمناطقفيتبرزقوتهوكانت (

الوهـــابعبـــدمـــنبمســـاهمةالســـعیدنـــوريمنهاجـــهوضـــعنأبعـــدظهـــر:األحـــرارحـــزب-

وشغلالملكي،العهدفيالمعروفةالعراقیةالسیاسیةالشخصیاتأحدوهومرجانمحمود

الــوزراء رئاســةكمــا تــولىةمتعــددلــدوراتالنــوابلمجلــسرئیســاً وأصــبحمــن وزاراتعــدداً 

هتأسیســــعلــــىالموافقــــةالحــــزب طلــــبقــــدمحیــــث،)1976:207حمیــــدي،(1957عــــام 

ن،وآخـــرو األورفلـــيونـــوريالشـــعالنداخـــلوالشـــیخالخضـــیريكامـــلمـــنكـــلِبعضـــویة
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توفیــقإلیــهِ انضــمثــم،1946نیســانالثــاني مــنفــيالطلــبعلــىالداخلیــةوزارةووافقــت

وزارتــهأعضــاءأغلــبومعــهیشــغلهاكــانالتــيالــوزارةرئاســةمــنتهاســتقالبعــدالســویدي

نائبـاً صـالحوسـعدالسـویديبرئاسـةأصبحتالتيالُعلیاتهُ هیئانتخابعاد من بعد ذلكلیُ 

حیـثمـناالشـتراكيواُألمـةالدسـتورياالتحادحزبيعنیختلف هذا الحزبوالللرئیس،

العشائر ورؤساءوالتجارالمالكینكباریضم منحیث كان وتركیبته االجتماعیة،تكوینه

.62-1981:61الزبیدي،( (

السیاســیةالعــراقاثأحــدفــيمهــمدورلهــاكــانللُســلطةالمســاندةاألحــزابأنَّ الباحــثویــرى

أحـــزابإلـــىلالنتمـــاءالشـــعببنـــاءأدفـــععلـــىســـاعدتحیـــث،1958تمـــوز14ثـــورةانـــدالعحتــى

دفـــع ممـــااألحـــزاب،قیـــامعلـــىتشـــجعكانـــتالدولـــةأنَّ خاصـــةً وفالخـــعقـــدةزوالبعـــدالمعارضـــة

كــانســریةتنظیمــاتوتكــوینللتحــركاألوضــاععلــىالنــاقمینوالضــباطالشــبابمــنكبیــرةعــداداً أ

صـدورالملكـيالِنظـامنهایةتشِهدَ ، هذا و 1958تموزثورةقادالذياألحرارالضباطتنظیمهمهاأ

الســريالعمــلأســلوبلتبنــياألحــزابدفــعالــذياألمــرالسیاســیة،األحــزاببحــلتقضــيتشــریعات

بحیـــثبغـــدادقـــرار حلـــفضـــدخصوبـــاألالســـعید،ورئیســـها نـــوريالُحكومـــةضـــدالنشـــراتوٕاصـــدار

.الوطنياالتحادجبهةفیهتأسستالذي1957عامحتىفردیاً األحزابنشاطاستمر
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الجمهوريالُحكمنظامعهدفيالسیاسیةاألحزاب:الثانيالمبحث

جمــلمُ علـىجوهریـةتغییـراتالثـورةجـرتأ1958تمـوزفـيالجمهـوريالُحكـمنظـامقیـاممـع

یحمـلكـانو وتعدیالتـهبكل تشریعاتهاألساسيالقانونلغاءبإقامتحیثوالحزبیة،السیاسیةالحیاة

السیاســيالعمــلمارســةومللعــودةاألحــزابتلــكدفــعممــاالسیاســیة؛األحــزابحــلقــرارطیاتــهفــي

.الدستور ذلكلغاءبإالجمهوريالِنظامقیامبحجة

نشـاطعـادلـذاللعمـلبالعودةالملكيالعهدبانإالمرخصةلألحزابسمحالُحكمنظامأنَّ كما

إلـىباإلضافةالبالد،فيالسیاسيالمسرحعلىیهیمنانكانااللذینالعراقيوالشیوعيالبعثحزبي

.خرىاألالوطنیةوالتیاراتاألحزاببعض

خرآوعدداألحرارالضباطقادةمنالجمهوريالُحكمنظامفيحكومةأولتكونتذاكوعند

شنشـلصـدیقومحمـدالـوطنيالحـزبمـنحدیـدمحمـد:ومـنهمالبـارزةالسیاسـیةاألحـزابقـادةمن

.االشتراكيالعربيالبعثحزبمنركابيالوفؤاداالستقاللحزبمن

مــنالجمهــوريالُحكــمنظــامفــيالسیاســیةاألحــزابتنــاولعلــىالمبحــثهــذافــيالدراســةســتعملو 

:التالیةالمطالبخالل

1968-1958مابین عامي للفترةالجمهوريالعهدفيالسیاسیةاألحزاب:األولالمطلب

2003–1968مابین عامي للفترةالجمهوريالعهدفيالسیاسیةاألحزاب:الثانيالمطلب
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للفتــــرة مــــابین عــــامي     الجمهــــوريالعهــــدفــــيالسیاســــیةاألحــــزاب:األولالمطلــــب

1958-1968

عقــابأفــيكــةرتبِ مُ أوضــاعاً العــراقفــياألولالجمهــوريالعهــدخــاللالحزبیــةالحیــاةتشــِهدَ 

ئمــة حینــذاك،قاكانــتالتــيالسیاســیةوالحیــاةالســابقالبرلمــانتعطیــلجــرىإذ،1958تمــوزثــورة

علــىعملــتلهــذاوحریاتــه،حقوقــهكافــةمنحــهوعــدمالشــعبنصــافإعلــىقــدرتهاعــدممبــررتحــت

السیاسـیةالسـاحةلتجتـاحالمتناقضـةالسیاسـیةالتیـاراتمـامأفیـهالمجـالوفسـحتجدیدسیاسيبناء

اللعبـــةفـــيقاســـمالكـــریمعبـــدودخـــلوالوطنیـــون،القومیـــونجانـــبإلـــىالشـــیوعیونفنشـــطالعراقیـــة،

فتــرةبــینیمــارسكــانكونــهسیاســي،حــزبأليانتمائــهعــدمرغــمیاً أساســدوراً فیهــالیلعــبالحزبیــة

أسـلوبباتبـاعقـامإذاالخـرین،قبـلمنالفرصةاقتناصمقابلالتیاراتحدألالتنكیلأعمالأخرىو 

الوضعستتباباأجلمن،أخرىبجماعةوضربخرآعلىطرفلیبوتأاألطرافكلمعورةاالمن

.)2004:45المؤمن،(لهكاملبشكل

:هيمراحلبعدةالجمهوريالعهدفيالحزبیةالحیاةمرتوقد

1963-1958مابین عامي للفترةاألولىالجمهوریةعهدفيالسیاسیةاألحزاب:أوًال 

جواءأبــاألولـىالجمهوریـةنظـامعمـرمـناألولـىالسـنةخـاللالسیاسـیةاألحـزابوضـعثرتـأ

عبــدبــینبــرزالــذيهمهــا الخــالفوكــان أ،1958لعــامتمــوزثــورةقــادةبــیننشــبتالتــيالخالفــات

عبــد الســالم عــارفیعتقــدإذبینهمــا،الُســلطةعلــىالصــراعبســببعــارفالســالموعبــدقاســمالكــریم

بـد الكـریم عمـنبـدالً العـراقفـياألولالشـخصیكـوننبـأاالحـقوهـوللثـورةالفعلـيالقائـدهوبأنه

عبـد حـولالتـففیمـاالیسـار،قـوىوتحـالفالعراقـيالشـیوعيالحـزبودكسـباسـتطاعالـذيقاسم

الناصــریین، وقــد العــربالقــومیینوحركــةاالشــتراكيالعربــيوالبعــثاالســتقاللِحزبــاالســالم عــارف
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یمثلــهالــذيقاســممنهمــااألولحیــث كــان یؤیــد،جنــاحینإلــىالكردســتانيالــدیمقراطيالحــزبانقســم

ــــانيمــــاأاهللا،عبــــدحمــــزة ــــدالث ــــةالقــــوىمواقــــففیؤی ــــهخــــرىاألالقومی ــــانيجــــاللوكــــان یمثل الطالب

.)2001:74الخرسان،(

األوراقخلـطعملیةوجرتالعراقیینقبلمنالفترةهذهخاللالحزبیةالظاهرةفهمتراجعكما

فــيالبــارزینالحــزبینأنَّ خاصــةالــوطنيمالمفهــو وتــوارىالعاملــة،األحــزابلــدىواُألممیــةالقومیــة

واالغتیــــاالتالمــــؤامرةغــــةلُ دخــــالأالعراقــــي،والشــــیوعيالبعــــثالسیاســــیةالســــاحةعلــــىانشــــاطاتهم

ـــةإدولمواصـــفاتظهـــارإفـــيواالســـتغراقالجســـدیةوالتصـــفیاتالسیاســـیة ـــة،قلیمی نهـــا كمـــا أودولی

الخارجیـةالمشـكالتبعـضومواجهـةبعضـهااةبمعـادفانشـغلتالشـعببنـاءوأالدینیـةالقوىاستفزت

الخارجیـةالهیمنـةشـكالأیبعـدجدیـدسیاسـينظـامبناءلفرضالسیاسيالوعيبثعلىالعملدون

.)1997:147الحلفي،(العراقيالداخلعن

أنَّ الإالسیاســیة،لألحــزابالُحكــمنظــامالممنوحــة مــن قبــلالنســبیةالحریــةمــنالــرغموعلــى

تحصـللـمحیـثكثیـرة،أحـزابلظهـورتـؤدِ لـم1960عـامأوائلإلىدامتالتينتقالیةاالالظروف

الحــزب:وهــي 1960لســنةالجمعیــاتقــانونبموجــبأحــزابخمســةســوىالمطلوبــةجــازةاإلعلــى

وودادجماعــةالعراقــيالشــیوعيوالحــزبالعــراقلكردســتانالــدیمقراطيوالحــزبالــدیمقراطيالــوطني

.2001:171علیوي،(العراقي سالمياإلوالحزبالتقدميالوطنيوالحزبیغالصا (

منهـا مـنأوجازتهـاإعلـىالداخلیـةوزارةموافقـةتحصـلكان منهـا مـن لـمأخرىأحزابنشطتفیما

والتجمــعالقومیــةوالرابطـةالجمهــوري،والحـزبالتحریــر،حـزبوهــينالشــألهـذاطلــببتقـدیمیقــملـم

.االشتراكي العربيوالحزبالعرب،الكادحینوحركةالعرب،القومیینكةوحر القاهرة،فيالقومي
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تشــرین األول مــن عــام 12فــي تأسیســهجــاءشــیعيحــزبوهــواإلســالمیةالــدعوةحــزبمــاأ

الدینیـةالعلـومطلبـةمـنعـددإلیـهِ انتمـىحیـثاالشـرف،النجـففـيالعلمیةالحوزةرحممن1957

الـدینرجـللشخصیةالمباشرالتأثیربفعلوذلكخرىاألالرسمیةالجامعاتمنعناصرجانبإلى

فـيالمنتشـرینالمرجعیـةوكـالءفـيتتمثـلالحـزبهـذاقاعـدةوكانـتالصـدر،بـاقرمحمـدالمعروف

كمامؤسسیةشكاالً أخذلیأنشاطهلجعلیسعىیكنلمنهُ أال، إ)2005:96القزویني،(العراقمدن

عالقـةأنَّ خاصـةالسـري،الطـابعالتنظیمـي شـكلعملـهفـيراعـىلذلكالعلمیةفي الحوزةعلیههو

بسـببوذلـكالـدوام،علـىودیـةنتُكـلمقاسمیتزعمهاكانالتيالسیاسیةالُسلطةباإلسالمیةالحركة

قـانونوصـدوراإلسـالمیة،لشـریعةلاً خالفـمُ الـدینعلماءدَّهُ عالذيالشخصیةاالحوالقانونصدور

إلــىباإلضــافةالضــرر،إلــىكّال الُمــوكبــارالشــیوخبعــضمصــالحعــرضالــذيراعــيالز صــالحاإل

كــانالــذيالــدینيللتوجــهاالســتفزازیةوممارســاتهمالدولــةقــراراتمــنكثیــرعلــىالشــیوعیینســیطرة

.)1997:153الحلفي،(الُمجتمعبناءأأغلبعلیه

لهجمـــاتالســـنیةالسیاســـیةتالحركـــاتعرضـــتفقـــدالشـــیعیةاألحـــزابعنـــداألمـــریتوقـــفولـــم

خــوانتعــرض اإلحیــث،1959مدینــة الموصــل فــيالشــوافحركــةفشــلبعــدبخاصــةأیضــاً الُســلطة

مثـلالحركـةرمـوزتصـفیةوجـرىالشیوعیین،نصارهاوأالُسلطةقبلمنشرسةهجمةإلىالمسلمین

ـــدهاشـــم ـــدالســـالمعب ـــا، فیمـــاومحمـــدشـــندالةالـــرزاقوعب محمـــودمحمـــدوانخـــاإلمرشـــدتمكـــنالبن

.2007:98الزبیدي،(السعودیةالعربیةالمملكةإلىواللجوءالعراقمن مغادرةافالصوّ  (

مــرأحســمقــدالمختلفــةالسیاســیةالقــوىمــعاالختبــاراتمــنلعــددقاســمكــمحُ تعــرضهــذا وقــد

دفعــت،وىالقــتلــكوبــینبینــهُ كبیــرةخالفــاتبــرزتحیــثبعــد،فیمــاالسیاســيمســتقبلهمعهــاتعاملــه

كبــةمهــديمحمــدالبــارزالسیاســي:مــن كــلوهــماالســتقالةإلــىالُحكــمعمــدةأفــيمنهــاالمســاهمین

ثــماألولالجمهوریــةنظــامفــيالســیادةمجلــسعضــومنصــباالســتقالل، شــغلحــزبورئــیسوهــو
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لوشـغِ الـوطنيالحـزبرئـیسنائـبحدیـدومحمـد،1959ُشـباطالسـابع مـنفـيمنصبهمناستقال

حـزبسـرأمـینالركـابيوفـؤاد،1960ُشـباط23فـيمنصـبهمـناسـتقالثـمالمالیة،وزیرصبمن

الســابع مــنفــيمنصــبهمــناســتقالثــمالتنمیــة،وزیــرمنصــبلوشــغِ العــراقفــياالشــتراكيالبعــث

ثــمرشــاداإلوزیــرمنصــبلوشــغِ االســتقالل،حــزبســكرتیرشنشــلصــدیقومحمــد،1959ُشــباط

الـدیمقراطي،الـوطنيالحـزبفـيالعضـوحمـودالحـاجوهـدیبفي نفس التاریخ،منصبهمناستقال

.1960كانون الثانيالخامس منفيمنصبهمناستقالثمالزراعةوزیرمنصبلشغِ حیث

مناصــبهممــنهمإعفــاؤ أواســتقاالتهمقبــولتــمفقــدالمســتقلینمــنالُحكومــةأعضــاءبقیــةمــاأ

الوزراءرئیسنائبعارفالسالمعبد:منكلوهم1958تموز14ثورةتفجیربعدشغلوهاالتي

الخارجیــةوزیــرالجــومردالجبــاروعبــد،1959أیلــولفــيمنصــبهمــنفــيَّ عُ أالــذيالداخلیــةووزیــر

حیـث اسـتقالالعـدلوزیـرعلـيومصـطفى،1959ُشـباطالسـابع مـنفـيمنصبهمناستقالوالذي

16فـيمنصـبهمـنالـذي اعفـياالقتصـادوزیـركبهبراهیموإ ،1961عام أیار13فيمنصبهمن

1958أیلــول30فــيمنصــبهمــنعفــيَّ أوالتعلــیمالتربیــةوزیــرعمــرجــابروالــدكتور،1960ُشــباط

ُشـباطالسـابع مـنفـيمنصبهمنالذي استقالاالجتماعیةالشؤونوزیرطالبناجيالركنوالزعیم

ُشــباطالســابع مــنفــيمنصــبهمــنحیــث اســتقالتصــاالتلالالــذي كــان وزیــراً علــيوبابــا،1959

.126-1999:124بطاطو،(1959 (

جــراءالــبالداســتقراروعــدمالعراقیــةالســاحةعلــىالسیاســياالســتقطابنمــومرحلــةجــاءتثــم

والتخلصللقضاءقطبكلخاللهاسعىقطابأشكلعلىالسیاسیةالمعادلةفياالصطفافحالة

ذروةشــكلتالتــي1959آذارفـيالفاشــلةالشــوافالوهـابعبــدمحولــةجـاءتفخــر،اآلالقطــبمـن

الكــریملعبــدةئــو االمنالعناصــربعــضالقومیــةالقــوىجنــدتكمــاوالقــومیین،الشــیوعیینبــینالصــراع
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فاآلالتعبئـةعلـىقـادرةالعشـائرهـذهكانتبحیثوالمنتفكوالدلیمرشمَّ عشائرضمنهاومنقاسم

.)2004:197لوكیتز،(الُحكومةضدالمسلحینمن

خــاللعلیــهكانــتعمــااألولــىالجمهوریــةعهــدفــياألحــزاب السیاســیة ســماتتختلــفولــم

الملكــي، وعلــى العهــدخــاللاصــالموجــودةكانــتالمجــازةاألحــزابجمیــعنألوذلــكالملكــيالعهــد

یــؤمُن یاً یســار حزبــاً كونــُه ســبیل المثــال فقــد اســتمرت ســمات الحــزب الشــیوعي علــى مــا كانــت علیــه 

حصـل علـى تسـهیالت كبیـرة أنهُ بالماركسیة اللینینیة منذ تأسیسه في ثالثینیات القرن العشرین، غیر 

