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ÖZ
FEDERAL EYALETTEKİ YASAMA KONSEYLERİNİN TEORİ VE PRATİK
ARASINDAKİ İKİLİĞİ
KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI
Bu araştırma,

federal devletteki yasama konseylerinin teori ve pratik

arasındaki ikiliği olan büyük önem taşıyan bir konuyu ele alırken, kendi
içinde

büyük

çoğullukların

bir

özerkliğe

özelliklerini

sahip

tatmin

olarak

etmeye

yol

devlet
açar.

içindeki

Bölgeler

ve

çeşitli
birlik

düzeyinde çeşitli otoritelere katılımı, aynı zamanda devletin birliğini korur
ve

birliğinin

güçlenmesine,

prestijinin

ve

ekonomik

toparlanmasının

artmasına yol açar, bu da birçok ülke tarafından benimsenmesine yol
açmıştır. Bu ülkelerin çeşitli düzeylerde gelişme ve ilerlemesinde büyük
ve etkili rolü, özellikle demokratik sistemin getirilmesi ve bu, bugün onu
benimseyen ülke sayısının artması açısından görülebilir. İkincisi, federal
anayasalarda

yasama

meclislerinin

ikiliği

meselesidir

ve

bu

noktadan

hareketle bu araştırmanın fikri ortaya çıkmış ve konusunun seçilmesinin
nedenleri
gerekliliğidir.

parlamento
Merkezi

ikiliği
birlik

ve

federal

onun
çünkü

ülkelerinde
eyaletleri

eşit

benimsenmesi
olarak

temsil

eden bir üst konsey ve federal devletin halkını temsil eden bir alt konsey
olmalı, nüfus sayısına göre bir grupta. Her biri, bu yasama organının
bileşiminde bir veya iki olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İki Yasama Organi, Federalizm, Anayasa Ve Siyasi
Sistemler, Federasyon Konseyi.

v

ABSTRACT
THE DUALITY OF LEGISLATIVE COUNCILS IN THE FEDERAL STATE
BETWEEN THEORY AND PRACTICE
COMPARATIVE STUDY
The research deals with two important topics, the first of which is the
issue of federalism as a system of government, as it high light the
characteristics

and

confederation,

autonomy

achieves

different

principles

goals

of

and
at

this

system,

administrative

the

same

which

differs

decentralization,

time,

while

it

leads

from
as
to

it
the

satisfaction of the peculiarities of the various pluralities within the state
with its enjoyment of a great deal of independence. In its territories and
its participation in the various authorities at the federation level,
preserves at

the same time the unity of

the state and leads

it
to

strengthening its unity, increasing its prestige and economic recovery,
which led to its adoption by many countries because of its great and
influential role in the development and progress of these countries at the
levels.

The

various

different,

especially

the

introduction

of

the

democratic system, and this can be seen in terms of the increasing
number of countries that adopt it today. The second is the issue of the
duality of the legislative authority in the federal state, and from this
standpoint the idea of this research emerged and the reasons for
choosing its topic parliamentary duplication and the need to adopt it in
the countries of the central union federal because there must be a
higher council that represents the states equally and the lower council
represents the people of the federal state In a group according to "the
number of the population. And the types of states differ according to the
circumstances of each one of them, in that this legislative body is single
or dual-composition."
Keywords:

Bi-legislatures,

systems, Federation Council.

federalism,

constitution

and

political
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الملخص
ثنائية المجالس التشريعية في الدولة الفدرالية بين النظرية والتطبيق
دراسة مقارنة
يتطــرق هــذا البحــم إلــى موضــو ذو أهميــة بالةــة وهــو ثنائيــة المجــالس التشــريعية فــي الدولــة
الفدراليــة بــين النظريــة والتطبيــق ،فبينمــا يــؤدي إلــى إشــبا خصوصــيات التعــدديات المختلفــة
داخــل الدولــة بتمتعهــا بقــدر كبيــر مــن االســتقالل الــذاتي فــي أقاليمهــا ومشــاركتها فــي الســلطات
المختلفــة علــى مســتوى االتحــاد فأنــه يحــافظ فــي الوقــت ذاتــه علــى وحــدة الدولــة ويــؤدي الــى
تعزيــز وحــدتها وزيــادة هيبتهــا وانتعاشــها اقتصــاديا ،األمــر الــذي أدى الــى األخــذ بــه مــن قبــل
دول كثيــرة لمــا لـــه مــن دور كبيـــر ومــؤثر فـــي تطــور هـــذه الــدول وتقـــدمها علــى األصـــعدة
المختلفــة وخاصــة األخــذ بالنظــام الــديمقراطي وهــذا مــا يمكــن مالحظتــه مــن حيــم تزايــد عــدد
الـــدول التـــى تأخـــذ بـــه اليـــوم .وثانيهمـــا موضـــو ثنائيـــة المجـــالس التشـــريعية فـــي الدســـاتير
الفدراليــة ،ومــن هــذا المنطلــق نبتــت فكــرة هــذا البحــم وقامــت أســباب اختيــار موضــوعه ثنائيــة
المجــالس التشــريعية وضــرورة األخــذ بــه فــي دول االتحــاد المركــزي الفدراليــة ألنــه البــد أن
يوجـــد مجلـــس أعلـــى يمثـــل الواليـــات تمثـــيال متســـاويا والمجلـــس األدنـــى يمثـــل شـــعب الدولـــة
االتحاديــة فــي مجموعــة طبقــا" لعــدد الســكان .وكمــا تختلــف أنــوا الــدول حســب ظــروف كــل
منها في أن تكون هذه الهيئة التشريعية واحدة أو ثنائية التكوين.

الكلمـــال المفتاحيـــة ثنائيـــة المجـــالس التشـــريعية ،الفدراليـــة ،الدســـتور والـــنظم السياســـية،
مجلس االتحاد
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المقدمة
أوال مدخل تعريفي بموضوع البحث
تقتضـــي الديمقراطيـــة أن يحكـــم الشـــعب نفســـه بنفســـه لتحقيـــق أهدافـــه ومصـــالحه أي مـــا يعـــرف
بالديمقراطيــة المباشــرة ولمــا كــان يصــعب ذلــم فــي الظــروف الحاليــة للدولــة الحديثــة ألتســا رقعــة
الدولــة وكثافــة الســكان فــإن أكثريــة الــدول تأخــذ بمبــدأ أن يختــار الشــعب ممثليــه ليقومــوا نيابــة عنــه
لتحقيق هذه األهداف.
ومــن هنــا إنبثقــت فكــرة هــذا البحــم وأســباب اختيــار موضــو " ثنائيــة المجــالس التشــريعية فــي
الدولـــة الفدراليـــة بـــين النظريـــة والتطبيـــق " ســـعيا ل ســـهام فـــي إبـــراز ســـبل تحقيقهـــا ،بـــل وان تحديـــد
نطــاق البحــم واقتصــاره علــى حالــة ازدواج مجلســي البرلمــان وأثــره فــي تحقيــق الديمقراطيــة يزيــد مــن
صـــعوبة البحـــم فـــي هـــذا النطـــاق لقلـــة المصـــادر المتخصصـــة فـــي مجـــال األخـــذ بالثنائيـــة التشـــريعية
وأثره في تحقيق الديمقراطية.
واذا كــان وراء كــل بحــم أســباب معينــة تــدعوا الباحــم الــى التعمــق فيهــا فــيمكن القــول بــأن هنــام
أســـباب عديـــدة دفعـــت الـــى طـــرق بـــاب هـــذ ا الموضـــو المعقـــد والمتـــداخل ،ويـــأتي فـــي مقدمـــة هـــذه
األســـباب الر بـــة فـــي إيجـــاد حـــل دســـتوري للخـــذ بنظـــام ثنائيـــة المجـــالس التشـــريعية فـــي الدولـــة
الفدراليــة ،حيــم أعتمــد البحــم العــراق نموذجــا بأعتبــاره دولــة فدراليــة باألضــافة الــى دولــة سويســرا،
حيــم يعتبــر إزدواج الهيئــة التشــريعية فــي الــدول الفدراليــة أمــرا منطقيــا وذلــم نتيجــة التكــوين الخــاص
لمثــل هــذه الــدول ،فمــن ناحيــة فــأن هــذه الــدول تتمثــل فــي وحــدة واحــدة ،وفــي قوميــة واحــدة ،ومــن ناحيــة
أخــرى تتمثــل هــذه الــدول فــي خلــيط مــن دول ومجموعــات إقليميــة مختلفــة مــع األحتفــاظ بقــدر كبيــر مــن
األستقالل.
ثانيا أهمية البحث
بمــــا إن الســــلطة التشــــريعية تعــــد الــــركن األســــاس الــــذي ترتكــــز عليــــه األنظمــــة السياســــية
الديمقراطيــة ،وهــي تقــوم بــدور رئيســي فــي مجــال التشــريع والرقابــة فضــال عــن بع ـ

األختصاصــا ت

التنفيذية والقضائية.
كــذلم تتمثــل أهميــة البحــم فــي دراســة وتنــاول الســلطة التســريعية األتحاديــة بموجــب الدســتور
العراقـــي لســـنة  2005مـــن النـــاحتين النظريـــة والواقعيـــة ،والبحـــم فـــي أهميـــة ثنائيـــة المجلســـين فـــي
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البرلمــان العراقــي وبيــان األســباب التــي تــؤدي الــى عــدم تشــكيل المجلــس الثــاني للســلطة التشــريعية
األتحادية في العراق.
وبمـــا أن تجربـــة الثنائيـــة البرلمانيـــة فـــي العـــراق األتحـــادي ،هـــي تجربـــة حديثـــة العهـــد إذا مـــا
قورنــت بالتجــارب البرلمانيــة فــي الــدول ذات نظــام المجلســين فــي العديــد مــن بلــدان العــالم ،ومــن ثــم فــأن
هــذه التجربــة تحتــاج إلــى فتــرة مــن الــزمن قــد تطــول وقــد تقتصــر تبعــا لتطــور التجربــة نفســها والظــروف
المحيطـــة بهـــا ولدرجـــة الـــوعي السياســـي والقـــانون ي لمـــواطني الدولـــة وال ســـيما الطبقـــة السياســـية مـــن
جهـــة أخـــرى مـــن أجـــل تكريســـها علـــى نحـــو تســـتطيع معـــه الســـلطة التشـــريعية الثنائيـــة ،ممارســـة
اختصاصاتها الدستورية سواء التشريعية منه أو ير التشريعية.
كمــا يكتســب البحــم حــول نظــام الثنائيــة البرلمانيــة أهميــة بالةــة بســبب حــداثتها وا لرافقتهــا مــن
أحــدام ومشــاكل مـــن جهــة ،ولقلــة الدراســـات واألبحــام المعالجــة لهـــذا الموضــو الســيما إن الـــدول
التــى فــي المراحــل األنتقاليــة تقــف علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة تمثــل األنتقــال مــن الدولــة البســيطة إلــى
الدولة األتحادية التي تتميز في أ لب األحيان بوجود برلمان مزدوج.
ثالثا أسباب اختيار الموضوع
اٌختيــر موضـــو ثنائيـــة المجــالس التشـــريعية ألهميتـــه وضـــرورته لتطبيــق مبـــادئ مختلفـــة فـــي
التمثيــل مــن خــالل نظــام يمثــل الشــعب طبقــا لتفضــيالتهم الحزبيــة وأحيانــا الــدوائر األنتخابيــة الجةرافيــة
وعــادة علــى أســاس صــوت واحــد للشــخص الواحــد ،وهــذا يعكــس المســاواة بــين المــواطنين فــي الدولــة،
يمكــن لوجــود مجلــس ثــان أن يســمح بتطبيــق مبــادئ أخــرى فــي التمثيــل بحيــم تشــمل التنــو الموجــود
فــي الدولــة .وكمــا أن ظــاهرة ثنائيــة المجــالس التشــريعية تلقــى أهميــة بالةــة بــالنظر لحــداثتها ومــا رافقهــا
مــن أحــدام ومشــاكل ونــدرة الدراســات واألبحــام لمعاجــة هــذا الموضــو فــي العــراق ،الســيما وان
العــراق ال يــزال يقــف علـــى أعتــاب مرحلــة جديـــدة ،تمثــل األنتقــال مــن الدولـــة البســيطة إلــى الدولـــة
األتحادية التى تتميز في أ لب األحيان بوجود مجلس تشريعي مزدوج.
وبمـــا أن دســـتور جمهوريـــة العـــراق لســـنة  2005قـــد تبنـــى نظـــام ثنائيـــة المجـــالس التشـــريعية
كــان البــد أن يبــين حــدود تــأثير كــل مــن المجلســين المتعلقــة بأختصاصــات كــل منهمــا والصــالحيات
الممنوحــة لــه فــي الدســتور وهــذا مــا يميــز بــين البرلمانــات الحقيقيــة والصــورية ،كمــا وإن هــذا التــأثير
يســهم فــي تحديــد الثقــل النســبي للبرلمــان بشــكل عــام إلــى جانــب الســلطات األخــرى فــي النظــام السياســي،
كــذلم فــأن هــذه الدراســة تتطــرق علــى مــدى حاجــة الوضــع السياســي واألجتمــاعي فــي العــراق لبرلمــان
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يتكـــون مـــن مجلســـين ،وفقـــا للمعـــايير التـــي يجـــب أن تؤخـــذ بعـــين األعتبـــارفي ذلـــم ،واألجابـــة علـــى
التســـاؤالت المتعلقـــة بمســـتقبل العـــراق مـــن حيـــم تـــداخل الجانـــب القـــانوني والتـــأريخي واألبعـــاد
السياسية.
رابعا أهداف البحث
تتمثل أهداف الدراسة في:
-1

تحديد مفهوم نظام ثنائيةالمجالس التشريعية والمبادئ المؤسسة لها.

-2

التعرف على مزايا وعيوب نظام ثنائية المجالس التشريعية.

-3

التركيزعلى المعوقات والصعوبات التى واجهت العراق حول تطبيق هذا النظام.

-4

تسليط الضوء على تطبيق العراق وسويسرا لمبدا ثنائية اامجالس التشريعية.

خامسا مشكلة البحث
الواقع.

.1

هل طبقت الدولة العراقية نظام ثنائية المجالس التشريعية بحذافيره على أر

.2

بعــد أخــذ دســتور جمهوريــة العــراق لســنة  2005بتنظــيم ســلطته التشــريعية فــي مجلســين لمــاذا

لــم يخصــص القواعــد والنصــوص الكافيــة فــي دســتوره لبيــان كيفيــة تشــكيل المجلــس األتحــادي ومــاهو
الشــكل األمثــل لتشــكيل المجلــس األتحــادي كــي يســتطيع أن يمــارس دورا فعــاال فــي العمليــة التشــريعية
ولمــاذا تــ م تأجيــل تشــكيل المجلــس األعلــى إلــى مــا بعــد الــدورة األنتخابيــة األولــى مــن نفــاذ الدســتور
وماذا يكون مصير المجلس عند تعديل دستور جمهورية العراق لعام 2005
.3

كمــا تثــار فــي العــراق إشــكالية اناطــه تشــكيل مجلــس األتحــاد وتحديــد اختصاصــاته الــى قــانون

عــادي يســنه مجلــس النــواب ،ممــا يــؤد ي إلــى جعــل مجلــس النــواب فــي مركــز دســتوري أســمى مــن
مجلس األتحاد.
.4

حيــم أن الدســتور اعتمــدت الفصــل بــين نليــات تكــوين وتنظــيم مجلــس النــواب فــي الوقــت الــذي

احـــال فيـــه طريقـــة تكـــوين مجلـــس األتحـــاد وتنظـــيم اختصاصـــاته إلـــى القـــانون العـــادي يســـنه مجلـــس
النواب.
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سادسا فرضية البحث
لــم يكــن جمهــوريه العــراق موفقــا بتطبيــق نظــام ثنائيــة المجــالس التشــريعية بينمــا نجحــت الدولــة
السويســرية فــي اختيــار النظــام السياســي المجلســي نظامــا للحكــم تمكنــت مــن خاللــه مــن حفــظ اســتقرارها
واستمراريتهما لفترة طويلة من الزمن على الر م من وجود عدة قوميات في سويسرا.
سابعا نطاق البحث
يقتصــر البحــم علــى حالــة ثنائيــة مجلســى البرلمــان وأثــره فــي تحقيــق الديمقراطيــة فــي الدولــة
الفدراليــة ،وفــي ضــوء ذلــم كــان يجــب النظــر وأعمــال الفكــر بــين مختلــف نمــاذج تطبيقــات نظــام الثنائيــة
البرلمانيـــة واتخـــاذ دولـــة سويســـرا والعـــراق نموذجـــا ،وإن اختلفـــا فـــي نظمهـــا السياســـية برلمـــاني أو
رئا ســي أو حكومــة الجمعيــة بــل وقــد تعتنــق ايــديولوجيا ومعتقــدات سياســية متباينــة مــع أهميــة الوضــع
في األعتبار اختالف الظروف السياسية واألجتماعية واألقتصادية التي تختص بها بيئة كل دولة.
ثامنا الدراسال السابقة
.1

دراســــة يحيــــي ــــازي عــــب المحمــــدي بعنــــوان :النظــــام البرلمــــاني العراقــــي فــــي ظــــل

دستور ،2005دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط.2017 ،
.2

دراســـة تافكـــة البســـتاني بعنـــوان (ثنائيـــة المجـــالس التشـــريعية فـــي الدولـــة الفدراليـــة ) ،بحـــم

منشور في مجلة الميزان  ،العدد ،26أربيل سنة  ،2005أربيل .
.3

دراســـة محمـــود وهـــاب حســـن البرزن جـــي بعنـــوان :التنظـــيم الدســـتوري لمجلـــس األتحـــاد

