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األسس واملبادئ الدستورية والقانونية لألحزاب السياسية ودورها 
 يف التداول السلمي للسلطة

 

 م.إليام مطشر ىادي
 جامعة صفاقس / كمية الحقوق بصفاقس 

@utq.edu.iqlawp1e238 
 :الملخص

نجاح العممية السياسية في العراؽ كالقدرة عمى بناء نظاـ سياسي ديمقراطي يحتـر حقكؽ  ف  إ    
عمى المبادئ تقـك اإلنساف العراقي كحرياتو إنما يعتمد باألساس عمى بناء كنشكء أحزاب سياسية 

بااللتزاـ بيا كصكالن بيا إلى تبادؿ سممي كاألسس التي نص عمييا الدستكر كالقانكف كاالستمرار 
 لمسمطة.

كأف األساس الذم يجب أف تستند إليو األحزاب أكثر مف غيره ىك الرغبة الصادقة كالنيات الحسنة    
لخدمة المكاطف العراقي اعتمادان عمى مبدأ الديمقراطية الكطنية التي ال تجعؿ السمطة في العراؽ امتيازان 

 محددة. ألحد أك حكران لقكل
كعمى جميع العامميف في الحقؿ السياسي أف يجعمكا ىدفيـ المركزم ىك الحفاظ عمى استقالؿ كاستقرار 
العراؽ كحماية كحدتو الكطنية كنظامو االجتماعي، كعمى الجميع غرس ىذه المفاىيـ كالدعكة ليا 

 كالعمؿ عمى بيا كليا.
 (.السمطة  ، التداكؿ السممي ، ألحزاب السياسيةا ، المبادئ الدستكرية ، األسس)الكممات المفتاحية: 

The Constitutional and Legal Foundations and principles of political 
parties and their role in the Peaceful transfer of Power. 

IL ham Mutashar Hadi 

University of Sfax / Faculty of Law in Sfax 

 

Abstracts: 

That political success the operation in Iraq and the power on political builder 

of regime democratic respects Iraqi human rights and his freedoms  the basis 

on builder depends in and emergence parties of political The principles and 

the bases straighten on which dictated on her the constitution and the law and 

the continuation in the Commitment in her arrival in her to peaceful exchange 

for the authority. 
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And that the basis on which parties should be based more than others is the 

sincere desire and good intentions to serve the Iraqi citizen Depending on the 

principle of national democracy that does not make power in Iraq a privilege 

for anyone or a monopoly of specific powers. 

All those working in the political field should make their central goal is to 

preserve the independence and stability of Iraq and to protect its national 

unity and social order, Everyone should instill these concepts and advocate 

them and work on them and them. 

Keywords: (foundations, constitutional principles, political parties, peaceful 

deliberation, power). 

 المقدمة 

تسعى جمكع الشعب العراقي ال سيما في اآلكنة األخيرة إلى تطكير النظاـ السياسي 
منقكص في ديمقراطيتو، كالنظاـ االجتماعي المنقكص  -كلألسؼ الشديد-الذم ال يزاؿ

في فاعميتو، كالنظاـ االقتصادم المنقكص في عدالتو، كالنظاـ االقتصادم المنقكص 
استقالليتو، كصكالن إلى تحقيؽ كؿ ىذه النكاقص كالضركرات الممّحة في أقرب كقت في 

ممكف، كعمى كؿ األصعدة سياسيان كدستكريان كاقتصاديان كاجتماعيان كتربكيان كبيئيان كصحيان 
 كعسكريان ...الخ.

قكية كىذا بطبيعة الحاؿ لف يتحقؽ إال في ظؿ نظاـ سياسي ديمقراطي كتعددية حزبية 
عمى المبادئ كاألسس التي نص عمييا الدستكر كالقانكف لنشأة األحزاب السياسية  بَنىتُ 

كعمميا الدائـ، األمر الذم يمقي بظاللو عمى الحياة السياسية فيمنحيا االستقرار، كعمى 
ي النافذ ف العراقيبالتداكؿ السممي ليا كما نص عمى ذلؾ الدستكر  السمطة السياسية

يتـ تداكؿ السمطة سمميان عبر الكسائؿ الديمقراطية المنصكص  "و:أن مادتو السادسة مف
 .(1)عمييا في ىذا الدستكر"

 أىمية البحث وأسباب اختياره 

تعتبر األحزاب السياسية مف أىـ المؤسسات في أم نظاـ ديمقراطي قائـ، ألنيا األساس 
إحدل الكسائؿ التي الذم يقكـ عميو النظاـ السياسي كتمعب دكران كبيران في بنائو، إذ ىي 
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دارة النظاـ السياسي كالتي نصت الكثير مف الدساتير  يمجأ إلييا المرشحكف لقيادة كا 
 كمنيا الدستكر العراقي عمى حرية تأسيسيا كممارستيا مف قبؿ األفراد.

لذا كاف مف الميـ تسميط الضكء عمى األسس أك المبادئ كالقيـ الدستكرية كالقانكنية 
ى عمييا األحزاب السياسية في العراؽ، حتى تككف ىناؾ حياة التي تقكـ أك تُبن

 ديمقراطية سميمة يتـ فييا تداكؿ السمطة بطريقة سممية.

كما أف ىذه األىمية تزداد عمميان إذا ما قمنا أنيا ستطبؽ عمى العراؽ، كبالتالي تتناكؿ 
ياسي الداخمي في القضايا العراقية، كتقدـ إطاران لتطبيقو لضمانان الستقرار النظاـ الس

 العراؽ.

 كتبرز أسباب اختيارنا لممكضكع مف عدة نكاحي، نكجزىا في نكعيف مف األسباب:

 أواًل: األسباب الذاتية

تتمثؿ ىذه األسباب في اعتقادنا أف ما كتب حكؿ ىذا المكضكع يعد قميالن خاصة في  
ال أنيا تبقى جزئية العراؽ، فعمى الرغـ مف كجكد بعض الدراسات كالتحميالت القانكنية إ

كليست شاممة لممكضكع، كما أنيا تعبر عف آراء سياسية أكثر منيا قانكنية ال سيما في 
ظؿ طفرة التعديالت الدستكرية كالقانكنية في العراؽ مؤخران، ككذا الممارسة الحزبية 

 المتغيرة.

 ثانيًا: األسباب الموضوعية

المبادئ كاألسس التي تبنى عمييا أما األسباب المكضكعية فتكمف في أف مكضكع 
األحزاب السياسية كدكرىا في التداكؿ السممي لمسمطة، إنما يمثؿ بال شؾ أحد عناصر 
البناء الديمقراطي في الدكؿ، كيعكس الكضع السياسي القائـ فييا، بمعنى يبيف ىؿ أف 

 الحكـ السائد فييا ىك حكـ استبدادم أـ ديمقراطي.
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بمكاف دراسة مثؿ ىذه المكضكع كالتعرؼ عميو بعمؽ، ككمنا  كبالتالي كاف مف األىمية
أمؿ أف يككف ىذا البحث المكجز نكاة لدراسة قانكنية مكسعة يتـ فييا تناكؿ المكضكع 

 بصكرة مكسعة كمبسكطة.

 أىداف البحث -

يحتؿ مكضكع األحزاب السياسية كدكرىا في إرساء دعائـ أنظمة الحكـ المعاصرة مكانان 
الفكريف السياسي كالقانكني، ليس في البمداف الغربية فحسب بؿ في بمداف مرمكقان في 

العالـ الثالث أيضان، حتى أصبحت دراسة األحزاب السياسية كما يتعمؽ بيا ضركرة 
ممحة تفرض نفسيا عمى كؿ مف يتعرض لدراسة أم نظاـ سياسي كاعتبارىا مفيكمان 

نظمة السياسية المتعددة مثؿ تمؾ استراتيجيان يمكف عمى أساسو فيـ الكثير مف األ
المتصمة بالمؤسسات السياسية، كبالنشاط السياسي كممارسة السمطة السياسية كأسس 
اختيار كعزؿ الحكاـ، كبالسمكؾ السياسي لمحككمات، كأيضان تمؾ الظكاىر المتصمة 

 بطرؽ صنع القرارات، بؿ كحتى الكيفية التي تصنع بيا السياسية بشكؿ عاـ.

دؼ البحث إلى التعرؼ عمى المبادئ كاألسس التي ينص عمييا الدستكر كمف ثـ يي
كالقانكف لألحزاب السياسية فتفيد منو األحزاب القائمة ككذا التي يتـ إنشاءىا مف أجؿ 
تييئة العراؽ لمنيكض اقتصاديان كاجتماعيان كسياسيان كعسكريان ..الخ، كحتى يتـ إفساح 

اءة لتكلي مقاليد األمكر في البالد، كىذا لف يتـ إال المجاؿ لألحزاب السياسية ذات الكف
مف خالؿ األحزاب السياسية القكية التي تعد في مجتمعاتيا بمثابة أىـ العناصر كالقكل 

 المؤثرة في النظاـ السياسي.