، ممــا سـمح لــه بحریـة الكســب والعمـل الواســع طیلــة للُســلطةیـاً فـي العهــد الجمهـوري األول جعلتــه موال

.فترة حكم عبد الكریم قاسم 

ــاً ثان ــةعهــدفــيالسیاســیةاألحــزاب:ی تشــرین الثــاني18–1963ُشــباط8الثانیــةالجمهوری

1963

علنـتفأالسیاسـیة،وعمـل األحـزابالعراقتاریخفيجدیدةمرحلةتبدأقاسمنظامسقوطمع

الُحكــــمفــــيمنهــــاقســــموســــاهم،1963ُشــــباطالثــــامن مــــنثــــورةجانــــبإلــــىوقوفهــــاالقومیــــةالقــــوى

الشــیوعيالحــزبمقــدمتهاوفــيالُحكــمضــدالیســارقــوىفــتوقفیمــاوالعســكریة،المدنیــةوالمناصــب

بغــدادلمنطقــةالمحلیــةاللجنــةأعضــاءوقــرراألولــى،األیــاممنــذللثــورةبالتصــديقــامالــذيالعراقــي

أجـــلمـــنســـلحتهمالعاصـــمة بأشـــوارعإلـــىالشـــیوعیونالثـــورة، فخـــرجبوجـــهالمســـلحالكفـــاحإعـــالن

مدینــــةالمنــــاطق مــــنبعــــضوأصــــبحتعلیهــــا،واســــتولواالشــــرطةمراكــــزواقتحمــــواالثــــورةجهــــاضإ

.)1981:143الحاج،(ثوار البعث بیدالمدینةبعدهاسقطتیومینلمدةسیطرتهمتحتالكاظمیة

وزارةاقتحـــامولوااحــحتــىبغـــدادمدینــةمــنأخـــرىمنــاطقفــيالشـــدیدةومتهمامقــبــرزتكمــا

أعضـــاءنإإذالحلـــولنصـــافأریختـــولـــممـــوراألبزمـــامممســـكاً كـــانالبعـــثحـــزبأنَّ الإالـــدفاع،

تـدوروفـي الواقـع كانـتبـد،األوٕالىواحدةمرةالشیوعیینعلىالقضاءملونیأكانواهومؤیدیالحزب
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األمــر،زمــنمنــذعلــیهماســتحقتضــرائبیــدفعونكــانواالشــیوعیینأنَّ بــالبعثیــینلــدخُ فــيقناعــات

.1999:301بطاطو،(فعالهمأنالبعثیو بهسوَّغَ الذي (

ســقوطحتــىالثانیــةالجمهوریــةحكــمنظــامضــدالعراقــيالشــیوعيالحــزبحملــةاســتمرتوقــد

علــىمقتصــراً یكــنلــمللثــورةوئاالمنــالموقــفنَّ ألوذلــك،1963تشــرین الثــاني18فــيُشــباطثــورة

ولنظام1963ُشباطلثورةخرىاألهيالعربالقومیینحركةتصدتفقدومریدیه،الشیوعيالحزب

مفجـراالشـتراكيالعربـيالبعـثحـزبمـعشدیدةخالفاتعلىكانتهانَّ ألوذلكقامتهأالذيالُحكم

موقـفاتخـاذعلـىمجبـرةكانـتهـاألنالخالفـاتتلـكوزابتجتظاهرتالحركةنأالإوقائدها،الثورة

الـرافضالعلنـيغیرفهاموقفيستمرتفإنها الذاتنفیذها،أولهابتخطیطتشتركلمالتيالثورةمن

فـيجـادغیـرأنـهُ و البعـثضـدالشـائعاتتبـثفكانـتیـاً علنأصـبحعملهانمن أالرغمعلىللثورة،

جمـالبقیـادةالمتحـدةالعربیـةالجمهوریةقادةمعوناوبالتعالعربیةالوحدةبتحقیقالمتعلقةطروحاته

الحـرسمقـرمسـتهدفةً انقالبیـةملیـةبعالقیـامأسـاسعلـىمبنـيمخطـطوضعتموهناالناصر،عبد

.)1980:312شیال،(الُسلطةعلىالقابضالبعثلحزبالعسكريالجناحوهوالقومي

القومیـةوالرابطـةاالسـتقاللحـزبوقیـاداتالعـربالقومیینحركةبیناالتصالتحقیقفجرى

اكتشـــافاســتطاعتطةالُســـلولكــنقـــالب،الناتنفــذقومیـــةجبهــةقیـــامأجــلمـــناالشــتراكيوالعربــي

ولـــةامحوجـــودفیـــهبـــینَ 1963أیـــار26فـــيبیانـــاً الثـــورةلقیـــادةالـــوطنيالمجلـــسصـــدرفأالعملیـــة

علــىهجــومأنــهُ علــىالبیــانُفســرالعــرب، وقــدالقــومیینحركــةبهــاقامــتالُســلطةعلــىلالســتیالء

الرابع فيالتلفزیونشاشاتعلىالحركةقادةحدألاعترافاتظهوربعدخاصةالناصروعبدمصر

.2001:199علیوي،(انقالبیةحركةوجودیبین1963ُحزیرانمن (

یــومنفـسفـيالحكومیــةالقـواتضـدالقتـالوقــفعلنـتأفقـدالكردیـةبالحركــةیتعلـقفیمـامـاأ

ـــدیمقراطيالحـــزبرســـلوأ،1963ُشـــباطالثـــامن مـــنثـــورةتفجیـــر ـــورةتأییـــدبرقیـــةالكردســـتانيال للث
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معالمندوبثم سافرالجیش،أركانبرئیسواتصلبغدادإلىاألكرادعنبعدها مندوبمن ووصل

ذلـكعقـبأالسـوریة،المصـریةالوحـدةعیدباحتفاالتلالشتراكالقاهرةإلىتوجهالذيالعراقيالوفد

وضـاتامفجـرتثـمالالمركزیـة،أسـاسعلـىاألكـرادحقـوقستضـمنابأنهـالعراقیـةالُحكومةإعالن

الــذاتيالُحكـمبمبـدأاالعتـرافضـرورةعلـىصـرَّ أالــذيالبـارزانيمصـطفىوالمـالحكـوميوفـدنبـی

.)1974:356خدوري،(الحقوقتفيتجريوضاتالمفالتفصیالتتتركنأعلىأولىكخطوة

تـــهُ عدّ أالـــذيللمشـــروعالبـــارزانيمصـــطفىالمـــالرفـــضظهـــرتأالالحقـــةاألحـــداثأنَّ غیـــر

لتعـودالعراقـيالجیشعلىهجومبشنوقامالكردیة،المناطقفيالالمركزیةلنظامةالحكومیاللجنة

ســقوطعقــابأفــيتوقفــتنأبعــدَ 1963عــامفــيُحزیــرانشــهرفــيالطــرفینبــیناالحتــرابحالــة

البعـثبـینالخـالفأیضًا حدوثذلكمعوتزامنالعام،ذاتفيُشباطالثامن منفيقاسمكومةحُ 

أكثریصبحواألندفعهمماماناألوعدمبالعزلةالبعثیینشعوركبیرحدإلىأبرزممانیوالناصری

لیقفواالبعثلسلطةومتهمامقوجددواقدراتهممنشیئاً الشیوعیونستعادأوعندهااعدائهم،تجاهعنفاً 

انفكـــمجـــدداً ذروتـــهوبلـــغالقمـــععـــادذاك، وعنـــد)1999:302بطـــاطو،(األكـــرادجانـــبإلـــىعلنـــا

تشــرین فــيالثانیــةالجمهوریــةنظــامفــيالبعــثبســقوطالذلــك القمــع إینتــهالشــیوعیین ولــمیاهضــحا

.1963الثاني

تمـوز17-1963تشـرین الثـاني18الثالثـةجمهوریـةحكـمنظـامفـيالسیاسـیةاألحـزاب:ثالثاً 

1968

الـــذيالبعـــث،لحـــزبالـــداخليالوضـــعتـــرديثـــرإالثانیـــةالجمهوریـــةحكـــمنظـــامســـقوطجـــاء

وحــلالجمهـوريالحـرسمقـراتعلــىوالهجـومبـالتحركقیامـهبعــدلصـالحهالعسـكريالجنـاححسـمهُ 

لالنقضــاضعــارفالســالمعبــدللــرئیسالمالئمــةالظــروفخلــقعلــى ســاعدممــاالقــومي،الحــرس

ث، للبعـالمنتمـینالعسـكرمـعتحـالفنأبعـدالُسـلطةعـنبعـادهمإفـينجـححیـثالبعـثبقایاعلى
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مـــعهـــذا بـــاالئتالفتحالفـــهدعـــمإنـــهفالـــبالدفـــياألوضـــاععلـــىمـــةاالتســـیطرتهفـــرضأجـــلومـــن

تشرین 18فيالُحكمعلىهیمنتهُ محققاُ رادأمالهفكانالعرب،القومیینحركةأعضاءالناصریین

مقیــدكــاننأبعــدَ یــاً تلقائتتجــددســنةلمــدةلــهُ ُمنحــتاســتثنائیةبســلطاتتمتــعبحیــث1963الثــاني

.)1963آذار28فيالعراقیةالوقائعجریدة(السابق الِنظامفيالصالحیاتومحدودالیدین

مـنللـتخلصالسـعيعلیـهمحتّ تُ كانتعارفالسالمعبدللرئیسالجدیدالوضعتطلباتمُ نَّ إ

رشــیدو البكــرحســنوأحمــدیحیــىوطــاهرالتكریتــيحــردانمــنكــلوهــممعــهلفینالمتــآالبعــثبقایــا

ــهیبــقولــماالخــرتلــوواحــداً هــؤالءمــنالــتخلصســتطاعإمصــلح، وقــد تصــفیةنحــواالنتقــالالإل

وعبــدمجیـدمحمـد:مـنكـلٌ وهـمالناصـریةالشخصــیاتمـنالـتخلصعـن طریـقالثالثـياالئـتالف

.)1999:345بطاطو،(الحمیدعبدوصبحيخماسوهاديالرزاقعبدوعارففرحانالكریم

الكردیةالقیادةمعاالتصالقنواتبفتحعارفقامالُحكمعنوالناصریینالبعثیینةزاحإومع

یــرقلــمولكــن هــذا االتفــاق،1964ُشــباطالعاشــر مــنفــيمعهــماتفــاقإلــىالتوصــلمــنتمكــنإذ

السیاســيالمكتــبرئــیسأحمــدبــراهیمإومــنهمالكردســتانيالــدیمقراطيالحــزبداخــلأخــرىطرافــاً أل

وعلـيسـعدأالـدینمحـيوكمـالشـریفعلـيوحلميأمینمصطفىوعمرالطالبانيلوجالللحزب

تیـاروكـان یقابلـهالسیاسـيالمكتـبتیـاریشـكلواألنذبیحي، مما دفع هـؤالءالرحمنوعبدالعسكري

بغـدادفـيالمركزیـةالُحكومـةمـنطلبـاً واجهالذيالبارزانيمصطفىالمالبزعامةالعسكريالمكتب

الـــذياألمـــرالكردســـتاني،الـــدیمقراطيللحـــزبالعســـكریةالملیشـــیاتالبیشـــمركةقـــواتحـــلبضـــرورة

مـنوكانبینهما،هجماتشنتشِهدَ التيالطرفینبیناالقتتالمن بعدها حالةلتعودالمالرفضهُ 

اتلقاهـالتيالمساعداتجراءفادحةخسائرالحكومیةالقواتفیهاتكبدتالتيهندرینمعركةأبرزها

.)141-2001:123الخرسان،(واسرائیلیرانإمنالكردستانيالدیمقراطيالحزب
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فــياألولتمثــلرأیــینإلــىقادتــهمواقــفانقســامشــِهدَ فقــدالعراقــيالشــیوعيالحــزبعــنمــاأ

العــراق،فــيالجدیــدللوضــعتقــویملطــرح1963أواخــربــراغفــيالمنعقــدةالخــارجتنظــیملجنــةدعــوة

البعثیـینبعـدتأكونهـامـةاالهبـالخطواتالُسـلطةعلـىعـارفالسـالمعبـدیطرةسـوصففیهاجرى

إلــىالشــیوعيالحــزبمبــادرةلضــرورةمصــطفىنــورأالبــارزالعضــوودعــاوطــاردتهمالُســلطةعــن

الحـزبمركـزاتخـذفیمـاالقـائم،للنظـامالتـامالتأییـدإلـىالمعارضةمنونقلهاالسیاسیةخطتهتعدیل

ـــذي ـــدینموقفـــابغـــدادفـــيالصـــفاراظمكـــیرأســـهال ـــدالِنظـــامی الســـابقللنظـــاماســـتمراراً ویعـــدُّهالجدی

التــي1964تمــوز14فــيالقومیــةالتنظیمــاتاجتمــاعبغــدادفــيُعقــد، كمــا)1981:183الحــاج،(

وقـــد ضـــمت تلـــك االشـــتراكي،العربـــياالتحـــادالشـــروع بتكـــوینأجـــلمـــنأحزابهـــاحـــلعلـــىوافقـــت

أحمــدالحــاجوغربــيالحســندوهــانمالــكبزعامــةاالشــتراكيالعربــيالحــزب:مــنالتنظیمــات ُكــالً 

شنشـلصـدیقمحمـدبزعامـةاالسـتقاللوحـزبعـارففـؤادبزعامـةاالشـتراكیینالوحـدویینوجماعـة

سـعیدأیـادبزعامةالدیمقراطییناالشتراكیینالوحدویینوحركةوياالشهشامبزعامةالقومیةوالرابطة

المسـتقلةالقومیةالشخصیاتبعضإلىباإلضافةأحمد،سالمبزعامةالعربالقومیینةوحركثابت

وعبدفرحانالكریموعبدالحمیدعبدوصبحيوياالر الهاديوعبدالدوريالعزیزعبد:منوهم كل

.)2001:211علیوي،(السامرائي وشاملهانيالكریم

ا كانت تتمحور في تنـامي إنهل تلك المرحلة فالسیاسیة الناشطة خالاألحزابسماتأبرزما أ

الذي كـان یة كحزب البعث العربي االشتراكي قومالتوجهات الالشعور القومي المتمثل باألحزاب ذات 

نشاط حركة القومیین العـرب التـي بان الجمهوریة الثالثة، فیما كان یقابلهُ القائم إالُحكمناهض نظام یُ 

عــن وجـــود نشــاط لألحـــزاب الیســـاریة كــالحزب الشـــیوعي العراقـــي ، فضـــالً الُحكـــمكانــت مؤیـــدة لنظــام 

ذات التوجهـــات االشـــتراكیة العربیـــة كـــالحزب العربـــي االشـــتراكي وجماعـــة خـــرىوبعـــض األحـــزاب األ

.الوحدویین االشتراكیین 
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دفعت1968-1958الفترةخاللبالعراقحاطتأالتيالسیاسیةالظروفنَّ أالباحثویرى

االتحـــادجبهـــةفقامـــتیـــدیولوجیاتها،آواخـــتالفمناهجهـــافـــيالتبـــاینمـــنبـــالرغموناللتعـــاألحـــزاب

لعــودةجدیــدةمســاعلبــذلحــافزاً 1958تمــوز14لثــورةهــددةالمُ خطــاراألفــيوجــدتالتــيالــوطني

الـــدیمقراطيالـــوطنيالحـــزببـــینالتقـــاربنتیجـــة1957فـــي عـــامالُمشـــكلةالجبهـــةهـــذهإلـــىالحیــاة

االسـتقاللحـزبوضـمت1961فـي عـامالقومیـةالجبهـةقامتالبعث، ثموحزبلاالستقالوحزب

والمحـامینطبـاءكاألالمهنیـةالمنظماتعنالمستقلینوبعضالبعثوحزبالعربالقومیینوحركة

ــــر ــــثالثالجمهوریــــاتحكــــمأنظمــــةبــــةتجرُ أنَّ والمهندســــین، غی 1968-1958للفتــــرةالحاكمــــةال

وذلكالمدنیةالُسلطةتتخذهاالتيوالقراراتالسیاسیةالشؤونعلىرادتهاإرضفعلى درةالقُ ظهرتأ

معهـمیختلفـونسیاسـیینإلـىالُسـلطةفكـرة تسـلیمالعسـكررفـضحیـثالعسكري،الُحكمتجربةبفعل

نهایـةفـيالخصـوصوجـهوعلـىللعملسحةفُ األحزابوجدتفقدذلكالنظر، معووجهاتراءباآل

فـينجـحبحیـثالقائمـةالُحكومةكمعارضالبعثحزبفیهانشطالتيالثالثةهوریةالجمحكمنظام

ى لــعالحــزبقــدرةعــنفضــالً ،1967حزیــراننكســةعقــابأغضــباً المشــتعلالشــارععلــىالســیطرة

الجمهوریــةنظــامعلــىجــواء المناســبة للقضــاءممــا هیــأ األالعســكریینوســطیــاخالوتأســیسلتغلغــل

.1968تموز17ثورةجیرتفوخاللالثالثة
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عــــام     فــــي العهــــد الجمهــــوري لفتــــرة مــــا بعــــدالسیاســــیةاألحــــزاب:الثــــانيالمطلــــب

1968-2003

رغبــةوجــود1968تمــوز17ثــورةقیــامتلــتالتــيالســنواتخــاللالســریعةاألحــداثظهــرتأ

السیاســیةاألحــزابمــعشیُ وتعــامصــالحهجــراءإفــيوقیاداتــهاالشــتراكيالعربــيالبعــثحــزبلــدى

الُحكـمفيالبعثبةتجرُ ألنزائفةاألحزاببعضدَّتهاعالرغبةتلكأنَّ الإالمعارضة،والمجموعات