الفدرالي ،مجلة العلوم القانونية ،كلية القانون ،جامعة بةداد .2017،
.4

دراســـة نةـــم محمـــد صـــالح بعنـــوان :الفيدراليـــة فـــي الدســـتور العراقـــي لعـــام  2005الواقـــع

والطمـــوح ،مجلـــة الدراســـات الدوليـــة ،العـــدد  ،41مركـــز الدراســـات اإلســـتراتيجية والدوليـــة ،جامعـــة
بةداد.2009 ،
.5

دراســـة الـــدكتور عبـــد الجبـــار احمـــد بعنـــوان :الفدراليـــة والالمركزيـــة فـــي العـــراق ،مؤسســـة

فريدريش إيبرت ،مكتب األردن والعراق.2013 ،
هـــذه الدراســـات تناولـــت مواضـــيع مرتبطـــة بالمجـــالس االتحاديـــة لكنهـــا لـــم تتطـــرق بصـــورة
مباشــرة الــى موضــو ثنائيــة المجــالس التشــريعية مــن حيــم الجانــب التطبيقــي والنظــري مــع بعــ

،
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فكانــت دراســاتهم تتنــاول امــا الجانــب النظــري او الجانــب التطبيقــي ،وهــذا مــا يجعــل مــن دراســتنال
تختلف عنها.
تاسعا منهجية البحث
لدراســـة موضـــو البحـــم  -نظـــام ثنائيـــة المجـــالس التشـــريعية بـــين النظريـــة والتطبيـــق -اتبعنـــا
المــنها التحليلــي والمــنها المقــارن ،لمــا للدراســة المقارنــة مــن أهميــة بالةــة فــي هــذا الموضــو  ،فالقيــام
بتحليــل الــنظم السياســية لــدول اجنبيــة تحلــيال دقيقــا ودراســتها بصــورة معمقــة ال شــم ان تعطــي رؤيــة
واضــحة عــن نظــام الثنائيــة البرلمانيــة مــع األخــذ بنظــر األعتبــار الظــروف والمالبســات التــى ترافقهــا
في جميع مراحل تطورها التأريخية.
عاشرا خطة البحث
مــن أجــل األحاطــة بكــل الجوانــب الالزمــة قمنــا بتقســيم البحــم الــى ثالثــة فصــول ،فــي الفصــل
األول تطرقنـــا الـــى ماهيـــة ثنائيـــة المجـــالس التشـــريعية بـــين النظريـــة والتطبيـــق ،والفصـــل الثـــاني
خصصــناه للتطــرق الــى تطبيقــات نظــام ثنائيــة المجــالس التشــريعية فــي االتحــاد الفــدرالي السويســري
والعراقـــي كأمثلـــة لهـــذا النظـــام امـــا الفصـــل الثالـــم فيتنـــاول ضـــرورة ثنائيـــة المجـــالس التشـــريعية فـــي
الدســـتور العراقـــي عنـــد تعديلـــه .وينتهـــي البحـــم بخاتمـــة تتضـــمن أهـــم النتـــائا والتوصـــيات التـــي
ستتمخ

جراء البحم عنها.
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الفصل األول
ماهية ثنائية المجالس التشريعية
إن كــــل األنظمــــة السياســــية المختلفــــة المنبثقــــة عــــن مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات ســــواء كــــان
النظـــــام مجلســـــي أو رئاســـــي أو برلمـــــاني تـــــنص علـــــى وجـــــود هيئـــــة منتخبـــــة مـــــن الشـــــعب
وتمــــارس الســــلطة التشــــريعية نيابــــة عــــن المــــواطنين بمــــا يســــمى بــــالمجلس النيــــابي البرلمــــان،
يودعها الشعب تخويل سلطة التشريع واقرار السياسات ومساءلة الحكومة.
إال أن هــــذه المؤسســــة فــــي الواقــــع ال تظهــــر علــــى شــــكل واحــــد فــــي النمــــاذج السياســــية القائمــــة
فـــي العـــالم ،فهـــي تختلـــف مـــن دولـــة الـــى أخـــرى وفقـــا للنظـــام السياســـي المطبـــق فـــي الدولـــة
وبحســــب متطلبــــات النظــــام السياســــي ،فقــــد تكــــون هــــذه الهيئــــة أحاديــــة التكــــوين ،أو قــــد تكــــون
مزدوجــــة ومنهــــا مــــا تكــــون تجــــاه نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة ،ومــــن الممكــــن وصــــف الثنائيــــة
البرلمانيــــة كنظــــام يعمــــل علــــى تعزيــــز الديمقراطيــــة وتقويتهــــا ،وهــــي أيضــــا نظــــام مؤسســــي
ينــــو التمثيــــل السياســــي والشــــعبي فــــي الدولــــة ويحقــــق المســــاواة فــــي التمثيــــل ،مــــن حيــــم
المســــاواة بــــين جميــــع الواليــــات وتمثيلهــــا فــــي مجلــــس ،والمســــاواة بــــين جميــــع المــــواطنين فــــي
الدولة وتمثيلهم في مجلس نخر.
ولكــــى تحقــــق نظــــام الثنائيــــة التشــــريعية مزاياهــــا البــــد مــــن المةــــايرة يــــن المجلســــين حتــــى ال
يصــــبح أحــــدهما مجــــرد صــــورة لفخــــر ألن الثنائيــــة فــــي هــــذه الحالــــة تفقــــد معناهــــا وتنحســــر
مزايا الثنائية البرلمانية.

()1

( -)1د .انم عبد دهش عطية الكرعاوي ،تنظيم األختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية ،ط ،1كلية القانون ،جامعة القادسية ،2017 ،ص.17
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 :1.1نشأة ثنائية المجالس ألتشريعية والعوامل ألمؤثرة فيها
مــــن الضــــروري التطــــرق الــــى بيــــان األســــاس الــــذي تقــــوم عليــــه هــــذه الفكــــرة ويكــــون هــــذا
األســــاس عــــادة منطلقــــا مــــن األصــــول الفكريــــة العامــــة التــــى تحكــــم وتوجــــه جميــــع المواضــــيع
الجزئيــــة المتنوعــــة التــــي تشــــكل بمجموعهــــا الــــنظم التــــي تــــدير المجتمــــع وتمثــــل واقعــــا بالنســــبة
للمســـــائل والموضـــــيع القانونيـــــة فـــــي الظـــــروف والعوامـــــل السياســـــية والتاريخيـــــة والجةرافيـــــة
الناتجة عن التصور الفكري لهذه المسألة.
 :1.1.1األسس ألفلسفية والتأريخية لنظام ثنائية المجالس ألتشريعية
نقصـــد باألســـس الفلســــفية البنـــاء الفكـــري الــــذي يتطلـــب وجــــوده حـــين البحـــم فــــي قضـــية مــــا،
وبمـــا إننـــا بصـــدد الحـــديم عـــن نظـــام الثنائيـــة التشـــريعية ،فأنـــه يجـــب علينـــا بيـــان األســـاس الـــذي
قـــام عليـــه هـــذا النظـــام ،والـــذي يتمثـــل فـــي المنطلقـــات الفكريـــة لهـــذه النظـــام ،حيـــم كـــان نظـــام
الثنائيــــة البرلمانيــــة ســــندا قويــــا فــــي المفــــاهيم األساســــية التــــى طرحــــت النظريــــات الفلســــفية
العظمى ‘باألضافة الى بيان األصول التأريخية واألتحادية لهذا النظام.
الفرع االول :األسس الفلسفية لنظام ثنائية المجالس التشريعية
إن فكــــرة نظــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية تعتبــــر إنعكاســــا لمبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات
ويتطلــــب ذلــــم اســــناد خصــــائص الســــيادة التــــي يختلــــف بعضــــها عــــن بعــ ـ

 ،وبمــــا ان األمــــة

مصــــدر مــــن مصــــادر الســــيادة فهــــي التــــي تســــند هــــذه الخصــــائص المســــتقلة والمختلفــــة إلــــى
الهيئات المستقلة والمختلفة.

()2

وفقــــا لمفهــــوم ســــيادة األمــــة ال يمكــــن التعبيــــر عــــن ارادة األمــــة فــــي أوقــــات معينــــة بــــل
يحتـــاج ذلـــم الـــى وقــــت طويـــل للتحقـــق مــــن إرادتهـــا الحقيقيـــة ،لــــذا فنظـــام المجلســـين ســــيكون
بمثابــــة وســــيلة لحصــــر الســــلطة بواســــطة الســــلطة أو ملــــح لنظــــام الفصــــل بــــين الســــلطات علــــى
حد تعبير العميد فيدل

(.)3

( - )2د .السيد صبري ،حكومة الوزارة مجموعة محاضرات ،مكتبة عبد هللا وهبه ،1945 ،ص.7
( - )3العميد فيدل ،وسيط أولى في القانون الدستوري ،باريس ،1949 ،ص ، 176نقال عن د .منذر الشاوي ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،من دون مكان وتأريخ طبع ،ص-141
.142
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وعليــــه فــــأن مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات يقــــوم علــــى أســــاس توزيــــع وظــــائف الدولــــة
بــــين ثــــالم هيئــــات مســــتقلة عــــن بعضــــها تقــــوم كــــل منهــــا بوظيفتهــــا المنصــــوص لهــــا فــــي
الدستور.
إن نشـــأة مبـــدا الفصـــل بـــين الســـلطات تعـــود الـــى العصـــور القديمـــة ،فقـــد كـــان الفكـــر السياســـي
عنـــد األ ـــريقيين القـــدماء كـــأفالطون وأرســـطو ،لـــه دور كبيـــر فـــي وضـــع األســـاس الـــذي يقـــوم
عليـــه هـــذا المبـــدأ ،إذ وضـــع أفالطـــون فـــي كتابـــه القـــوانين ،أن وظـــائف الدولـــة يجـــب أن تـــوز
علــــى هيئــــات مختلفــــة مــــع األحتفــــاظ بــــالتوازن بينهــــا ،وذلــــم لكــــى ال تنفــــرد إحــــداها عــــن
االخــــرى بــــالحكم مــــا قــــد يــــؤدي الــــى حــــدوم األضــــطرابات والثــــورات للتمــــرد علــــى هــــذا
األستبداد

(.)4

ولـــــذلم مـــــن الضـــــروري التمييـــــز بـــــين توزيـــــع الســـــلطة وتقســـــيم الوظـــــائف ،والفصـــــل بـــــين
الســــلطات ألن المعنــــى بــــين هــــذه المصــــطلحات يتركــــز فــــي بعــ ـ

األحيــــابن لدرجــــة صــــعوبة

التمييز بين هذه المفاهيم.
أمـــا توزيـــع الســـلطة فهـــو تعـــدد الهيئـــات الحاكمـــة التـــى تباشـــر الســـلطة مـــا يمنـــع مـــن تركيزهـــا
بيـــد فـــرد او هيئـــة واحـــدة لضـــمان عـــدم اســـتبداد كـــل هيئـــة عنـــد ممارســـتها ألختصاصـــاتها

(.)5

فهـــي إذن اســـهام مشـــترم بـــين الهيئـــات المختلفـــة فـــي ممارســـة الســـلطة الواحـــدة ( ،)6أمـــا الةايـــة
مــــن تقســــيم الوظــــائف بــــين المتــــولين للســــلطة فهــــو وســــيلة لتوزيــــع الســــلطة وفــــق مــــا تمليــــه
ظروف معينة ،فالثاني يتضمن األول الذي يؤكده.

()7

امــــا الفصــــل بــــين الســــلطات فيعنــــي تعــــدد الهيئــــات الحاكمــــة علــــى أســــاس الفصــــل أو إقامــــة
الحــــواجز بيــــنهم ( . )8كــــذلم يكــــون لمبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات معنــــى أوســــع مــــن توزيــــع
السلطة ،فهو يفتر

تعدد الهيئات الحاكمة ومن ثم تنظيم العالقة بينها

(.)9

( - )4د .عبد الةني بسيوني ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار منشأ للتعارف ،األسكندرية  ،1997ص.182
( - )5د .عبد الحميد متولي ،ال وجيز في األنظمة السياسية ومادئها الدستورية ،الطبعة األولى ،دار المعارف ،مصر ،1959 ،ص.262
( - )6د .منذر الشاوي ،القانون الدستوري ،الجزء األول ،نظرية الدولة ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،2007 ،ص.174
( - )7د .المصدر نفسه ،ص.189
( - )8د .ثروت بدوي ،النظم السياسية ،دار النهضة العربية للطبع والنشر ،القاهرة ،1986 ،ص.175
( - )9د .رافع خضر صالح شر ،توزيع األختصاصات الدستورية في األنظمة السياسية والدستورية القائمة.
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وفقــــا لمــــا تقــــدم نجــــد أن األســــاس الفلســــفي لنظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة يعــــود للصــــول الفكريــــة
عنــــد أفالطــــون.

()10

فقــــد قســــم وظــــائف الدولــــة إلــــى ثــــالم ،وظيفــــة الحكــــم ،ووظيفــــة األنتــــاج،

ووظيفـــة الـــدفا عـــن الدولـــة ( )11وتـــوز هـــذه الوظـــائف علـــى هيئـــات بحيـــم تمـــارس كـــل هيئـــة
وظيفة معينة

()12

الفرع الثاني :األسس التأريخية لنظام المجالس التشريعية
عرفــــت المجتمعــــات القديمــــة الثنائيــــة البرلمانيــــة وتعــــود اصــــولها التأريخيــــة الــــى حضــــارة بــــالد
وادي الرافــــدين ،إذ وجــــدت فــــي مملكــــة ســــومر جمعيــــات تمثيليــــة منــــذ االلــــف الثالــــم قبــــل
المــــيالد ،فقــــد كــــان البرلمــــان الســــومري يتكــــون مــــن مجلســــين همــــا مجلــــس الشــــيو ومجلــــس
أدنى منه يضم المواطنين القادرين على حمل السالح (.)13
بينمــــا ظهــــر نظــــام نشــــأة المجلســــين كنشــــأة النظــــام النيــــابي والنظــــام البرلمــــاني فــــي
بريطانيـــا ،نشـــأة تأريخيـــة لـــيس نتيجـــة لفكـــرة معينـــة أو تحقيقـــا لنظريـــة فقهيـــة ،بـــل إنقســـم نـــواب
المــــدن والمقاطعــــات عــــن األســــاقفة واألشــــراف منــــذ ســــنة  1933تــــدريجيا واتخــــذوا ألنفســــهم
مكـــان اجتمـــا خـــاص ابتـــداء مـــن ســـنة  1341وصـــاروا ينـــادون بمجلـــس العمـــوم ،بينمـــا كـــون
األشراف واألساقفة المجلس اآلخر الذي أصبح يعرف فيما بعد بمجلس اللوردات.

()14

أمــــا فــــي العــــراق فمنــــذ عــــام  1876ظهــــرت بــــوادر نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة فــــي النظــــام
الدســــتوري العراقــــي إذ كــــان العــــراق تابعــــا للمبراطوريــــة العثمانيــــة ،وقــــد اســــتطا مــــدحت
باشــــا وليبراليــــون نخــــرون أن يفرضــــوا علــــى الســــلطان عبــــد الحميــــد دســــتورا أخــــذ بنظــــام
الثنائيــــة البرلمانيــــة .وكــــان البرلمــــان يتــــألف مــــن مجلــــس المبعوثــــان ومجلــــس األعيــــان (.)15
بحســــب مــــا صــــرحت المــــادة  42منــــه بنصــــها "المجلــــس العمــــومي يحتــــوي علــــى هيئتــــين
إحداهما تدعى هيأة األعيان والثانية هيأة المبعوثان ".

( - )10د .عبد الةني بسيوني عبد هللا ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،المصدر السابق ،ص.187
( - )11د .ثروت عبدالعال ،النظرية العامة للقانون الدستوري واألنظمة السياسية ،القاهرة ،من دون مكان نشر ،2000 ،ص182-181
( - )12د .دريد محمد حسن الجعيدي ،التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني ،دار النهضة العربية ،2011 ،ص.33
( - )13د .رافع خضر صال ح شبر ،سلطة المؤسسة والمؤسسة ،مجموعة محاضرات مطبوعة لطلبة الدكتوراه ،كلية القانون ،جامعة بابل ،2015-2014 ،ص.11
( - )14د .رعد ناجي الجدة ،دراسات في الشؤون الدستورية العراقية ،بةداد ،مطبعة الخيرات ،2001 ،ص.208
( - )15علي يوسف عبد النبي الشكري ،نظام المجلسين في الدول األتحادية والموحدة ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،جامعة بةداد ،1994 ،ص.19
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كـــان يـــتم تعيـــين أعضـــاء الهيئـــة األولـــى مـــن قبـــل الســـلطان وكـــان عـــدد أألعضـــاء ال يتجـــاوز
ثلــــم أعضــــاء الهيئــــة الثانيــــة ،أمــــا هيئــــة المبعوثــــان فيــــتم انتخــــابهم بموجــــب انتخــــاب أعضــــاء
مجلس المبعوثين .وقد بينت المادة  55من الدستور أسلوب عمل المجلس العمومي.