كمف ثـ ييدؼ البحث إلى بياف مفيكـ الحزب السياسي، كبياف عالقة المبادئ كاألسس 
 حزاب باالستقرار السياسي.التي تقـك عمييا ىذه األ

 إشكالية البحث وتساؤالتو -



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةلسنة المجلة الذراسات المستذامة . ا

 

 

 
 
 1219 

عرفت العراؽ منذ إقرار الحزبية كالتعددية السياسية عدة تغييرات أجبرت النظاـ السياسي 
عمى إجراء مجمكعة مف التحكالت الديمقراطية في شتى المجاالت، كىذا عمى اعتبار 

النظاـ السياسي كتشاركو في  أف األحزاب السياسية مف أبرز الفكاعؿ التي تؤثر عمى
العممية التنمكية عمكمان كالتنمية السياسية خصكصان، كمف ىذا المنطمؽ يتـ طرح 

 اإلشكالية اآلتية:

عمى أم أسس كمبادئ تنشأ األحزاب السياسية حتى يمكف أف تككف ركيزة أساسية 
 ممي لمسمط؟كبديالن محكريان في تحقيؽ الديمقراطية كالتنمية السياسية كالتبادؿ الس

 كىذه اإلشكالية يمكف أف تندرج تحتيا األسئمة الفرعية اآلتية:

 _ ما ىي األحزاب السياسية.

األسس كالمبادئ الدستكرية كالقانكنية التي ينبغي قياـ األحزاب السياسية  _ ما ىي
 عمييا كاستمرارىا في االلتزاـ بيا طيمة كجكدىا في الحياة السياسية؟

األحزاب المبنية عمى ىذه األسس في الحياة السياسية كتنميتيا، كما _ كيؼ تساىـ 
 أثرىا كدكرىا في التداكؿ السممي لمسمطة؟

 منيج البحث 

سيتـ االعتماد في ىذا الصدد عمى منيجية البحث الكصفي التحميمي في المقاـ األكؿ 
 مع عدـ إغفاؿ المنيج التاريخي في النقاط التي تحتاج إليو.  

  البحث ونطاقوحدود 

مف أجؿ بمكغ اليدؼ مف ىذا البحث كىك معرفة األسس كالمبادئ الدستكرية التي ينبغي 
قياـ األحزاب السياسية عمييا كدكرىا في االستقرار السياسي كالتداكؿ السممي لمسمطة 

 36ـ، كقانكف األحزاب السياسية العراقي رقـ 2005فقد ركزنا عمى دستكر العراؽ النافذ 
 ـ.17/9/2015بتاريخ  39ـ الصادر بقرار رئيس الجميكرية رقـ 2015لسنة 
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 ىيكمية البحث 

 المبحث األول

 ماىية األحزاب السياسية ومبادئيا الدستورية والقانونية

 المطمب األكؿ: ماىية األحزاب السياسية كنشأتيا

 الفرع األكؿ: نشأة األحزاب السياسية

 ة كاصطالحان الفرع الثاني: المقصكد بالحزب السياسي لغ

 المطمب الثاني: األسس كالمبادئ الدستكرية كالقانكنية لألحزاب السياسية

 الفرع األكؿ: األسس كالمبادئ الدستكرية

 الفرع الثاني: األسس كالمبادئ القانكنية

 المبحث الثاني

 دور األحزاب السياسية في التداول السممي لمسمطة

 ككظائفياالمطمب األكؿ: أىمية األحزاب السياسية 

 المطمب الثاني: أثر كجكد األحزاب كدكرىا في التداكؿ السممي لمسمطة

 الخاتمة

 قائمة المراجع
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 المبحث األول

 ماىية األحزاب السياسية ومبادئيا الدستورية والقانونية

األحزاب السياسية ىي أىـ مؤسسة مف مؤسسات النظاـ الديمقراطي التي يتـ عف 
سمطاتيا مؤسساتيا، لذلؾ كانت ىي أكلى ىذه المؤسسات  طريقيا تأسيس الدكلة بكافة

 .(2)كالتي يتـ بكجكدىا تكاجد باقي مؤسسات ىذا النظاـ

كتعكد األحزاب في نشأتيا إلى أصكؿ اجتماعية كسياسية كأساسية في بناء المجتمع 
كالدكلة، لذا كاف مما ينبغي قبؿ الخكض في بياف المبادئ الدستكرية كالقانكنية التي 

كـ عمييا األحزاب السياسية أف نبيف ماىية ىذه األحزاب كنشأتيا كىذا في مطمب تق
أكؿ، ثـ نبيف األسس كالمبادئ التي نص الدستكر كالقانكف عمييا كذلؾ في مطمب 

 ثاني.

 المطمب األول

 ماىية األحزاب السياسية ونشأتيا

كؿ مسألة منيا نتعرؼ مف خالؿ ىذا المطمب عمى ماىية األحزاب السياسية كنشأتيا، 
في فرع مستقؿ، فنتناكؿ في الفرع األكؿ: ماىية األحزاب السياسية، كفي الفرع الثاني: 

 نشأة األحزاب السياسية.

 الفرع األول

 ماىية األحزاب السياسية

 أواًل: المعنى المغوي لمـ "الحزب السياسي":

حزاب، كحزب ينصرؼ المعنى المغكم لكممة "حزب" إلى الطائفة، كىي مفرد كالجمع أ
الرجؿ: أصحابو كجماعتو ممف ىـ عمى رأيو كأمره، كتحزبكا: تجمعكا، كمنو أيضان 
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كحزب قكمو أحزاب القرآف يقاؿ قرأ حزبو مف القرآف أم كرده، كحزبت أحزابان جّمعتيـ، 
 .(3)فتحزبكا أم صاركا طكائؼ

كف الدكلة أما كممة "سياسي" فيي مأخكذة مف كممة سياسة التي تعني كؿ ما يتصؿ بشئ
كنظاـ الحكـ فييا، كما لألفراد مف حقكؽ كما عمييـ مف كاجبات في البيئة السياسية 

 .(4)التي يعيشكف فييا

 ثانيًا: المعنى االصطالحي لمـ "الحزب السياسي:

تناكؿ الفقو القانكني العربي كالغربي مصطمح الحزب السياسي بالتعريؼ، ككاف مف أكؿ 
ـ 1816التعريفات التي كضعت في ىذا الشأف ىك تعريؼ "بنياميف ككنستاف" في العاـ 

حيث عرؼ الحزب السياسي بأنو :" اجتماع رجاؿ يعتنقكف العقيدة السياسية نفسيا"، 
تمؾ المنظمة التي تجمع بيف رجاؿ ذكم رأم كاحد كما عرفو "ىانز كمسف" بأنو:" 

 .(5)لتضمف ليا تأثيران حقيقيان في إدارة الشئكف العامة"

أما بالنسبة لمفقو العربي فقد عرفو البعض منيـ بأنو: "جماعة مف الناس يربطيـ مبدأ 
سياسي كاحد كليـ نظاـ معيف يسيركف عميو، كىـ يرمكف إلى تحقيؽ مبادئيـ عف طريؽ 

 .(6)ميـ زماـ األمكر في حككماتيـاستال

كعرفو البعض اآلخر بأنو: جماعة متحدة مف األفراد، تعمؿ بمختمؼ الكسائؿ 
 .(7)الديمقراطية لمفزر بالحكـ، بقصد تنفيذ برنامج سياسي معيف

كيمكف أيضان تعريؼ الحزب السياسي عمى أنو: " مجمكعة مف األفراد تجمعيـ فكرة 
 .(8)كاصؿ في سبيؿ استالـ السمطة كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ معينةمعينة تدفعيـ لمعمؿ المت

لكنو كنظران الختالؼ التعريفات لمصطمح الحزب السياسي كتعددىا فقد حاكؿ فريؽ مف 
الفقياء الجمع بيف العناصر األساسية لمحزب السياسي كالتي يجب أف تككف مكجكدة 

 في كؿ تعريؼ، حيث اشترطكا تكافر أربعة عناصر ىي:
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 ستمرارية التنظيـ._ ا1

_ أف يمتد التنظيـ ليشمؿ أطراؼ المجتمع كافة دكف أف يقتصر عمى فئة معينة أك 2
 كحدة إدارية دكف أخرل.