القـوميالحـرسعناصـرارتكبهاالتيالدمویةاألحداثبفعلوذلكذهان،األفيقائمةتزالالكانت

هـــيتكـــنلـــمالتـــيالمســـلحةردیـــةالكُ الحركـــةضـــدمارســـهاالتـــيالشـــدیدةوالقســـوةالشـــیوعیین،بحـــق

.2003:24الشمراني،(العراقكردستانمنطقةتخوممواجهةفيشراسةقلأخرىاأل (

عـدمبـدىأمتـینبنیـانذاتمنظمـةالإعنـهالتصـوراتشـدأوفـقالبعـثیكنلمالحقیقةوفي

السـابقةمواجهاتـهفـياالقتصـادیةالنشـاطاتأوتـاجألناوسـائلجمیـععلـىالدولـةسـیطرةفيرغبته

حقــةالاللتجربتــهامتــداداً كانــتالتــي)1985:32خــدوري،(األولــىالجمهوریــةحكــملنظــامضــادةالمُ 

اللجنـــةمـــعبالمقارنـــةقطریـــةقیـــادةفلـــهُ خـــرآسیاســـيحـــزببـــأيمقارنتـــهویمكـــن،1968عـــامفـــي

یـتمنأمـاإ،علیـهمتفـقسیاسـيوبخطیةبعنامدروسةبعقیدةویتمیزالشیوعي،الحزبمعالمركزیة

الشخصـــیةالــروابطوتلعــبوالقطریـــة،القومیــةالحــزبمـــؤتمراتخــاللمــنبتعدیلـــهیقــومأوتطبیقــه

ألنكـافبشـكلمرونـةلهـاالتـيالعقائدیـةوةاالنقـمـنهمیـةأأكثـرالتنظیمـيبنائـهفـيدوراً والعائلیة

.2003:150وغلت،سل(العربيقالمشرِ دولفيمجموعةأیةقبلمناتباعهایتم (

الثـورةعلـىالداخلـةالعناصـرمـنالـتخلصثـرإالبعـثحـزبقـادةبیـدالُسلطةرسختأنوما

الجدیـدةالُسـلطةقیـادة تبـدأحتى،1968تموز30فيووداالدبراهیموإ النایفالرازقبعبدالمتمثلة

والبعثیــــینوالناصــــریینالشــــیوعیینمثــــلالمحتملــــینوالمنافســــینالســــابقینعــــداءاأللكســــببــــالتحرك
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الحـــزبهـــيأحـــزابثالثـــةاســـتجابتالمســـتقلین، وهنـــاالقـــومیینمـــنعـــددإلـــىباإلضـــافةالیســـاریین

بتوجیــــهالعربیــــة، فقامــــتاالشــــتراكیةوالحركــــةالكردســــتانيالــــدیمقراطيوالحــــزبالعراقــــيالشــــیوعي

الــدیمقراطيالـوطنيلُحكـماقواعــد مـةاقمـن خاللهـا بإطالبتــهأحمــد حسـن البكـرالـرئیسمـذكرات إلـى

العـــــراق فــــيالوطنیــــةالحركــــةهـــــدافألتحقیــــقمضــــموناً طریقــــاً نظــــرًا لكونـــــهُ ،هــــاوتعزیز االئتالفــــي

.2001:134الخرسان،( (

الــدیمقراطيالحــزبباتجــاه1968تمــوز17قیــادة ثــورة بــهقامــتالــذيالتحــركنجــاحوكــان

منطقةيفالذاتيالُحكمبإقامةسمح1970آذارفي تفاقإعقدفي الواقع عنثمرقد أالكردستاني،

صـالحاً مـدخالً الشـیوعيالحـزبدَّهعـالـذيالـوطنيالعمـلمیثـاقمشـروعطـرحثمالعراق،ردستانكُ 

الحـــزبيقیـــادیمـــنثنـــینأإلـــىوزارتـــینحقیبتـــینباســـنادالثـــورةقیـــادةمجلـــسســـمحبحیـــثللحـــوار،

الطالبانيجمالكرمومَ الدولةوزیرمنصبتولىلذيااهللاعبدعامرهما1972أیارفيالشیوعي

.الري وزیرمنصبتولىالذي

البعــثحزبــيبــینالتقدمیــةوالقومیــةالوطنیــةالجبهــةمیثــاقتوقیــعتــم1973تمــوز17وفــي

الجبهــةإلــىلالنضــمامالكردســتانيالــدیمقراطيالحــزبقنــاعإلُمحــاوالتوجــرتالعراقــي،والشــیوعي

اتفــاقبنــودتنفیــذعــدمبحجــةالــدعوةهــذهرفــضأنــهُ إالالثالثــة،األحــزابعلــىلُحكــماقاعــدةلتســتقر

.2001:140علي،(للجبهةالُعلیااللجنةفيتكافؤوجودوعدمكاملبشكل1970آذار (

صـدامالثـورةقیادةمجلسرئیسنائبزیارةبعدالسوفییتیةالعراقیةالعالقاتنتحسُّ ثرأوعلى

عقـدعلـىاالتفـاقخاللهـاجـرىحكـوميحزبـيوفـدرأسعلـى1972ُشباطفيكوموسإلىحسین

نیسانفيُمعاهدةالعلىالتوقیعبعدهاتمالسوفییتي،واالتحادالعراقبینوناوالتعالصداقةُمعاهدة

الداعیـةالبعـثحـزبعلنهـاأالتـيبالسیاسـةورحبالعراقيالشیوعيالحزبدهُ أیّ الذياألمر1972
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ـــنوأالســـوفییتياالتحـــادمـــعالعالقـــاتیرلتطـــو  ـــدونطاقتـــهبكـــلللعمـــلالكامـــلاســـتعدادهعل ظتحُف

التــيالقومیــةالوطنیــةللجبهــةالُعلیــااللجنــةتأســیسعلــىاالتفــاقتــموهنــاالبعــث،حــزبمــعوناللتعــ

ـــدیمقراطيالحـــزبمـــنأعضـــاءالشـــیوعيوالحـــزبالبعـــثحـــزبجانـــبإلـــىضـــمت الكردســـتانيال

واهتماماتهــانشــاطهاالجبهــةمارســتوقــدالمســتقلین،والــدیمقراطیینالتقــدمیینالقــومیینمــنخــرینوآ

آذارلغایـةبـالعراقتمـرَّ التـيوالمناسـباتالنشاطاتمختلففيوالمساهمةالجبهويالعمللتحقیق

لتبــدأالعــراقأعضــائهوبعــضقیادتــهتغــادر و الجبهــةمــنالشــیوعيالحــزبانســحبحیــث1979

للحكـمالمعارضـةخـرىاألالعناصربعضمعوبالتنسیقالبعثحكومةضدواعالمیةاسیةسیحملة

.243-2001:241علیوي،( (

حكــمنظـامعهـدفـيالحزبیـةالحیــاةرافقـتالتـيمـن األحـداثعرضــهسـبقمـاإلـىباإلضـافة

الحــزبلنظــامكانــت معارضــةأخــرىسیاســیةأحــزابعنــدالوقــوفإالیســعناالالرابعــة،الجمهوریــة

الِنظــامبــینضــاریاً صــراعاً الثمانینیــاتوحقبــةالســبعینیاتقبــةحُ نهایــةتشــِهدَ حیــثالحــاكم،الواحــد

حـزب قواعـدخاللهـا ضـرب، جـرىأخرىجهةمناإلسالمیةالدعوةوحزبجهةمنالقائمالسیاسي

الحـزبهـذاإلـىنتماءإالفأصبحقیادییه،أبرزعداموإ األوسطالفراتومحافظاتالنجففيالدعوة

تمثلـتالـدعوةحـزبلهـاتعـرضالتيالكبیرةالخسارةأنغیرباإلعدام،القانونعلیهاعاقبیُ جریمة

التاسـع مـن نیسـانفـيدىالهُـبنـتوشقیقتهالصدرباقرمحمدالسید البارزالحزبمنظرعدامفي إ

.2007:337الزبیدي،(1980عام  (

دوار بسبب طبیعـة األذریعاً ت فشالً شِهدَ خالل ِتلك الفترة، جربة العمل الحزبين تُ ومن ُهنا فإ

مـع توُجهـات حـزب البعـث الحـاكم، األمـر یاً التي كانت تؤدیهـا أحـزاب الُمعارضـة والتـي اختلفـت جـذر 

ُصـــدور قـــرار حظـــر أنیـــار الجبهـــة الوطنیـــة التـــي كانـــت قائمـــة حینـــذاك، كمـــا إنهل مـــن الـــذي عّجـــ
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اســي التهامهــا باطائفیــة وارتباطاتهــا الخارجیــة زاد مــن انعــدام حالــة األحــزاب الدینیــة عــن العمــل السی

.به أثناء العهد الملكي الذي كان معموالً للُسلطةالتداول السلمي 

وعلـىأحزابهـاقیـاداتعلیهـاجمعـتأالتـيالمشـتركةاألهـدافمـنالمعارضة بعـددلتقتوقد ا

ومـن 1979عـامالدولـةرئاسـةفـيهلمنصبحسینصداماستالمبعدمامرحلةفيالخصوصوجه

أخـرىطرافـاً أوتـرىحسـین،نظـام صـدامسـقاطإضـرورةعلـىتلتقيكانت اأنه:تلك األهداف أبرز

تطبیـــقممارســةوطریقــةمـــنهجفــينیكُمــالحــاكموبـــینبینهــاالخــالفنقطـــةنَّ أاألحــزابهــذهمــن

أخــرىأطـرافتهــدففیمـاادئ،المبــتلـكبتحریــفصـدامالــرئیسكانــت تـتهمإذالبعـثحــزبمبـادئ

الحـاكموافقفإذاالمصیر،تقریروحقالذاتيالُحكمك،أجلهامنكافحتالتيمصالحهاتحقیقإلى

شـعاراً المعارضـةأحـزابكمـا رفعـت،الُحكـمنظـامسـقاطإلتسـعىلـناإنهـفالحقـوقهذهمنحهمعلى

تحـــدثت عـــنو ،ومســـتقبالً حاضـــراً بهـــاالتفـــریطوعـــدمالعـــراقضـــرورة المحافظـــة علـــى وحـــدةظـــاهرهُ 

المعارضـةبـرامجالمناسبة لمرحلـة التغییـر، وتـرىنتقالیةإالالفترةبعدِلما سیاسيبدیلیجادإضرورة

الظــروفزوالبعــدالعــراقإلــىللعــودةوقــد ســعت،عــادالً حــالً الكردیــةالمســألةحــلمــنبــدالأنــهُ 

دةإعـاعلـىالمعارضـةفعملـتالحـاكم،الِنظـامقصاءوإ ساندة قوات االحتالل األمریكیة بمُ ستثنائیةإال

الخاصــــــــــةالمحــــــــــاكملغــــــــــاءوإ السیاســــــــــیینعتقلیهــــــــــامُ ســــــــــراحواطــــــــــالقالــــــــــوطنعــــــــــنهجریهــــــــــامُ 

.86-2000:84العجلي،( (

علیـه أحـزاب المعارضـة العراقیـة، وٕان الـدعم الخـارجي الـذي حصـلت تعددت مصـادروقد هذا

حـــداث الداخلیـــة والخارجیـــة التـــي تعرضـــت لهـــا المنطقـــة مـــن جـــراء جریـــات األثر بمُ هـــذا الـــدعم قـــد تـــأ

ذ بــاقر یاســین عضــو اســترده األ، وبحســب مــا أو 2003–1968سیاســات نظــام الجمهوریــة الرابعــة 

قــول مــا ال یقــال عــن "القیــادة القطریــة لحــزب البعــث االشــتراكي المــوالي لســوریا فــي كتابــه الموســوم 

أو مــــن بعــــض دول الخلــــیج العربــــي أو لیبیــــاً ذا الــــدعم ســــوریاً وســــواء كــــان هــــ"المعارضــــة العراقیــــة 
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یــت مطلــع تســعینیات القــرن الماضــي اث االجتیــاح العراقــي للكو أحــدوالوالیــات المتحــدة األمریكیــة بعــد 

مــن خــالل هــذا هُ دائیتها للنظــام الحــاكم وهادفــًة إلســقاطن كافــة أحــزاب المعارضــة كانــت ُمجمعــًة بعــفـإ

للمصـادر التـي تبنتهـا وكانـت وفقـاً وجماعاتهـا أحزاب وجماعات المعارضة الدعم، هذا ویمكن تقسیم 

:وعلى النحو التالي ةالرابعةنظام الجمهوریداعمة لها خالل فترة 

:سوریا جماعات المعارضة المدعومة من.أوالً 

سـریة،منظمـاتإلـىالعراقیـةالمعارضةفصائلجمیعتحولتالصعوبةشدیدةجواءأظلفي

مــنكبیــراً عــدداً إنحتــىالقتــل،مــنیتهــالحماُمحكمــةدفــاعلیــاتآوضــعفــيفائقــةیــةعناظهــرتوأ

عـننشـقالمُ والجنـاحالیسـاري،البعـثتیـارجانـبإلـىوقفـواوالشیعةسالمییناإلو المعارضةزعماء

،العــربالقــومیینلحركــةكامتــدادالعربیــةاالشــتراكیةوالحركــةالحــاج،عزیــزبقیــادةالشــیوعيالحــزب

العراقیــةالشخصــیاتمــنعــددمــعالصــغیرة،والقومیــةالناصــریةوالحركــاتاألحــزابلــبعضضــافةً إ

ســـوریاإلـــىؤواولجـــوبغـــداددمشـــقبـــینالمتـــدهورةالعالقـــاتوقـــد اســـتغل هـــؤالءللنظـــام،المعارضـــة

.)2003:91الشهواني،(

االخـــتالفمبحكـــ1968عـــامقیامـــهمنـــذالُحكـــمنظـــامضـــدالمعارضـــةبـــدعمســـوریاوقامـــت

البعثمؤسسعفلقمیشیلالعراقفيیتواجدإذوسوریا،العراقفيالُسلطةرجاالتبینالشخصي

الـــرئیسجانــبإلــىیعملــونكــانواالحــافظأمـــینالســابقالســوريوالــرئیسالعیســميشــبليوُمعاونــه

زعـیم الحركـة سـداألحـافظالرئیسالسوریةالُسلطةرأسعلى تواجدالبكر، فیماحسینأحمدالعراقي

عـــاديالمُ العراقـــيللبعـــثالیســـاريالتیـــارتبـــاعألالـــداعم1970تشـــرین الثـــاني16فـــي التصـــحیحیة

مـارسالـذيحسـینصـدامالـرئیسإلـىكثیـراً التعـرضمـننـواتمكّ مأنهـبغداد، حتىفيالُحكملنظام

.الُسلطةنحویتجهمنلكلالتصفیةأسلوبمعهم
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الحـــزبرئاســةاســـتالم صــدام حســینبعــدتمــتالتــيتلــكلتصـــفیةاعملیــاتأبــرزمــن ولعــل

22أثرهـاعلـىمدِ ُعـوأسـوریافیهـامـتاُتهِ مـؤامرةاكتشافعنعلنأحیث،1979تموزفيوالدولة

خاصــةمحكمــةمــامأحوكمــواأنبعـدوزراء،وعشــرةالقطریــةالقیــادةأعضـاءمــنخمســةبیــنهمقیادیـاً 

.1995:64مسلم،(حدادنعیملحزبلالقومیةالقیادةعضوبرئاسة (

:لیبیا جماعات المعارضة المدعومة من.ثانیاً 

لیبیـا نحـوبالتوجـهالعراقیـةالكردیـةوالفصـائلالشخصـیاتبعـضت في مطلـع السـبعینیاتبدأ

إلىداعیاً للتصفیةتعرضهمجراءباألكرادتعلقةالمُ هآراءالقذافيمعمراللیبيالرئیسعرضأنبعد 

العراقیــة المعارضــةبــین أحــزابواالتصــاالتالزیــاراتتنقطــعولــمالكاملــة،الحقــوقعلــىهمحصــول

الناصــریینمــنالعــراقیینالالجئــینبعــضبُمعاونــةنیــت تلــك العالقــاتوقــد بُ اللیبیــة،والقیــادةالكردیــة

السـاداتورأنـرئیسـهازیارةثرأعلىمغادرتهم جمهوریة مصربعدلیبیافياستقرواالذینوالقومیین

المعارضـــةتنظیمـــاتبعـــضأن، وزادت أواصـــر تلـــك العالقـــات حتـــى )2001:27یاســـین،(للقـــدس

لتنظیمـات اِبتسـمیةسـوةً أالشـعبیةاللجـاناسـمفاختـارتالفرعیـةتشـكیالتهاسـماءأتغییـرعلىاقدمت

.اللیبیة 

:یراني اإلالِنظامجماعات المعارضة المدعومة من.ثالثاً 

قبـــة الثمانینیـــاتحُ خـــاللَ العـــراقداخـــلالمتـــدهورحـــرب العراقیـــة اإلیرانیـــة والوضـــعحالــة النَّ إ

تلـــك ضـــة، فوجـــدتعارِ المُ وحركـــاتالتنظیمـــاتلـــكیرانـــي لتِ اإلالِنظـــامامكانیـــة اســـتیعابعـــنأســـفرا

الفتـرةهـذهوخـاللالعراقیـة،السیاسـیةالحیـاةعلـىتأثیرهالتحقیقمناسبةفرصةً یرانإالجماعات في

وغیـــرحــزبیینسیاســـییندینیــینقــادةظهـــورمــعســریعاً نمـــواً جدیــدةدینیــةوأحـــزابت حركــاتِهدَ شــ

المنتمـینمـنخصبـاألواسع،نطاقعلىوتتردالسیاسیةاألوساطفيتبرزسماؤهمأخذتأحزبیین

نیسـانمنـذالعـراقداخـلوالضـرباتظل التنظیم یواجه المشاكلأنبعداإلسالمیةالدعوةحزبإلى
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مكانیــة تحقیــقبالحــد مــن إالتــي ســاهمتالحاكمــة للُســلطةالتابعــةاألمنیــةقبــل األجهــزةمــن1979