()16

وبعــــد ذلــــم وخــــالل عهــــد األحــــتالل األنكليــــزي طرحــــت عــــدة مشــــاريع وأفكــــار حــــول
نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة قبــــل تكــــوين المجلــــس التأسيســــي الــــذي نــــاقش مشــــرو الدســــتور ،وقــــد
أثــــارت هــــذه األفكــــار والمشــــاريع جــــدال فقهيــــا وسياســــيا وقانونيــــا واســــعا ،حيــــم أنقســــمت نراء
أعضـــاء المجلـــس التأسيســـي بـــين مؤيـــد ومعـــار

لخلـــق نظـــام الثنائيـــة البرلمانيـــة وكانـــت أبـــرز

حجهـــم أن العـــراق دولـــة حديثـــة العهـــد بـــالحكم وهـــي ليســـت بـــأرقى مـــن انكلتـــرا وفرنســـا وايطاليـــا
ولـــذا فـــأن مــــن الضـــروري إنشــــاء مجلـــس األعيـــان ،وإن الهيئــــة التشـــريعية اذا كانــــت مؤلفـــة مــــن
قســـمين فـــأن احـــدهما ســـيقيد اآلخـــر ألن تحكـــم مجلـــس واحـــد ســـيؤدي إلـــى األســـتبداد ،كمـــا إن ســـن
القـــوانين يحتـــاج الـــى جـــرأة وخبـــرة وهـــذه الصـــفة ال توجـــد فـــي المجـــالس المنفـــردة وأن األهـــم مـــن
ذلـــم فـــي حـــال حصـــل خـــالف بـــين المجلـــس والحكومـــة فـــأن تةلـــب احـــداهما سيضـــرب اآلخـــر
ضربة قاضية ولذا فأن وجود المجلسين أمر الزم.
ومــــن خــــالل اســــتقراء تــــأريخ الــــدول الفدراليــــة يتوضــــح بــــأن األســــهام للمنــــاطق المحليــــة
فــــي ممارســــة الســــلطة اليكــــون اال فــــي إطــــار المجلــــس التشــــريعي ،ولهــــذا الســــبب فــــان المجلــــس
التشـــــريعي فـــــي معظـــــم الـــــدول الفدراليـــــة تتكـــــون مـــــن شـــــقين ،األول يمثـــــل مـــــواطني الدولـــــة
الفدراليــــة أى مجلــــس الشــــعب ،وأمــــا الثــــاني يمثــــل المنــــاطق المحليــــة متمــــثال بمجلــــس المنــــاطق
المحلية

()17

 :2.1.1العوامل التي تؤثر في نشأة ثنائية السلطة التشريعية
هنــــام عــــدة عوامــــل شــــاركت فــــي تكــــوين نظــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية يمكــــن
حصــــرها عوامــــل أجتماعيــــة ،ا قتصــــادية ،سياســــية ،كمــــا إن للعوامــــل القانونيــــة دورا مهمــــا فــــي
نشأة نظام الثنائية البرلمانية.

( - )16الماددة  55من الدستور العثماني لسنة  1876العثماني على أن "كل الئحة قانون التعتر مقبولة مالم تقرأوال في هيئة المبعوثان ثم في هيأأة األعيان بندا فبنمدا ويقرر كل منهما بأكثرية
اآلراء ثم تقرر باألكثرية أيضافي هيئة المجلس العمومي "
( - )17د .منذر الشاوي ،القانون الدستوري ،الجزء االول ،مصدر سابق ،ص.258
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الفرع االول :العوامل االجتماعية االقتصادية
أوال العوامل األجتماعية
تعتبــــر العناصــــر األجتماعيــــة مــــن أهــــم العوامــــل التــــي تســــهم فــــي توليــــد الصــــراعات
السياســـية ،حيـــم تميـــزت جميـــع المجتمعـــات األنســـانية منـــذ العصـــور القديمـــة حتـــى أيامنـــا هـــذه
بالتفــــاوت فــــبع

الطبقــــات أو الفئــــات فــــي المجتمــــع تســــتطيع أن تنــــال كــــل مــــا تريــــد بينمــــا

تعــــاني الطبقــــات األخــــرى مــــن حرمــــان متزايــــد وهــــذا التفــــاوت يولــــد صــــراعا أساســــيا وهــــو
القاعدة األولى للكفاح السياسي

(.)18

ولـــــذلم فـــــيمكن ان نســـــتخلص بـــــأن العوامـــــل األجتماعيـــــة فـــــي بعــــ

الـــــدول كانـــــت

الســـبب الـــى األخـــذ بنظـــام اثنائيـــة المجـــالس التشـــريعية مـــن خـــالل إمكانيـــة الســـلطات المختلفـــة
كتمثيــــل الطبقــــة األرســــتقراطية وهــــي الطبقــــة التــــي تفــــوق مصــــالحها أهميتهــــا العدديــــة وكــــذلم
تمثيــــل المصــــالح األقتصــــادية المختلفــــة حــــديثا فيكــــون هــــؤالء أعضــــاء فــــي المجلــــس األعلــــى
المسمى مجلس الشيو أو مجلس األعيان أو مجلس اللوردات

(.)19

وقــــد تجســــد تــــأثير العوامــــل األجتماعيــــة فــــي نشــــوء نظــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية
فـــي انكلتـــرا حيـــم بـــدء البرلمـــان األنجليـــزي فـــي ذلـــم الوقـــت مكونـــا مـــن األمـــراء واألشـــراف
واألســــاقفة ونــــواب المــــدن والمقاطعــــات ومــــع انضــــمام الطوائــــف المختلفــــة بــــدأت كــــل طائفــــة
تنضــــم الــــى الطائ فــــة المتجانســــة معهــــا فــــي النشــــأة ،فتكونــــت بالتــــالي كتلتــــان كبيرتــــان ،الكتلــــة
األولــــى متمثلــــة بأصــــحاب الــــدم األزرق مــــن األمــــراء واألشــــراف واألســــاقفة فــــي كتلــــة ،وأبنــــاء
الشـــعب مـــن النـــواب والمقاطعـــات فـــي الكتلـــة أألخـــرى ،وبمـــرور الـــزمن كونـــت الكتلـــة األولـــى
مجلس اللوردات،في حين كونت األخرى مجلس العموم (.)20
فــــي حــــين كانــــت مبــــاديء الحقــــد والكراهيــــة فــــي األتحــــاد الســــوفيتى الســــابق مســــيطرة
بــــين األجنــــاس والقوميــــات المختلفــــة بســــبب سياســــات األمبراطوريــــة القيصــــرية مــــن ناحيــــة
وتعصب القومية الروسية تجاه باقي القوميات من جهة أخرى (.)21

( - )18د .محمد أبو زيد محمد علي ،األزدواج البرلماني وأثره في تحقيق الديمقراطية ،مكتبة حقوق المنصورة ،القاهرة ،1933 ،ص.154
( - )19د .عثمان خليل ،القانون الدستوري ،الطبعة االولى ،مطبعة مصر ،القاهرة ،1956 ،ص.214-213
( - )20د .مصطفى أبوزيدفهمي ،مبادئ األنظمة السياسية ،دار األنظمة الجديدة ،األسكندرية ،2003 ،ص.100
( - )21د .أحمد مصطفاألى العملة ،أزمة القوميات وخطر إنهيار األتحاد السوفيتى ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ,1991 ،103ص.254
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وفــــي ســــنة  1922إب تــــد ســــتالين فــــي التةلــــب علــــى مشــــكلة تعــــدد القوميــــات بتشــــكيل
مجلـــــس القوميـــــات ،وقـــــد تجســـــد ذلـــــم دســـــتوريا بصـــــدور دســـــتور األتحـــــاد الســـــوفيتى لعـــــام
 1936ومــــن حينهــــا أصــــبح مجلــــس "الســــوفيت األعلــــى" يتكــــون مــــن مجلســــين همــــا مجلــــس
"الســـوفيت األتحـــاد" ويـــتم إختيـــار أعضـــائه عـــن طريـــق الشـــعب مباشـــرة فـــي انتخابـــات فرديـــة
ويمثــــل الشــــعب كلــــه دون التميــــز بــــين العــــرق والجةرافيــــا ،أمــــا المجلــــس اآلخــــر فهــــو مجلــــس
"الســـــوفيت " القوميـــــات ويمثـــــل إرادة الـــــدول والجمهوريـــــات الداخلـــــة فـــــي األتحـــــاد وإن كانـــــت
الدول ال تتساوى في التمثيل في هذا المجلس

()22

ومــــن خــــالل مــــا تقــــدم شــــرحه عــــن العوامــــل االجتماعيــــة وتاثيرهــــا علــــى ســــلطة
الحكــــم فــــأن مســــألة التنــــو القــــومي والــــديني والمــــذهبي فــــي العــــراق ،والصــــراعات السياســــية
والمســــلحة المتعاقبــــة طيلــــة التــــأريخ السياســــي العراقــــي اليمكــــن ازالتهــــا إال بتطبيــــق النظـــــام
الفــــدرالي فــــي إدارة الدولــــة واألخــــذ بنظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة بصــــورة فعليــــة وعــــدم جعــــل
هذين النظامين حبيسي النصوص الدستورية (.)23
ثانيا" العوامل األقتصادية
ال شـــــم ان المؤسســـــات السياســـــية فـــــي الدولـــــة مـــــاهي اال بنيـــــة فوقيـــــة لبنيـــــة تحتيـــــة
اقتصــــادية واجتماعيــــة كمــــا طرحــــه مــــاركس فــــي أن البنــــى التحتيــــة للمجتمــــع هــــي العالقــــات
األقتصـــــادية وأن المســـــائل األخـــــرى أو المؤسســـــات األجتماعيـــــة الحياتيـــــة بمـــــا فيهـــــا الـــــنظم
السياسية ليست إال وليد هذه العالقات األقتصادية (.)24
التطــــور األقتصــــادي بــــدأ مــــن خــــالل الثــــورة الصــــناعية فــــي بريطانيــــا ســــنة 1750
والتـــي أســـتةرقت أكثـــر مـــن مائـــة عـــام وكانـــت أثرهـــا ظهـــور مدرســـة األقتصـــاد الحـــر بزعامـــة
ندم ســـميم فـــي بريطانيـــا وكينيـــه فـــي فرنســـا والتــــى كـــان لمبادئهـــا تـــأثير واضـــح فـــي توجيــــه
الفكر السياسي الثاني نحو المبادئ التحررية (.)25

( - )22د .محمد ابوزيد محمد على ،األزدواج البرلماني وأثره في تحقيق الديمقراطية ،المصدر نفسه ،ص.70-69
( - )23تنص المادة  1من دستور جمهورية العرا ق لسنة  2005على أن "جمهورية العرا دولة اتحادية "وتنص المادة  48منه على أن "تتكون السلطة التشريعية األتحادية من مجلس النواب
ومجلس األتحاد"وقد نصت المادة  3منه على أن "العراق بلد متعدد القوميات واألديان والمذاهب ."....
( - )24نندريه هوريو ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،الطبعة  ، 2مترجمة الى اللةة العربية ،الجزء األول ،األهلية للنشروالتوزيع ،بيروت ،1977 ،ص.78
( - )25د .ثروت بدوي ،النظم السياسية ،دار النهضة العربية ،1975 ،ص.313

13

ومـــــن هنـــــا تجـــــدر األشـــــارة بـــــأن للثـــــورة الصـــــناعية أثـــــر بـــــال علـــــى المجتمعـــــات
األوروبيـــة بشــــكل عــــام ودول أوروبــــا الةربيــــة بشــــكل خـــاص وذلــــم مــــن خــــالل زيــــادة الثــــروة
وتحسن أحوال المعيشة وانتشار مبادئ األشتراكية (.)26
وعلـــى ضـــوء مـــا تقـــدم يتبـــين ظهـــور نمـــوذج جديـــد مـــن المجـــالس الثانيـــة منـــذ نصـــف
قـــــرن وهـــــي المجـــــالس الثانيـــــة األقتصـــــادية مقابـــــل أول مجلـــــس منتخـــــب حســـــب الرقعـــــة
الجةرافيــــة اذ أن الــــدول التــــي تميــــل الــــى األشــــتراكية قامــــت بتكــــوين مجلــــس اقتصــــادي جنبــــا
الـــــى المجلـــــس السياســـــي لضـــــمان تمثيـــــل المنتجـــــين بحيـــــم إن التمثيـــــل األقتصـــــادي اليكـــــون
محــــال للتمثيــــل السياســــي بــــل يتعــــايش معــــه ويــــؤدي إلــــى ازدواجيــــة المجــــالس ( .)27ويعــــود
الســـبب الـــى أن الـــنظم السياســـية فـــي البلـــدان األشـــتراكية تقـــوم علـــى فكـــرة األقتصـــاد المخطـــط
والذي تقوم مجالسها بتحضير ووضع الخطط.
ومـــن خـــالل مـــا تقـــدم شـــرحه عـــن العوامـــل االقتصـــادية يمكـــن االشـــارة الـــى تاثيرهـــا
البال في تعزيز ونشوء وترسيخ فكرة الثنائية البرلمانية.
الفرع الثاني :العوامل السياسية والقانونية
للعوامــــل السياســــية دور كبيــــر فــــي نشــــوء نظــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية وتكوينــــه
لــــذلم مــــن الضــــروري دراســــة الموضــــو مــــن خــــالل كــــال العــــاملين وهمــــا ألعامــــل السياســــي
والعامل القانوني.
أوال العوامل السياسية
يعتبــــر النظــــام السياســــي مرادفــــا لنظــــام الحكــــم ،يــــر أن النظــــام السياســــي يعــــد أوســــع
وأشـــمل مـــن نظـــام الحكـــم ،فالحكومـــة جـــزء مـــن النظـــام السياســـي وهـــي األطـــار الـــذي تـــتم فيـــه
العمليات التشريعية والقضائية للنظام السياسي (.)28
األنظمــــة السياســــية بأجمعهــــا علــــى إخــــتالف اشــــكالها تشــــتمل علــــى حكــــام ومحكــــومين،
ووفقــــــا للعقيــــــدة السياســــــية أو التيــــــارات السياســــــية أوالمــــــذاهب السياســــــية والفكريــــــة تتولــــــد

( - )26د .فاضل حسين ،ود .كاظم هاشم نعمة ،التأريخ األوروبي الحديم  1839-1815الطعة  ،1بةداد ،1982 ،ص.136
( - )27د .موريس دوفرجيه ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري للنظمة السياسية الكبرى ،الطعة  ، 1ترجمة جورج سعد ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،1992 ،
ص.122
( - )28موريس دوفرجيه ،النظم السياسية ،ترجمة احمدحبيب عباس ،القاهرة ،ص.9-7
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اخـــتالف نوعيـــة كـــل نظـــام سياســـي عـــن اآلخـــر فـــي تحقيـــق ايـــات معينـــة ،فالنظـــام السياســـي
الشـــــمولي يريـــــد الســـــيطرة علـــــى الســـــلطة السياســـــية والقانونيـــــة والعســـــكرية ،ويحـــــاول إعـــــادة
هيكلة المجتمع والتدخل بالحياة الشخصية للفراد والسيطرة على حرياتهم

(.)29

ثانيا العوامل القانونية
العوامــــــل القانونيــــــة هــــــي إنعكــــــاس الظــــــروف البيئيــــــة واألقتصــــــادية والسياســــــية
الموجــــودة فــــي الدولــــة ولــــذلم فــــأن العوامــــل القانونيــــة المــــؤثرة فــــي نشــــأة الثنائيــــة البرلمانيــــة
ذات أثر تبعي لعوامل اخرى وليست عوامل منفردة بحد ذاتها.
أن نظــــــام الثنائيــــــة البرلمانيــــــة يمــــــارس تخصصــــــاته وفقــــــا للعــــــراف البرلمانيــــــة
والتقاليــــد الدســــتورية مــــن دون أن تشــــير الدســــاتير إلــــى أحكــــام تكوينــــه والتــــي تســــبب ذلــــم فــــي
عـــدم ازدهـــار نظـــام الثنائيـــة البرلمانيـــة وبعـــد مـــا اتجهـــت الكثيـــر مـــن الـــدول الـــى األخـــذ بنظـــام
المجلســـــين فـــــي دســـــاتيرها وأصـــــدرت قـــــوانين خاصـــــة لتنظـــــيم انتخـــــاب األعضـــــاء وتنظـــــيم
عملهــــم ،وأوجــــه الحمايــــة الجنائيــــة والحصــــانة البرلمانيــــة ألعضــــائها ،شــــاركت هــــذه العوامــــل
وبشكل فعال في نشأة نظام الثنائية البرلمانية وانتشارها.
كــــذلم فــــأن النظــــام السياســــي الــــديمقراطي يعتمــــد نليــــة حكــــم أساســــها العمــــل علــــى
تــــوفير المؤسســــات السياســــية التــــى تمكــــن المــــواطنين مــــن األســــهام الفاعــــل فــــي بنــــاء الســــلطة
السياسية وعملها في صنع القرارات السياسية (.)30
تبعــــا ألكثريــــة الدســــاتير فــــي العــــالم فــــأن أحــــد المجلســــين وهــــو المجلــــس األدنــــى أو
المجلـــس الشـــعبي يتكـــون عـــن طريـــق األنتخـــاب ،فـــي حـــين المجلـــس اآلخـــر يـــتم عـــن طريـــق
التعيــــين أو الوراثــــة أو األنتخــــاب أو الجمــــع بــــين هــــذه الطــــرق ،وإن تشــــكيل المجلــــس األعلــــى
بطريقــــة األنتخابــــات يتماشــــى مــــع القــــيم الديمقراطيــــة الحقيقيــــة ،أمــــا الــــدول الةيــــر الديمقراطيــــة
أو فـــي بدايـــة الديمقراطيـــة فـــأن تشـــكيل المجلـــس األعلـــى بطريـــق التعيـــين هـــو األنســـب لجـــذب
أصــــحاب الكفــــاءات والخبــــرات لعضــــوية المجلــــس وإال ســــيكون نســــخة متكــــررة مــــن المجلــــس
األدنى وبذلم تختفى األسباب من األخذ بنظام الثنائية البرلمانية.