 _ السعي إلى االنفراد بالسمطة أك المشاركة فييا.3

 .(9)_ اىتماـ الحزب بالحصكؿ عمى التأييد الشعبي4

 36قانكف األحزاب السياسية العراقي رقـ كقد عرفت الفقرة أكالن مف المادة الثانية مف 
ـ الحزب أك التنظيـ السياسي بأنو: مجمكعة مف المكاطنيف منضمة تحت 2015لسنة 

أم مسمى عمى أساس مبادئ كأىداؼ كرؤل مشتركة تسعى لمكصكؿ إلى السمطة 
لتحقيؽ أىدافيا بطرؽ ديمقراطية بما ال يتعارض مع أحكاـ الدستكر كالقكانيف 

 .(10)النافذة"

كالتعريؼ الذم أتى بو قانكف األحزاب السياسية العراقي السابؽ ذكره يعتبر تعريؼ 
الذم عرؼ الحزب  (11)لمحزب كجماعة اجتماعية كما سبؽ كأف عرفو "جيؿ فيركيؿ"

باعتباره جماعة اجتماعية منظمة بطريقة مستدامة، كممثمة عمى المستكل المحمي، 
 .(12)مف أجؿ ممارسة السمطة مباشرةكتسعى إلى الحصكؿ عمى الدعـ الشعبي 

كانطالقان مف فرضية البحث فإنو يمكف تعريؼ الحزب بأنو مجمكعة مف الناس يشترككف 
-في المصالح كاآلراء نفسيا، ىؤالء الناس يتجمعكف سكيان في مؤسسة لدييا تنظيـ دائـ

كاألسس  يستند إلى تشريعات دستكرية كقانكنية تكضح األىداؼ كاأليديكلكجيا كالمبادئ
مف أجؿ االستيالء عمى السمطة -العممية التي يجب أف يبنى عمييا كيمتـز بيا

كممارستيا، كمف ثـ تنفيذ مشركع سياسي أك برنامج مشترؾ في إطار احتراـ مبادئ 
 السيادة الكطنية كالديمقراطية كالتداكؿ السممي لمسمطة.
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 الفرع الثاني

 نشأة األحزاب السياسية

األحزاب السياسية كليدة بيئات اجتماعية كسياسية محددة، كحيف يتـ الحديث عف نشأة 
األحزاب السياسية، فإف المرء ينصرؼ إلى ذىنو أكالن نشأة الحياة السياسية الحزبية أك 
النظاـ الحزبي تأريخيان كظاىرة عامة ال تقتصر عمى مناطؽ أك أحزاب معينة، 

األحزاب في مناطؽ معينة كأف تككف أكركبا أك آسيا أك كينصرؼ ذىنو ثانيان إلى نشأة 
لى أحزاب معينة كأف تككف محافظة أك ليبرالية أك  أمريكا الالتينية أك الكطف العربي، كا 
اشتراكية، لكنو ثمة اتفاؽ عاـ عمى أف األحزاب بسماتيا العامة ظاىرة جديدة بدأت في 

 .(13)القرف التاسع عشر

ني الغربي إلى أف األحزاب لما كجدت في القرف التاسع كقد ذىب بعض الفقو القانك 
عشر كاف ظيكرىا ابتداءن في انجمترا كبصكرة كاضحة بعد االصالح االنتخابي لعاـ 

 ـ كقياـ المنظمات المحمية عمى أثره بتسجيؿ الناخبيف في قكائـ انتخابية.1822

نى الحديث لمكممة في فقد كانت انجمترا بمثابة األرض التي كلدت عمييا األحزاب بالمع
إطار النظـ التمثيمية، فالحككمة التي عينيا بمثابة المثير كاختالؼ النكاب حكؿ ىذه 
الحككمة كسياساتيا ىك االستجابة اآللية التي دفعت النكاب ألف يتجمعكا تحت إشارة 

 .(14)(Tory( أك التكرم )Whigsالكيكز )

ألحزاب فييا منذ عيد الرئيس جاكسكف أما في الكاليات المتحدة األمريكية فقد ظيرت ا
ـ كتكسعت األحزاب في نشاطيا لتضـ أيضان الكحدات اإلدارية 1830حكالي عاـ 

 .(15)الصغيرة

أما في فرنسا كألمانيا فقد كانت ىنالؾ الزمر البرلمانية كالنكادم السياسية التي امتد 
 .(16)كألمانيا ـ في كؿ مف فرنسا1848نشاطيا إلى الجماىير خاصة بعد ثكرات عاـ 
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كأما في الدكؿ العربية فقد كانت فترة ما قبؿ الحرب العالمية األكلى إيذانان ببدء 
التنظيمات الحزبية عمى شكؿ كتؿ كأحزاب صغيرة يطالب جزء منيا بالجميكرية 
كاالنفصاؿ عف االمبراطكرية العثمانية كاألخرل تطالب بالبقاء ضمف االمبراطكرية 

 .(17)العثمانية

غريقية كانت  كمف ثـ فاألحزاب السياسية قديمة جدان إلى درجة أف حضارات ركمانية كا 
 قد شيدت ممارسات حزبية منيا مؤيدة لقادة األحزاب كمنيا معارضة ليا.

نما ىك مكجكد منذ فترة  كمف ىنا فإنو يالحظ أف نشأة األحزاب السياسية ليس حديثان كا 
نشاء النظاـ بعيدة، كأنو كاف لنشأتيا السبب كالتأثير األ كبر في االستقالؿ كالحرية كا 

 السياسي في الدكؿ العربية كمنيا العراؽ.

فقد نشأت األحزاب في الكطف العربي في أكاخر القرف التاسع عشر، لكف ىذه النشأة 
لألحزاب لـ تكف في ظؿ دكؿ مستقمة كأكضاع دستكرية كبرلمانية راسخة، إذ لـ يكف 

أك برلمانيان بؿ كاف الباعث عمى ذلؾ إقامة أنظمة حكـ الباعث عمى قياميا انتخابيان 
 مستقمة كحياة دستكرية في المقاـ األكؿ.

ـ حيث كاف محظكر قياميا في أم جزء 1908ففي العراؽ تـ إنشاء األحزاب في العاـ 
ـ 1876مف الدكلة العثمانية، كحزب االتحاد كالترقي الذم تمكف مف إعادة دستكر عاـ 

شاء حزب الحرية كاالئتالؼ عمى غرار الحزب السابؽ، كذلؾ الحاؿ المعطؿ، ثـ تـ إن
ـ كقد كاف في مقدمة 1908في مصر فقد أنشئ أكؿ حزب بقيادة أحمد عرابي في العاـ 

 .(18)أىدافو التخمص مف الييمنة األجنبية

كمف ىنا نستطيع القكؿ بأف ىناؾ عالقة كبيرة بيف كجكد األحزاب السياسية ككجكد 
اسي الذم يتـ فيو تبادؿ السمطة بطرية سممية، فاألحزاب السياسية ليا فضؿ النظاـ السي

كبير في إنشاء األنظمة السياسية المستقرة كمف ثـ إنشاء الدكلة، فال يمكف ألم شخص 
 أف يصؿ إلى الدكلة مستقالن ما لـ يكف ىناؾ حزبان يدعمو كيفتح لو الطريؽ لمكصكؿ.
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 المطمب الثاني

 الدستورية والقانونية لألحزاب السياسيةاألسس والمبادئ 

تنص دساتير كقكانيف البمداف عادةن بيف ثنايا نصكصيا صراحة أك ضمنان عمى عدد مف 
األسس كالمبادئ التي يجب أف تُبَنى عمييا األحزاب السياسية حتى تككف ىناؾ 

 ديمقراطية سياسية تتبادؿ فييا األحزاب السمطة بطريقة سممية.

ارة إلى ىذه المبادئ كاألسس في الدساتير العراقية المتعاقبة انتياء كقد كردت اإلش
ـ النافذ، كما كردت اإلشارة إلى ىذه األسس في القكانيف العادية 2005بدستكر عاـ 

 ـ.2015لسنة  36كمنيا قانكف األحزاب السياسية العراقي رقـ 

تالييف، نتناكؿ في كنتناكؿ تمؾ المبادئ كاألسس مف خالؿ ىذا المطمب في الفرعيف ال
 الفرع األكؿ: األسس كالمبادئ الدستكرية، كفي الفرع الثاني: األسس كالمبادئ القانكنية.

 الفرع األول

 األسس والمبادئ الدستورية

نكرد ىنا عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر بعضان مف المبادئ كاألسس التي أشارت إلييا 
ـ كالتي يجب أف ُتؤسس عمييا األحزاب 2005الدساتير كمنيا الدستكر العراقي النافذ 

 السياسية كتنتيجيا في ممارسة العمؿ السياسي كالحزبي، كمنيا:

 _ المكاطنة1

تأتي المكاطنة كأكلى األسس التي ينبغي أف تقكـ عمييا األحزاب ال سيما في الحياة 
لكطنية السياسية المعاصرة، فمف مصمحة األحزاب أف تتطكر إلى أحزاب سياسية تعتمد ا

العراقية بحيث تككف قادرة عمى استيعاب المكاطف العراقي بغض النظر عف التمايزات 
الطائفية كالمذىبية كاالثنية، إذ أف الديمقراطية كالتبادؿ السممي لمسمطة ال تستقيـ عندما 

 تقكـ عمى أسس طائفية أك مذىبية.
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ف كالمكاطنيف، ألنو إف فالمكاطنة ينبغي أف تسمك عمى كؿ االنقسامات كتتسع لكؿ الكط
تكرست الحزبية الضيقة لفترة قادمة كاتخذت شكالن قانكنيان كاستندت إلى مؤسسات فإنيا 

 .(19)ستصبح شكالن جديدان لمعراؽ المتشظي المفتت كالمتعدد اليكيات التجزيئية

عدـ تأسيس األحزاب عمى قاعدة أك أىداؼ تتضمف الممارسات الطائفية  _2  
حسكبية، كالممارسات المخالفة لمقيـ كاألخالؽ اإلسالمية كاليكية كاالقطاعية كالم

الكطنية، كذلؾ عدـ تأسيسيا عمى أساس ديني أك لغكم أك عرقي أك جنسي أك ميني 
 ...الخ.