.)2007:152الزبیدي،(العراقالُحر داخلوتحركهالنجازاتهالتنظیم

اإلســالمیة، للثــورةاألعلــىالمجلــسبــان حربهــا مــع العــراق تأســیست الســاحة اإلیرانیــة إشــِهدَ و 

وخلفـهسـمهبارسـمیاً ناطقـاً الحكـیمبـاقرمحمـدالسـیدحینهـاوكـانالهاشميحمودمالسیدأوالً رأسهفت

كمـا یرانـي،اإلالِنظـاممـنوالسیاسـيالمـاديبالـدعمهـذا المجلـسبعـده، وحظـيمـنالمجلـسبرئاسة

رى الجــیش العراقــي خــالل حربــه مــع إیــرانســُبنیــت مــن أكبیــرةنظامیــةعســكریةقــوةالمجلــستبعــت

والسـالحبالمـالمباشـریرانـيإباسـنادو العراقیـةالقـواتضـدمعـاركفخاضـت،بـدرفیلـقاسمحملت

.2000:151العجلي،(العراقیة اإلیرانیةالحرببانإ (

فـــي نهایـــةردیـــةوالكُ یةنّ الُســـاإلســـالمیةبعـــض الحركـــاتمـــا تقـــدم فقـــد ظهـــرتباإلضـــافة إلـــى

وسیاســــیةتنظیمیــــةنجــــازاتإحقیــــقتمــــنثمانینیــــات القــــرن الماضــــي، وتمكنــــتومطلــــعالســــبعینیات

الُسلطةعارضة في مُ امتهوزعحزب الدعوةاحتكاركسرتالتيسالميإالالعملنظمةكمُ ،وعسكریة

.)2007:153الزبیدي،(الحاكمة 

:الخلیج العربيجماعات المعارضة المدعومة من دول.رابعاً 

دولنحـوبالتوجـهالعراقیـةضةالمعار اطرافقامت1990عامللكویتالعراقياالحتاللبعد

المواجـــهعالمـــياإلللصـــوتالخلـــیجدولحاجـــةمقابـــلالمالیـــة،للمســـاعداتلحاجتهـــانظـــراً الخلـــیج

لضـــربه، فوجـــدتالغربیـــةالـــدولمـــعونابالتعـــالخلـــیجلـــدولواتهامـــهتظلمـــهفـــيالعـــراقروحـــاتلطُ 

دانــةاإلبیانــاتصــدرتفأ،قادمــةبفواجــعكونــه ینــذرصــوتهاظهــارإلفرصــةً الحــدثفــيالمعارضــة

النشــــاطاتمــــنإلــــى ممارســــتها عــــدداً ضــــافةإالبالعراقیــــة،القــــواتإلــــى انســــحابودعــــتلالجتیــــاح

الـدوليالجـواسـتثماراألحـزابهـذهولـتافحالكویـت،مـعتضـامنةالداعمة والمُ والسیاسیةاالعالمیة

لتوحیــد صــفوفها فقــد تمــتاً یوالسیاســي، وســعالمــاديالــدعمشــكالأبعــضمــنواالســتفادة،المــواتي
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ردیــة فقــدالكُ األحــزابمــاأســوري،یرانــيإبتــدخلالمتنافســةالجماعــاتبــینالقائمــةالخالفــاتتصــفیة

یخـوضالعـراقأنطالمـابغـدادضـدالتحـركرفـضعلـىیقـومموحدموقفتبنيالبدایةفيولتاح

.2001:92علي،(الدوليالتحالفضدحرباً  (

:األمریكیة عارضة المدعومة من الوالیات المتحدةجماعات الم.خامساً 

مبـرمجمـنهجوفقتنظیمي استخباريسیاسيمطلع التسعینیات بطابعالعمل األمریكيتجلى

عـــنالمتحـــدةدارات الوالیـــاتإلـــدىالمعلومــات الواضـــحنقـــصلتغطیـــةومســـتمرثابـــتلكنـــههــادئ،

مـــنبعرضـــهقامـــتوِلمـــاالمعارضـــةقـــوىعـــض بلتوجهـــاترهینـــةً فعالهـــاوأقراراتهـــاالعـــراق، فكانـــت

التســلیحیة خاصــًة بعــد خروجــه كقــوة مكانیاتــه العســكریة و العراقــي مــن حیــث إالِنظــامعــنمعلومــات

الـوطنيالمـؤتمررئـیسدور، وجـاء)2001:50یاسـین،(یـران لیمیة ال یستهان بها من حربه مع إقإ

الِنظــامیشــكلهُ أنمكــن الــدور حــول مــا یُ هــذامــارسمــنأبرزكــالجلبــيالهــاديعبــدأحمــدالعراقــي

الِنظــــاممقــــدرة ِبحجــــةالعراقــــي مــــن خطــــٍر علــــى جیرانــــه أو علــــى المصــــالح األمریكیــــة فــــي المنطقــــة 

.التسلیحیة 

ســـقاطإفـــيالمتحـــدةالوالیـــاتعلـــىاالعتمـــادأنبشـــلـــدى المعارضـــةالمتبلـــوراالجتهـــادوكـــان

فـي البدایـة بتهیئـةالمسـانددورهـاحـددتة األمریكیـةاإلدار إنحیثوالصواب،للخطأمحتمالً الِنظام

بسـببالشـعبيحالة التذمرُمستغلةً ،الُسلطةالمناسبة لتمكین المعارضة من االستیالء علىاالجواء

كتحـرُ دنـىأتحقیـقإمكانیـة فـيالمعارضـةولـم تـنجحالـداخل، مـنیاً الدولي لمساندتها شعبالحصار

القــــــــوى تلــــــــكطـــــــرافأبــــــــینوالنزاعــــــــاتالخالفـــــــاتجــــــــراءلــــــــكوذ،الِنظـــــــامعلــــــــىللتــــــــأثیرجـــــــدي

.)2009:344الصمانجي،(
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جاهدًة ستعملاإلدارة األمریكیةأنَّ على 1998تشرین الثاني15فيكلینتونتصریحفجاء

العراقي الشعبحقوقتحترمجدیدةفیه حكومةتيتأالذيللیومیتطلعٕانهو العراقيالِنظاملتغییر

المادي والعسكري للمعارضة دعمهامنوعززتالعراقتحریرقانوندارتهإعتعه، فشرّ قممنبدالً 

.)2000:127ارنوف،(مریكا روبا وأمن خالل فتح معسكرات تدریبیة للعراقیین في أو 

أیلــول ومــا تعرضــت 11اث أحــدبــن لقیــادة اإلدارة والدولــة األمریكیــة، وُبعیــد وباســتالم بــوش اإل

العراقـي فـي الِنظـاملوع إلـى احتمالیـة ضـشارت اإلدارةلمتحدة من اختراق أمني كبیر، أإلیِه الوالیات ا

العراقـي علـى الِنظامخذت اإلدارة بزیادة نشاطاتها ضد حداث، فوضعته ضمن محور الشر وأتلك األ

الِنظـامكسـب التأییـد فـي تمریـر قراراتهـا ضـد لـًة و اصعید دولي منفرد أو من خـالل اُألمـم المتحـدة مح

.واستحصال المشروعیة الدولیة لعملها العسكري 

نمـا العراقـي وفصـائل المعارضـة فقـط وإ الِنظـامبـین وفي تلك المرحلـة لـم یعـد الصـراع مقتصـراً 

هذا الصراع وارتضت تلـك الفصـائل أنقحام الوالیات المتحدة كجزء أساسي فينجحت المعارضة بإ

ـــى  مـــار جـــراء التـــدخل األمریكـــي مـــا ســـتجنیه مـــن ثِ تتحـــول إلـــى منطقـــة الظـــل األمریكـــي معتمـــدًة عل

ك المباشر، فزادت اإلدارة األمریكیة مـن تحركاتهـا السـاعیة لتوسـیع التحـالف العسـكري الـدولي المشـتر 

لغــزوخططاتهــامُ لتنفیــذورةاالمجــالــدولقواعــدفــيالعســكريمــن تواجــدهاتعــززخــذتفــي التنفیــذ، وأ

اء ٕانهــو قواتهــااجتیــاحبعــدغیــر المشــروع للعــراقباحتاللهــاذلــكلتتــوجالحــاكمنظامــهســقاطوإ العــراق

.)195-2003:193ي،را(2003نیساننظام جمهوریته الرابعة في التاسع من
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لســنواتبفاعلیــةللعـراقالبعــثبحكـمتمثــلالرابعـةالجمهوریــةنظـاممیــزمـاأنَّ الباحــثویـرى

الشــعببأوســاطصــولهأفكــار حــزب البعــث وألنشــرالفّعــكعامــلالسیاســیةالرمزیــةمــنســتاروراء

البعثیــین،لــدىالسیاســيالــوالءحالــةوازدیــادالعســكریةجــازاتألنابــینالهــامالتبــایننتیجــةالعراقــي،

طیلــةبهــمتلّمــأالتــيالقاســیةالظــروفجــراءالشــعببنــاءأعلــىالمســتقبلمــنالخــوفســیطرفیمــا

ألحــزابوجــوداً العراقیــونفیهــاعــرفالمســتمرةرئالطــواحالــةوالعــیش فــي،عامــاً نوثالثــیالخمســة

مـنصـفحاتالمرحلـةفـي تلـكالعـراقتـاریخوأصبحأو تكتالت،انشقاقاتتشِهدَ معارضةسیاسیة

ومـاالُمجتمـععلـىواضـحبشـكلثـرتأنتائجمنإلیهِ التوماة،یرانیاإلیةالِعراقالحربجراءالماآل

العــراقاحــتاللبعــد1991عــاممطلـعاثأحــدمــنتالهــامــاو واقصـادیة،معنویــةخســائرمــنسـببته

كبیـرة أثقلـت كاهـل الشـعب بـدیونالعـراقكاهـلثقلـتأومادیـةعسكریةخسائرمنخلفهوماللكویت

صــفحةبفــتح2003نیســانفــيالِنظــامســقاطإبعــدمــابمرحلــةمــلیأنأالــبعضدفــعممــا،والدولــة

والشــعبالــوطنحــبشــعارتحــتاألیــاديكــلفیــهلتعمــســتقلمُ دیمقراطــيعــراقأجــلمــنجدیــدة

لهــا،الشـدیدالزحـاموسـطالمعقـولغیـراألحـزابعــددرةكثُـمـنبالتقلیـلمـلاألمـعالمبـادئ،وسـیادة

بسـببمـرارةً شـداألالصـراعاتمنمرحلةفي العراقفدخلالسفنتشتهيالبماالریاحجاءتولكن

هـذه األحـزابمـنالـبعضتمـاءانو ،للُسـلطةیاً سـعقیاداتهاینبالدامیةوالتصفیاتالحزبیةالمنافسات

أنولـتا، فحالُحكـمبـان فتـرة ُمعارضـتها لنظـام إِتلك الجهات كنف تها في بسبب نشأخارجیةلجهات

لوتحـوّ خـدمتها،فـيتصـبلمخططاتوفقًا الجهاتتلكما ترسمهمعیتماشىالعراقمسارتجعل

الُمجتمـعالحیـاتي لقواعـدالتعامـلعلـىتنسحبثارهآبدتالذيطائفيالبالتحزُّ حالة منها إلىقسم

.هلیةاأللحربلمستمراً مشروعاً من العراقلیجعلبانفجارهددةً مُ 
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الملكـيالعهـدینفـيالسیاسـیةاألحـزاببـینواالختالفالشبهأوُجه:الثالثالمبحث

والجمهوري

ا ركــن أساســي مــن إنهــالــنظم الدیمقراطیــة، كمــا مســتلزماتأحــدعــدُّ تعــدد األحــزاب السیاســیة یُ 

.التي ال یمكن تصور قیامها من دون تلك األحزاب السیاسیة األنِظمةأركان بناء تلك 

دوار التي تقوم بها والوظائف التـي تؤدیهـا فـي األحزاب السیاسیة واختلفت في األوقد تشابهت

كجــوهر أساســي لوجــده، فهنالــك أحــزاب قامــت الــدیمقراطيالِنظــامالحیــاة السیاســیة فــي أي بلــد یعتمــد 

جـواء االنتخابـات یًا بحیث نمت وتكاملت في أمن رحم المجالس النیابیة المنتخبة وكان انبثاقها طبیع

لــم یكــن ظهورهــا علــى الســاحة السیاســیة مــن أخــرىلحیــاة الدیمقراطیــة، وهنالــك أحــزابوالبرلمانــات وا

تـم تناولهـا ضـمن الحیـاة السیاسـیة فـي العـراق أخـرىألسباب ضم الحیاة البرلمانیة، بل جاء قیامها خِ 

.الُمعاصر

:وستعمل الدراسة على بیان ذلك التشابه واالختالف في هذا المبحث عبر مطلبین هما 

والجمهوريالملكيالعهدینفيالسیاسیةاألحزاببینالشبهأوُجه:المطلب األول 

والجمهوريالملكيالعهدینفيالسیاسیةزاباألحبیناالختالفأوُجه:المطلب الثاني 
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والجمهوريالملكيالعهدینفيالسیاسیةاألحزاببینالشبهأوُجه:المطلب األول 

كانـــتســـواءعدیـــدةمـــورأفـــيوالجمهـــوريالملكـــيالعهـــدینفـــيالسیاســـیةاألحـــزابتشـــابهت

فــياألحـزاببـینالتشــابههـذاهـرظلحـدة وقــد مُ أوسـالمیةإیمینیــة،أویسـاریةحاكمـة،أومعارضـة

ن الفكریـة، وإ االتجاهـاتمنعددبینتتوزعكانت كونهاالتسمیاتوفيوالجمهوريالملكيالعهدین

تعیین هذا االتجاه یمیـز ذلـك الحـزب عـن غیـره مـن األحـزاب، وبصـورة خاصـة التمییـز بـین األحـزاب 

ـــة التـــي تقـــوم علـــى أســـاس فلســـفي معـــین یعبـــر عـــن مصـــا ـــة مـــن الطبقـــات الجماهیری لح طبقـــة معین

االجتماعیــة، واألحــزاب الهیكلیــة التــي ال تعبــر عــن مصــالح طبقــة معینــة بــل تتنــاول مصــالح جمیــع 

.1984:97خلیل،(الطبقات والفئات االجتماعیة  تلك االتجاهات الفكریـة یمكـن الوقـوف همأومن )

:عند اآلتي 

مي في هیكلها التنظیمي مـن خـالل اتباعهـا سالتتشابه أحزاب االتجاه اإل:االسالمياالتجاه.1

یـاً یاهـا ومنظماتهـا الحزبیـة تـرتبط خیطل الخیطي السري، الذي یجعل من خالألسلوب االتصا

بشــــخص معــــین دون معرفــــة الخیــــوط التنظیمیــــة لنشــــاطات بعضــــها، وهــــذا األمــــر نــــاتج مــــن 

اتهـا االحترازیـة كلمـا جراءتـزداد إ، إذالُسـلطةالظروف المحیطة بتلك األحزاب ومـدى عالقتهـا ب

أحزابـــاً الملكـــيالعهـــدخـــاللقامـــتالسیاســـي القـــائم فـــي الـــبالد، وقـــد الِنظـــامســـاءت عالقتهـــا ب

قامــتحینمــاالسیاســیةالســاحةعلــىواضــحبشــكلوتبلــورتوكردیــةوشــیعیةســنیةســالمیةإ

جمعیةتشكلت، حیث البریطانياالحتاللقواتلمواجهةالشعببناءأمنكبیرةعدادأبتنظیم

یســـتهدفســـريســـالميإتنظـــیمكـــأول1918عـــامشـــرفاألالنجـــففـــياإلســـالمیةالنهضـــة

مــرآمارشــالالكــابتنقتــلمــنالجمعیــةوتمكنــتعارمــة،ثــورةتنفیــذعبــرالبریطــانياالحــتالل

.النجفمدینةفيالبریطانیةالحامیة
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اإلدارةقیـامبعـدهاجـرى، و لنجـفاثورةخفاقإلأدىالبریطانیةللقواتالشرسالتصديأنَّ الإ

غفلـــةنتیجـــةذلـــكفــيونجحـــتاالنســـحابعلـــىســالمياإلالتیـــارلـــدفعبـــالتخطیطالحكومیــة

عاً و فر حزب التحریر قامأكما، )2001:46علیوي،(الشعببناءأوعيوسطحیةاالسالمیین

خـذ فأ،میةاإلسـالخـوةاألجمعیـةجانـبإلـىكبیـرسـالميإتحـركلـهكـانحـاء العـراق، و أنفي 

التــي كانــت خــرىاألالعراقیــةالسیاســیةلقــوىاصــفوفعلــى ویتقــدمیتعــاظمســالمياإلالتیــار

.)1977:199الجبوري،(حینذاكموجودة 

فـــينشـــغالهاالوذلـــك،السیاســـیةالتوعیـــةفـــيهـــا دور وتتشـــابه أحـــزاب هـــذا االتجـــاه فـــي غیـــاب

كما ،حصراً ا هئعضاألالمركزيلتثقیفابعلمیاتقیامهاأووالمناصب،الُسلطةعلىالصراع

ثالثینیـاتحقبـة الفـيببغـدادلهـافرعـاً سسـتأحیـث،المسلمینخواناألجماعةهو الحال مع 

بـارزنشـاطفیـهلهـمكـانوقـد1949عـامفـيالإلتأسـیسلالالزمـةجازةاإلعلىیحصلواولم

.1948عامفلسطیننكبةحصولجراء

ـــد تالجمهـــوريالعهـــدفـــيمـــاأ ُبنیـــتوالـــذي1960عـــام العراقـــيســـالميالغالحـــزبســـسأفق