( - )29د .عبد الجبار أحمد عبد هللا ،األنتخابات والتطور الديمقراطي في العراق ،بحم في مجلة العلوم السياسية ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بةداد ،العدد  ،2006 ،32ص.114-113
( - )30هشام حكمت عبد الستار ،الديمقراطية وإشكااية الثقافة في الوطن العربي ،أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بةداد ،2002 ،ص.15
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فـــي ضــــوء مـــا تقــــدم ذهـــب بعـــ

الفقــــه أن األخـــذ بنظــــام المجلســـين ،وتعيــــين الملــــم

ألعضـــاء المجلـــس الثـــاني مجلـــس األعيـــان لهـــا تفســـير واحـــد وهـــي ضـــمان مصـــالح بريطانيـــا
فـــي العـــراق ،فبريطانيـــا كانــــت تخـــاف أن تبعـــم القـــوى الوطنيــــة ممثليهـــا فـــي مجلـــس منتخــــب
ومـــن ناحيـــة أخـــرى أرادت مجـــ أصـــدقا ءها ممـــن لهـــم ماضـــي مجيـــد إلـــى الحكـــم عـــن طريـــق
تعيين الملم لهم في مجلس األعيان (.)31
وعليـــه فـــأن العوامـــل السياســـية فـــي العـــراق لعبـــت دورا هامـــا فـــي خلـــق نظـــام ثنائيـــة
المجـــالس التشـــريعية وذلـــم نتيجـــة تـــدخل الســـلطة األنكليزيـــة فـــي إقامـــة دســـتور النظـــام الملكـــي
فاعتمدت على دستور  1925كثيرا من اآلراء واألفكار التى تنسجم ومصالحها.
 :2.1مفهوم ثنائية المجالس التشريعية والمبادئ المؤسسة لها
أن نظــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية يعــــد مــــن أحــــد األســــلوبين اللــــذين تأخــــذ بهمــــا
الســــلطة التشــــريعية للقيــــام بمهماتهــــا التشــــريعية والرقابيــــة ،وبالمقابــــل هنــــام نظــــام المجلــــس
الواحـــد الـــذي كـــان أســـبق إلـــى الوجـــود مـــن نظـــام المجلســـين .فمـــا هـــي نظـــام ثنائيـــة المجـــالس
التشـــريعية ومـــا هـــي األســـباب التـــى أدت الـــى األخـــذ بـــه مـــن قبـــل عديـــد مـــن الـــدول ومـــاهي
المبررات وهل هي نفس المبررات التي أخذت بها أم لكل دولة مبرراتها
 :1.2.1مفهوم ثنائية المجالس التشريعية
إن توضــــيح نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة يســــهل اســــتنباط مرتكــ ـزات هــــذا النظــــام ومــــن ثــــم
يسهل دراسة وبيان مختلف خصائصه وفقا للمعايير.
الفرع االول :تعريف نظام ثنائية المجالس التشريعية
يعتبــــــر المعنــــــى اللةــــــوي واألصــــــطالحي مــــــن أهــــــم المراحــــــل المنهجيــــــة المتبعــــــة
ألعطـــــاء مفهـــــوم دقيـــــق ألى موضـــــو لـــــذلم مـــــن الضـــــروري أوال األنتقـــــال الـــــى المعنـــــى
اللةوي ثم األصطالحي.

( - )31د .منذر الشاوي ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،مصدر سابق ،ص.144
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وعليـــه فـــأن النظـــام لةـــة :يـــراد بهـــا ترتيـــب المســـائل علـــى نحـــو معـــين للحصـــول علـــى
هــــدف محــــدد ونظــــام الترتيــــب واألتســــاق والنظــــام طريقــــة أوعــــادة .أمــــا كلمــــة ثنائيــــة فــــأن
مصدرها الفعل ثنى أى جعله أثنين ،والثنائي من األمور ذات شقين.
وكلمــــة برلمــــان تعنــــي المجلـــــس النيــــابي وهــــي كلمـــــة فرنســــية ( ،)32وهــــو اجتمـــــا
للنقـــــاش والمشـــــاورة اشـــــتق مـــــن الفعـــــل الفرنســـــي parlerوالتـــــي تعنـــــي "يـــــتكلم" ،وأضـــــيفت
كلمة ment ،بمعنى المكان فأصبحت تعني مكان الحديم والحوار وعقد األجتما .
أمـــا إصـــطالحا فهنـــام الكثيـــر مـــن األبحـــام واالراء للفقهـــاء حيـــم أولـــى الفقـــه اهتمامـــا كبيـــرا
لدراســــة نظــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية ،وتنــــاول بعضــــهم موضــــو القــــانون الدســــتوري
علـــى الـــر م مـــن وجـــود جانـــب مـــن الفقـــه اال انـــه لـــم يجـــد طـــائال مـــن تعريـــف هـــذا النظـــام
واكتفـــــى بمعالجـــــة عناصـــــره المختلفـــــة ،واعتبرهـــــا جانـــــب مـــــن الفقـــــه ظـــــاهرة فرضـــــتها
ضـــرورات واقعيـــة أو اعتبـــارات تأريخيـــة ،وهـــو نظـــام يتبـــين معنـــاه مـــن خـــالل التســـمية التـــي
ينادى بها ،ومن ثم فأن التعريف عديم األهمية في الحياة العملية (.)33
الفرع الثاني :المرتكزال الواقعية والنظرية لنظام ثنائية المجالس التشريعية
يختلــــف نهــــا الدســــاتير فيمــــا يتعلــــق بتنظــــيم البرلمــــان بــــين اتجــــاهين ،همــــا نظــــام المجلــــس
الفــــردي ونظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة ،حيــــم ان البيــــة الفقــــه الدســــتوري يفضــــل نظــــام الثنائيــــة
البرلمانيـــــة ،بأعتبـــــار ان اختيـــــار دولـــــة لهـــــذا النظـــــام تحكمـــــه بعـــ ـ

الضـــــرورات الواقعيـــــة

والعم ليــــة منهــــا تقاليــــد تلــــم الدولــــة والســــوابق الدســــتورية التابعــــة لهــــا فضــــال عــــن خضــــوعه
لجملة من األعتبارات النظرية.
ال شــــم فــــي أن الدولـــــة الفدراليــــة تتكـــــون مــــن مســـــتويين مــــن الســـــلطة ،تتمثــــل فـــــي
الســــلطة األتحاديــــة وكــــذلم الســــلطات المحليــــة والشــــيء الــــذي يعطــــى للدولــــة الفدراليــــة طابعهــــا
الخــــاص ويميزهــــا هــــي أولويــــة الســــلطة الفدراليــــة علــــى ســــلطات المنــــاطق المحليــــة ومشــــاركة
المنــــاطق المحليــــة فــــي ممارســــة ســــلطة الدولــــة الفدراليــــة وهــــذه المرتكــــزات الخاصــــة بالدولــــة

( - )32لويس معلوف ،المنجد في اللةة ،الطبعة  ،4مطبعة عزيز ،1433 ،ص.35
( - )33موريس دوفروجيه ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،المصدر السابق ،ص.119
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الفدراليــــة يمكــــن ترجمتهــــا أو تطبيقهــــا علــــى تكــــوين هيئــــات الدولــــة الفدراليــــة ومــــن ضــــمنها
الهيئة التشريعية (.)34
علـــى ضـــوء مـــا تقـــدم فـــأن نظـــام الثنائيـــة البرلمانيـــة هـــو شـــبه ضـــرورة فـــي الـــدول
األتحاديــــة والتــــى تأخــــذ بنظــــام األتحــــاد الفــــدرالي ،فــــي هــــذا النظــــام الدولــــة تتشــــكل مــــن عــــدة
دويــــالت وفقــــا ألخــــتالف مســــاحتها الجةرافيــــة ومواردهــــا باالضــــافة الــــى عــــدد الســــكان ففــــي
حالــــة اقتصــــارها علــــى نظــــام الم جلــــس الواحــــد وفــــق عــــدد الســــكان فــــأن الــــدويالت الكبــــرى
سوف تبتلع الدويالت الصةرى (.)35
ومــــن الناحيــــة النظريــــة تختلــــف األعتبــــارات فــــي الــــدول التــــى تأخــــذ بنظــــام ثنائيــــة
المجــــالس التشــــريعية مــــن دولــــة الــــى أخــــرى بحســــب مقتضــــيات الضــــرورة والواقــــع فــــي كــــل
منهــــا ،ومــــن أبــــرز هــــذه األعتبــــار ات منــــع اســــتبداد الســــلطة التشــــريعية ومنــــع التســــر فــــي
التشــــريع مـــــع رفــــع مســـــتوى أداء المجـــــالس النيابيــــة وتخفيـــــف حـــــدة النــــزا بـــــين البرلمـــــان
والحكومة

(.)36

 :2.2.1المبادئ التي تتأسس عليها ثنائية المجالس التشريعية
هنــــــام مســــــؤلية تشــــــريعية كبيــــــرة تقــــــع علــــــى عــــــاتق البرلمــــــان فــــــي األنظمــــــة
الديمقراطيـــة ،فالقـــانون الـــذي تســـنه هـــذه الســـلطة يـــر كـــافي أن يكـــون عـــادال وإنمـــا يجـــب ان
تكــــون قابلــــة للتطبيــــق ويتوافــــق مــــع روح الشــــعب وتقاليــــده وكــــذلم يجــــب أن يكــــون القــــانون
مالئما ويظهر في الوقت الذي يكون الناس بحاجة إليه (.)37
ومـــن خـــالل هـــذه المســـؤلية الكبيـــرة علـــى عـــاتق البرلمـــان ،فـــان اختيـــار دولـــة معينـــة
لنظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة تحكمــــه مبــــادئ عامــــة تعتمــــد علــــى طبيعــــة نظــــام الحكــــم وتركيبــــة
الدولة الدستورية (.)38

( )34د .منذر الشاوي ،القانون الدستوري ،الجزء ،1مصدر ساق ،ص.258-257
( - )35د .سليمان محمد الطماوي ،السلطات الثالم في الدساتير العربية وفي الفكر األسالمي ،المصدر السابق ،ص.114-113
( - )36د .انم عبد دهش عطية الكرعاوي ،المصدر السابق ،ص .84-83
( - )37د .خضر خضر ،مفاهيم أساسية في علم السياسة ،الطبعة األولى ،المؤسسة الحديثة ،لبنان ،2011 ،ص.124
( - )38زهير أحمد قدورة ،المجلس التشريعي الثاني وتناقص دوره في األنظمة السياسية المعاصرة ،مجلة الزرقاء للبحوم والدراسات ،العدد األول ،2006 ،ص.111
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وإن هــــذه المبـــــادئ ليســـــت علـــــى واحـــــدة فهــــي تنقســـــم وفقـــــا لنطـــــاق تطبيقهـــــا الـــــى
نــــوعين األول يســــرى علــــى جميــــع الــــدول التــــي تأخــــذ بنظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة ،أمــــا الثانيــــة
فهي خاصة بالدول األتحادية ،كما سيتم توضيحها في الفرعين اآلتيين:
الفرع االول :المبادئ العامة لثنائية المجالس التشريعية
المبــــادئ العامــــة لنظــــام الثائيــــة التشــــريعية هــــي تلــــم القواعــــد التــــي تســــري علــــى أيــــة
دولــــة تتبنــــى هــــذا النظــــام بةــــ

النظــــر عــــن شــــكل الدولــــة موحــــدة أم أتحاديــــة ومــــن هــــذه

المبادئ:
أوال مبدأ المغايرة في األختصاصال الدستورية
فــــي الــــدول ذات نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة لـــيس مــــن الضــــرورى إيجــــاد مةــــايرة بينهمــــا
مــــن حيـــــم األختصــــاص والتكـــــوين فالملجلســــان متشـــــابهان لتمثيلهمــــا نفـــــس األتجاهــــات فـــــال
تتحقـــق الفائـــدة المطلوبـــة مـــن قيـــام الثنائيـــة البرلمانيـــة التـــي تتحقـــق مـــن خاللهـــا تمثيـــل التيـــارات
المختلفــــة ر ــــم اتفاقهمــــا فــــي الصــــفة النيابيــــة ،ويوجــــب أن يتســــاويا باألختصــــاص ،وهــــو يــــؤدي
الــــى قيــــام خالفــــات بينهمــــا يصــــعب حســــمها ،لــــذا فــــأن الــــدول التــــي تتمتــــع بنظــــام الثنائيــــة
التشريعية تعمل على إيجاد مةايرة من حيم األختصاص (.)39
والمبــــدأ العــــام الــــذي التزمتــــه الــــدول التــــى أختــــارت نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة هــــو أن
يكـــون مجلـــس النـــواب أعلـــى ســـلطة مـــن المجلـــس األعلـــى .ومـــن المرتكـــزات األساســـية لنظـــام
المجلســـين هـــو تســـاوي المجلســـين فـــي األختصـــاص كقاعـــدة عامـــة فـــي القيـــام بمهمـــة التشـــريع
بحيم يكون للمجلس األعلى سلطة تشريعية إلى جانب المجلس األدنى.
ويقتضــــي األخــــذ بنظــــام ثنائســــة المجــــالس التشــــريعية موافقــــة كــــال المجلســــين علــــى مشــــرو
القانون ويلزم إقرار القانون موافقة المجلسين عليه ألتمام العملية التشريعية (.)40
ثانيا مبدأ عدم الجمع بين عضوية المجلسين وتولى الوظيفة العامة
الخلــــل التشــــريعي يكمــــن وراء األخــــذ بمبــــدأ حظــــر الجمــــع بــــين عضــــوية المجلســــين وتــــولى
الوظــــائف العامــــة فــــي الــــنص الدســــتوري فــــي تحقيــــق مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات ،لــــذلم

( - )39د .سعد عصفور ،النظام الدستوري المصري دستورسنة  ،1971منشأة المعرف ،األسكندرية ،1980 ،ص.167
( )40المصدر نفسه والصفحة نفسها.
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فوجــــود أفــــراد مــــن الســــلطة التنفيذيــــة ضــــمن أعضــــاء المجلــــس يضــــعف كيانــــه كرقيــــب علــــى
أعمال السلطة التنفيذية (.)41
الفرع الثاني :تقييم نظام ثنائية المجالس التشريعية
لكــــل نظــــام إيجابياتــــه وســــلبياته والتــــي يمكــــن أن نجــــدها علــــى شــــكل مزايــــا أو نقــــاط ضــــعف،
وفــــي ضــــوء ذلــــم يــــذهب فريــــق مــــن الفقهــــاء الــــى تفضــــيل نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة وذهــــب
فريــــق نخــــر الــــى معارضــــة هــــذا النظــــام ولهــــم حججهــــم أيضــــا .مــــن األفضــــل أن يــــتم األخــــذ
بنظــــر األعتبــــار ان هنــــام بعـــ

الخلــــط بــــين حجــــا األخــــذ بنظــــام الثنائيــــة التشــــريعيةومميزات

هـــــذا النظـــــام ،ويعـــــود ذلـــــم الـــــى أن الحـــــد بـــــين النظـــــامين هـــــو حـــــد مرهـــــف ،ويصـــــعب
تميزهاوذلم ألسباب نظرية وعملية التي كانت سببا لتبنى هذا النظام واألخذ به.
أوال مزايا نظام الثنائية التشريعية
 - 1القدرة على تمثيل الرأى العام
كمــــا ذهــــب أنصــــار األخــــذ ب نظــــام المجلســــين الــــى أن تشــــكيل البرلمــــان مــــن مجلســــين مختلفــــين
فــــي طريقــــة التشــــكيل واألختصاصــــات يمثــــل المصــــالح التقليديــــة للمــــواطنين وإعطــــاء الفرصــــة
لجميــــع القــــوى واألتجاهــــات األجتماعيــــة واألقتصــــادية للتعبيــــر عــــن نفســــها والعثــــور علــــى منفــــذ
لهــــا يخرجهــــا إلــــى دائــــرة الضــــوء ،هــــذا فضــــال عــــن تمكــــين األقليــــات الطائفيــــة والشخصــــيات
العامــــة التــــى لــــم تتــــتمكن مــــن الــــدخول فــــي المجلــــس النيــــابي مــــن التعبيــــر عــــن نرائهــــا فــــي
المجلـــس الثـــاني ،والتـــي يـــؤدي الـــى تقليـــل فرصـــة إقامـــة الجماعـــات أو النقابـــات المناوئـــة يـــر
ذات الصفة الرسمية للضةط على الدولة.
 -2الدقة في العملية التشريعية
بحســــب التجــــارب الدســــتورية فــــأن هــــذا النظــــام يــــؤدي الــــى دقــــة العمــــل التشــــريعي ويمنــــع
التســــر فــــي التشــــريع فــــال يصــــدر قــــانون إال بعــــد مرورهــــا بعــــدة مراحــــل ويــــدرس ويبحــــم
مــــرتين مــــن هيئتــــين مختلفتــــين التــــى مفادهــــا اصــــدار قــــوانين أكثــــر اتســــاقا ومراعــــاة للمصــــحلة
العامة.