ـ في فقرتيا 2005كىذا ىك عيف ما جاءت المادة السابعة مف الدستكر العراقي النافذ 
اف أك نيج يتبنى العنصرية أك االرىاب أك األكلى، كالتي نصت عمى أنو:" يحظر كؿ كي

التكفير أك التطيير الطائفي أك يحرض أك يميد أك يمجد أك يركج أك يبرر لو، كبخاصة 
البعث الصدامي في العراؽ كرمكزه كتحت أم مسمى كاف، كال يجكز أف يككف ذلؾ 

 .(20)ضمف التعددية السياسية في العراؽ، كينظـ ذلؾ بقانكف"

صكرة كاضحة كصريحة إلى عدـ جكاز تأسيس األحزاب السياسية التي فالمادة تشير ب
يككف مرتكز حكميا التعصب أك العنصرية أك اإلرىاب أك الطائفية ..الخ، كبطبيعة 
الحاؿ فإف "كؿ كياف أك نيج" الكاردة في نص المادة كالتي يحظر إنشاؤىا يدخؿ تحتو 

 كر يتبناه المنتسبكف إلى ىذا الحزب.األحزاب السياسية ككنيا ليا نيج كأيدكلكجية أك ف

كال يخفى عمى أحد ما ىك متكقع مف جراء تأسيس األحزاب السياسية عمى مثؿ ىذه 
األمكر، فبكؿ تأكيد لف تككف ىناؾ حياة سياسية باألساس فضالن عف أف تككف مستقرة 
مف عدمو، بؿ إنو ستنشب الفتف كالصراعات عمى الحكـ مما ينبئ باستحالة كجكد 

نما سيككف البقاء في الحكـ لمدة أطكؿ لألقكل فاألقكل.  تب  ادؿ سممي لمسمطة كا 

 _ تبني التعددية الحزبية كالسياسية3
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تعتبر التعددية الحزبية كاحدة مف األسس كالمبادئ الدستكرية اليامة التي ينبغي أف تقـك 
سية لتحقيؽ ىذه عمييا األحزاب السياسية الديمقراطية، بؿ كتعد أحد أبرز اآلليات السيا

الديمقراطية، عف طريؽ ضماف عدـ االستبداد كمنع احتكار السمطة مف أية جية، 
كضماف اشراؾ الجماىير في الحكـ عف طريؽ منحيا حرية اختيار ممثمييا مع احتراـ 

 .(21)ىذا االختيار

 لذلؾ فعالقة التعددية الحزبية بالديمقراطية كالتداكؿ السممي لمسمطة ىي عالقة كطيدة
جعمت الفقو الدستكرم كالقانكني يكاد يجمع عمى أنو ال ديمقراطية كتداكؿ سممي لمسمطة 
بدكف أحزاب، كأف العداء نحك األحزاب يخفي عداء نحك الديمقراطية كما عبر عف ذلؾ 

 الفقيو كثير مف الفقياء الدستكرييف كالقانكنييف.

الحرية الحزبية أم أف يعطي أم  كالتعددية الحزبية بالمعنى العاـ أك الكاسع إنما تعني:
تجمع كلك بشركط معينة الحؽ في التعبير عف نفسو كمخاطبة الرأم العاـ بصكرة 
مباشرة عمى ضكء التناقضات التي يحتكييا كؿ مجتمع مف المجتمعات السياسية، ليتـ 
مف خاللو الكصكؿ إلى خير األطر التي تسمح بسيادة مفيكـ التنافس السياسي مف 

 .(22)كؿ إلى السمطة أك المشاركة فييا"أجؿ الكص

أما التعددية الحزبية بالمعنى الضيؽ فتشير إلى استبعاد الثنائية الحزبية كأنيا عبارة عف 
ثالثة أحزاب فما فكؽ، لذا قد تأخذ الشكؿ الثالثي أك الرباعي أك التعددم الغير محدكد، 

 كااليديكلكجي كالعرقي.حسب ظركؼ كؿ دكلة كتككينيا التاريخي كالسياسي 

ككذلؾ بحسب النظاـ االنتخابي المعتمد، حيث يؤكد فقياء القانكف الدستكرم أف تعدد 
األحزاب يتكاجد مع األخذ بنظاـ االنتخاب الفردم باألغمبية المطمقة عمى دكريف، ككذا 

 عند تطبيؽ القكائـ الحزبية مع التمثيؿ النسبي.



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةلسنة المجلة الذراسات المستذامة . ا

 

 

 
 
 1229 

حزاب، إذ قد تفرز إما تعدد حزبي ذك قطب كاحد، ككذلؾ بحسب الممارسة السياسية لأل
كىي حالة الحزب المسيطر أك شديد السيطرة أك تعدد حزبي متعدد األقطاب لكجكد عدة 

 أحزاب متقاربة في الكزف السياسي.

كالعراؽ يشيد اليكـ انفتاحان ديمقراطيان كاتجاىان كاضحان نحك التعددية الحزبية التي جاءت 
عامان مف الحكـ المركزم كىيمنة نظاـ الحزب الكاحد  35تمرت بعد تجربة طكيمة اس

الذم يمنع مف إقامة أحزاب أك تجمعات أخرل أك تنظيمات سياسية كاعتبار ذلؾ مف 
 .(23)الخركقات األمنية الخطيرة

ـ ما لبث أف شيد اتجاىا كاضحان نحك 2003لكف النظاـ السياسي العراقي كمنذ العاـ 
ميدت لو عدة عكامؿ مف أىميا تبني النظاـ الديمقراطي الذم  التعددية الحزبية، الذم

يعد مف أىـ خصائصو االنضماـ إلى األحزاب كالتنافس بينيا، كظيرت عمى الساحة 
السياسية العراقية أحزاب كىياكؿ تنظيمية بمسميات متعددة بعضيا إسالمي كآخر 

 عمماني، بعضيا كبير كآخر ضعيؼ ك.. ك.. الخ.

ـ في مادتو التاسعة 2005ما نص عميو الدستكر العراقي النافذ  يأتي ىذا في ظؿ
حرية تأسيس الجمعيات كاالحزاب السياسية، أكالن:  كالثالثكف في الفقرة أكالن منيا عمى:"

 .(24)أك االنضماـ الييا مكفكلة، كينظـ ذلؾ بقانكف"

الجمعيات فالمادة صريحة في انتياج التعددية السياسية كالسماح بتأسيس العديد مف 
كاألحزاب السياسية كضمف حرية االنضماـ إلييا، لكننا مف خالؿ النص المتقدـ يمكننا 

 أف نالحظ ما يمي:

_ أف الدستكر العراقي الحالي قد كفؿ حرية تأسيس األحزاب السياسية، كأحاؿ 1
مكضكع تنظيـ تفاصيؿ ىذه الحرية إلى المشرع العادم دكف أف يقيد سمطتو التنظيمية 

ط قانكنية صريحة تصكف حرية تأسيس األحزاب السياسية مف تجاكزات السمطتيف بضكاب
 .(25)التشريعية كاإلدارية
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كقد كاف مف األجدر بالمشرع الدستكرم العراقي أف يحدد ىذه الضكابط التي تمثؿ 
المبادئ األساسية التي ترتكز عمييا حرية تأسيس األحزاب السياسية كمبدأ المساكاة بيف 

لسياسية كحظر كقفيا أك حميا بالطريؽ اإلدارم مع منح ىذا االختصاص إلى األحزاب ا
 . (26)أعمى سمطة قضائية في الدكلة

 الفرع الثاني

 األسس والمبادئ القانونية

ـ مف النص عمى مبادئ كأسس 2005عمى غرار ما فعؿ الدستكر العراقي النافذ 
لألحزاب السياسية ينبغي تبنييا كالسير عمييا كصكالن إلى ما تتغياه جمكع الشعب 
العراقي مف تبادؿ سممي لمسمطة في ظؿ نظاـ سياسي ديمقراطي حديث، فعؿ ذلؾ 

 ـ.2015لسنة  36ية رقـ أيضان المشرع العراقي في قانكف األحزاب السياس

كمف ذلؾ ما نص عميو المشرع العراقي في ىذا القانكف مف اعتبار التعددية الحزبية 
كاحدة المبادئ األساسية اليامة التي تقكـ عمييا األحزاب السياسية الديمقراطية، حيث 
 يضمف حؽ كحرية المشاركة في تأسيس األحزاب السياسية كاالنتماء إلييا عدـ االستبداد
كمنع احتكار السمطة مف أية جية، كضماف اشراؾ الجماىير في الحكـ عف طريؽ 

 منحيا حرية اختيار ممثمييا مع احتراـ ىذا االختيار.

جاء ذلؾ في  المادة الرابعة مف القانكف المشار إليو في فقرتيا )أكالن( كالتي نصت عمى 
سياسي أك االنتماء إليو  أنو:" لممكاطنيف رجاالن كنساءن حؽ المشاركة في تأسيس حزب

 .(27)أك االنسحاب منو"

ثـ جاءت المادة الخامسة مف ىذا القانكف بصياغة ىي أركع ما يككف في ىذا الصدد 
حيث اشتممت عمى ثالث فقرات )أكالن، كثانيان، كثالثا( يتضمنكف صراحةن عدد مف 

ذه المادة األسس كالمبادئ التي يجب أف تؤس س عمييا األحزاب السياسية، فنصت ى
 عمى أنو:"
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 :" أكالن: يؤسس الحزب عمى أساس المكاطنة كبما ال يتعارض مع أحكاـ الدستكر.