ــــىمناهجــــه ــــاةمشــــاكلعالجــــةمــــع الســــعي لمُ اإلســــالمیةُأســــس التعــــالیمعل االقتصــــادیةالحی

اإنهـیقـالالبعقلیـةتعـالجأنیمكـنواجتهـاداتلنصـوصتخضـعأنبـدالالتيواالجتماعیة

عبــاراتوتحمــلغامضــةكانــتاإنهــفالُحكــملنظــامعــن نظرتــهمــاالعصــر، أروحتماشــيال

اجتماعیــــةمشــــاكلمــــنمعاناتهــــابســــببالشــــعبأوســــاطبــــینتقبلــــهعــــدمكــــانلــــذلكمــــةاع

.)10-1960:2االسالمي،الحزبمنهاج(حلوالً لهاالحزبیضعلموسیاسیةواقتصادیة

مـنعدداً دمتقحیثالملكي،الُحكمنظامخاللمحدوداً وجودهكانأنبعدالتحریرحزبماأ

نــذاك لكــونآالطلــبرفضــتالداخلیــةوزارةأنَّ الإالتأســیسبطلــب1955فــي عــامأعضــائه

فــيالخطــبعلــىومقتصــراً ضــعیفاً الحــزبنشــاطفأصــبحثــوري،انقالبــيتكتیــكذاتأفكــاره
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قــادة هــذا الحــزب ، حیــث عــارض1958عــامالجمهــوريالِنظــامقیــاملحــینالجوامــعمــنعــدد

المؤسســـــین فـــــيهُ أعضـــــائلحـــــین قیـــــام ذلـــــكبعـــــدتالشـــــىأنـــــهُ الإاألولـــــىةالجمهوریـــــنظـــــام

الحـــزب حیـــث كـــان یســــعى جـــازةإلالداخلیــــةوزارةخـــر إلـــىآطلـــببتقـــدیم1960ُشـــباط21

تحقیـق نوإ الُمجتمـعفكـرًة لبنـاءاإلسـالمیةالستئناف الحیاة السیاسیة اإلسالمیة وحمل الـدعوة

علــىویعمــلاالســالمیتبنــىالحــزبأنَّ ، وحیــثالُحكــمال بتســلمم إأن یــتال یمكــن الغایــةهــذه

ومنـعووحـدتهاالـبالداسـتقاللهدافـه لتحقیـقمـن خـالل أكان یسعىإنهفالُمجتمعفيتطبیقه

.1989:183علي،(علیهاجنبیةأسیطرةأي (

المجتهـدیننالـدیرجـالأحـدبیـتفـيالتأسیسـياجتماعهعقدفقداإلسالمیةالدعوةحزبماأ

والمفكـــــرینالعلمـــــاءمـــــنعـــــددبحضـــــور1957تشـــــرین األول12فـــــيالنجـــــفمدینـــــةفـــــي

التحضــیریة لــه،االجتماعــاتیــدیرالصــدربــاقرالســید محمــدوكــان،اإلســالمیةوالشخصــیات

فــياإلســالمیةالُحكومـةقیــاممشــروعیةهـيینالُمجتمعــعلــىرحـتطُ قضــیةأولكانــتحیـث

الفعلـينشـاطهالحـزب، وبـرزهـذاتأسـیستـموعنـدهاللشیعةعشرنيالثاماماإلغیبةعصر

الثقافةنشرالحزبواستهدف،سابقاً لهالتطُرقتمكماالرابعةالجمهوریةنظامعارضعندما

للشــیعةاألعلــىالــدینيالمرجــعمــنحوقــدلالســالم،المنــاهضالفكــروتفنیــداإلســالمیةالدینیــة

الحكـیمالسـیدحزب الدعوة موقـفلمناصرةالحزب، وذلكى هذاإلتأییدهالحكیممحسنالسید

.)2000:111العجلي،(البعث حزبقادهالذيالثانیةالجمهوریةحكمنظاملقیامالرافض

خاصــةالرابعــةالجمهوریــةقیــامعنــدلحــزب البعــث واشــتدتتنظــیم الــدعوةمعارضــةواســتمرت

مطلـع نیســان مــن فــيالهــدىبنـتوشــقیقتهالصــدربـاقرمحمــدالســید عـدامبإالِنظــامقیــامبعـد

، ووفقـتالُسـلطةعلـىالقـابضالحاكمللنظاموقادتهالدعوةحزبتصدىعندها،1980عام
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لكن 1966عاماألولىیاهاخالتشكیلتبدأالتيسالمياإلالعملمنظمةالدعوةجانبإلى

.یران إفيمیةاإلسالالثورةاندالعبعد1979عاماالاسمهاعنیعلنلم

بــان حربهــا مــع داخــل الســاحة اإلیرانیــة إاإلســالمیةللثــورةاألعلــىالمجلــستأســیسهــذا وجــرى

وأعضـائه وأصـبحتلكـوادرهمـؤتمراتعـدةوعقـديیرانـاإلدعمالـالمجلـس بحظـيالعراق، وقـد

قیةالعراالقواتضدمعاركبدر خاضتفیلقاسمحملتكبیرةشبه نظامیةعسكریةقواتله

.)2000:151العجلي،(اإلیرانیةالعراقیةالحرببانإ

وكـان سالمییناإلالمثقفینمنعددمن1987عامتشكلتفقدالكردیةاإلسالمیةالحركةماأ

العـامالمرشـدالحركـةرمـوزأبرزمن وكانالكردیة،والمدنالقرىفيمنتشرةعسكریةقوةلها

.عثمان عبد العزیز المال

القومیـةحركـة:همـاقسـمینإلـىالقومیـةالعراقیـةالسیاسـیةاألحزابتنقسم:القوميتجاهاال .2

نهـاأالإقسـاماألهـذهمـنقسمكلداخلوالحركاتاألحزابوتتشابهالكردیة،والحركةالعربیة

:التالیةاألحزابنشطتحیثمختلفتین،قومیتینتمثلكونهافيتختلف

الجــدیرومــنخاصــة،یدیولوجیــةكآالعربیــةالقومیــةفكــرةمتبنــوهــم:یــةالعربالقومیــةحركــة.أ

الناصــریةالحركــة:همــارئیســینخطــینحــولتمحــورتالعربیــةالقومیــةالحركــةأنبالــذكر

فوریـةبوحـدةویطـالبونمنهجـهالتبـاعوالـداعونالناصـرعبـدجمـالمـةالزعالمؤیـدونوهم

الناصــر  عبــدبزعامــةالمتحــدةالعربیــةوالجمهوریــة،الثالثــةالجمهوریــةعهــدالعــراق فــيبــین

.)1980:312شیال،(

بزعامـةاالربعینیـاتمنتصـفسـوریافـيتأسیسـهتـمالـذياالشـتراكيالعربـيالبعـثوحزب

جمیـعفـينشـاطوكـان لـهالعیسـمي،وشـبليالبیطـارالـدینوصـالحعفلـقمیشـیلمـنكل

الثانیـةالجمهـوریتینفـيالُسـلطةاسـتالمكـن مـنتمحیـثالعـراق،وخصوصـاالعربیـةالدول
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ســالیب تنظیمیـة تتشـابه مـع عــدد مـن األحـزاب السیاسـیة القومیــة والرابعـة، وقـد اتبـع البعـث أ

الحـــزب القومیــة علـــى ، وذلـــك عبــر وجـــود قیــادات محلیـــة وطنیــة تـــرتبط بتنظیمــات خــرىاأل

قطـار تلـك التنظیمـات فـي األالقومیة على قطار العربیة حیث تشرف القیادة مستوى بقیة األ

العربیــة، ولتلــك التنظیمــات فــروع تــرتبط بهــا ُتمثــل المحافظــات المكونــة للقطــر العربــي، أو 

، وتتشـــعب مـــن یاً أو عســـكر یـــاً أو عمالیـــاً للقطـــاع المهنـــي الـــذي تنشـــط فیـــه ســـواء كـــان فالح

ي، قضـیة والنـواحخرى إلى فرق ناشطة ضـمن منـاطق األالفروع شعب حزبیة تنقسم هي األ

الُحكــموجــرى اعتمــاد هــذا الهیكــل التنظیمــي للحــزب فــي العــراق علــى حــد ســواء فــي نظــامي 

.الملكي أو الجمهوري 

انتهاءبعداثحداألسطحعلىالكردیةللحركاتالحقیقیةالبدایةظهرت:الكردیةالحركة.ب

احتجاجــاً الســلیمانیةفــي1923عــامالحفیــدمحمــودالشــیخثــارإذالثانیــةالعالمیــةالحــرب

ـــة،المنطقـــةفـــياألوضـــاععلـــى ـــارالكردی ـــیعلن1930عـــامفـــيأخـــرىمـــرةوث انفصـــالل

بالهویــةتهــتممطالــبالحركــاتمــنالعدیــدقــدمتكمــاقیادتــه،تحــتالعــراقعــنالســلیمانیة

مصــطفىالمــالقیــادةتوحــدت تلــك الحركــات تحــتربعینیــاتاألعقــدرد وخــاللللُكــالقومیــة

بغـداد حیـث تمكنـوا فـيالمتعاقبـةالُحكـمأنظمـةضـدالبـارزانيالتمـردروقـد اسـتمالبارزاني،

النصـــوصأغلـــببتنـــاولنیكُمـــهـــاأبرز وقویـــة كبیـــرةمكاســـبعلـــىخاللهـــامـــن الحصـــول

واألكــرادالعــرببكــونتتعلــقمســتقلةمــادةعلــىالجمهــوريالعهــدفــيالصــادرةالدســتوریة

.52-2000:51التقریر،نشرة(العراقي الوطنفيشركاء (

أولعقــدالــذيالعراقــيالشــیوعيالحــزبیــدعلــىهتأسیســبدایــةتجــاء:الماركســياالتجــاه.3

الثـامن مـنفـياالسـتعمارمكافحـةلجنـةجمعیـةتأسـیسخاللـةتـمبغـدادفيلهفعلياجتماع

.)1996:83بطاطو،(لجمعیةلعاماأمیناً فلیحعاصمانتخب، حیث 1935عام آذار
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القیـاديعـدامإهمهـاأكـانحـادةانتكاسـاتعـدةمـنعملهمراحلخاللالحزبهذاىعانوقد

.1949ُشباطفيخرىاألالعناصرمنوثالثةسلمانیوسف

فیمـاعملیـات،مـنرافقهـاومـا*الشـوافبثـورةالمتمثلـة1959عـامالموصلاثأحدجاءتثم

اً لحــادإ و اً كفــر يالشــیوعكــرفِ الفیهــادَّ وقــد َعــالحكــیممحســنالســیدالــدینيالمرجــعفتــوىكانــت

1963عــاملهــاتعــرضالتــيالدمویــةاثحــداألإلــىباإلضــافة،القویــةاالنتكاســاتمــنواحــدة

الشـیوعيالحـزب تعـرضكمـا، )2000:42العجلـي،(الرابعـةالجمهوریـةنظـامرجـالیدعلى

حتـى 1967ولغایـة عـام1942عـام منابتداًء ثالثالعقودالمدىعلىكثیرةانشقاقاتإلى

.هتنظیماتداخلكبیرانشقاقفیهاوكانالتان إاثنأوسنةتمرتكدلم

عامفيفالشو ابالوهاعبدلعقیدادةابقی،يسماقالحكمالضدوكركوكلموصلامدینتيفيقالعر افيمتاقحركة:ف الشو اثورة *

ناكلتياصبالمنابُأمةلهاتاحیلصالاحصرمحأولةو لحكمالیدامقعلىقاسمسیطرةضدلثورةاجاءتو ،1959

األحزابربةامحعلىعملحیث،عالدفاووزیرءالوزر اسةاورئحةلمسلاتاللقو مالعائدالقامنصبوهيایشغله

.لحكمهرضینالمعاو لقومیةا
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والجمهوريالملكيالعهدینفيالسیاسیةاألحزاببیناالختالفأوُجه:المطلب الثاني 

لخــالالعراقیــةالسیاســیةالســاحةفــيالناشــطةالسیاســیةألحــزاببــین اعدیــدةبــرزت اختالفــات

:یليفیمایبرزهمهاألعلوالجمهوريالملكيالُحكمنظاميعهدي

من المشـكالت المهمـة التـي تواجـه العملیـة السیاسـیة هذا مبدأعدُّ یُ :للُسلطةالسلميالتداول.1

شـكلیةمارسـةمُ علىالملكيالعهدخاللاألحزابحصلتفي العراق الملكي والجمهوري، فقد

ـــة ـــذياألمـــرلنســـبیة،اوالحریـــةللدیمقراطی ـــىعكـــسأنال ولاوتـــدالسیاســـياالســـتقرارحالـــةعل

دورلهـاكـانقیادیـةشخصـیاتبوجـودتتمتـعكانـتالتيالحاكمةاألحزاببینسلمیاً الُسلطة

الجمهــوريالعهــدخــاللالسیاســیةاألحــزابتحصــللــمفیمــاالعراقــي،الــوطنيالُحكــمفــيبــارز

وصـــلالشـــدیدوالضـــغطالقمـــعحالـــةمـــنتعـــانيانـــتوك،الدیمقراطیـــةالممارســـاتتلـــكعلـــى

فــيالواضــحالتــدهوربعــدالعــراقفــيالجاریــةالسیاســیةاثحــداألتطــوربفعــلالُعلیــامراحلــه

سـنواتثمـانيدامـتطویلـةحـربفيالبالدودخولالكردیة،المشكلةلحلالمتبعةالسیاسات

ي فـي العـراق الجمهـوري إلـى تـردّ ةللُسـلطیران، ویعود سـبب مشـكلة عـدم التـداول السـلمي إمع

بادل ولجوء الطرفین الحاكم والمعارضة وتوجه تلك العالقة نحو العنف المتالِنظامالقة بین العِ 

ســالیب غیــر دیمقراطیــة فــي حســم الخالفــات السیاســیة، وتحویــل المنافســة إلــى إلــى اســتعمال أ

ماط أنإلى شیوع یاً تدریجصراع دموي تستخدم فیه وسائل العنف المتصاعد، األمر الذي أدى

تـــم مـــةاســـالیب ســـلبیة هدّ ، وانتشـــار أالُمجتمـــعســـلوكیة داخـــل جدیـــدة مـــن المفـــاهیم والظـــواهر ال

قالبیة أصبحت في أنها عبر مراحل من العمل السري والعنف المسلح المفضي لُمحاوالت بناؤ 

فـــــــــي الـــــــــبالدهامـــــــــن ثقافـــــــــة حیـــــــــاة البنیـــــــــة االجتماعیـــــــــة وأســـــــــلوبمراحـــــــــل عدیـــــــــدة جـــــــــزءاً 

.2001:192یاسین،( (
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العراقـــي مـــن قبـــل بعـــض الُمجتمـــعن هـــذه القـــیم والعـــادات والظـــواهر التـــي تـــم فرضـــها علـــى إ

السیاسـي والمعارضـة الِنظـامالسیاسیین خلقت عالقة تصادمیة مشحونة بالعنف والصراع بین 

.تسلطة الحزبیة تطورت اتجاهاتها لتوجد معالم الشخصیة الدكتاتوریة الفردیة المُ 

العمــــلریــــةبحُ الملكــــيالعهــــدخــــاللالسیاســــیةاألحــــزابعــــتتمتّ :السیاســــيالعمــــلحریــــة.2

بإنشـــاءســـمحالـــذي1922لســـنةالجمعیـــاتقـــانونصـــدوربموجـــبوذلـــكالعلنـــي،السیاســـي

لــى أو التــي كانــتالعلنیــةاألحــزابمــنكبیــرةعــدادأتشــكیلبموجبــهوتــمالسیاســیة،األحــزاب

مــنالسیاســیةبالحیــاةلتســاهمبعــدفیمــاوتطــورتالبریطــانياالحــتاللمــنالــتخلصیاتهــاغا

.انتخابیةدوراتمنتبعهاوما1924لعامالنیابیةباالنتخاباتالمشاركةخالل

فـيالإالسیاسـیةلألحـزابقانوناً المتعاقبةالجمهوريالُحكمأي من أنظمةُتصِدرلمحینفي

إصداره وكان،1991لسنة30رقمالقانونالرابعةالجمهوریةمنظاالتسعینیات، فاصدرعقد

.2003عامالعراقواحتاللالِنظامانتهاءحتىبهالعملیتمحیث لمشكلیاً 

فــيعلنــيدورأيممارســةالجمهــوريالعهــدفــيالسیاســیةاألحــزابحــقمــنیكــنلــموعلیــه

أولجـراءإبعدالإینبثقلمالذيالبرلمانخولبدیاً نهائلهایسمحولمللبالد،السیاسیةالحیاة

مرشـحاً 840تنـافس فیهـاإذ1980ُحزیـران20فـيالرابعـةالجمهوریةفيتشریعیةانتخابات

االشـتراكي ولكـنهم كـانوا العربـيالبعـثدائـرة حـزبخـارجكـانوا مـنبعضـهممقعداً 250على

%75بنسبة فیها حزب البعثوفازطالق من الحاصلین على تزكیة الحزب الحاكم، على اإل

فــي التشــریعيللمجلــسأول انتخابــات1980أیلــول19فــيجریــتأثــمجمــالي المقاعــد،إمــن 

.بغدادفيالحاكمللنظامالموالیةالكردیةاألحزابفیهاشاركتالذاتيالُحكممنطقة
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الملكـيالعهدفيطةللُسلالمعارضة والموالیة األحزابمارست:الحزبيالعملممارسةلیةآ.3

وتنظیمـيوسیاسـيمـاليدعـمعلـىتحصـلا لـمأنهـكمـا،العـراقداخلمنالمختلفةانشطتها

الجمهـوريالعهدالمعارضة ومؤیدیها فيعموم األحزاباضطرتخارجیة، فیماجهةأیةمن

كمــاالبلــد،بنــاءألواللجــوءالهجــرةمــن بطــش الدولــة، فبــرزت حــاالتخوفــاً العــراقمغــادرةإلــى