( - )41د .محمد سليم زوري ،الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة األردنية الهاشمية ،دار الثقافة ،عمان ،1996 ،ص.128
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 -3ضمان الدولة من الحكم الديكتاتوري
بمعنــــى إن نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة يمنــــع التعســــف واألســــتبداد للســــلطة التشــــريعية وأنهــــا أســــلم
نظــــام لحفــــظ كيــــان الســــلطات ألن المجلــــس الواحــــد قــــد يقــــوي نفــــوذه ويفــــر

علــــى الــــبالد

حكما دكتاتوريا مخيفا ،كدكتاتورية الجمعية التأسيسية في عهد الثورة الفرنسية (.)42
ثانيا عيوب نظام ثنائية المجالس التشريعية
إن نظـــــام المجلـــــس الواحـــــد او األحـــــادي يقـــــوم علـــــى أســـــاس وجـــــود مجلـــــس واحـــــد
يســــــتأثر بالســــــلطة التشــــــريعية يمــــــارس اختصاصــــــاته الدســــــتورية واألهــــــم منهــــــا الوظيفــــــة
التشريعية ومحاسبة السلطة التنفيذية في بع

النظم الدستورية (.)43

أن أنصــــار هــــذا النظــــام أنكــــروا مزايــــا نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة ونســــبوا اليــــه مجموعــــة
من العيوب التي يمكن إجمالها باآلتي:
 -1إن نظــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية يتعــــار

مــــع فكــــرة عــــدم قابيلــــة ســــيادة األمــــة

للتجزئة:
وفقــــا لنظريــــة ســــيادة األمــــة فــــأن الســــيادة بيــــد األمــــة ‘ واألمــــة هــــي شخصــــية قانونيــــة
مســـتقلة عـــن المـــواطنين المكـــونين للمـــة ولكـــن يمثـــل األمـــة فئـــة مـــن المـــواطنين ذات صـــفات
محـــددة بواســـتطتها يصـــح األقتـــرا وظيفـــة يقـــوم بهـــا األفـــراد بأســـم األمـــة ولـــيس حقـــا ،وعلـــى
ضـــوء هـــذا المفهـــوم فـــأن المحكمـــون أنفســـهم هـــم أصـــحاب القـــرار النهـــائي والحـــاكمون فـــي نن
واحـــد ،وهـــذا المفهـــوم يكـــون عيـــدا عـــن الر بـــة فـــي الحـــد مـــن الســـلطان المطلـــق ألن شخصـــية
األمــــة تختلــــف عــــن شخصــــية األفــــراد وأن لهــــا إرادة تعلــــو إرادتهــــم وعلــــى هــــذا األســــاس بعــــد
الثورة الفرنسة صيةت دساتير اوروبا متأثرا بأفكار جان جام روسو.
بمعنــــى أن وجــــود مجلســــين مــــن شــــأنه تجزئــــة الســــيادة الشــــعبية التــــي التقبــــل التجزئــــة،
ويجـــب أن تكـــون مرتكـــزا فـــي مجلـــس واحـــد ممـــا يســـهل رقـــاة الشـــعب لنوابـــه ويســـهل عمـــل
الحكومة بأعتمادها على مجلس واحد تخضع لمشيئته (.)44

( -)42د .مصطف ى أبوزيدفهمي ،مبادئ النظم السياسية ،مصدرسابق ،ص.110
( - )43د .سليمان محمد الطماوي ،السلطات الثالم في الدساتير المعاصرة وفي الفكر السياسي األسالمي ،مصدر سابق ،ص.113
( - )44د .اسماعيل الةزال ،الدساتير والمؤسسات السياسية ،مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر ،بيروت ،1996 ،ص.209
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 -2ثنائية المجالس التشريعية يمثل خطرا على الديمقراطية
يـــذهب بعـــ

الفقهـــاء ألثـــارة مســـألة أخـــرى يعتبرونـــه عيبـــا مـــن عيـــوب نظـــام الثنائيـــة

وذلـــم مــــن خــــالل وجـــود المجلــــس األعلــــى الـــذي يعــــد خطــــرا علـــى الديمقراطيــــة ألن المجلــــس
األدنـــى هـــو األكثـــر تمثـــيال للشـــعب وقـــد يجـــد نفســـه يـــر قـــادر علـــى ســـن قـــانون تريـــده الـــبالد
وال يريده المجلس األعلى.
 -3إن نظام ثنائية المجاس التشريعية تتعار

ومبادئ الديمقراطية

فهنـــــام مـــــن يـــــرى أن طريقـــــة انتخـــــاب وتكـــــوين المجلـــــس األعلـــــى منـــــافى لمبـــــادئ
الديمقراطيــــة مــــن خــــالل اعتمــــاد األقتــــرا
عن الشعب.

يــــر المباشــــر وبمراحــــل وهــــذا مــــن شــــأنه األبتعــــاد
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الفصل الثاني
تطبيقال نظام ثنائية المجالس التشريعية المجلس االتحادي السويسري والعراقي
يرجـــــع اختيارنـــــا لالتحـــــاد الفيـــــدرالي السويســـــري كتطبيـــــق لـــــالزدواج البرلمـــــاني فـــــي
الــــدول الفيدراليــــة الــــى ان سويســــرا إذا كانــــت بلــــدا صــــةيرا اال انــــه مثــــال ذو مةــــزى كبيــــر ،اذ
يبــــين لنــــا كيــــف تكونــــت وحــــدة قوميــــة دون االلتجــــاء للعنــــف بــــين عناصــــر مختلفــــة تتحــــدم
بلةـــات ثـــالم األلمانيـــة والفرنســـية واأليطاليـــة فـــذلم البلـــد يصـــلح مثـــاال طيبـــا لمـــن يفكـــرون
فـــــي انشـــــاء وحـــــدة عالميـــــة او باألقـــــل وحـــــدة أوروبيـــــة او افريقيـــــة(.)45ويرجـــــع هـــــذا إلـــــى
الظــــروف الخاصــــة بــــالمجنمع السويســــري فــــي أن الشــــعب السويســــري كــــان يعــــيش فــــي البدايــــة
حيـــاة الرعـــاة وتلـــم الحيـــاة التـــى تجعـــل كـــل قبيلـــة أو مجموعـــة تســـتقل بنفســـها وتهـــتم بمســـائلها
الخاصـــة ،كمـــا ترجـــع مبـــررات األخـــذ بنظـــام المجلســـين إلـــى كثـــرة الجبـــال والمنـــاطق الـــوعرة
التى تفصل بين األقاليم السويسرية وتجعل منها ثالثة أقاليم مميزة.
فــــي هــــذا الفصــــل مــــن الدراســــة ســــنتناول لمحــــة عامــــة عــــن نظــــام ثنائيــــة المجــــالس
التشــــريعية فــــي األتحــــاد السويســــري وذلــــم فــــي المبحــــم األول ،امــــا المبحــــم الثــــاني فســــيكون
عن نظام ثنائية السلطة التشريعية في العراق.
 :1.2لمحة عامة عن نظام ثنائية المجالس التشريعية في االتحاد السويسري
النظــــام السويســــري يحقــــق ثباتــــا واســــتقرارا يجعلــــه ذلــــم النمــــوذج المشــــرف وخاصــــة
ان األتحــــاد السويســـــري يتكــــون مـــــن وحــــدات مختلفـــــة فــــي ظروفهـــــا األقليميــــة واألجتماعيـــــة

( - )45د .عبد الحميد متولي ،القنون الدستوري واألنظمة السياسية ،الجزء األول ،منشأة المعارف باألسكندرية ،1974 ،ص.257
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والسياســـــية واألاقتصـــــادية والدينيـــــة واللةويـــــة ( .)46وتأخـــــذ سويســـــرا بنظـــــام حكومـــــة الجمعيـــــة
منــــذ فتــــرة طويلــــة مــــن الــــزمن وأنــــه يعــــد مــــن أفضــــل الــــدول التــــي أخــــذت بالنظــــام السياســــي
المجلســـي ،والـــذي يقضـــي بـــان تتركـــز جميـــع الســـلطات بيـــد هيئـــة نيابيـــة منتخبـــة .ومنـــذ نهايـــة
القـــرون الوســـطى وحتــــى الثـــورة الفرنســــية حـــل األتحـــاد محــــل التحالفـــات القديمــــة تحـــت قيــــادة
مـــؤتمر ســـنوى يســـمى مجلـــس الـــديت  ،ويتكـــون مـــن منـــدوبيين اثنـــين مـــن كـــل مقاطعـــة ،ويتخـــذ
قراراتـــه باألجمـــا وقـــد نجـــح هـــذا النظـــام فـــي سويســـرا ،بـــالر م مـــن ضـــعف صـــيةته ،وذلـــم
لوجود مصالح اجتماعية ودينية مشتركة (.)47
ولقـــــد جـــــاء فـــــي الدســـــتور السويســـــري لعـــــام  1848أن الشـــــعب السويســـــري يـــــؤمن
كـــل األيمــــان بأســــتقالل األقــــاليم أوالـــدول المشــــتركة فــــي األتحــــاد ،ولكـــن فــــي ذات الوقــــت البــــد
مــــن ســــلطة مركزيــــة قــــادرة علــــى تمثيــــل هــــذه األقــــاليم أمــــام دول العــــالم األخــــرى بأســــتخدام
القـــوات التـــي تنشـــأ مـــن أجـــل ذلـــم  ،وجـــاء الـــنص علـــى أن البرلمـــان يضـــم مجلســـين ،المجلـــس
القــــومي والــــذي يــــتم اختيــــار أعضــــائه مــــن قبــــل الســــكان طبقــــا للــــوائح واألجــــراءات المتعلقــــة
بـــــاألقترا العـــــام ،والمجلـــــس األتحـــــادي أو مجلـــــس الـــــدول يمثـــــل فيـــــه كـــــل إقلـــــيم أودولـــــة
بالتساوي مع اآلخرين.
 :1.1.2الوضع القائم لثنائية السلطة التشريعية في االتحاد الفدرالي السويسري
ســــنتطرق فــــي هــــذا المطلــــب الــــى الوضــــع القــــائم لثنائيــــة الســــلطة التشــــريعية فــــي
األتحــــاد الفــــدرالي السويســــري ،ولــــذا ينقســــم هــــذا المطلــــب الــــى ثالثــــة فــــرو  ،الفــــر االول
ســـــيكون مخصصـــــا لدراســـــة البرلمـــــان الجمعيـــــة الفيدراليـــــة Federale'L
والفــــر الثــــاني ســــيكون حــــول مجلــــس المقاطعــــات Etats

des

،Assemblee

Conseil

 ،Leامــــا

الفر الثالم فنبحم فيه حول المجلس الوطني .Le Conseil National
الفرع االول :البرلمان الجمعية الفيدرالية
يطلــــق علــــى البرلمــــان األتحــــادي فــــي سويســــرا أســــم الجمعيــــة الفدراليــــة أو األتحاديــــة
والتــــي يحكمهــــا الدســــتور السويســــري ولهــــا الســــلطة العليــــا فــــي الــــبالد ،فقــــد نصــــت المــــادة

( - )46د .فرناس عبد الباسط البنا ،رئاسة الدولة في األتحاد السويسري ،الطبعة األولى ،1986 ،ص.8
( - )47محمد كاظم المشهداني ،النظم السياسية ،دار الكتب والوثائق العراقية ،جامعة الموصل ،الموصل ،1991 ،ص185
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 1/148مـــــن الدســـــتور السويســـــري الجديـــــد لعـــــام  1999علـــــى أن " الجمعيـــــة هـــــي أعلـــــى
ســـــلطة فـــــي الـــــبالد دون األخـــــالل بحقـــــوق الشـــــعب والمقاطعـــــات ولكـــــل مـــــن المجلســـــين
اختصاصــــات متســــاوية"

()48

والبــــد االشــــارة الــــى الوضــــع القــــائم لثنائيــــة الســــلطة التشــــريعية

فــــي األتحــــاد السويســــري فــــي هــــذا البحــــم مــــن حيــــم التكــــوين ،واختصاصــــات المجلســــين،
واجتماعات الجمعية الفدرالية ورئاساتها.
أوالً التكوين
البرلمـــــان السويســـــري الجمعيـــــة الفيدراليـــــة يتكـــــون مـــــن مجلســـــين ( )49همـــــا ـمجلـــــس
المقاطعات والمجلس الوطني
ويهدف ذلم لتحقيق هدفين هما:
اوالً تمثيل شعب األتحاد ككل.
ثانيــــا" حفــــظ التــــوازن بــــين مصــــلحة دولــــة األتحــــاد ومصــــال المقاطعــــال األعضــــاء فــــي
أألتحاد (.)50
وهــــي التــــي تمــــارس الســــلطة العليــــا فــــي الدولــــة ولكــــن بشــــرط الحفــــاظ علــــى حقــــوق
الشــــعب وحقــــوق المقاطعــــات ( . )51وجــــدير بالــــذكر انــــه لــــيس هنــــام ثمــــة نــــص يجيــــز اســــقاط
العضــــوية عــــن البرلمــــان ،فعضــــو الجمعيــــة االتحاديــــة ال يمكــــن ابعــــاده قبــــل انتهــــاء عضــــويته
اال في حالة وحيدة وهي فقده لحقوقه السياسية.
ورفع الحصانة عن العضو البرلماني حق مخول للجمعية االتحادية وحدها (.)52
ثانيا ً اختصاصال المجلسين الجمعية الفدرالية
تجتمــــع الجمعيــــة الفدرا ليــــة بمجلســــيها فــــي مكــــان واحــــد لممارســــة اختصاصــــاتها والتــــي
تشمل مايلي:
.1

انتخــــاب المجلــــس االتحــــادي والــــذي يتشــــكل مــــن ســــبعة اعضــــاء منتخبــــين باال لبيــــة

المطلقــــة ،واليمثــــل المقاطعــــة أكثــــر مــــن عضــــو واحــــد ولمــــدة اربــــع ســــنوات ،ويتــــولى كــــل

( - )48الدستور الجديد للتحاد السويسري المعمول به منذ أول يناير .2000
( - )49أوزفلديزيا ،المؤسسات السياسية السويسرية ،كورنيش ،القاهرة ،المؤسسة الثقافية السويسرية ،1990 ،ص.37
( - )50د .طعيمة الجرف ،نظرية الدولة ،مرجع سابق ،م ص.184
( - )51المادة رم  71من دستوراألتحاد السويسري.
(Les parliaments dans le monde ,Resueil de donnes comparatives ,op.cit.,table 17.p.179. - )52
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عضــــو مــــنهم رئاســــة الدولــــة لمــــدة عــــام عقــــب انتخابــــه بمعرفــــة الجمعيــــة الفدراليــــة ،واليجــــوز
اعادة انتخابه.
.2

يعين اعضاء المحكمة االتحادية واعضاء محكمة التامين الضمان.

.3

تعيين القائد العام للقوات المسلحة.

.4

اتخــــاذ القــــرارات المتعلقــــة بانهــــاء النــــزا فــــي شــــان اختصاصــــات الســــلطة الفدراليــــة

(.)53
.5

صالحية العفو عن الجرائم السياسية الكبرى.

.6

النظر في التقرير السنوي المقدم من الحكومة االتحادية ورقابتها عليها.
ويبـــدو مـــن هـــذا التعـــدد الختصاصـــات الجمعيـــة الفدراليـــة بانهـــا تمـــارس ثالثـــة انـــوا مـــن

االختصاصات اولها تشريعية وثانيها قضائية وثالثها ادارية.
ثالثا ً اجتماعال الجمعية الفدرالية ورئاستها
فـــــي مجتمـــــع الجمعييـــــة الفدراليـــــة بمجلســـــيها ،فـــــان االجتمـــــا يكـــــون برئاســـــة رئـــــيس
المجلــــس الــــوطني .وتتخــــذ قراراتهــــا باال لبيــــة العاديــــة للمصــــوتين وان كــــان هــــذا يــــؤدي الــــى
ســـــيطرة اعضـــــاء المجلـــــس الـــــوطني لزيـــــادة عـــــدد اعضـــــائه عـــــن عـــــدد اعضـــــاء مجلـــــس
المقاطعات (.)54
أ-دورال االنعقاد ومواعيدها
 .1الدورة العادية:
يــــنص الدســــتور السويســــري علــــى ان الجمعيــــة الفيدراليــــة تعقــــد مــــرة واحــــدة فــــي الســــنة فــــي
دورة عاديــــة .ولكــــن فــــي الواقــــع نجــــد انهــــا تجتمــــع اربــــع مــــرات فــــي الســــنة وتنعقــــد الــــدورة
العادية على جزئين:
الجــــزء االول :اجتمــــا ديســــمبر يعتبــــر الجــــزء االول مــــن الــــدورة العاديــــة واجتمــــا مــــارس
يعد استمرارا للجزء االول.
الجـــزء الثـــاني :اجتمـــا يونيـــة يعتبـــر الجـــزء الثـــاني مـــن الـــدورة العاديـــة واجتمـــا ســـبتمبر يعـــد
استمرارا للجزء الثاني.