ثانيان: ال يجكز تأسيس الحزب عمى أساس العنصرية أك اإلرىاب أك التكفير أك 
 التعصب الطائفي أك العرقي أك القكمي.

 .(28)ج حزب البعث المنحؿ"ثالثان: ُيمَنع تأسيس الحزب الذم يتبنى أك يركج لفكر أك مني

ثـ جاءت المادة الثامنة مف ىذا القانكف في فقرتيا )ثالثان( بشرط مف شركط تأسيس 
األحزاب السياسية، يعتبر ىذا الشرط مبدأن ىامان مف مبادئ كأسس إنشاء األحزاب في 
العراؽ، حيث نصت عمى أف:" أف ال يككف تأسيس الحزب كعممو متخذان شكؿ 

 .(29)كرية أك شبو العسكرية، كما ال يجكز االرتباط بأية قكة مسمحة"التنظيمات العس

كلعؿ المشرع العراقي أراد مف ىذا أف يتحاشى نشكب أّم عنؼ أك نزاع مسمح مف قبؿ 
الحزب الذم تـ تأسيسو كاتخذ شكؿ التنظيمات العسكرية أك كاف لو قكة مسمحة حيف 

 .(30)خسارتو في االنتخابات

فقرات المادة الرابعة كالعشركف مف القانكف بعدد مف االلتزامات أيضان جاءت كثير مف 
التي يجب عمى الحزب كأعضاؤه االلتزاـ بيا، ككميا تصب في صالح الديمقراطية 
كالتداكؿ السممي لمسمطة، فقد نصت ىذه المادة عمى أنو: " يمتـز الحزب كأعضاؤه بما 

 يمي:

 أكالن: أحكاـ الدستكر كالقانكف.

 أ التعددية السياسية.ثانيان: مبد

 ثالثان: عدـ المساس باستقالؿ الدكلة كأمنيا كصيانة كحدتيا الكطنية.

 .(31)سادسان: عدـ تممؾ األسمحة كالمتفجرات أك حيازتيا خالفان لمقانكف"
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ثـ جاءت المادة الخامسة كالعشركف ببعض المحظكرات التي يجب عمى الحزب 
فنصت في فقراتيا )أكالن، كثانيان، كثالثان، كرابعان، االمتناع عنيا أثناء ممارستو ألعمالو، 

 كخامسان( عمى أنو:" عمى الحزب في ممارستو ألعمالو االمتناع عّما يأتي:

أكالن: االرتباط التنظيمي أك المالي بأم جية غير عراقية، أك تكجيو النشاط الحزبي بناءن 
 عمى أكامر أك تكجييات مف أّم دكلة أك جية خارجية.

 : التدخؿ في شئكف الدكؿ األخرل.ثانيان 

ثالثان: التعاكف مع األحزاب التي تحظرىا الدكلة أك يككف الحزب منفذان لمدكؿ األخرل 
 لمتدخؿ في الشئكف الداخمية لمعراؽ.

رابعان: التنظيـ كاالستقطاب الحزبي أك التنظيمي في صفكؼ الجيش كقكل األمف 
 كالييئات المستقمة. الداخمي كاألجيزة األمنية األخرل كالقضاء

خامسان: استخداـ دكر العبادة كمؤسسات الدكلة كبما فييا المؤسسات التعميمية لممارسة 
 .(32)النشاط الحزبي أك الدعاية لصالح أك ضد حزب سياسي"

ـ الكثير مف المبادئ 2005كفي حقيقة األمر فإف في ثنايا مكاد الدستكر العراقي النافذ 
ـ ذاخر بالمبادئ 2015لسنة  36زاب السياسية العراقي رقـ كاألسس، ككذا قانكف األح

كاألسس التي تبنى عمييا األحزاب السياسية، منيا ما كرد في نصكصيما صراحةن كمنيا 
 ما كرد ضمنان، مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ:

 _ الحفاظ عمى الكحدة الكطنية كالسالـ االجتماعي.

 ئيا._ الحفاظ عمى السيادة الكطنية كاحتراـ مباد

 _ الحفاظ عمى أمف التراب الكطني كسالمتو كاستقالؿ البالد.

 _ احتراـ الطابع الديمقراطي كالجميكرم لمدكلة.
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 ._ احتراـ التداكؿ عمى السمطة عف طريؽ االختيار الحر لمشعب العراقي

كخالصة القكؿ أف ىناؾ جممة مف المبادئ كاألسس التي يجب أف تُبَنى عمييا األحزاب 
كتستمر عمييا طيمة كجكدىا في الحياة السياسية حتى يعـ السالـ االجتماعي  السياسية

أرجاء الكطف كتنتقؿ السمطة مف حزب إلى حزب بكؿ سممية كديمقراطية، كيعتبر مف 
أىـ ىذه المبادئ كاألسس االلتزاـ بالدستكر كالقانكف، كاإليماف باليكية الكطنية، كالعمؿ 

مة كالعناية بالتنمية االجتماعية، كغير ذلؾ مف الدؤكب عمى تحديث الخدمات العا
 األىداؼ الخدمية كالقيمية التي يؤمف بيا الشعب العراقي كيتطّمع إلييا.

 المبحث الثاني

 دور األحزاب السياسية في التداول السممي لمسمطة

لألحزاب السياسية أىمية كبيرة فيي ذات أثر كبير عمى النظاـ السياسي إف لـ نقؿ أنيا 
السبب الرئيسي في كجكد ىذا النظاـ، كما أف ليا عالقة كبيرة بالحريات العامة ككنيا 
أحد جكانب الحريات العامة، فالمكاطف حران في تأسيس ىذه األحزاب كلكف كفؽ ضكابط 

جراءات معينة، تدفع  ىذه األمكر في نياية المطاؼ بما ىك ُمبَتَغى لكؿ الشعكب الحرة كا 
 كالمتدنة كىك كجكد تداكؿ سممي لمسمطة.

كسنتناكؿ مف خالؿ ىذا المبحث دكر األحزاب السياسية في التداكؿ السممي لمسمطة، 
كذلؾ مف خالؿ مطمبيف، نتناكؿ في المطمب األكؿ: أىمية األحزاب السياسية ككظائفيا، 

مطمب الثاني: أثر كجكد األحزاب المبنية عمى األسس كالمبادئ الدستكرية عمى كفي ال
 التداكؿ السممي لمسمطة، كذلؾ عمى النحك التالي.
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 المطمب األول

 أىمية األحزاب السياسية ووظائفيا

مجاؿ لإلعداد كالتربية كالمكاطنة الحقة كالديمقراطية -أم حزب-إف الحزب السياسي
لبن اء كالكضكح كنكراف الذات، كما ىك أيضان قناة لمتكاصؿ مع كالحكار كاالختالؼ ا

الناس كالسمطة كالمشاركة في الشأف العاـ كااللتزاـ بالمبادئ الكطنية كالقكانيف كاألنظمة 
 .(33)المرعية كاالنضباط الصاـر

مف غير أف تصّح فيو ىذه المكاصفات البن اءة يككف -أم حزب-كالحزب السياسي
نرل األشياء مف خالليا عمى الرغـ مف أف ىذا الزجاج يفصمنا عف تمؾ  كزجاج النافذة

األشياء، كفي الحقيقة ال تزاؿ أم تجربة حزبية عراقية ميما كانت عمى تراثيا كعراقتيا 
ال تزاؿ تجابو تحديات كثيرة في قياميا بكظائفيا فضالن عف خمكىا مف التحّمي ببعض 

 ىذه المكاصفات.

نبغي أف تتحمى بيذه الصفات حتى تقكـ بكظائفيا عمى الكجو فاألحزاب السياسية ي
األكمؿ، كتستطيع مجابية التحديات كالعراقيؿ التي تقؼ أماميا كالتي يتمثؿ أبرزىا في 
مجابية الشرذمة كالجيكية كعزكؼ المكاطنيف عف العمؿ الحزبي كغياب البرامج 

 تحقيقيا عمى أرض الكاقع.السياسية كالكطنية كاالقتصادية كاالجتماعية التي يمكف 

كحتى تظؿ األحزاب قائمة بمياميا ككظائفيا عمى الكجو األكمؿ كتظؿ مؤسسات كطنية 
فإنو يتكجب رعايتيا كتشجيعيا كمعاكنتيا عمى أف تتخطى ما تمر بو مف مراحؿ صعبة 
كي ال تعيش عمى ىامش الحياة، ىذا مف جية كمف جية ثانية فإنو ينبغي عمى 

 ؿ عمى اآلتي:األحزاب أف تعم

 _ تبّني مفيكـ العراؽ كطنان كىكية كتاريخان كقيادة كشعاران ماديان لكؿ األحزاب.1

_ التخمي عف أم ارتباط خارجي ألم حزب كأم تكجو مخالؼ لمدستكر كالقانكف 2
 كالنظاـ القائـ في العراؽ.
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ينيا كبيف _ إرساء تقاليد الحكار الكطني المؤسسي المنظـ فيما بيف األحزاب نفسيا كب3
القيادة السياسية مف طرؼ ثاف بغية تبادؿ المشكرة كالعمؿ النافع كاالتجاه نحك 

 المستقبؿ.