السـیماأوروبیـةأوعربیـةدوالً قاصـدینالعـراقلتركالملكيالعهدرجاالتمنالعدیداضطر

فـيهمأبناؤ تربىالسابقین للعراق فقدالسیاسیینمن فصیلةولكونهموامریكا،المملكة المتحدة

طوانشـللعـراق، لـذلكالداخلیـةالتطـوراتتتبعیواصلواأنالطبیعيمنوكانسیاسیة،بیوتات

.البالدخارجوحركاتأحزاباً وشكلواالسیاسیةاألوضاعتفاقمبعد

قیـامبعـدالماركسـیةالمیـولذووهومنتسـبو العراقيالشیوعيالحزبقادةمعظمالبالدكما ترك

قتــاالً منــاطقهمتشــِهدَ رد بعــدمامــع الُكــحــدثتذاتهــاوالحالــة،1963عــامالثانیــةالجمهوریــة

لحّمـالـذياألمر،المتصارعةالكردیةاألطرافبینأخرىو ،تارةالحكومیةتالقوامعیاً ضار 

.مناآلالعیشعنبحثاً مناطقهملتركردستانكُ منطقةهاليأ

أو تشـریدقتلألعمالالملكيالعهدخاللاألحزابتتعرضلم:السیاسیة لألحزاباالنتماء.4

عــامنقــالباقــادةوبعــضالعراقــيیســارالقطــابألهــاتعــرضفردیــةحــاالتعــدالعناصــرها،

التعـــذیبمـــورسفقـــدالجمهـــوريالعهـــدفـــيمـــاالكیالنـــي، أعـــاليرشـــیدمجموعـــةمـــن1941

عقوبـةالرابعـةالجمهوریـةفرضـتكماللحكم،المناهضینوالتهجیر للسیاسیینوالحبسوالقتل

حـزبأليهتمـاؤ انیثبـتمـنكـلعلـى،1975لسـنةالعراقيالعقوباتقانونبموجباإلعدام

علیهـاعاقـبُ یُ جریمـةً الـدعوةحـزبإلـىاالنتماءوُعدَّ ،الُسلطةعلىالقابضالبعثحزبغیر

.الثورةمحكمةتصدرهاقراراتوبموجبباإلعدامالقانون
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الفصل السادس

الخاتمة

ستنتاجاتاال

التوصیات

المراجع
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الفصل السادس

الخاتمة

مــــن العثمــــاني عــــدداً الُحكــــمء الدولــــة العراقیــــة الحدیثــــة خــــالل ســــنوات لقــــد واجــــه مشــــروع بنــــا

بنــاء الــوطن، نمــوذج العــراق الحــدیث الــذي ینشــده أالصــعوبات التــي تفاعلــت فیمــا بینهــا لتعیــق بنــاء 

ضج السیاسي، لیكـون والؤهـم من النُ ي ظل دولتهم التي یبلغون فیها حداً م العیش فحیث لم یتسن لهُ 

هُ نــردت هــذه الدراســة أن المبنــي علــى وحــدة المصــیر والمصــالح المشــتركة، وقــد أو جــاه الــوطتِ منصــباً 

لوجـود ظـروف مـة مثـل هـذه الدولـة أواقم وجود الرغبة لدى السیاسیین في إالسبب في ذلك یعود لعد

.مة دولة حدیثة اقموضوعیة تمثلت بعدم إمكانیة إ

عقــد الثــاني مــن القــرن العشــرین فــي لالسیاســي فــي العــراق جــاء فــي االُحكــمقیــام نظــام أنَّ غیــر 

عقــاب ســنوات مــن االحــتالل البریطــاني بعــد انــدالع الحــرب العالمیــة األولــى التــي اســتطاع خاللهــا أ

دَّهُ عــ، وهــو الیــوم الــذي 1917آذار 11البریطـانیون الــدخول إلــى بغــداد وفــرض ســیطرتهم علیهــا فــي 

.أربعة قرون امَ العثماني الذي دالُحكملخالص من ُمحِققًا لالعراقیون 

دائیــــة ضــــد البریطــــانیین الــــذین وضــــعوا العــــراق تحــــت ثــــر ذلــــك بــــرزت االتجاهــــات العِ وعلــــى أ

ظمـــة فـــي الـــبالد ضـــد القـــوات البریطانیـــة الغازیـــة، نَ هـــا أعمـــال عنـــف مُ تاالنتـــداب لثالثـــة عقـــود، تخلل

طانیــا سیاســة اتبــاع بریأنَّ تــأخیر، إال وطالــب الشــعب بتحقیــق اســتقالله الكامــل دون أي شــروط أو

عطـاء العـراقیین وعـود االسـتقالل فـي سـیطرتها علـى الـبالد، مـن خـالل إمرنة جزئیـة لـم تحـدث خلـالً 

1920لمراحـــل متدرجـــة، جـــرى فیهـــا تشـــكیل أول وزارة عراقیـــة وطنیـــة فـــي تشـــرین األول التـــام وفقـــاً 

.خضعت للتوجیه من قبل المندوب السامي البریطاني 
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، األمـر الـذي 1921آب 23علـى العـراق فـي كـاً ل بـن الحسـین ملِ لیتم على أثرها تتـویج فیصـ

بـل حبـذ مـن قِ طار االنتداب غیـر المُ القات البریطانیة العراقیة خارج إعادة بناء وتحویر العاستوجب إ

قــرر أن والتــي كــان مــن المُ 1922مــت عــام برِ التــي أُ ُمعاهــدةإلــى اعتمــاد صــیغة الالشــعب العراقــي،

ربـع لتصـبح أ1923لها في نیسان من عـام جرى تعدیُمعاهدةة، ولكن تلك الدها عشرین سنمَ یكون أ

حـداث تطـورات ، بحیـث سـمحت إلُمعاهدةعبیة لتلك الة المعارضة الشسنوات قابلة للتجدید نتیجًة ِلحدّ 

مثلین أو مجلس نیابي من قبل جمعیة مُ ُمعاهدةصادقة على الدیمقراطیة شكلیة تقوم على وجوب المُ 

"الدسـتور "م من قبل الشعب على مرحلتین، فیما رافق كل ذلك إصدار القانون األساسي تم انتخابه

التنفیذیـــة الُســـلطاتطـــار المســـتند إلـــى حكومـــة تعمـــل وفـــق إالُحكـــمالـــذي احتـــوى علـــى هیكـــل نظـــام 

.والقضائیة والتشریعیة 

ســتقرار وقــد اســتطاعت إدارة الملــك فیصــل بــن الحســین مــن الســیر فــي الــبالد نحــو األمــن واال

بـــة باالنفصـــال وٕاعـــالن والحفـــاظ علـــى وحـــدة العـــراق التـــي كانـــت مهـــددة مـــن التطلعـــات الكردیـــة الراغ

ة یـــواللیــز المطالبــة بانفصـــال البصــرة وحمایــةضــافًة إلـــى رغبــات بعــض المـــوالین لألنجاالســتقالل، إ

.نیر شبه المستقلة إلى حظیرة الوطمارة الزبوٕاعادة إُتركیاالموصل التي طالبت بها 

ن تعرضت إلى التساؤل الرئیس لة الواردة فیها بعد أاالسئعنجابة وقد تمكنت الدراسة من اإل

فضل لحكم العراق وفي تأثیره على حالة األعدُّ الذي یُ الُحكمالذي تكمن فیه مشكلتها والمتعلق بنظام 

:االستقرار السیاسي في البالد وذلك وفق اآلتي 

ثــر االحــتالل البریطــاني الــذي جــرى فیــه ممارســة شــتى ة علــى ألُمعاصــر ات الدولــة العراقیــة قامــ.1

المحتلـة، الُسـلطةضروب الظلـم واالرهـاق للعـراقیین، األمـر الـذي دفعهـم للتصـدي إلـى سیاسـة 

صــل الحالــة إلــى انــدالع ون الــذي قــام بــین المــواطنین وعلمــاء الــدین، بحیــث أو امـن خــالل التعــ

البـارزة فـي التـاریخ السیاسـي العراقـي كونهـا جـاءت نتیجــة التـي ُتعـدُّ مـن األحـداث 1920ثـورة 
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صـیب بهـا الشـعب بسـبب عـدم تحقیـق الوعـود التـي قطعتهـا المملكـة خیبة االمل الكبیـرة التـي أُ 

م عبـــاء الناجمـــة عـــن تفـــاقُ خفـــف مـــن األمـــة نظـــام حكـــم وطنـــي یُ اقتحـــدة، فكانـــت الحاجـــة إلالمُ 

ن العراقـي، ســواء اطئــة فـي التعامــل مـع الشــأطانیـة الخاألوضـاع نتیجــة تطبیـق السیاســات البری

.العراقیة البریطانیة ُمعاهدةخالل االحتالل أو بعد توقیع ال

تشــرین 25وعنــدها تــم تشــكیل حكومــة عراقیــة مؤقتــة برئاســة الســید عبــد الــرحمن الكیالنــي فــي 

ه مـــن ، كانـــت وظیفتهـــا األساســـیة القیـــام بالواجبـــات العمومیـــة فـــي الدولـــة بتوجیـــ1920األول 

مــام الشــعب لتأسیســي الــذي مهــد الطریــق أالمنـدوب الســامي البریطــاني لحــین تشــكیل المــؤتمر ا

مسـحةً الِنظـامعطـى ي الـذي ألیبدي رأیه في الُحكومة الدائمة، باإلضافة لسـن القـانون األساسـ

مثلــیهم فــي بموافقــة الشــعب مــن خــالل مُ ن ربــط قیــام الُحكومــة وبقاءهــا رهنــاً دیمقراطیــة بعــد أ

.الثالثـة الُسلطاتالفصل بین وفق مبدأالُسلطةص في رلمان، مع اعتماد التخصُ الب

الِنظــامطــاح ب، الــذي أ1958تمــوز 14الجمهــوري الــذي قــام فــي أعقــاب ثــورة الُحكــمظــام ن نإ.2

ة العراقیـــة بعـــد الوصـــایة مـــن ِقبـــل أحـــد أفـــراد األســـرة همـــة مـــن تـــاریخ الدولـــقبـــة مُ الملكــي فـــي حُ 

نیــة التنظیمیــة ن علــى جهــاز الدولــة، حیــث تركــزت البُ والمــوظفین العثمــانییالهاشــمیة والضــباط 

ة الــدفاع إلــى ســها عبــد الكــریم قاســم باإلضــافة لحقیبــعلــى شــكل الــوزارة التــي ترأالُحكــمم لنظــا

.ها الذي منحه الدستور المؤقت سلطات رئاسة الجمهوریة ومهامجانب مجلس السیادة 

:الملكي والجمهوري من حیث الُحكمن نظامي الشبه واالختالف بیأوُجهوجود .3

والمتمثلــة بالمجــالس النیابیــة المشــكلة فــي العهــد الملكــي التشــریعیة الُســلطةمؤسســات .أ

14الملكـي فـي الِنظـاموحتى انتهـاء 1925منذ قیام أول مجلس نیابي عراقي في عام 

تـه االعتیادیـة منهـا دور كمـل أيلـم یُ نیابیـاً لف ستة عشـر مجلسـاً ، حیث تأ1958تموز 

، ولم یدخل ضـمن عضـویتها أي نائـب ینتمـي إلـى واحداً ال مجلساً البالغة أربع سنوات إ
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لنــواب علـــى طبقتــي العمــال والفالحــین، إذ اقتصـــرت العضــویة فــي مجلســـي األعیــان وا

.ثریاء شیوخ العشائر وكبار اإلقطاعیین والمالك واأل

ال فـــي عهـــد الجمهوریـــة الرابعـــة النیابیـــة إالعهـــد الجمهـــوري الحیـــاة فـــي حـــین  لـــم یعـــرف 

أي 1980، حیــث جــرت عملیــة انتخــاب أول مجلــس وطنــي فــي عــام 1968-2003

المجـالس المشـكلة خـالل ، ولـم یكـن أعضـاء كافـة الِنظـامسنة علـى قیـام 12بعد مرور 

17هـداف ثـورة مـن المـؤمنین بأإلـى حـزب البعـث أوآنـذاك نتمـین ال من المُ هذا العهد إ

.ها ومبادئالتي یقودها حزب البعث1968تموز

الملكي منذ قیام أول حكومـة فـي الُحكملفت في نظام تأ:التنفیذیة الُسلطةمؤسسات .ب

تســـعة وخمســـون وزارة، اشـــترك فیهـــا 1958تمـــوز 14حتـــى 1925تشـــرین األول 25

وزراء كـان د وعشـرون رئیسـًا للـس تلـك الـوزارات واحـمئة وخمسة وسبعون وزیرًا، وقد تـرأ

سرة وزارة، وجمیــل المــدفعي الــذي تــرأربــع عشــنــوري الســعید الــذي تــرأس أ:مــن أبــرزهم 

حســــن الســــعدون ورشــــید عــــالي الكیالنــــي أربــــع س كــــل مــــن عبــــد المســــبع وزارات، وتــــرأ

لسویدي وعلي جـودة األیـوبي فقـد تـرأس كـل ما عبد الرحمن الكیالني وتوفیق اوزارات، أ

یاسین الهاشـمي س الوزارة لمرتین كل من جعفر العسكري و منهم ثالث وزارات، فیما ترأ

.رشد العمري ومحمد فاضل الجمالي وحمدي الباجة جي وأ

فیمــا شــغل عبــد الكــریم قاســم منصــب رئاســة الــوزراء فــي نظــام حكــم الجمهوریــة األولــى 

ـــ1958تمـــوز 14للفتـــرة  ي الثـــامن مـــن ُشـــباط لغایـــة تشـــكل نظـــام الجمهوریـــة الثانیـــة ف

، إذ1963تشــرین األول 18س فیهــا الــوزارة أحمــد حســن البكــر لغایــة ، التــي تــرأ1963

د المنصب في نظام الجمهوریة الثالثة لطاهر یحیى ومن بعـده عـارف عبـد الـرزاق، سنِ أ

تمـــوز 17یلیهمـــا عبـــد الـــرحمن البـــزاز، لغایـــة قیـــام نظـــام حكـــم الجمهوریـــة الرابعـــة فـــي 
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عبـــد الـــرزاق النـــایف لثالثـــة عشـــر یومـــاً ســـلم منصـــب رئاســـة الُحكومـــة، حیـــث تَ 1968

بید حزب البعـث العربـي االشـتراكي الُحكمن أصبح أقصي على أثرها من منصبه بعد أ

وزراء وكان رئیس الرئاسي حیث ال یوجد فیه منصب رئیس الالِنظامالذي طبق صیغة 

ئــیستــرات محــددة جــرى فیهــا تعیــین ر ال فــي فالتنفیذیــة، إالُســلطةس الجمهوریــة علــى رأ

ل المنصــب مــن قبــل محمــد حمــزة الزبیــدي وســعدون غِ للــوزراء كمــا هــو الحــال عنــدما ُشــ

.ضمن فترات قصیرة من عمر الجمهوریة الرابعة حسین ُخضّیرحمادي وأحمد 

الملكـي والجمهـوري ، وذلـك مـن الُحكـمفـي كـل مـن نظـامي الُسـلطاتوجود عالقـة قائمـة بـین .4

فــي الُســلطةاني الــذي قامــت علیــه العالقــة بــین هیئــات البرلمــالِنظــامســس أخــالل وقوفهــا عنــد 

لت القواعد الثابتة التي كانت تمـارس مـن قبـل الملـك والـوزارة والبرلمـان، الملكي، فقد مثّ الِنظام

إلـى مــا تتمتـع بــه الــوزارة قیاســاً محــدوداً بحیـث یكــون الملـك هــو رئــیس الدولـة الــذي یـؤدي دوراً 

یس الــوزراء الــذي یتحمــل مــن قبــل رئــللُســلطةارســة الفعلیــة والبرلمــان، إذ تكــون مســؤولیة المم

المتبـــادل بـــین ون والتـــأثیر ان یكـــون التعـــنتخـــب مـــن الشـــعب، علـــى أمـــام برلمـــان مُ مســـؤولیته أ

ك كـــان یتمتـــع المِلـــأنَّ ، ورغـــم كـــل ذلـــك إال الِنظـــامبـــارزة لهـــذا ســـس الحـــد األالـــوزارة والبرلمـــان أ

مــن فــرض نتــهُ مكّ ضــافة لطات مُ یتمتــع بُســممــا جعلــهُ فرزتهــا الحیــاة السیاســیة،بســلطات أكبــر أ

.سیطرته على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

بیــد رئــیس الُســلطةت تمركــز شــِهدَ الجمهــوري فقــد الُحكــمفــي نظــام الُســلطاتمــا العالقــة بــین أ

الــوزراء فــي نظــام حكــم الجمهوریــة األولــى، التــي غــاب فیهــا دور مجلــس الســیادة المكــون مــن 

بالمصـادقة تددِ ُحـالتـي ثالث شخصـیات عـن ممارسـة مسـؤولیاته المنصـوص علیهـا دسـتوریاً 

التشـــریعیة عـــن الحیـــاة الُســـلطةعلـــى التشـــریعات الصـــادرة مـــن مجلـــس الـــوزراء، حیـــث غابـــت 

بیــد رئــیس الجمهوریــة الُســلطةاألولــى، ثــم تركــزت الجمهوریــة الثالثــةاألنِظمــةالسیاســیة خــالل 
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الُسـلطةریـة مـن الثانیـة وحتـى الرابعـة، إذ كـان الـرئیس یمـارس مهامـه فـي الجمهو األنِظمـةفـي 

یتمتــع بمنصــب التشــریعیة كونــهُ الُســلطةیس رئیســًا لهــا وهــو فــي ذات الوقــت رئــكونــهُ التنفیذیــة 