( - )53د .اسماعيل الةزال ،مرجع سابق ،ص.300
( - )54ميشيل استيوارت ،نظم الحكم الحديثة ،ترجمة أحمد كامل.؛ د .سليمان الطماوي ،دار الفكر العربي ،1962 ،ص.202
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مــــدة االنعقــــاد :تعقــــد دورات مجلســــي البرلمــــان فــــي وقــــت واحــــد وتســــتمر الــــدورة عــــادة بــــين
اسبوعين وثالثة اسابيع.
 .2الدورة ير العادية:
ويجـــوز عقـــد اجتماعـــات يـــر عاديـــة فـــي حالـــة طلـــب المجلـــس االتحـــادي او ربـــع اعضـــاء مـــن
المجلس الوطني او خمس مقاطعات على االقل (.)55
ب .تقيم دور الجمعية الفدرالية
لقــــد كــــان نتيجــــة ضــــعف الجمعيــــة الفيدراليــــة وضــ ـ لة دورهــــا ،ان تشــــكم الــــبع

فــــي

انتماء االتحاد السويسري الى نظام حكومة الجمعية السابق االشارة اليه.
وهـــــذا مـــــا ادى لوصـــــفها بانهـــــا أضـــــعف سلســـــلة فـــــي الحكومـــــة السويســـــرية وان
تأثيرهــــا فــــي العمليــــة التشــــريعية واألداريــــة يبــــدو وكأنــــه تــــاثير تــــوجيهي يــــر مباشــــر و يــــر
ملموس ،كأنه مصدر الضوء الذي يجعل في اتجاه معين.
الفرع الثاني :مجلس المقاطعال
يتطــــرق البحــــم فــــي هــــذا الفــــر الــــى االشــــارة لمجلــــس المقاطعــــات فــــي االتحــــاد
السويســـــري مـــــن حيـــــم التكـــــوين ،واختصاصـــــات المجلـــــس ،باألضـــــافة الـــــى مـــــدة تكـــــوين
المجلس واختيار اعضائه.
اوالً التكوين
يتكـــــون مجلـــــس المقاطعـــــات مـــــن نـــــواب مقاطعـــــات االتحـــــاد السويســـــري الـــــثالم
والعشــــرين ولكــــل مقاطعــــة نائبــــان ونصــــف المقاطعــــة يمثلهــــا نائــــب واحــــد ،وبــــذلم فاجمــــالي
عـــــدد اعضـــــاء مجلـــــس المقاطعـــــات  46نائبـــــا ( )56بعـــــد ان كـــــان  44عضـــــوا وذلـــــم بتعـــــديل
الدستور في  24سبتمبر .1978
ولــــذلم فكــــل مقاطعــــة ترســــل منــــدوبين الــــى مجلــــس المقاطعــــات ولهــــا صــــوتان داخــــل
المجلــــس ويظهــــر الفـــــارق بــــين المقاطعـــــة ونصــــف المقاطعـــــة فــــي عمليـــــة التصــــويت ،فـــــي

( - )55جورج نرثر كودينم ،مرجع سابق ،ص.105-104
( - )56المادة  8من الدستور السويسري.
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حــــاالت االســــتفتاءات الشــــعبية الدســــتورية وفــــي حــــاالت اصــــالح القــــوانين او تعــــديل الدســــتور
الفيدرالي.

()57

ثانيا ً اختصاصاته:
الدســـــتور السويســـــري يعطـــــى لمجلـــــس المقاطعـــــات والمجلـــــس الـــــوطني والمجلـــــس
االتحــــادي حــــق اقتــــراح وتقــــديم مشــــروعات القــــوانين ،ولكــــن مــــن الناحيــــة العمليــــة يقــــع علــــى
عاتق المجلس االتحادي السلطة التنفيذية تقديم مشروعات القوانين للسلطة التشريعية.
ولكــــن لــــيس الي مجلــــس أولويــــة علــــى االخــــر عنــــد مناقشــــة مشــــروعات القــــوانين،
ويقــــرر رئيســــا المجلســــين " المجلــــس الــــوطني ومجلــــس المقاطعــــات " ايهمــــا يبــــدأ المناقشـــــة
وإذا تعــــذر علــــى المجلســــين ان يوافقــــا علــــى موضــــو اولويــــة األعمــــال العاديــــة ،فيقــــرر ذلــــم
عن طريق القرعة.
وي وضـــــح القـــــانون الخـــــاص بالعالقـــــة بـــــين المجلســـــين الصـــــادر فـــــي عـــــام 1902
والــــذي تــــم تعديلــــه عــــام  ، 1939واالجــــراءات التــــي تتبــــع فــــي حالــــة الخــــالف بــــين المجلســــين
(.)58

وتكــــاد تكــــون قــــرارات كــــل مــــن المجلســــين متعادلــــة ويصــــدر كــــل مجلــــس قراراتــــه
على حده اال في المسائل التي تختص بها الجمعية الفيدرالية (.)59
ولقــــد نــــص الدســــتور السويســــري علــــى اســــتقالل مجلــــس المقاطعــــات عــــن كــــل مــــن
المجلــــس الــــوطني والمجلــــس االتحــــادي والمحكمــــة االتحاديــــة حيــــم نــــص الدســــتور علــــى عــــدم
جــــواز الجمــــع بــــين عضــــويته وعضــــوية المجلــــس الــــوطني أو المجلــــس االتحــــادي أو المحكمــــة
االتحادية

(.)60

ثالثا ً مدة المجلس وكيفية اختيار أعضائه
أ-مدة المجلس
يــــتم اختيــــار اعضــــاء مجلــــس المقاطعــــات باألنتخــــاب ،وتختلــــف مــــدة العضــــوية حســــب
نظــــام كــــل مقاطعــــة ،وإن كانــــت فــــي أ لــــب المقاطعــــات أربــــع ســــنوات وذلــــم مرجعــــه الــــى

( - )57راجع د .سعد عصفور ،القانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص.273-272
( - )58جورج نرثر كودينا ،مرجع سابق ،ص.109
( - )59اختصاصات الجمعية الفدرالية ،ص 166وما بعدها.
( - )60راجع المادتين رقم  81 /ورقم 108 /من الدستور السويسري.
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تـــزامن انتخابـــات مجلـــس المقاطعـــات مـــع انتخابـــات المجلـــس الـــوطني التـــي تجـــري كـــل اربـــع
سنوات

(.)61

وفــــي بعــ ـ

المقاطعــــات مــــدة العضــــوية فيهــــا ثــــالم ســــنوات فقــــط ،أمــــا فــــي مقاطعــــة

سانت جالين فمدة عضوية نواب مجلس المقاطعات سنة واحدة

(.)62

ب-طرق األنتخاب
إن كــــل مقاطعــــة لهـــــا حريــــة تحديــــد طريقـــــة االنتخــــاب لنوابهــــا وكـــــل مــــا اشـــــترطه
الدستور الفيدرالي هو ان تكون جميع االنتخابات في المقاطعات ديمقراطية (.)63
ومــــن ثــــم فــــان انتخــــاب نــــواب كــــل مقاطعــــة يــــتم علــــى أســــاس تشــــريعاتها وقوانينهــــا
وجميــــع المقاطعــــات مــــا عــــدا التــــي تعــــرف الديمقراطيــــة المباشــــرة ( )64أعطــــت للبرلمــــان حــــق
اختيار نوابها.
ثــــم أصــــبح انتخــــاب البيــــة نــــواب المقاطعــــات يــــتم بطريقــــة شــــعبية ،حيــــم اخــــذت
اثنتــــان وعشــــرون مقاطعــــة ونصــــف مقاطعــــة ،بطريــــق اإلنتخــــاب الشــــعبي المباشــــر وتركــــت
ثــــالم مقاطعــــات وهــــي بــــرن – فرايبــــورج – نيوشــــاتيل لنــــواب برلمــــان مقاطعتهــــا اختيــــار
منــــدوبيها بمجلــــس المقاطعــــات ،ولــــم تســــمح اي مقاطعــــة منهــــا لحكومتهــــا باختيــــار منــــدوبيها
وانما يتم ذلم عن طريق الشعب في كل مقاطعة.
ولـــــذلم يمكـــــن اعتبـــــار مجلـــــس المقاطعـــــات مجلســـــا فيـــــدراليا يحقـــــق التســـــاوي بـــــين
وحداته المقاطعات وفي الوقت ذاته اليةفل حق شعوبها في انتخاب ممثليها فيه.
الفرع الثالث :المجلس الوطنـــي
المجلــــس الــــوطني يعــــد بمثابــــة الهيئــــة التشــــريعية التــــي تمثــــل الســــكان دون تفرقــــة بــــين
دولــــة أو اخــــرى ،ويقــــوم علــــى أســــاس النظــــر للســــكان نظــــرة واحــــدة أو كــــدائرة واحــــدة لشــــعب
واحد ،وداخل هذه الدائرة الكبيرة يتم التقسيم الى عدة دوائر حسب عدد السكان.

- )61(Les parliament dans le monde ,op.cit,table2,p.28,note 16.
( - )62جورج نرثر كودينا ،مرجع سابق ،ص.95
( - )63المادة رم  6من الدستور السويسري.
( - )64أندريه هوريو ،الديمقراطية المباشرة ،مرجع سابق ،ص.441
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تكوين المجلس الوطني
يبلـــ ـ مقاعـــــد المجلـــــس الـــــوطني مـــــائتين ويـــــتم توزيعهـــــا بـــــين المقاطعـــــات لالعتـــــدال
حرصـــا علـــى الوئـــام الـــوطني حيـــم يتكـــون الشـــعب مـــن ثالثـــة أجنـــاس رئيســـية ،فيتمســـم كـــل
منها بلةته ،مع تعدد األديان عالوة على اعتدال االحزاب السياسية.
.1

إتفـــــاق الجميـــــع علـــــى النظـــــام السويســـــري ،وأســـــلوب تســـــييزه ،فلـــــم تطـــــرح مســـــألة

اسقاط الحكومة أو عزل احد اعضائها المعروفة في جوهر النظام البرلماني.
.2

لـــم تطبـــق سويســـرا نظـــام حكومـــة الجمعيـــة بصـــفة مؤقتـــة وقـــت األزمـــات كمـــا حـــدم

في فرنسا وتركيا حيم جعلته نظاما دائميا.
.3

ان التمثيـــــل النســـــبي فـــــي الـــــبالد الصـــــةيرة ،ذات التقاليـــــد العريقـــــة فـــــي الديمقراطيـــــة

والتــــي وصــــلت الــــى درجــــة عاليــــة مــــن التقــــدم والــــوعي السياســــي ،قــــد حلــــت مشــــاكلها بشــــكل
كامــــل وتــــام وال يقلقهــــا اي شــــكل مــــن أشــــكال التطــــرف اللهــــم اال النــــذر القليــــل ،وفــــي بعــ ـ
صـــور تافهـــة يمكـــن تجاهلهـــا ولـــذا يمكـــن ان تقـــوم حكومـــات ائتالفيـــة .بـــل قـــد يـــؤدي هـــذا النظـــام
الى عدم مسئولية الحكومة في بع

االحيان

(.)65

 :2.2نظام ثنائية السلطة التشريعية في العراق
يقــــوم النظــــام البرلمــــاني علــــى مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات ،فأســــاس هــــذا النظــــام هــــو
التــــوازن بــــين الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذيــــة ،وكأصــــل عــــام تقــــف كافــــة الســــلطات فــــي هــــذا
النظــــام علــــى قــــدم المســــاواة مــــن دون أن تتبــــع أو تســــيطر أحــــداهما علــــى األخــــرى وللحفــــاظ
علـــى هـــذا التـــوازن بـــين الســـل طتين كـــان البـــد مـــن إيجـــاد عنصـــر محايـــد يعمـــل علـــى اســـتقرار
هــــذا التــــوازن ويواجهــــه ،وأنيطــــت هــــذه المهمــــة بــــرئيس الدولــــة والتــــي تعتبــــر دورهــــا مــــن
خصــــائص ومميــــزات النظــــام البرلمــــاني ويترتــــب علــــى كــــون رئــــيس الدولــــة عنصــــر موازنــــة
بـــــين الســـــلطتين التشـــــريعية والتنفيذيـــــة .اذا تاملنـــــا اي نظـــــام سياســـــي نجـــ ـد ان للبرلمـــــان دور
فعـــال فـــي ممارســـة الســـلطه فـــي المجتمـــع السياســـي ،والتشـــريع يهـــيمن هيمنـــه تامـــه علـــى ادارة
وســـائل الدولـــه ومؤسســـاتها ومرافقهـــا ،وتحفـــظ لالنســـان مقدســـاته وحياتـــه ومالـــه لـــذا كـــان مـــن

( - )65د .سعاد الشرقاوي ،نظم األنتخابات في العالم وفي مصر ،مرجع سابق ،ص.130
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الضــــروري دراســــة او البحــــم فــــي موضــــوعي عــــن النظــــام البرلمــــاني ودوره فــــي التشــــريع
عــــن طريــــق الســــ لطه التشــــريعيه والتنفيــــذ عــــن طريــــق الســــلطه التنفيذيــــه ومــــوطن تالصــــقهما
وتعاونهمــــا .وان النظــــام البرلمــــاني يعتبــــر نظامــــا وســــطا بــــين النظــــام الرئاســــي الــــذي يقــــوم
علــــى اســــاس الفصــــل االمــــد بــــين الســــلطتين التشــــريعيه والتنفيذيــــه مــــن جهــــه والنظــــام الملســــي
الـــذي تهـــيمن فيـــه الســـلطه التشـــريعيه علـــى الســـلطه التنفيذيـــه فنجـــد ان النظـــام البرلمـــاني يقـــوم
علــــى التــــوازن والتعـــــاون بــــين الســــلطتين التشـــــريعيه والتنفيذيــــه فبلتــــالي لكـــــي يتحقــــق هـــــذا
التـــوازن فـــال بـــد وان تســـتمر كـــال الســـلطتين بالقيـــام بمهامهـــا ومـــن بـــين تلـــم المهـــام هـــي الرقابـــه
والتــــاثير المتبــــادل .فتمتلــــم الســــلطه التنفيذيــــه حــــل الســــلطه التشــــريعيه مقابــــل مســــؤولية االولــــى
امـــام الثانيـــه .وتاسيســـا علـــى طبيعـــة النظـــام البرلمـــاني القائمـــه علـــى التـــوازن والتـــاثير المتبـــادل
البـــد ان يكـــون هنالـــم نـــو مـــن االســـتمراريه لكـــل منهمـــا فـــي تـــولي الصـــالحيات المخولـــه لهـــا
دســــتوريا لــــذلم فــــان الوقــــوف علــــى دراســــة النظــــام البرلمــــاني وخصائصــــه امــــر فــــي قمــــة
االهميه (.)66
ولفهــــم المســــائل المتعلقــــه بهمــــا فهــــذا النظــــام حتــــى وان كــــان يقــــوم علــــى التــــوازن
والتعـــاون فـــان بعـــ

االنظمـــه الدســـتوريه الـــذي تعتنـــق هـــذا النظـــام فـــان التطبيـــق العملـــي فـــي

الكثيــــر مــــن الــــدول يخــــالف مــــا نــــص عليــــه الدســــتور نظريــــا ويجعــــل كفــــة الميــــزان الحــــدى
الســــلطتين وخيــــر مثــــال هــــو القــــانون العراقــــي الــــذي ياخــــذ بالنظــــام البرلمــــاني تجعــــل وتــــرجح
كفة الميزان للسلطه التشريعيه.
ان وجـــــود ســـــلطات إقليميـــــة فـــــي الدولـــــة الفدراليـــــة ال يعنـــــي القصـــــور فـــــي األهتمـــــام
بشـــؤون تلـــم األقـــاليم والمحافظـــات فقـــط بـــل يجـــب أن تســـهم فـــي ممارســـة الســـلطة فـــي كافـــة
الدولــــة الفدراليــــة ( ، )67لــــذا ان الســــلطة التشــــريعية فــــي معظــــم الــــدول الفدراليــــة تتكــــون مــــن
مجلســــين احــــدهما يمثــــل عمــــوم مــــواطني الدولــــة مجلــــس النــــواب واآلخــــر يمثــــل المنــــاطق
المحليــــة ،وقــــد عرفــــت التجربــــة الدســــتورية العراقيــــة وجــــود المجلســــين بمجلــــس األمــــة .ر ــــم
ان العراق لم يكن دولة فدرالية في ظل القانون األساسي العراقي النافذ عام .1925

( - )66جورج نرثر كودينا ،مرجع سابق ،ص.97
( – )67المصدر نفسه ،ص.98
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 :1.2.2تشكيل السلطة التشريعية االتحادية في العراق
فــــي العــــراق ظهــــرت بــــوادر نظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة فــــي النظــــام الدســــتوري العراقــــي
منــــذ عـــــام  ، 1876إذ كـــــان العـــــراق تابعـــــا للمبراطوريــــة العثمانيـــــة ،وقـــــد اســـــتطا مـــــدحت
باشــــا وليبراليــــون نخــــرون أن يفرضــــوا علــــى الســــلطان عبــــد الحميــــد دســــتورا أخــــذ بنظــــام
الثنائيــــة البرلمانيــــة والــــذي كــــا ن ســــائدا يومــــه فــــي أوروبــــا وهكــــذا كــــان البرلمــــان يتــــألف مــــن
مجلــــس المبعوثــــان ومجلــــس األعيــــان .بحيــــم أنــــاط القــــانون األساســــي العثمــــاني لســــنة 1876
الســــلطة التشــــريعية بمجلــــس عمــــومي يتكــــون مــــن هيئتــــين تســــمى احــــداهما هيئــــة األعيــــان
واألخـــــرى هيئـــــة المبعوثـــــان كمـــــا صـــــرحت بـــــه المـــــادة  42وكـــــاآلتي " المجلـــــس العمـــــومي
يحتوي على هيئتين إحداهما تدعى هيئة األعيان والثانية هيئة المبعوثان ".
بعــــد عمليـــــة التحريـــــر األمريكــــي للعـــــراق عـــــام  ،2003صــــدر أول دســـــتور عراقـــــي
حيــــم كــــان قــــانون إدارة الدولــــة العراقيــــة للمرحلــــة األنتقاليــــة بمثابــــة دســــتور ،وكــــان هــــذا
القــــانون الــــذي وضــــع تحــــت إشــــراف الحــــاكم المــــدني بــــول بريمــــر رئــــيس ســــلطة األئــــتالف
المؤقتـــة التـــي تـــدير شـــؤون العـــراق ،والـــذي كـــان متـــأثرا بالتجربـــة الفدراليـــة واقتباســـا لـــبع
نصــــوص الدســــتور األمريكــــي علــــى الــــر م مــــن وجــــود اخــــتالف األســــباب الموجبــــة التــــي أدت
الـــى تبنـــى الفدراليـــة فـــي كـــال الـــدولتين هــــو الـــذي يقـــوم بتوزيـــع األختصاصـــات بـــين الســــلطة
المركزية وسلطات األقاليم (.)68
أخــــذ الدســــتور العراقــــي لســــنة  2005بنظــــام الثنائيــــة التشــــريعية وهــــذا مــــا معمــــول بــــه
فــــي أ لــــب الــــنظم الفدراليــــة ،يســــمى المجلــــس األول بمجلــــس النــــواب والمجلــــس الثــــاني بمجلــــس
األتحــــاد ( .)69ولكــــن هــــذا الدســــتور لــــم يــــنص علــــى ايــــة اختصــــاص لمجلــــس اآلتحــــاد وذلــــم
بســــبب تأجيــــل تشــــكيله ،بينمــــا وفقــــا لمقتــــرح قــــانون مجلــــس االتحــــاد المقــــدم مــــن قبــــل مجلــــس
النـــــواب وبموجـــــب المـــــادة  12يخـــــتص مجلـــــس األتحـــــاد بالموافقـــــة باأل لبيـــــة المطلقـــــة لعـــــدد
أعضــــاء المجلــــس ،علــــى تعيــــين رئــــيس وأعضــــاء محكمــــة التمييــــز األتحاديــــة ورئــــيس األدعــــاء
العــــام ،ورئــــيس هيئــــة األشــــراف القضــــائي ،وذلــــم بنــــاء علــــى اقتــــراح مــــن مجلــــس القضــــاء