 _ تعميؽ الشفافية كاألداء الديمقراطي.4

 _ نبذ كؿ أشكاؿ الجيكية كالعرقية كالطائفية.5

_ كأخيران فإنو عمى األحزاب السياسية جميعيا أف تعمؿ عمى كضع برامج عمؿ محددة 6
أف تككف برامجيا ىذه تحمؿ تكجيان سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان كاضحان كىك ما عمى 
 أكثر األحزاب العراقية في حقيقة األمر. -بحسب اطالعنا-يفتقده

فاألحزاب السياسية ىي عماد الديمقراطية كالعداء ليا إنما ىك عداء مبطف لمديمقراطية، 
لمسمطة في ظؿ غياب أحزاب سياسية فاعمة فال يتصكر قياـ ديمقراطية كال تبادؿ سممي 

 .(34)كمؤثرة في المجتمع كالدكلة

إذ أف األحزاب السياسية المبنية عمى تمكـ المبادئ إنما تنتج مجتمع مدني مستقؿ 
كمبادر كفعاؿ، كىذا مف شأنو أف يخمؽ عدد مف الحركيات االجتماعية كالسياسية 

ف المكاطف كمنطقيا سالمة الدكلة كاستقرار المؤسسة لديمقراطية مشاركاتية قكاميا اإلنسا
النظاـ السياسي، كتمكيف المكاطنيف مف حقكقيـ المضمكنة بييكمة دستكرية كقانكنية 
دارية كفؤة كمسئكلة  كالمحمية بقضاء فعاؿ كمستقؿ، كالمفعمة بمؤسسات سياسية كا 

 .(35)كناجعة

الديمقراطية تقكـ بعدد  كفي حقيقة األمر فإف األحزاب السياسية في األنظمة السياسية
مف الكظائؼ غاية في األىمية في العممية السياسية كالحفاظ عمى الديمقراطية كالتبادؿ 
السممي، بصرؼ النظر عف األسس كاأليديكلكجية كالتنظيمية، حيث تقكـ بتحكيؿ 
االنقسامات الطبيعية في المجتمع إلى انقسامات منظمة، فتؤدم عدة كظائؼ منيا ما 

 يمي:
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 :(36)تنشيط الحياة السياسية والتعبئة االجتماعية وتحقيق االندماج االجتماعي_ 1

كذلؾ مف خالؿ تنافسيا السياسي، كطرحيا لبرامجيا كأفكارىا، كمحاكالتيا لكسب تأييد 
 الرأم العاـ لمفكز في االنتخابات كالبقاء في السمطة.

 الناخبين:_ تكوين الرأي العام وبناء اليوية السياسية وتوجيو 2

كذلؾ مف خالؿ تكجيو الحزب لممكاطنيف كتكعيتيـ بالمشكالت السياسية كمقترحاتو 
 لحميا، كتشجعيـ عمى المشاركة في الشئكف العامة كبمكرة آرائيـ في اتجاه معيف.

دارة العممية السياسية:3  _ تكوين القيادات السياسية لتشكيل الحكومة وا 

ممارسة العمؿ السياسي كممارسة السمطة إذ يقكـ الحزب بتدريب أعضائو عمى 
 .(37)كترشيحيـ إلى االنتخابات العامة كمف ثـ تكلي المناصب العامة

 _ تحقيق االستقرار السياسي وتعريف وتجميع المصالح الوطنية:4

كذلؾ مف خالؿ قيادتيا التجاىات الرأم العاـ في ضبط كتنظيـ تطمعات المكاطنيف 
 كالمساىمة في حب مشكالتيا.

 المطمب الثاني

أثر وجود األحزاب المبنية عمى األسس والمبادئ الدستورية عمى التداول السممي 
 لمسمطة

يتضح لكؿ ذم عينيف إذا ما تصف َح أحكاؿ البالد التي تُبَنى األحزاب السياسية فييا 
عمى ىذه المبادئ كاألسس الدستكرية كالقانكنية فإنو يجد الممارسة الحزبية كالسياسية 

يا أكثر جدّية كنجاحان، حيث أف األحزاب تعترؼ مسبقان أف ثمة تداكالن عمى السمطة في
فيما بينيا، كبالتالي فإف عدـ فكز حزب ما في االنتخابات ال يرمي بو إلى العنؼ بؿ 
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يدرؾ أف ىناؾ تداكالن لمسمطة كأف فرصة النجاح قائمة عمى الدكاـ ألف يتكلى مقاليد 
 اإلدارة.

مر كضكحان كمما كاف مبدأ التعددية الحزبية مفعالن، ألف ذلؾ سيفرض كيزداد ىذا األ
احتراـ اآلراء المخالفة كىذا مف طبيعة المجتمع السياسي المتعدد، كبالتالي لف يككف 

 ىناؾ إقصاء بؿ يكجد حكار متبادؿ بن اء كفع اؿ.

فراد كىذا كيتأثر النظاـ الحزبي بالنظاـ السياسي في جممتو كبكؿ مف عناصره عمى ان
أمر طبيعي، إذ النظاـ السياسي ىك األساس أك القاعدة التي يقكـ عمييا النظاـ الحزبي 

ف كاف أىميا.  كما النظاـ الحزبي إال بناء مف عدة أبنية مقامة فكؽ النظاـ السياسي كا 

كبطبيعة الحاؿ فإنو كمما كانت األحزاب السياسية ُمَؤس َسة عمى مبادئ كأسس دستكرية 
ية صحيحة تساعدىا فيما بعد عمى تطكير نفسيا كفقان التجاىاتيا السياسية كقانكن

كاأليدكلكجية، فإنو في ىذه الحالة ال يممؾ الحزب التأثير عمى النظاـ السياسي فحسب، 
بؿ إنو يممؾ مكنة تغيير ىذا النظاـ إف تطمب األمر ذلؾ، كىذا ينطبؽ عمى جميع 

 .(38)ـ أنظمة بديمة إثر تكلييا السمطةاألحزاب التي تسقط أنظمة سياسية كتقي

كمف ىنا فإننا نستطيع القكؿ بأف مثؿ ىذه المبادئ إف ارتكزت عمييا األحزاب السياسية 
فإنيا تصبح حينئٍذ أحزاب كطنية ليس فييا منطمؽ لمعسكرة كالعنؼ كالتصادـ، كليس 
فييا ذات حزبية فعالية في نظرتيا إلى نفسيا، أك متعاكسة مع اآلخر، أك محرضة عميو 
أك مشككة بكطنيتو كأىدافو كغاياتو كسمككو.. الخ، كلف يكجد مف بينيا مف يتخذ مكقؼ 

 .(39)متأـز يتحكؿ إلى اشتباؾ عنيؼ مع غيره مف األحزاب أك مع السمطة الحاكمة
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 اخلامتة

المبادئ ك  األسس "ى مف إتماـ ىذا البحث المكسكـ بػانتيينا بفضؿ اهلل تعال
األساسية لألحزاب السياسية كدكرىا في التداكؿ السممي الدستكرية كالقانكنية 

كأثرىا عمى ، بيذه المبادئ كاألسساستعرضنا فيو ما يتعمؽ قد "، ك لمسمطة
كقد أسبقنا ذلؾ بالتعرؼ عمى ماىية لسياسية كالتداكؿ السممي لمسمطة، التنمية ا

لدستكر األحزاب السياسية كنشأتيا ككظائفيا، ممتزميف في ذبؾ بإيراد أحكاـ ا
 كالقانكف العراقييف. 

كقد أسفر البحث في ىذا المكضكع عف مجمكعة مف النتائج كالتكصيات نكد 
في ختامو أف نبينيا، كسنسرد في البداية ما تكصمنا إليو مف نتائج، ثـ نتبعيا 

 بما نريد أف ندلي بو مف تكصيات، كنتناكؿ ىذه كتمؾ عمى النحك التالي.

 أواًل: النتائج

األحزاب السياسية عمى تعددىا كتنكع أنماطيا تعتبر فاعؿ محكرم ضمف _ أف 
مككنات النظـ السياسية الديمقراطية، نظران لدكرىا األساسي في تطكير المجاؿ 
السياسي لمختمؼ المجتمعات كخصكصان المجتمعات الغربية التي كصمت كمف 

 خالؿ األداء الحزبي الفاعؿ إلى مرحمة الترسيخ الديمقراطي.

نظاـ سياسي لمعممية السياسية في العراؽ كالقدرة عمى بناء  أف أم نجاح_ 
يتكقؼ عمى إنما يحتـر حقكؽ اإلنساف العراقي كحريتو ككرامتو راطي قديم

 االلتزاـ بالمبادئ كاألسس التي كضعيا المشرع العراقي في الدستكر كالقانكف.