.رئیس المجلس الوطني لقیادة الثورة 

تعلقة لفرضیة المُ صحة اتبتومن خالل البحث واالستقراء للمعلومات الواردة في الدراسة فقد ثَ 

ســاهمة فــي عملیــات االســتقرار السیاســي فــي كــم والمُ فضــل للحُ هــو األعــدُّ الملكــي یُ الُحكــمنظــام ن بــأ

دســـتوریة مســـتقرة رســـمت صـــورة العـــراق خـــالل العهـــد الملكـــي أوضـــاعاً شـــِهدَ العـــراق أنَّ إذ العـــراق،

، الذي استمر العمل بـه 1925ي لسنة الجدید، عبر إصدار التشریع الدستوري األول القانون األساس

، فیمـا دخـل العـراق الجمهـوري مرحلـة جدیـدة 1958الملكـي وقیـام الجمهوریـة عـام الِنظـامنهاء حتى إ

ا ینـة، كـان لكـل منهـسیاسـیة متبان تعاقب على حكمـه أربعـة أنظمـةره السیاسي بعد أمن مراحل تطو 

الــة عــدم االســتقرار السیاســي لهــذه هــا كانــت مؤقتــة عكســت حأنَّ ال الوثــائق الدســتوریة الخاصــة بهــا إ

.األنِظمة

شــِهدَ الملكــي والجمهــوري، فقــد الُحكــمفــي نظــامي الُســلطاتمــا عــن الدیمقراطیــة وتخصــص أ

نـي بعـض ن جـرى تبة بعد أشكلیا وعلى مستوى التطبیق الفعلي بصورةمارستهالملكي مُ الُحكمنظام 

ســماح لألحــزاب بالعمــل السیاســي وٕاصــدار قــانون مــة الحیــاة النیابیــة والاقالممارســات الدیمقراطیــة، كإ

مكــان رؤیتــه فــي أنظمــة نتخابــات، وهــذا األمــر لــم یكــن باإلعــن إصــدار قــانون االیــنظم عملهــا فضــالً 

الُســـلطاتفـــي اعتمـــاد تعاقبـــة التـــي لعبـــت فیهـــا البیئـــة الداخلیـــة والخارجیـــة دوراً الجمهوریـــة المُ الُحكـــم

للُســلطاتواالزدواجیــة الُســلطةدم التــداخل بــین مؤسســات لهیكــل رســمي للنظــام السیاســي باتجــاه یخــ

.التمتع بأكثر من سلطة نوعیة تشریعیة وتنفیذیة فرصةلرئیس الدولة تُتیحكونها كانت 

تجـاه وقوتهـاضعاف مركز السلطتین القضائیة والتشریعیة قوانین تؤدي إلى إكما جرى تشریع

ن بعیـدة عـن الحیـاة السیاسـیة مـن ، لكنها لم تكُ الُسلطةالتنفیذیة، مع غیاب دور األحزاب في الُسلطة
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وقــد تــم التوصــل إلــى بعــض النتــائج المتعلقــة لیــات الطــوارئ والســریة، خــالل ممارســة عملهــا عبــر آ

:على النحو اآلتيبالفرضیة 

البرلمـاني التـي الِنظامسس أالملكي في العراق تقوم على الِنظامفي الُسلطةعالقة هیئات نَّ إ.1

بنــى علیــه ســس البــارزة الــذي تُ حــد األالمتبــادل بــین الــوزارة والبرلمــان أون والتــأثیر االتعــشــكلیُ 

قتــراح القـــوانین التشــریعیة مــن خــالل إالُســلطةشـــاطات ســاهم فــي نالــنظم البرلمانیــة، فــالوزارة تُ 

مـا ، كهـاواعتمادالتنفیذیـة عنـد مناقشـة المیزانیـةالُسـلطةسهم مـع الـوزارة فـي أعمـال والبرلمان یُ 

جیـل دوراتـه أو تعطیلـه، وللـوزراء حـق لـتحكم فـي عمـل البرلمـان عـن طریـق تأتستطیع الوزارة ا

وللبرلمـــــان حـــــق توجیـــــه االســـــئلة إلـــــى الـــــوزراء ،ث داخلـــــهحضـــــور جلســـــات البرلمـــــان والتحـــــدُ 

.واستجوابهم والتحقیق معهم 

جــراء البرلمــان وإ ، فــالوزارة تملــك حــق حــلخــرن البرلمــان والــوزارة حقــا تجــاه اآلویمتلــك كــل مــ

،والبرلمــان یملــك حــق حجــب الثقــة عــن الــوزارة فیرغمهــا علــى االســتقالة،االنتخابــات الجدیــدة

.البرلماني الِنظاموبذلك یتحقق التوازن في 

لغایـة االحـتالل 1958تعاقبـة التـي حكمـت الـبالد منـذ عـام الجمهوریة األربعـة المُ األنِظمةنَّ إ.2

:واجهت مشكالت محلیة خطیرة تمثلت فـي 2003من نیسان األمریكي للعراق في التاسع 

العراقـي مـن الدولـة الُمجتمعن الشیعي في حصول حالة من االستیاء الشدید لدى المكوّ .أ

.1963منذ ثورة الثامن من ُشباط الُسلطةقصاء من بسبب إحساسهم بحالة اإل

راع أیـدیولوجي فیمـا بروز حالة المنافسات الشخصیة بین القیادات الحاكمة وحـدوث صـ.ب

.بینهم 
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فقـــدان حلهـــا لغایـــةالمشـــكلة الكردیـــة التـــي لــم یجـــرِ اســتمرار النزیـــف الـــدموي مـــن تــأثیر.ج

الدولــــة ســــیطرتها علــــى مــــا یجــــري فــــي منطقــــة كردســــتان العــــراق بعــــد انســــحاب اإلدارة

.بعد اجتیاح الكویت1991عقاب حرب الخلیج الثانیة عام الحكومیة منها في أ

جــور وتفشــي ظــاهرة الفســاد االداري، ة الرواتــب واألّلــاع مــوظفي الدولــة مــن قِ عانــاة قّطــمُ .د

رضـــت علـــى العـــراق بعـــد انـــدالع أزمـــة الخلـــیج التـــي فُ بعـــد حالـــة العزلـــة الدولیـــة خاصـــةً 

.كبر لنظام البعث العراقي دمر األثر المُ األ1990یت في الثاني من آب لكو ااجتیاح و 

الناشـطة بـین أوسـاط المثقفـین خـالل السـنوات األولـى مـن ستطاعت الحركة القومیة العراقیـة أ.3

الُمجتمـعتنظـیم كثیـر مـن العناصـر الواعیـة والمـؤثرة فـي الملكـي فـي العـراقالُحكـممر نظام عُ 

بعــــاد قــــوات االحــــتالل علــــى حصــــول العــــراق علــــى اســــتقالله وإ ، مــــن أجــــل العمــــل وتجمیعهــــا

الالزمـة التـي تجـري مـن خاللهـا عملیـة داة، وكانت الجمعیات والنـوادي هـي األالبریطاني عنه

الملیئــة باالخطــاء الفادحــة التــي اتبعهــا تجــاه الحــتالل العســكري المباشــر والسیاســاتمواجهــة ا

.تاح للحركة القومیة الحصول على التأیید الشعبي الالزم ، مما أالعراق

سـس أمنصـرم، فقـد الملكي الحیاة الحزبیة منذ قیامه أوائـل القـرن العشـرین الالُحكمعرف نظام .4

الســــریة والعلنیــــة، المؤقتــــة :نواعهــــا السیاســــیة المختلفــــة، وجربوهــــا بكــــل أالعراقیــــون األحــــزاب 

مؤسسـیها، والدائمة، وكذلك األحزاب الشخصـیة التـي تنتهـي بـاعتزال قادتهـا للسیاسـة أو مـوت

اهد ة لغـــرض دعمهـــا وتأییـــدها، فیمـــا شـــالحاكِمـــالُســـلطةل مـــن تمـــوّ ومـــرت بـــالعراقیین أحـــزاب

ســـیة عدیـــدة كانـــت بعضـــها تحمـــل همـــوم أبنـــاء العراقیـــون خـــالل العهـــد الجمهـــوري أحزابـــا سیا

حــس الشــعب بــویالت الــبالد فــي دوٍل عربیــة واجنبیــة، وأخــرى جــرى تشــكیلها خــارج الشــعب، وأ

تمر بــأوامر مــن خــارج حــدود الدولــة وهــي كانــت ترفــع شــعارات وطنیــة ولكنهــا تــأاألحــزاب التــي 

نهــا تعمــل علــى ة السیاســیة العراقیـة لحــد االن، وأخــرى تعلـن إدة فـي الســاححالـة ال تــزال موجــو 
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ر واالســتقالل تعلــن مبــادئ التحــرُ وأخــرىســعاد الشــعب وهــي فــي الواقــع تعمــل علــى تجویعــه، إ

.دوات االحتالل هي في حقیقتها أداة من أو 

ریـــة النســـبیة، ت الحیـــاة السیاســـیة خـــالل العهـــد الملكـــي ممارســـة شـــكلیة للدیمقراطیـــة والحشـــِهدَ .5

بــین للُســلطةتــدوًال ســلمیاً ت كــذلك شــِهدَ األمــر الــذي انعكــس علــى حالــة االســتقرار السیاســي و 

الُحكـماألحزاب الحاكمة التي كانت تتمتع بوجود شخصیات قیادیـة كـان لهـا الـدور البـارز فـي 

الــــوطني العراقــــي، فیمــــا لــــم تحصــــل األحــــزاب السیاســــیة خــــالل العهــــد الجمهــــوري علــــى تلــــك 

مارسات الدیمقراطیة، وكانت تعـاني مـن حالـة القمـع واإلذالل والضـغط الشـدید الـذي وصـل الم

بفعــل تطــورات األحــداث السیاســیة الجاریــة فــي العــراق بعــد التــدهور الواضــح فــي الُعلیــامراحلــه 

یلـة دامـت ثمـاني سـنوات تبعة لحل المشكلة الكردیة، ودخول البالد في حـرب طو السیاسات المُ 

.حداث الخلیج الثانیة واجتیاح العراق للكویت واحتاللها ا تبعها من أمع إیران، وم
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االستنتاجات

فضـل لُحكـم العـراق واألكثـر تـأثیراً الملكـي هـو األالُحكـمنظـام عـدُّ لما جـاء فـي هـذه الدراسـة، یُ ستناداً إ

:وذلك لألسباب التالیة على حالة االستقرار السیاسي

من مثیلتها في العهد وتحُرراً الملكي كانت أكثر انفتاحاً الُحكمانیة في نظام التجربة البرلمنَّ إ.1

الُجمهـــوري، بســـبب امتالكهـــا للُشـــروط البرلمانیـــة الالزمـــة للتمثیـــل النیـــابي، حیـــث جـــاء تشـــكیل 

ســـس الرئیســـة للقـــانون للشـــعب، فوضـــع هـــذا المجلـــس األالً المجلـــس التأسیســـي الُمنتخـــب ُممـــثِ 

التشــــریعیة الُســــلطةبنــــاء خطــــوًة أولیــــة لِ بوصــــفِه "الدســــتور"1925ة العراقــــي لســــناألساســــي

دستوریة ُممثلة وجب ِتلك الوثیقة السیاسیة حكومةٌ وُمرتكزات الدولة العراقیة، وأصبح للعراق بم

الجمهــوري المتعاقبــة خــالل فتــرات الُحكــمودیمقراطیــة ُمحــددة بقــانون، بینمــا لــم تســتند أنظمــة 

واحتكارهـا مـن الُسـلطةیعیة حقیقیة ُممثلة للشعب وذلك بسبب شخصنة ُحكمها إلى سلطة تشر 

.قبل األحزاب الحاكمة 

الدیمقراطیــة لمبــدأالملكــي العراقــي علــى تأســیس األحــزاب السیاســیة اســتناداً الُحكــموافــق نظــام .2

حیــاة السیاســیة مــن خــالل اشــتراكها بحســب المفهــوم الغربــي، فســاهمت ِتلــك األحــزاب بتفعیــل ال

أو مــــن خــــالل الُمعارضــــة الُمســــتندة إلــــى حریــــة الــــرأي ،عملیــــة السیاســــیة بشــــكل مباشــــرالفـــي 

ها ضد االستعمار البریطاني، وقد نضالخرى تمثلت بِ الكاملة، كما برزت لهذه األحزاب أدوار أ

فرزت اتجاهات األحزاب عن توجهات فكریـة متعـددة، فیمـا غـاب دور األحـزاب السیاسـیة فـي أ

بنـــاء الشـــعب، وذلـــك النشـــغالها فـــي عملیـــات لتوعیـــة السیاســـیة لعمـــوم أهـــوري فـــي االعهـــد الجم

والمناصب الحكومیة أو قیامها بعلمیات التثقیف المركزي ألعضـاء تلـك الُسلطةالصراع على 

.طة بها المناسب لها للقیام باألدوار الًمنو ، وكذلك لعدم توفر المناخ األحزاب حصراً 
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سقوطه ، انتهت بِ ن عاماً یالملكي استمرت لثالثة وثالثلُحكماالتجربة البرلمانیة في نظام نَّ إ.3

التطبیق الحقیقي للنظام البرلماني الذي یستند ِتلك الفترة ت شِهدَ ، وقد 1958تموز 14في 

التنفیذیة، فیما استمرت التجربة البرلمانیة في الُسلطةعلى وجود سلطة تشریعیة إلى جانب 

السیاسي على ید الِنظامة وعشربن عاما انتهت عند سقوط نظام حكم الجمهوریة الرابعة لثالث

غابت الحیاة البرلمانیة خالل فیما، 2003قوات االحتالل األمریكي في التاسع من نیسان 

التشریعیة من للُسلطةلم یكن هناك تطبیق فعليو الجمهوریة الثالثة األولى الُحكمأنظمة 

خذت على عاتقها ممارسة أالتنفیذیة الُسلطةة لكون التنفیذیالُسلطةومراقبة حیث سن القوانین 

هي األفضل من حیث بة البرلمانیة الملكیة ُتعدُّ ن التجرُ ِلما تقدم فإ، واستناداً التشریعیةالُسلطة

التنفیذیة ومدى الصالحیات والحصانات التي الُسلطةداء التشریعي والِرقابي على ُمستوى األ

للنائب العضو في المجلس التشریعي بالُمقارنة مع ما 1925منحها القانون األساسي لسنة 

.عاله خالل ُحقبة الُجموریة الرابعة وفقًا لما تم ِذكره أكان موجوداً 

، فإلى الُسلطةثنائیة أعلى مبدكان مبنیاً الملكي الُحكمالتنفیذیة في نظام الُسلطةام یقنَّ إ.4

التنفیذیة، فیما غاب منصب رئیس لطةالسُ على هرم أانب الملك یوجد رئیس الوزراء في ج

ال في فترات إ2003–1968التنفیذیة في نظام حكم الجمهوریة الرابعة الُسلطةالوزراء عن 

.وكان دوره شكلیًا أمام َدور رئیس الجمهوریة وصالحیاته الال محدودة ،محدودة

في الدولة، الُسلطاتقة بین للصالحیات المتعلقة بإدارة العالالملكي تطبیقاً الُحكمنظام شِهدَ .5

الجمهوري الذي لم یشهد مثل الِنظامحیث حدثت بعض حاالت حل البرلمان على عكس 

.وذلك في ظل وجود حزب واحد یسیطر على البرلمان والُحكومة ،هذه الممارسة الدیمقراطیة
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التوصیات

ستفتاء الشعبي الحر، المناسب لحكم العراق من خالل االالِنظامحولخذ رأي الشعب القیام بأ.1

.الملكي ام الجمهوري مع وجوب احترام الفرقاء لما یتمخض عن هذا االستفتاء من نتائج 

حكــم إلــى نظــام العــراق فضــل عــودة قــد یكــون مــن األفالسیاســي العراقــي الُمجتمــعلتركیبــة وفقــاً .2

، ویكـون فكریـاً أوأو سیاسـیاً رقـاء مـذهبیاً على مسافة واحدة من كل الفُ من ِخاللهیكون ملكي 

مــــن الصــــراعات بــــین االتجاهــــاتدُّ ِحــــوحزبیــــة صــــحیحة، بعــــدالتها یُ ةدیمقراطیــــلحیــــاة مظلــــةً 

.الُمختلفة 

صــالحات السیاســیة والدســتوریة جراء االبــإن یكــون مرهونــاً الجمهــوري یجــب أالِنظــامبقــاء نَّ إ.3

ك الحاكم مكانیة تمسُّ م إبالشكل السلمي وعدالُسلطةتقال همها ما یكُفل انأ،الِنظاملیات على آ

.تحت أي ظرف أو ذریعة الُسلطةب

الُســـلطاتجـــراء معالجـــات علـــى الـــنقص الواضـــح فـــي الدســـتور وعلـــى عملیـــات التـــداخل بـــین إ.4

.الُسلطاتالتشریعیة والتنفیذیة ألیجاد مواد مانعة جامعة لدورها في فصل 

، الُحكــمالســلمیة لنظــام تعزیــز مفهــوم حكومــة الظــل مــن خــالل الســماح بالمعارضــة السیاســیة.5

.هاز الحكومي مباشرة على عمل الجِ الرقابیة المهام التؤدي التي دستوریة التشریعات الن سَ و 

ثـري علـى ِحسـاب المـال داري والمالي ومحاسبة من یُ من الفساد اإلدُّ وضع ضوابط قانونیة تحِ .6

بـــاإلعالن عـــن ، مـــع ضـــرورة اتبـــاع الشـــفافیة الُعلیـــاصـــحاب المناصـــب أالعـــام وبشـــكل خـــاص 

.مة المالیة متلكات والمدخوالت والذِ المُ 

ؤسســیة والمنهجیــة الســلیمة فــي أداء ســس الموجــوب تحلــي صــانع القــرار السیاســي باعتمــاد األ.7