( - )68حصر الدستور العراقي لسنة  2005اقتراح تعديل دستور ب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين ،أو خمس أعضاء مجلس النواب انظر اعادة /126اوال من الستور العراقي.
( - )69المادة  /126ثانيا من دستور جمهورية العراق لسنة .2005
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األعلـــى ،وإن هـــذا يبـــين قلـــة اختصاصـــات المجلـــس األعلـــى فـــي العـــراق ،وإبعـــاده بالتـــالي عـــن
الدور المؤثر في العملية التشريعية وحتى السياسية معا

(.)70

ولمــــا كانــــت الدولــــة األتحاديــــة تملــــم برلمــــان تبنــــى نظــــام المجلســــين فمــــن مقتضــــيات
التمثيــــل الشــــعبي فــــي البرلمــــان العدالــــة وتكــــافؤ الفــــرص لهــــذا يتكــــون البرلمــــان فــــي مجلســــه
األول مـــن ممثلـــي الشـــعب كافــــة بنســـة متســـاوية مــــن األفـــراد الـــذين يمــــثلهم النائـــب كـــل مائــــة
ألــــف يمــــثلهم نائــــب واحــــد ولكــــن الوضــــع المتقــــدم ال يلبــــي طموحــــات الوحــــدات التــــي جمعهــــا
األتحـــاد لـــذا يتكـــون المجلـــس اآلخـــر مـــن عـــدد مـــن الممثلـــين علـــى قـــدم المســـاواة بـــين الوحـــدات
األتحاديــــة بةــ ـ

النظــــر عــــن حجمهــــا أو عــــدد ســــكانها أو إمكانياتهــــا ضــــمانا لمشــــاركتها فــــي

شؤون الحكم (..)71
الفرع االول :مجلس النواب
وقــــد تقــــرر أن يتــــألف مجلــــس النــــواب عــــن طريــــق األنتخــــاب بنســــبة نائــــب واحــــد عــــن
كــــل عشــــرين ألــــف نســــمة مــــن الــــذكور وهــــذا مــــا صــــرحت بــــه المــــادة  36بنصــــها " يتــــألف
مجلس النواب باألنتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة من الذكور".
وقــــد أحــــال النظــــام السياســــي الــــى القــــانو ن العــــادي تنظــــيم كيفيــــة الترشــــيح والتصــــويت
الســــري فــــي انتخــــابهم وتمثيــــل األقليــــات ،وهــــو مــــا نصــــت عليــــه المــــادة  37مــــن النظــــام
األساســــي العراقــــي لســــنة  1925اذ نصــــت علــــى أن " يكــــون انتخــــاب النــــواب بقــــانون تعــــين
فيه كيفية ترشيح النواب والتصويت السري في انتخابهم ووجوب تمثيل األقليات".
األول تشكيل المجلس من حيث طريقة االختيار
هنام وسائل متعددة في اختيار أعضاء المجلس األدنى منها  :االنتخاب-المباشر أو ير المباشر،-
والمزج بين التعيين واالنتخاب ،والوسيلة التي تحدد اختيار المجلس هي أيضا َ تحدد مدى ديمقراطية هذه
الوسيلة من عدمها ،فما هي الوسائل التي أخذت بها الدساتير المقارنة والدستور العراقي

)(72

( - )70رزكار عبدال  ،نظام المجلسين ،رسالة ماجستير ،الطبعة األولى ،مكتبة زين الحقوقية واألدبسية ،2018 ،بيروت ،ص.166
( – )71المصدر نفسه ،ص.166

( )72د.ادمون رباط ،الوسيط في القانون الدستوري العام الجزء االول ،دار العلم للماليين ،بيروت سنة 1964
ص.566
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العراقي النافذ لسنة  2005وبموجب المادة  49منه ،النافدة لسنة  2005وبموجب المادة  49منه،
وأسوة بالنماذج السالفة الذكر والعديد من دساتير دول ،حدد االنتخابات كوسيلة وحيدة في اختيار أعضاء
المجلس األدنى ،والذي أطلق عليه الدستور اسم مجلس النواب ،وذلم عن طريق االقترا العام السري المباشر،
ويمثل النواب في هذا المجلس الشعب العراقي بأكمله ،وهذا مانؤيده.
إن األخذ باالنتخاب كوسيلة وحيدة الختيار أعضاء المجلس األدنى أصبح من األمور البديهية في تشكيل
هذه المجالس ،لكي تكون ممثالً حقيقيا ً للشعب ودعامة حقيقية للنيظام النيابي) .(73ته القانةنية ،مما يحدو بالنائب
إلى التركيز على مصالح الناخبين المحلية ،دون التركيز على المصالح العامة ،لذا هجرت دساتير الدول تبني
هذا المبدأ وتبنت مبدأ أخر هو :أن النائب يمثل األمة بأسرها ،وبذلم ونالحظ بأن الدساتير نصت على أن
النائب يمثل الشعب بأكملة ،إذ كان المبدأ السائد بأن النائب يمثل
دائرته االنتخابية فقط ،فترتب على ذلم أن يخضع النائب إلرادة ور بات الناخبين وتهديدهم بعزله قبل االنتهاء
مدة نياب بات على النائب أن يفضل المصلحة العامة على مصلحة الناخبين في الدائرة االنتخابية .هذا وإن
المجلس األدنى يمثل عنصر الوحدة في االتحاد المركزي ،وهو يعبر عن الشعب
الذي يعمل جنسيته الواحدة ،أيا كانت الوالية أو اإلقليم الذي يقطنه

)(74

أما بنسبة لدستور االتحاد السويسري لسنة  1999الذي حدد االنتخاب كطريقة وحيدة االنتخاب نواب
مجلس الشعب والذين يمثلون الشعب السويسري بأسره،وهذا بموجب الفقرة  2من المادة 149من الدستور
السويسري التي نصت على أن" :يتم اختيار الممثلين من قبل الشعب طبقا للنظام النسبي"

)(75

الثاني :تشكيل المجلس من حيم عدد األعضاء
اختلفت دساتير الدول في تحديد أعضاء مجالس النواب ،أو المجلس األدنى ،فمنها من أكثر في عدد
األعضاء ومنها من قلل ،ومنه من حصر عدد أعضاء المجالس ومنه من أبقاه مفتوحاأي قابالَ للزيادة،

( )73د.نعمان احمد الخطيب،الوسيط في النظم السياسية والقانونالدستوري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان-
األردن ،الطبعة االولى  ،2008ص.348
( )74رزكار عبدال محمود ،دراسة تحليلية مقارنة الواليات المتحدة األمريكية-ألمانيا،سويسرا‘اليابان-الهند-
العراق ،منشورات زين الحقوقية ،بيروت-لبنان ،سنة  ،2008ص93
( )75رزكار عبدال محمود ،المصدر سابق ،ص91
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والشم في أن عدد أعضاء المجالس له تأثيره في كيفية إجراء المناقشات أثناء سير العملية التشريعية في
المجلس

)(76

في العراق بموجب المادة  49من دستوره لعام  2005التي نصت على أن:
"أوأل -يتكون مجلس النواب من عدد األعضاء بنسبة معقد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق،
يمثلون الشعب العراقي بأكمله ،يتم انتخابهم بطريق االقترا العام السري المباشر ،ويراعى تمثيل سائر
مكونات الشعب فيه" ،وبهذا يتبين بأن عدد أعضاء مجلس النواب ير محدد وقابل للزيادة إلى ما ال نهاية
كلما ازداد عدد سكان العراق ،فقد كان عدد أعضاء مجلس النواب في الدورة االنتخابية األولى 275
عضواً ،أما في الدورة االنتخابية الثانية فقد
زاد العدد لكي يصل الى  325عضواَ .وبموجب قانون انتخابات مجلس النواب رقم  45الصادر في 2013-
تم تحديد عدد أعضاء مجلس النواب للدورة االنتخابية الثالثة ب  328عضواَ ،معتمدين على
 11-4قد َ
إحصائيات وزارة التجارة لعام  ،2005يضاف إليها نسبة النمو السكاني والبالةة  %2,8لكل محافظة سنويا،
وذلم وفقا ً لما جاء في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي المعدل  26لسنة .2009
ونعتقد بأنه كان األولى بالمشر تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ،وتقسيمه على عدد المصوتين في
االنتخابات فيما بعد ،لكي يظهر عدد األصوات الالزمة لفوز المرشح بعضوية البرلمان.ومالحظ بأن هذه
المادة أو جبت إفساح المجال للمكونات األخرى مثل المكون المسيحي والمكون األيزيدي والمكون الصابئي
والمندائي والمكون الشبكي وقررت عدم منافستهم من قبل المكونات األخرى ،وهذا ما نص عليه قانون
انتخابات مجلس النواب العراقي رقم  45بموجب المادة  ،11خصص ثمانية مقاعد كحصة لهم(الكوتا) ،
وايضا َ وبموجب الفقرة رابعا َ من نفس المادة ،من الضروري تحقيق نسبة تمثيل للنساء ،ال تقل عن الربع من
عدد أعضاء مجلس النواب ،ويعني ذلم وجود كوتا نخر في تركيبة أعضاء مجلس النواب ،ونؤيد الكوتا األول
ألن مجلس النواب يجب أن تمثل فيه جميع مكونات الشعب ،وإذا ما شاركت هذه المكونات في العملية
االنتخابية ،كان من الصع ب نجاحها لقلة عددها مقارنة باآلخرين ،وبذلم يةيب من يمثلهم ويدافع عنهم في
مجلس النواب ،أما الكوتا الثاني المخصص للنساء فال نؤيده ألنه يؤثر على الديمقراطية النيابية ،فأحيانا تحصل
المرأة على أصوات أقل بكثير من مرشح نخر وبالر م من ذلم تكتسب العضوية دون يرها ،ولهذا كان
األولى بالمشر العراقي العمل على ضمان حقوق المرأة وإفساح المجال لها في شتى المجاالت ،والعمل من

( )76د .محمد أبوزيد ،المصدر سابق،ص.126
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أجل إزالة الفوارق حيم يقبل الرجل منافستها بكل احترام ،بدالَ من تخصيص الكوتا لها واكتسابها العضوية
وهي لم تحصل على ثقة الناخبين ،وهذا قطعا َ يؤثر سلبا َ على أداء مجلس النواب ،وإن كان البد من الكوتا
بسبب حداثة نشأة النظام البرلماني في العراق ،فكان من أالولى تحديدها بفترة زمنية معينة

)(77

أما مجلس الشعب السويسري فيتكون من مئتي عضو (م  ،149الفقرة ،1من دستور ، ، )1999وبمعدل
عضو عن كل خمسة وعشرين ألف مواطن ،وال يجوز أن يتجاوز عدده مئتي عضو ،حيم يتم اختيار األعضاء
وفقا للتوزيع النسبي ،على أن تمثل المقاطعات التي ال تتخطى عدد سكانها هذه النسبة بنائب واحد

).(78

الفرع الثاني :مجلس االتحاد
بمــــا إن النظــــام السياســــي الــــذي اعتمــــده دســــتور عــــام  2005هــــو النظــــام األتحــــادي
فقــــد اخــــذ الدســــتور بنظــــام المجلســــين ،وهمــــا مجلــــس النــــواب ويحتــــل مجلــــس األتحــــاد أهميــــة
كبيـــرة فـــي تكـــوين الســـلطة التشـــريعية فـــي العـــراق وهـــو مـــن أحـــد أجزائهـــا الرئيســـية التـــى نـــص
عليهــــا دســــتور ،2005حيــــم يعــــد مــــن التشــــريعا ت الضــــامنة لحقــــوق األقــــاليم والمحافظــــات
يــــر المنتظمـــــة فـــــي اقلــــيم ،وال ســـــيما فيمـــــا يتعلـــــق بضــــمان حقـــــوق األقـــــاليم والمحافظـــــات
المتعلقة بالنفط والةاز وضمان توزيع العائدات النفطية عليها بعدالة وأنصاف.
إســــتنادا للمــــادة  65مــــن الدســــتور العراقــــي النافــــذ ،فــــأن مجلــــس األتحــــاد هــــوالمجلس
الثــــاني للســــلطة التشــــريعية األتحاديــــة ،فالدســــتور العراقــــي يــــنص علــــى "يــــتم إنشــــاء مجلــــس
تشـــريعي تســـمى مجلـــس األتحـــاد ليضـــم ممثلـــين عـــن األقـــاليم والمحافظـــات يـــر المنتظمـــة فـــي
إقلـــيم ،ويـــنظم تكوينـــه وشـــروط العضـــوية فيـــه واختصاصـــاته وكـــل مـــا يتعلـــق بـــه بقـــانون يســـن
بأ لبية ثلثى اعضاء مجلس النواب"(.)79
إذن فالدســــتور العراقــــي مــــن خــــالل الــــنص المــــذكور يتطــــرق الــــى موضــــوعين فقــــط
التـــى تتعلـــق بـــالمجلس الثـــاني للســـلطة التشـــريعية األتحاديـــة وهمـــا تســـمية المجلـــس بحيـــم حـــدد
إســــما لهــــذا المجلــــس وأطلــــق عليــــه مجلــــي األتحــــاد أســــوة بةيــــره مــــن الدســــاتير مــــن الدســــاتير
األخــــرى ال تــــي تأخــــذ بنظــــام األزدواجيــــة البرلمانيــــة كالدســــتور الفرنســــي واألمريكــــي حيــــم

( )77رزكار عبدال محمود ،مصدر سابق ،ص.97-95
( )78د .محمد طى ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية زين الحقوقية ،لبنان ،الطبعة الثامنة،2013 ،
ص540
( - )79المادة  65/من الدستور العراقي لسنة .2005
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ســــميا المجلــــس الثــــاني بمجلــــس الشــــيو  ،بيمــــا الدســــتور السويســــري ســــميت المجلــــس الثــــاني
للبرلمــــان اســــم مجلــــس الــــدول أو الواليــــات ،وقــــد اطلــــق القــــانون األساســــي لجمهوريــــة المانيــــا
األتحادية اسم المجلس األتحادي البندستراتّ .
المجلــــس األتحــــادي يضــــم ممثلــــين عــــن ااألقــــاليم والمحافظــــات يــــر المنتظمــــة فــــي
اقلــــيم ،ومــــن الضــــروري فــــي الــــدول الفدلراليــــة أن يتكــــون البرلمــــان مــــن مجلســــين ،مجلــــس
يمثــــل الشــــعب باكملــــه ومجلــــس ثــــان يمثــــل األقــــاليم أو الواليــــات المكونــــة للدولــــة الفدراليــــة،
وهــــذا يخلــــق نوعــــا مــــن التــــوازن بــــين المجلســــين ولــــه مزايــــاه التــــى أســــلفنا الــــذكر عننــــه فــــي
البحم.
يعـــد العـــراق دولـــة فدراليـــة بموجـــب دســـتوره الجديـــد وعلـــى هـــذا األســـاس أخـــذ بنظـــام
الثنائيــــة البرلمانيــــة بحيــــم يضــــم المجلــــس الثــــاني ممثلــــين عــــن األقــــاليم أو المحافظــــات ليمــــارس
العملية التشريعية جنبا لمجلس النواب(..)80
يختلــــف تكــــوين الهيئــــات النيابيــــة بــــأختالف األنظمــــة الدســــتورية التــــى تقــــوم فــــي كــــل
دولـــة .والةايـــة مـــن األخـــذ بنظـــام المجلـــس الثـــاني هـــو رســـالة إطمئنـــان للوحـــدات الفدراليـــة بـــأن
لها القوة التمثيلية ذاتها التي تملكها الوحدات األخرى دون األخذ بأى اعتبار نخر.
لقــــد كــــان الدســــتور العراقــــي لعــــام  2005يــــر موفــــق فــــي صــــيا ته للحكــــام المتعلقــــة
بتكوينـــــه ونســـــبة التمثيـــــل وطريقـــــة األجتمـــــا وســـــير العمـــــل والحصـــــانة والمســـــائل الماليـــــة
و يرهـــا ولــــم يتطـــرق لمجلــــس األتحــــاد إال فـــي مــــادة واحـــدة فقــــط أحالــــت الـــى القــــانون الــــذي
سيصـــدر عـــن مجلـــس النـــواب تنظـــيم كـــل التفاصـــيل( .)81حيـــم ورد بالشـــكل اآلتـــي" يـــتم إنشـــاء
مجلــــس تشــــريعي يــــدعى "مجلــــس األتحــــاد" يضــــم ممثلــــين عــــن األقــــاليم والمحافظــــات يــــر
المنتظمــــة فــــي إقلــــيم ،ويــــنظم تكوينــــه وشــــروط العضــــوية واختصاصــــاته وكــــل مــــايتعلق بــــه
بقانون يسن بأ لبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وبصــــــدد األخ تصاصــــــات المــــــذكورة لمجلــــــس األتحــــــاد والمنصــــــوص عليهــــــا فــــــي
المقتــــرح تكــــاد تكــــون هــــذه األختصاصــــات هــــي ذات األختصاصــــات المقــــررة لمجلــــس األتحــــاد
األلمــــاني الــــواردة فــــي القــــانون األساســــي لجمهوريــــة المانيــــا األتحاديــــة ،حيــــم يــــنص القــــانون