تمد الكطنية أف مف مصمحة األحزاب أف تتطكر إلى أحزاب سياسية تع_ 
العراقية بحيث تككف قادرة عمى استيعاب المكاطف العراقي بغض النظر عف 

 التمايزات الطائفية كالمذىبية.
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إذا تكرست الحزبية الضيقة في العراؽ لفترة قادمة كاتخذت شكالن قانكنيان _ 
 كاستندت إلى مؤسسات، فإنيا ستصبح شكالن جديدان لمعراؽ المتشظي المفتت

 كالمتعدد اليكيات التجزيئية.

 ثانيًا: التوصيات

_ نتيجة ألىمية ىذه المبادئ كاألسس في تككيف األحزاب السياسية فإننا نييب 
بالمشرع الدستكرم كالقانكني العربي أف يسير عمى خطى المشرع العراقي في 

 النص صراحة عمى االلتزاـ بيذه األسس كالمبادئ. 

نييب باألحزاب السياسية العراقية االلتزاـ بما كرد النص عميو في الدستكر _ 
يمتنعكا عف كؿ ما ىك محظكر فييما، كااللتزاـ بالديمقراطية كالقانكف، كأف 

باعتبارىا كسيمة لتحقيؽ العيش الكريـ لجميع المكاطنيف عمى اختالؼ 
الجتماعية انتماءاتيـ، بما يعنيو ذلؾ مف تكفير الشركط السياسية كا

 كاالقتصادية كالثقافية التي تمكنيـ مف التمتع بكافة حقكقيـ.

كبكظائفيا _ تكعية الرأم العاـ الدائمة كالمستمرة بأىمية األحزاب السياسية 
في استقرار البنية السياسية لمنظاـ، لما تمعبو مف دكر في  بيا التي تؤثر

تصنيؼ كترجمة مطالب مختمؼ الفئات االجتماعية إلى مكاضيع عامة، كمف 
 قـ نقميا إلى مراكز اتخاذ القرار.

_ االلتزاـ بالتداكؿ السممي لمسمطة عف طريؽ االنتخابات الدكرية الحرة كالنزيية 
اللتزاـ بأخالقيات المنافسة الشريفة في الحمالت كالعادلة كاحتراـ نتائجيا كا

 .االنتخابية

_ التزاـ األحزاب السياسية العراقية بإدارة التنافس عمى السمطة باألساليب 
 الديمقراطية بعيدان عف أم نمط مف أنماط العنؼ أك اإللغاء أك اإلقصاء.
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تركيبة  _ يجب تحقيؽ الحد األدنى مف التنكع الديني كالطائفي كالعرقي في
 الحزب عمى مختمؼ المستكيات.

 

 اهلوامش
                                                           

 ـ.2005( مف الدستكر العراقي النافذ 6المادة )(1) 

دراسة -د. زياد خمؼ نزاؿ، األحزاب السياسية كأثرىا عمى النظاـ السياسي في العراؽ(2) 
(، 2(، العدد)2، بحث منشكر بمجمة تكريت لمعمـك السياسية، المجمد)-في الحقكؽ كالحريات

 (185ـ )ص: 2015ق_ آزار 1436السنة الثانية، جمادم اآلخرة

(، المغرب 186/ 1اس البالغة )(، أس164/ 3(، العيف )71مختار الصحاح )ص: (3) 
 (،133/ 1(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )113في ترتيب المعرب )ص: 

د. أحمد سكيمـ العمرم، معجـ العمـك السياسية الميسر، مطابع الييئة المصرية العامة (4) 
 (87ـ )ص: 1977، دكف طبعة -القاىرة-لمكتاب

ا كقيمتيا، ترجمة: عمي الحمامصي، المكتبة األنجمك ىانز كمسف، الديمقراطية طبيعتي(5) 
 ( 22ـ )ص: 1953، دكف طبعة -القاىرة-مصرية

-مصطفى صادؽ ككايت إبراىيـ، مبادئ القانكف الدستكرم المقارف، مطبعة المعارؼ(6) 
 ( 110ـ )ص: 1925، الطبعة الثانية -القاىرة

، دكف طبعة -القاىرة-كر العربيد. سميماف محمد الطماكم، النظـ السياسية، دار الف(7) 
 كما بعدىا( 296ـ )ص: 1988

د. حساف محمد شفيؽ العاني، األنظمة السياسية كالدستكرية المقارنة، مطمعة جامعة (8) 
 (255ـ )ص: 1986بغداد، دكف طبعة 

ذكره د. أسامة الغزالي حرب، األحزاب السياسية في العالـ الثالث، سمسمة عالـ (9) 
 كما بعدىا( 18ـ )ص: 1987، دكف طبعة -الككيت-المعرفة
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لسنة  36الفقرة )أكالن( مف المادة الثانية مف قانكف األحزاب السياسية العراقي رقـ (10) 
 ـ.17/9/2015بتاريخ  39ـ الصادر بقرار رئيس الجميكرية رقـ 2015

 ـ جامعة الفاؿ.1960_1992أستاذ العمـك السياسية (11) 

د. الميدم الشيباني دغماف، األحزاب السياسية إلتفاتة سكسيكلكجية، بحث منشكر (12) 
 (14ـ )ص: 2014بالمجمة الجامعة، العدد السادس عشر، المجمد األكؿ، فبراير 

د. صالح جكاد كاظـ، د. عمي غالب العاني، األنظمة السياسية، العاتؾ لصناعة (13) 
 كما بعدىا(. 93ـ )ص: 1990، دكف طبعة -القاىرة-الكتب

مكريس ديفرجيو، األحزاب السياسية، ترجمة: عمي مقمد، عبد المحسف سعد، (14) 
(، د. 6ـ )ص: 2011، دكف طبعة -القاىرة-مطبكعات الييئة العامة لقصكر الثقافة

 (9الميدم الشيباني دغماف، األحزاب السياسية إلتفاتة سكسيكلكجية، مرجع سابؽ )ص: 

دراسة -حزاب السياسية كأثرىا عمى النظاـ السياسي في العراؽد. زياد خمؼ نزاؿ، األ(15) 
 كما بعدىا( 189، مرجع سابؽ )ص: -في الحقكؽ كالحريات

د. الميدم الشيباني دغماف، األحزاب السياسية إلتفاتة سكسيكلكجية، مرجع سابؽ (16) 
 (9)ص: 

، مرجع سابؽ د. حساف محمد شفيؽ العاني، األنظمة السياسية كالدستكرية المقارنة(17) 
 كما بعدىا( 256)ص: 

د. صالح جكاد كاظـ، د. عمي غالب العاني، األنظمة السياسية، مرجع سابؽ )ص: (18) 
79) 

د. نغـ محمد صالح، التعددية الحزبية في ظؿ غياب قانكف األحزاب السياسية، مجمة (19) 
عمـك العمـك السياسية مجمة عممية مكثقكقة كمحكمة نصؼ سنكية تصدر مف كمية ال

 (71ـ )ص: 2011، السنة 43السياسية جامعة بغداد، العدد 

 ـ.2005( مف الدستكر العراقي النافذ 6الفقرة األكلى مف المادة )(20) 
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كما بعدىا(، ديباجة  236مكريس ديفرجيو، األحزاب السياسية، مرجع سابؽ )ص: (21) 
-ـ، لبناف2008حزيراف إعالف أسس الممارسة الديمقراطية لألحزاب كالحركات السياسية 

 (2، 1، منشكر مف ِقَبؿ المركز الكطني لحقكؽ اإلنساف )ص: -بيركت

د. عبد الغني بسيكني، ماىية األحزاب السياسية، بحث منشكر بمجمة الدراسات (22) 
ـ )ص: 1998القانكنية، كمية الحقكؽ جامعة بيركت العربية، المجمد األكؿ، العدد األكؿ 

55) 

الح، التعددية الحزبية في ظؿ غياب قانكف األحزاب السياسية، مرجع د. نغـ محمد ص(23) 
 (62سابؽ )ص: 

 ـ.2005( مف الدستكر العراقي النافذ 39الفقرة )أكالن( المادة )(24) 

دراسة -د. زياد خمؼ نزاؿ، األحزاب السياسية كأثرىا عمى النظاـ السياسي في العراؽ(25) 
 (197، مرجع سابؽ )ص: -في الحقكؽ كالحريات

 المرجع السابؽ، نفس الصفحة.(26) 

لسنة  36الفقرة )أكالن( مف المادة الرابعة مف قانكف األحزاب السياسية العراقي رقـ (27) 
 ـ.17/9/2015بتاريخ  39ـ الصادر بقرار رئيس الجميكرية رقـ 2015

عراقي رقـ فقرات المادة الخامسة )أكالن، كثانيان، كثالثا( مف قانكف األحزاب السياسية ال(28) 
 ـ.2015لسنة  36

لسنة  36الفقرة )ثالثان( مف المادة الثامنة مف قانكف األحزاب السياسية العراقي رقـ (29) 
 ـ.2015

دراسة -د. زياد خمؼ نزاؿ، األحزاب السياسية كأثرىا عمى النظاـ السياسي في العراؽ(30) 
 (197، مرجع سابؽ )ص: -في الحقكؽ كالحريات