.إلدارة الدولة سس هي السیاسة العامةن تكون هذه األمهامه، وأ
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القضیة الكردیة في العـراق مـن االسـتنزاف إلـى تصـدیر ).2001(سلوغلت، موسى السید-

.، أبو ظبي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة ةالجغرافیا السیاسی

ــة).1969(الســویدي، توفیــق- ــاریخ العــراق والقضــیة العربی ــرن مــن ت ، مــذكراتي نصــف ق

.بیروت، دار الكتاب العربي 
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، 2، طالقـــانون الدســـتوري والمؤسســـات الدســـتوریة العراقیـــة).1966(الشـــاوي، منـــذر-

.بغداد، مطبعة شفیق 

.، بغداد، مطبعة شفیق القانون الدستوري).1967(اوي، منذرالش-

.، بیروت، دار التراث 1958-1958العمل الحزبي في العراق ).1989(ر، حسنبّ شُ -

الجمعیــات والمنظمــات واألحــزاب الكردیــة فــي نصــف )1989(شـریف، عبــد الســتار طــاهر-

.ن .، بغداد، د1958-1908قرن 

.ن.عمان، د،القانون الدستوريو ظم السیاسیةالنّ ).2004(شطناوي، فیصل-

، المعارضـة العراقیـة بعــد حـرب الخلــیج:صـراع األضــداد).2003(الشـمراني، علـي محمـد-

.لندن، دار الحكمة 

إلـى بغـداد 1991قطار المعارضة العراقیة من بیـروت ).2009(الصمانجي، عزیز قادر-

.، لندن، دار الحكمة 2003

، بیــــروت، دار  2، طكردســــتان والحركــــة القومیــــة الكردیــــة).1971(الطالبــــاني، جــــالل-

.الطلیعة 

.، دمشق، جامعة دمشق الُمعاصرتاریخ المشرق العربي ).ت.د(طربین، أحمد-

.، دمشق، دار الرؤیة العراق دراسة في تاریخه السیاسي).2007(ظاظا، حسن-

ــــد وآخــــرون- ــــوري عبــــد الحمی ــــ).2000(العــــاني، ن ــــاریخ ال ــــد ت ــــي العه ــــة ف وزارات العراقی

.، بغداد، بیت الحكمة 1، جالجمهوري

.مكتبة عین شمس،القاهرة،أصول الّسیاسة).1977(عبد البدیع، أحمد عّباس-

.عمان، األهلّیة للنشر،كریم قاسم البدایة والنهایةلاعبد.)2002(عبد القادر، شامل-
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.، لندن، دار الحكمة معارضة العراقیةالخریطة السیاسیة لل).2000(العجلي، شمران-

للنشـــرالحامــدعمــان، دار ،اســـیةیالعلــوم السإلـــىمـــدخل .)1988(عبــد المجیــد،العــزام-

.والتوزیع 

.ن .، بغداد، دتموز14ثورة ).1990(العزاوي، جاسم كاظم-

.، بغداد، مطبعة المعارف السیاسي في العراقالِنظام).1954(عزیز، محمد-

، العربـي فـي سـوریا والعـراقالُحكـمفیصـل األول مؤسـس ).1991(، هادي حسنعلیوي-

.ن .بغداد، د

، بیــروت، األحـزاب السیاسـیة فـي العـراق السـریة والعلنیـة).2001(علیـوي، هـادي حسـن-

.ریاض الریس للكتب 

، بغـــداد،     1932-1921األحـــزاب السیاســـیة فـــي العـــراق).1978(العمـــر، فـــاروق صـــالح-

.ن .د

.، بغداد، مطبوع على اآللة الكاتبة 1، جمقدمات ونتائج).ت.د(العمري، خیر الدین-

صبري ٕاسماعیلمحّمد محمود و ربیع،:فيعلم السیاسة،.)1993(غانم، عبد المّطلب-

.الكویت جامعة الكویت،،موسوعة العلوم الّسیاسّیة)محررون(مقّلد 

.، عمان، األهلیة للنشرثنشأة العراق الحدی).2006(فوستر، هنري-

.ن .، بغداد، دالثورة العراقیة الكبرى).1974(فیاض، عبد اهللا -

ــدین الجزائــري ).2005(القزوینــي، جــودت- ، رائــد الحركــة اإلســالمیة فــي العــراق:عــز ال

.بیروت، دار الرافدین 
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ــاب األ ).2004(القصــبي، عبــد الغفــار رشــاد- ــم السیاســة، الكت ــي عل ــاهج البحــث ف ول من

.، القاهرة، مكتبة اآلداب التحلیل السیاسي ومناهج البحث

، یاســین الهاشــمي ودوره فــي السیاســة العراقیــة).1976(القیســي، ســامي عبــد الحــافظ-

.ن .بغداد،  د

، بغـداد، شـرح القـانون الدسـتوري والقـانون األساسـي العراقـي).1948(كامل، مصـطفى-

.مطبعة السالم 

.، بیروت، دار الطلیعة مذكراتي في صمیم األحداث).1965(كبة، محمد مهدي-

وكالـة ، صـنعاء، ال2، طمبـادئ العلـوم السیاسـیة).1998(الكبسي، احمد محمـد وآخـرون-

.الیمنیة للدعایة اإلعالم 

، بغـــداد، 1، طالقـــانون الدســـتوري المبـــادئ والنظریـــات العامـــة).1976(لطیـــف، نـــوري-

.الجامعة المستنصریة 

، بغـداد، دار المتنبـي، الشرق األوسط في الشـؤون العالمیـة).1965(كي، جـورجلنشوفس-

.ترجمة جعفر الخیاط 

، اربیــل، دار آراس، ترجمــة العــراق والبحــث عــن الهویــة الوطنیــة).2004(لــوكیتز، لیــورا-

.دلشاد میران 

ة   ، القـــاهرة، مكتبـــة نهضـــالـــنظم السیاســـیة الدولـــة والحكومـــة)1967(لیلـــة، محمـــد كامـــل-

.مصر 

بیـروت، دار النهضـة ،)الحكومـةالّدولة و (السیاسیة األنِظمة.)1969(لیلة، محّمد كامل-

.العربّیة
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.الشرقّیة ةبغداد، المكتب،ملوك العراق).ت.د(ان، جمال مصطفىدمر -

، بیــروت، دار لمــاذا غـزا صــدام الكویــت؟ محاولـة نظریــة).1995(مسـلم، علـي بــن مسـلم-

.الساقي 

.، النجف، مطبعة النجف األشراف 1،جثورة العراق التحرریة).1972(مظفر، كاظمال-

، بغـداد، دار الشـؤون الفكر السیاسي في المشرق العربـي).2001(مكطوف، عبد الزهـرة-

.الثقافیة 

األهلیــة ،عمـان،ترجمـة یوسـف المقـدادي،الملـوك الهاشـمّیون).2009(مـوریس، جـیمس-

.للنشر 

.ن .، بغداد، دفي غمرة النضال).1952(یمان فیضيالموصلي، سل-

مســـــیرة الحركـــــة اإلســـــالمیة فـــــي العـــــراق      :ســـــنوات الجمـــــر ).2004(المـــــؤمن، علـــــي-

.الُمعاصر، بیروت، المركز اإلسالمي 3، ط1957-1986

.ن.، بغداد، دالعراق في التاریخ.)1983(النجار، مصطفى عبد القادر-

، ترجمـــة عبـــد القومیـــة العربیـــة فكرتهـــا وتطورهـــا ونشـــأتها).1959(نســـیبة، حـــازم زكـــي-

.ن .اللطیف شرارة، بیروت، د

، بیـروت، دار 3، جلمحات اجتماعیة مـن تـاریخ العـراق الحـدیث).2007(الوردي، علـي-

.الوراق 

، حــول ثــورة 5جلمحــات اجتماعیــة مــن تــاریخ العــراق الحــدیث،).2007(الــوردي، علــي-

.ول، بیروت، دار الوراق للنشر المحدودة العشرین، القسم األ
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-1959العراق في التقاریر السنویة للسفارة البریطانیة ).2009(الونداوي، مؤید إبراهیم-

.، عمان، كتاب لم ُینشر 1973

.، النجف، مطبعة الغري البطولة في ثورة العشرین).1966(الیاسري، عبد الشهید-

ــول:عنــف الــدموي فــي العــراق تــاریخ ال).1999(یاســین، بــاقر- ــدوافع والحل ، الوقــائع وال

.بیروت، دار الكنوز األدبیة 

، بیــروت، قــول مــا ال یقــال عــن المعارضــة العراقیــة وقــائع وأســرار).2001(یاسـین، بــاقر-

.دار الكنوز األدبیة 

حركــة رشــید علــي الكیالنــي، دراســة فــي تطــور الحركــة ).1974(یــاغي، إســماعیل أحمــد-

.ن .، بیروت، دالوطنیة

الرسائل الجامعیة.ثانیاً 

، مراحــل العملیــة التشــریعیة فــي الدســاتیر العراقیــة).1991(البیــاتي، عبــد اهللا رحمــة اهللا-

.بغداد، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد 

ــــراق ).1976(حمیــــدي، جعفــــر عبــــاس- ــــي الع ، 1953-1941التطــــورات السیاســــیة ف

.النجف، رسالة ماجستیر منشورة، مطبعة النعمان 

ســـلطات رئـــیس الدولـــة فـــي العمـــل التشــــریعي ).1998(الزاملـــي، ســـاجد محمـــد كـــاظم-

.، أطروحة دكتوراه غیر منشورة مقدمة الى كلیة القانون، جامعة بغداد البرلماني

ــ).1980(شــیال، عزیــز جبــر- ة فــي القطــر دور حــزب البعــث العربــي فــي الحركــة الوطنی

.، رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد 1963-1958العراقي 
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، رســـالة 1989-1968السیاســـي العراقـــي الِنظـــام).1991(عبـــد األمیـــر، عـــواد عبـــاس-

.ماجستیر غیر منشورة مقدمة إلى كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد 

، بغــداد، أطروحــة دكتــوراه غیــر یس الدولــة فــي العــراقرئــ).1983(العبیــدي، علــي جاســم-

.منشورة، كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد 

دور حزب البعث الــعربي اإلشـتراكي فـي القطـر العراقـي ).1983(العقیدي، إبراهیم محمد-

، بغـداد، رسـالة ماجسـتیر 1968تمـوز30-17في القوات المسلحة منذ تأسیسه لغایـة 

.كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد غیر منشورة،

رسـالة ماجسـتیر الحركة الوطنیة في العراق، القاهرة، ).1973(العكام، عبد األمیر هادي-

.مقدمة إلى كلیة اإلقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة 

، رسـالة 1963-1958العراق فـي عهـد عبـد الكـریم قاسـم ).1989(علي، محمد كـاظم-

.ر مقدمة إلى كلیة القانون والسیاسة في جامعة بغداد ماجستی

، 1958-1946تاریخ األحزاب السیاسـیة فـي العـراق ).1972(الفهد، عبد الرزاق مطلك-

.القاهرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة إلى كلیة اآلداب، جامعة القاهرة 

ــــي حســــین- ــــرا).1998(الفهــــداوي، عل ــــي دســــاتیر الع ــــوزراء ف ــــس ال ــــد مجل ــــي العه ق ف

.، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغداد الجمهوري

، رسالة ماجسـتیر غیـر الحزب الوطني الدیمقراطي في العراق).1973(قاسم، جمیل قاسم-

.منشورة مقدمة إلى جامعة القاهرة 

، 1958-1921تجربة العمل الجبهوي في العراق ).1977(مصطفى، عبد الجبار عبـد-

.بغداد، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد 
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المواقع اإللكترونیةالصحف والنشرات الدوریة و .ثاِلثاً 

.22، بغداد، مجلة المجلة عدد الكمالیةُتركیا).1979(إبراهیم، عبد الفتاح-

، الموقـع یكـن دسـتوریًا وال دیمقراطیـاً الملكـي فـي العـراق لـم الِنظام).ت.د(األمیر، أنـیس-

http://www.iraqcp.org/members3/0050408anis.htm:اإللكتروني 

، میونخ، مجلـة الشـؤون السـوفییتیة، الحركة الشیوعیة في العراق).1963(الخطاط، قاسم-

.العدد التاسع 

.بغداد، المطبعة اإلسالمیة ).1960(هاج الحزب اإلسالمي العراقيمن-

، عمـــان، مركـــز مســـتقبل القضـــیة الكردیـــة فـــي الشـــرق األوســـط).2000(نشـــرة التقریـــر-

.تشرین األول 13دراسات الشرق األوسط، العدد 

الوثائق.راِبعاً 

مشــكلة الكردیــة ال).1992(عیســى، حامــد محمــد :فــي، 1920ســیفر لعــام ُمعاهــدةوثیقــة -

.، القاهرة، مكتبة مدبولي في الشرق األوسط

).2004(الِجـــدة، رعـــد نــــاجي :، فــــي1924وثیقـــة قـــانون إنتخـــاب مجلــــس النـــواب لســـنة -

.، بغداد، بیت الحكمة التطورات الدستوریة في العراق

الحســني، عبــد الــرزاق :، فــي1924وثیقــة خطــاب العــرش فــي إفتتــاح المجلــس التأسیســي -

.، بغداد، دار الشؤون الثقافیة 2، ج7، طتاریخ الوزارات العراقیة).1988(

تاریخ الوزارات ).1988(الحسني، عبد الرزاق :، في1925وثیقة القانون األساسي لسنة -

.، بغداد، دار الشؤون الثقافیة 1، ج7، طالعراقیة
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التطـــــورات ).2004(الِجـــــدة، رعـــــد نـــــاجي :، فـــــي1958وثیقـــــة الدســـــتور المؤقـــــت لعـــــام -

.، بغداد، بیت الحكمة الدستوریة في العراق

التطـورات الدســتوریة ).2004(الِجـدة، رعـد نــاجي :، فــي1958تمـوز 27وثیقـة دسـتور -

.، بغداد، بیت الحكمة في العراق

.1958جریدة الوقائع العراقیة الرسمیة العدد الثاني لسنة -

.1963آذار 15في 892جریدة الوقائع العراقیة الرسمیة العدد -

).2002(الجـــــدة، رعـــــد نـــــاجي :، فـــــي1960وثیقـــــة قـــــانون الجمعیـــــات رقـــــم واحـــــد لســـــنة -

، بغداد، بیت الحكمةتشریعات الجمعیات واألحزاب السیاسیة في العراق

، فـي الثـاني مـن تمـوز عـام EQ1015/529بغـداد، المرقمـة فـيوثیقة السفارة البریطانیـة-

.القسم الشرقي /رة الخارجیة البریطانیة، الموجهة إلى وزا1962

).2004(الِجــدة، رعــد نــاجي :، فــي1963لســنة 25وثیقــة قــانون المجلــس الــوطني رقــم -

.، بغداد، بیت الحكمة التطورات الدستوریة في العراق

).2004(الِجــدة، رعــد نــاجي :، فــي1963لثــورة الثــامن مــن شــباط )1(وثیقــة البیــان رقــم -

.، بغداد، بیت الحكمة ستوریة في العراقالتطورات الد

).2004(الِجـدة، رعـد نـاجي :، فـي1963لثـورة الثـامن مـن شـباط )15(وثیقة البیان رقم -

.، بغداد، بیت الحكمة التطورات الدستوریة في العراق

ـــع مـــن نیســـان - ـــاجي :، فـــي1963وثیقـــة دســـتور الراب التطـــورات ).2004(الِجـــدة، رعـــد ن

.، بغداد، بیت الحكمة لعراقالدستوریة في ا

التطـورات الدسـتوریة ).2004(الِجدة، رعـد نـاجي :، في1964نیسان 22وثیقة دستور -

.، بغداد، بیت الحكمة في العراق
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التطـورات الدســتوریة ).2004(الِجـدة، رعـد نــاجي :، فــي1964نیسـان 29وثیقـة دسـتور-

.، بغداد، بیت الحكمة في العراق

التطـــــورات ).2004(الِجـــــدة، رعـــــد نـــــاجي :، فـــــي1968ر المؤقـــــت لعـــــام وثیقـــــة الدســـــتو -

.، بغداد، بیت الحكمة الدستوریة في العراق

التطـــورات ).2004(الِجـــدة، رعـــد نـــاجي :، فـــي1968تمـــوز 17لثـــورة )2(البیـــان رقـــم -

.، بغداد، بیت الحكمة الدستوریة في العراق

تـــاریخ ).1988(الحســـني، عبـــد الـــرزاق :، فـــي1968تمـــوز 17لثـــورة )11(البیـــان رقـــم -

.، بغداد، دار الشؤون الثقافیة 2، ج7، طالوزارات العراقیة

التطـورات الدسـتوریة ).2004(الِجدة، رعد نـاجي :في،1968أیلول 21وثیقة دستور -

.، بغداد، بیت الحكمة في العراق

التطـورات الدســتوریة ).2004(الِجـدة، رعـد نــاجي :، فــي1970تمـوز 16وثیقـة دسـتور -

.، بغداد، بیت الحكمة في العراق

.1973تشرین األول 21وثیقة قرار التأمیم، جریدة الوقائع العراقیة الرسمیة في -

موجهة إلى،1975نیسان12في179رقمبرقیةبغداد،البریطانیة فيوثیقة السفارة-

.لندن /األوسطالشرقدائرةوزارة الخارجیة،

).2004(الِجــدة، رعــد نــاجي :، فــي1980لســنة 55قــة قــانون المجلــس الــوطني رقــم وثی-

.، بغداد، بیت الحكمة التطورات الدستوریة في العراق

).2004(الِجــدة، رعــد نــاجي :، فــي1995لســنة 26وثیقــة قــانون المجلــس الــوطني رقــم -

.، بغداد، بیت الحكمة التطورات الدستوریة في العراق