الرابعة كالعشركف )أكالن، كثانيان، كثالثا، كسادسان( مف قانكف األحزاب فقرات المادة (31) 
 ـ.2015لسنة  36السياسية العراقي رقـ 
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فقرات المادة الخامسة كالعشركف )أكالن، كثانيان، كثالثا، كرابعان، كخامسان( مف قانكف (32) 
 ـ.2015لسنة  36األحزاب السياسية العراقي رقـ 

دكر األحزاب السياسية في النظاـ السياسي األردني، رسالة  نبراس أحمد الخطيب،(33) 
مقدمة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القانكف العاـ، مف كمية 

، العاـ -عماف-الدراسات القانكنية العميا، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، األردف
 (137ـ )ص: 2008الجامعي 

ني سالمة، حزب الجبية األردنية المكحدة ىؿ يمثؿ نقطة تحكؿ في محمد بف تركي ب(34) 
، العدد -عماف-مسيرة العمؿ الحزبي باألردف؟، مقاؿ منشكر بجريدة الرأم األردنية

 (32ـ )ص: 2007تشريف األكؿ  17(، 13527)

كليد حاج حفصي، دكر األحزاب السياسية في تجسيد الحكـ الراشد، مذكرة مكممة (35) 
نيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، تخصص الدكلة كالمؤسسات العمكمية، العاـ لمتطمبات 
 ( 3ـ )ص: 216_2015ـ، 1437_1436الجامعي 

ىشاـ زغاشك، األحزاب السياسية كدكرىا في العممية السياسية الديمقراطية، شبكة (36) 
 11، مقاؿ كرقي منشكر بدكف بيانات أخرل )ص: -الجزائر-ضياء لممؤتمرات كالدراسات

 كما بعدىا مف صفحات(

 (147مكريس ديفرجيو، األحزاب السياسية، مرجع سابؽ )ص: (37) 

د. صالح جكاد كاظـ، د. عمي غالب العاني، األنظمة السياسية، مرجع سابؽ )ص: (38) 
كما بعدىا(، د. زياد خمؼ نزاؿ، األحزاب السياسية كأثرىا عمى النظاـ السياسي في  116
 كما بعدىا( 191، مرجع سابؽ )ص:-كالحرياتدراسة في الحقكؽ -العراؽ

نبراس أحمد الخطيب، دكر األحزاب السياسية في النظاـ السياسي األردني، مرجع (39) 
 كما بعدىا( 128سابؽ )ص: 
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 املصادر

 المراجع المغوية

مختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر  -
ىػ(، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة 666الحنفي الرازم )المتكفى: 

ىػ / 1420، الطبعة الخامسة -صيدا –الدار النمكذجية، بيركت  -العصرية 
 ـ.1999

_ كتاب العيف، ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ 
ىػ(،المحقؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ 170الفراىيدم البصرم )المتكفى: 

 ار كمكتبة اليالؿ، دكف طبعة، دكف تاريخ.السامرائي، د

_ أساس البالغة، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل 
ىػ(، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، 538)المتكفى: 

 ـ . 1998 -ىػ  1419لبناف، الطبعة األكلى  –بيركت 

بد السيد أبى المكاـر ابف عمى، أبك _ المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بف ع
ِزّل )المتكفى:  ىػ(، دار الكتاب 610الفتح، برىاف الديف الخكارزمي الُمَطرِّ

 العربي، دكف طبعة، دكف تاريخ.

_ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي 
، -بيركت-عمميةىػ(، المكتبة ال770ثـ الحمكم، أبك العباس )المتكفى: نحك 

 دكف تاريخ، دكف طبعة.
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 الكتب والمؤلفات المتخصصة

_ د. أحمد سكيمـ العمرم، معجـ العمكـ السياسية الميسر، مطابع الييئة 
 ـ.1977، دكف طبعة -القاىرة-المصرية العامة لمكتاب

_ ىانز كمسف، الديمقراطية طبيعتيا كقيمتيا، ترجمة: عمي الحمامصي، 
 ـ.1953، دكف طبعة -القاىرة-ريةالمكتبة األنجمك مص

_ مصطفى صادؽ ككايت إبراىيـ، مبادئ القانكف الدستكرم المقارف، مطبعة 
 ـ.1925، الطبعة الثانية -القاىرة-المعارؼ

، -القاىرة-_ د. سميماف محمد الطماكم، النظـ السياسية، دار الفكر العربي
 ـ.1988دكف طبعة 

السياسية كالدستكرية المقارنة،  _ د. حساف محمد شفيؽ العاني، األنظمة
 ـ.1986مطمعة جامعة بغداد، دكف طبعة 

_ د. أسامة الغزالي حرب، األحزاب السياسية في العالـ الثالث، سمسمة عالـ 
 ـ.1987، دكف طبعة -الككيت-المعرفة

_ د. صالح جكاد كاظـ، د. عمي غالب العاني، األنظمة السياسية، العاتؾ 
 ـ.1990، دكف طبعة -القاىرة-الكتبلصناعة 

_ مكريس ديفرجيو، األحزاب السياسية، ترجمة: عمي مقمد، عبد المحسف سعد، 
 ـ.2011، دكف طبعة -القاىرة-ثقافةمطبكعات الييئة العامة لقصكر ال

 األطروحات والرسائل الجامعية

_ بشير بف يحي، حرية تككيف األحزاب السياسية في النظاـ الدستكرم 
الجزائرم كدكرىا في التجربة الديمقراطية الجزائرية، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة 

 ـ.2015_2014الدكتكراه مف كمية الحقكؽ بجامعة الجزائر، العاـ الجامعي 
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أحمد الخطيب، دكر األحزاب السياسية في النظاـ السياسي األردني،  _ نبراس
الماجستير في القانكف رسالة مقدمة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة 

العاـ، مف كمية الدراسات القانكنية العميا، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، 
 ـ2008، العاـ الجامعي -عماف-األردف

_ كليد حاج حفصي، دكر األحزاب السياسية في تجسيد الحكـ الراشد، مذكرة 
كالمؤسسات مكممة لمتطمبات نيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، تخصص الدكلة 

 ـ.2016_2015ـ، 1437_1436العمكمية، العاـ الجامعي 

-_ منصكر سميحة، دكر األحزاب السياسية في تحقيؽ التنمية السياسية
، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر في العمكـ السياسية، -الجزائر نمكذجان 

دارة محمية، قسـ العمكـ السياسية كمية الحقكؽ كالعم ـك تخصص سياسة عامة كا 
 ـ.2017_2016، السنة الجامعية -الجزائر-السياسية بجامعة بسكرة

 أبحاث ومقاالت منشورة

_ د. زياد خمؼ نزاؿ، األحزاب السياسية كأثرىا عمى النظاـ السياسي في 
، بحث منشكر بمجمة تكريت لمعمـك -دراسة في الحقكؽ كالحريات-العراؽ

ق_ 1436نية، جمادم اآلخرة(، السنة الثا2(، العدد )2السياسية، المجمد )
 ـ.2015آزار 

_ د. الميدم الشيباني دغماف، األحزاب السياسية إلتفاتة سكسيكلكجية، بحث 
 ـ.2014منشكر بالمجمة الجامعة، العدد السادس عشر، المجمد األكؿ، فبراير 

_ د. نغـ محمد صالح، التعددية الحزبية في ظؿ غياب قانكف األحزاب 
ـ السياسية مجمة عممية مكثقكقة كمحكمة نصؼ سنكية السياسية، مجمة العمك 

 ـ.2011، السنة 43تصدر مف كمية العمـك السياسية جامعة بغداد، العدد 
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_ د. عبد الغني بسيكني، ماىية األحزاب السياسية، بحث منشكر بمجمة 
الدراسات القانكنية، كمية الحقكؽ جامعة بيركت العربية، المجمد األكؿ، العدد 

 ـ.1998األكؿ 

_ محمد بف تركي بني سالمة، حزب الجبية األردنية المكحدة ىؿ يمثؿ نقطة 
-تحكؿ في مسيرة العمؿ الحزبي باألردف؟، مقاؿ منشكر بجريدة الرأم األردنية

 ـ.2007تشريف األكؿ  17(، 13527، العدد )-عماف

 _ ىشاـ زغاشك، األحزاب السياسية كدكرىا في العممية السياسية الديمقراطية،
، مقاؿ كرقي منشكر بدكف بيانات -الجزائر-شبكة ضياء لممؤتمرات كالدراسات

 أخرل.

 

 القوانين والمعاىدات الدولية، واألنظمة والتشريعات الوطنية

_ ديباجة إعالف أسس الممارسة الديمقراطية لألحزاب كالحركات السياسية 
لحقكؽ ، منشكر مف ِقَبؿ المركز الكطني -بيركت-ـ، لبناف2008حزيراف 
 اإلنساف.

 ـ.2005_ الدستكر العراقي النافذ 

ـ الصادر بقرار رئيس 2015لسنة  36_ قانكف األحزاب السياسية العراقي رقـ 
 ـ.17/9/2015بتاريخ  39الجميكرية رقـ 