( - )80رزكار عبدال ،مصدر سابق ،ص.167
( – )81المصدر نفسه ،ص.167
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علــــى " تشــــارم الواليــــات األتحاديــــة مــــن خــــالل المجلــــس األتحــــادي فــــي عمليــــات التشــــريع
واألدارة على الصعيد األتحادي وفي شؤون األتحاد األوروبي "

(.)82

ومــــن ذلــــم يتضــــح لنــــا بــــأن المجلــــس األتحــــادي األلمــــاني لــــه اختصاصــــات تشــــريعية
وإدارية ،واشار الى األختصاصات التشريعية واألدارية لمجلس األتحاد أيضا.
يختلــــف تكــــوين الهيئــــات النيابيــــة بــــأختالف األنظمــــة الدســــتورية التــــى تقــــوم فــــي كــــل
دولـــة .والةايـــة مـــن األخـــذ بنظـــام المجلـــس الثـــاني هـــو رســـالة إطمئنـــان للوحـــدات الفدراليـــة بـــأن
لها القوة التمثيلية ذاتها التي تملكها الوحدات األخرى دون األخذ بأى اعتبار نخر.
 :2.2.2تنظيم االختصاصال التشريعية في نظام الثنائية البرلمانية في العراق
تعـــــد األختصاصـــــات التشـــــريعية الوظيفـــــة األساســـــية لمجلســـــى البرلمـــــان فـــــي النظـــــام
الثنائيـــــة البرلمانيـــــة والبرلمـــــان هـــــي صـــــاحبة األختصـــــاص األصـــــيل والواليـــــة العامـــــة فـــــي
التشريع

()83

كمــــــا وإن الــــــنظم الدســــــتورية الديمقراطيــــــة تحــــــرص علــــــى تــــــدوين الحقــــــوق فــــــي
الدســــاتير ومــــن ثــــم تــــدوين الحقــــوق فيــــه ،وذلــــم يعنــــي إعطائهــــا مكانــــة عاليــــة باألضــــافة الــــى
الـــنص علـــى الحقـــوق فـــي القـــوانين العاديـــة مـــن دون ذكرهـــا فـــي الدســـتور نفســـه ،يجعـــل تلـــم
الحقــــوق فــــي حالــــة مــــن عــــدم األســــتقرار ن تيجــــة للتةيــــرات التــــي مــــن الممكــــن أن تطــــرأ علــــى
القوانين العادية خالفا لما تتطلبه الدساتير من شروط خاصة بتعديلها

(.)84

وبمـــــا أنـــــه عمليـــــة تعـــــديل الدســـــتور مـــــن أهـــــم األختصاصـــــات التأسيســـــية للســـــلطة
التشـــــريعية وأكثرهـــــا وقوعـــــا فـــــي الحيـــــاة العمليـــــة الدســـــتورية ،لـــــذلم فمـــــن الضـــــروري أن
نقتصر في دراستنا لتنظيم األختصاصات كاآلتي:
الفرع االول :اختصاصال المجالس التشريعية في اقتراح تعديل الدستور في العراق
مـــــن مميـــــزات دســـــتور جمهوريـــــة العـــــراق لســـــنة  2005انـــــه دســـــتور جامـــــد تتســـــم
نصوصــــه بالســــمو الشــــكلي والموضــــوعي ،حيــــم ال يجــــوز للمشــــر العــــادي مخالفــــة أحكــــام

( - )82المادة  50/من القامون األساسي لجمهورية المانيا األتحادية.
( - )83د ،صالح جواد الكاظم ود .على الب العاني ،األنظمة السياسية ،دار الحكمة ،بةداد ،1990 ،ص.34
( - )84جعقر صادق مهدي ،ضمانات حقوق األنسان – دراسة دستورية – رسالة ماجستير ،جامعة بةداد ،كلية القانون ،1990 ،ص.31
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الدســـتور كمـــا نـــص الدســـتور علـــى نليـــة حمايـــة أحكامـــه مـــن خـــالل األخـــذ بالرقابـــة القضـــائية
على دستورية القوانين (.)85
إن اعتمـــــاد الدســـــتور للنظـــــام البرلمـــــاني فـــــي تنظـــــيم الحكـــــم فـــــي الدولـــــة ،يقتضـــــي
األعتمــــاد علــــى مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات ،مــــع إيجــــاد نليــــات للتعــــاون بينهمــــا ومــــن هــــذا
المنطلـــــق وجـــــد الدســـــتور تعاونـــــا بـــــين المؤسســـــات الدســـــتورية األتحاديـــــة وأنعكســـــت علـــــى
إشـــراكه فــــي عمليـــة تعــــديل القواعـــد الد ســــتورية ولكــــن الدســـتور مــــنح لكـــل منهــــا دورا يختلــــف
ضــــيقا واتســــاعا عــــن حجــــم دور الجهــــة األخـــــرى ،فقــــد ســــاوى الدســــتور بــــين المؤسســـــات
الدســــتورية األتحاديــــة فــــي دورهــــا بــــأقتراح التعــــديل ولكــــن اعطــــى بعــــ

تلــــم المؤسســــات

دورا تمارسه بمفردها دون اشترام من المؤسسات األخرى (.)86
كمــــا مــــنح للســــلطة التشــــريعية األختصــــاص ذاتــــه وحصــــر ذلــــم فــــي أحــــد مجلســــي
البرلمــــان األتحــــادي حيــــم أنــــاط األمــــر بمجلــــس النــــواب دون مجلــــس األتحــــاد واشـــــترط أن
يتقدم باألقتراح خمس من أعضاء مجلس النواب.
كمـــا وللدســـتور األتحـــادي أهميـــة كبـــرى فـــي حيـــاة الـــدول األتحاديـــة ،فهـــو الســـند الـــذي
يــــنظم توزيــــع الســــلطات بــــين دولــــة األتحــــاد والواليــــات ،ويعتبرالضــــمان الــــذي يصــــون مظــــاهر
اســــتقاللها تجــــاه دولــــة األتحــــاد .وإســــتنادا علــــى ذلــــم أصــــدرت الدســــاتير األتحاديــــة بمجموعهــــا
عــــن تنظيمــــات رئيســــية يتــــدرج فيهــــا دور الواليــــات ،كمشــــاركة الواليــــات فــــي تعــــديل الدســــتور
األتحادي ،من حيم اقتراح التعديل وإقراره.
الفــــرع الثــــاني :اختصاصــــال المجــــالس التشــــريعية فــــي اقتــــراح تعــــديل الدســــتور فــــي الــــدول
المقارنة الدستور السويسري لعام 1999
ان الدســـــتور السويســـــري لعـــــام  1999أخـــــذ بتوزيـــــع األختصاصـــــات الدســـــتورية بـــــين
هيئـــــات الدولـــــة وجعـــــل مـــــن الجمعيـــــة التشـــــريعية األتحاديـــــة صـــــاحبة الســـــيادة العليـــــا (.)87
وصـــاحبة الســـيادة األصـــيل فـــي الدولـــة هـــو الشـــعب ولكـــن األمـــر لـــيس ذاتـــه فـــي كـــل األحـــوال
فيجـــد بأنهـــا فـــي حالـــة المراجعـــة الجزئيـــة للدســـتور تختلـــف عنهـــا فـــي حـــال المراجعـــة الشـــاملة

( - )85د .حميد حنون خالد ،مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ،مكتبة السنهوري ،بةداد.2012 ،
( - )86المصدر نفسه.
( - )87د .احسان حميد المفرجي ونخرين ،النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ،دار الحكمة ،بةدا د.123-122 ،1990 ،
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وعليــــه مــــن ال ضــــروري أن يركــــز علــــى ســــلطة اقتــــراح التعــــديل الشــــامل والجزئــــي للدســــتور
وكاآلتي:
أوال اختصاصال المجلسين في اقتراح التعديل الشامل للدستور
الدســــتور السويســــري أجــــاز إجــــراء التعــــديل الشــــامل وفقــــا للمــــادة  193مــــن الدســــتور
بنصــــها " يمكــــن اقتــــراح المراجعــــة الشــــاملة للدســــتور الفــــدر الي مــــن الشــــعب أو مــــن كــــل مــــن
مجلس الشعب ومجلس المقاطعات ،كما يمكن للجمعية الفدرالية تقرير ذلم "
كمــــا ونصــــت المــــادة  1/138مــــن الدســــتور " يمكــــن لمائــــة ألــــف مــــواطن ومواطنــــة
يتمتعون بحق التصويت اقتراح مراجعة شاملة للدستور األتحادي".
يقصد بهذين النصين إن سلطة اقتراح التعديل الشامل تتم بأسلوبين:
أ-

يتجســـــد بالجمعيــــــة الفدراليــــــة بمجلســــــيها مجتمعــــــين علــــــى ســــــبيل المســــــاهمة بهــــــذا

االختصـــــاص أو يتمثـــــل بمجلـــــس الشـــــعب ومجلـــــس المقاطعـــــات ويمارســـــان حـــــق األقتـــــراح
الشــــامل للدســــتور كــــل علــــى إنفــــراد ،وبــــذلم يكــــون الدســــتور قــــد ســــاوى بــــين المجلســــين فــــي
سلطة األقتراح الشامل للدستور.
ب-

يتمثـــل بالشــــعب وحـــده ،وذلــــم بتقـــديم مقتــــرح مــــن قبـــل ألــــف شـــخص متمتعــــين بحــــق

التصــــويت .واألقتــــراح الشــــعبي طريقــــة دســــتورية تســــمح للشــــعب إعــــداد مشــــرو قــــانون فــــي
موضـــــو معـــــين ويقدمـــــه إلـــــى البرلمـــــان لمناقشـــــته ،والدســـــتور عـــــادة يســـــترط لكـــــى يلتـــــزم
البرلمــــان بمناقشــــة مشــــرو قــــانون المقــــدم مــــن النــــاخبين أن يكــــون هــــذا المشــــرو بقــــانون
موقعا عليه من عدد معين من الناخبين ،وقد يكون اقتراحا تشريعيا أو دستوريا.
وقـــــد عرفـــــت سويســـــرا هـــــذا النمـــــوذج مـــــن األقتـــــراح التعـــــديلي علـــــى المســـــتوى
المركــــزي فــــي ظــــل دســــتور األتحــــاد السويســــري لســــنة  ،1848فالمــــادة  121منــــه تشــــترط
تقــــديم األقتــــراح مائــــة ألــــف مــــواطن ابتــــداء مــــن ســــنة 1977بعــــد أن كــــان العــــدد المطلــــوب
خمسين ألف مواطن (.)88
ثانيا اختصاصال المجلسين في اقتراح التعديل الجزئي للدستور
لقـــــد أخـــــذ الدســـــتور األتحـــــادي السويســـــري لعـــــام  1999تنظـــــيم أحكـــــام التعـــــديل
الجزئـــــي للدســـــتور وأناطـــــت هـــــذه الســـــلطة للشـــــعب وللجمعيـــــة الفدراليـــــة ،كمـــــانص عليـــــه

( - )88د .انم عبد دهش عطية الكرعاوي ،تنظيم األختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية ،المصدر السابق ،ص .188
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الدســــــتور فــــــي المــــــادة /194ف 1كــــــاآلتي " يمكــــــن طلــــــب المراجعــــــة الجزئيــــــة للدســــــتور
الفدرالي من الشعب كما يمكن للجمعية الفدرالية تقرير ذلم ".
وقــــد بينــــت المــــادة  1/139مــــن الدســــتور حــــول النصــــاب القــــانوني للمــــواطنين الــــذين
يحــــق لهــــم تقــــديم األقتــــراح بــــأن " يمكــــن لمائــــة الــــف مــــواطن ومواطنــــة يتمتعــــون بحــــق
التصويت اقتراح مشرو لمراجعة جزئية للدستور األتحادي".
علــــى ضــــوء هــــذه النصــــوص الدســــتورية والتعمــــق فيهــــا يتبــــين أن احكــــام اقتــــراح التعــــديل
الدســــتوري شــــامال أو جزئيــــا يــــتم مــــن قبــــل نفــــس الجهــــات المتمثلــــة بالشــــعب مــــرة وبالجمعيــــة
األتحادية مرة ثانية.
إال ان هنـــــام بعـــ ـ

األختالفـــــات المميـــــزة بـــــين الحـــــالتين يتمثـــــل بأعطـــــاء مجلســـــي

البرلمــــان كــــل علــــى انفــــراد ســــلطة اقتــــراح التعــــديل الشــــامل ،باألضــــافة إلــــى منحهمــــا هــــذه
الســــلطة بصــــيةة جمعيــــة ،فــــي حــــين لــــم يمــــنح ســــلطة اقتــــراح التعــــديل الجزئــــي لمجلســــي
البرلمان كل على حدة.
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الفصل الثالث
ضرورة ثنائية المجالس التشريعية في الدستور العراقي
فــــي هــــذا الفصــــل مــــن الدراســــة ســــنتناول لبيــــان وتوضــــيح ضــــرورة ثنائيــــة المجــــالس
التشــــريعية فــــي الدســــتور العراقــــي ســــنتطرق الــــى ضــــرورة ثنائيــــة المجلســــين عنــــد تعــــديل
الدســــتور وذلــــم فــــي المبحــــم األول ،امــــا المبحــــم الثــــاني فســــيكون عــــن نظــــام ثنائيــــة الســــلطة
التشريعية في العراق.
 :1.3ضرورة ثنائية المجلسين عند تعديل الدستور
بمــــــا إن القواعــــــد الدســــــتورية هــــــي فــــــي حقيقتهــــــا انعكــــــاس للوضــــــا السياســــــية
واألجتماعيــــة واألقتصــــادية فمــــن الضــــروري أن يواكــــب الدســــتور التطــــورات المختلفــــة التــــى
ترافــــق المجتمــــع السياســــي وذلــــم بــــاجراء التعــــديالت الضــــرورية والالزمــــة والتــــى يفرضــــها
التطور.
وفكــــرة تعـــــديل الدســــتور تمخضـــــت فـــــي الواقــــع ،مـــــع ظهــــور الدســـــاتير واســـــتقرت
باســــتقرارها .إن ممارســــة الديمقراطيــــة يالزمهــــا المراجعــــة والشــــرو فــــي إدخــــال التعــــديالت
الضــــــرورية ألن الدســــــاتير ال يجــــــرى التفكيــــــر فــــــي تعــــــديلها اال إذا كانــــــت هنــــــام أهــــــداف
إصــــالحية أو فــــي حالــــة حــــدوم قــــوة قــــاهر ة وإســــتثنائية ألن مصــــلحة الــــوطن تعلــــو وتتقــــدم
علـــــى وجوبيـــــة التقييـــــد بالنصـــــوص أى إذا اصـــــطدمت مصـــــلحة الـــــوطن بالنصـــــوص القانونيـــــة
والدستورية فليس
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على الوطن أن يواجه األخطار احتراما للنصوص (.)89
وكلمـــــا دارالكـــــالم حـــــول تعـــــديل الدســـــتور العراقـــــي النافـــــذ لعـــــام  2005أجـــــابوا
ب قـــولهم إنـــه دســـتور جامـــد ولـــيس بأمكاننـــا تعديلـــه ،وهـــذا الكـــالم يعتبر يـــر دقيقـــا مـــن وجهـــة
نظـــــر بعـــ ـ

القـــــانونين والسياســـــيين ألن هـــــذا اليعنـــــي عـــــدم القـــــدرة علـــــى تعديلـــــه باتبـــــا

إجــــراءات معينــــة تضــــمن قدســــيته وتحــــافظ علــــى هيبتــــه وتمنــــع ســــهولة التالعــــب بنصوصــــه
( .)90يمكن القول بأن الدستور العراقي مهمة صعبة وليست بالمستحيلة (.)91
وفيمــــا يتعلــــق بتعــــديل نصــــوص الدســــتور ،هنــــام حظــــر موضــــوعي وزمنــــي يتضــــمنها المــــادة
الدســـتورية ،فمـــن جانـــب الحظـــر الموضـــوعي الـــذي يقصـــدبه المنـــع الـــذي يـــرد علـــى نصـــوص
معينــــة فــــي الدســــتوروالذي يحظــــر تعــــديل بعــــ

نصــــوص الدســــتور بصــــفة مطلقــــة اوخــــالل

فتــــرة معينــــة مــــن تــــأريخ نفــــاذه بقصــــد المحافظــــة علــــى دعــــائم النظــــام السياســــي الــــذي يقيمــــه
الدستور أو المحافظة على بعضكلها القيم والمبادئ العليا للمجتمع (.)92
ولتوضـــيح هـــذا النـــو مـــن أنـــوا الحظـــر ،لنـــا تســـليط الضـــوء علـــى صـــوره وذلـــم مـــن خـــالل
الفقرتين اآلتيتين- :
الفقرة األولى الحظر الموضوعي النسبي المطلق:
ويــــراد بــــه منــــع إدخــــال اى تعــــديل علــــى الدســــتور بأكملــــه افتــــرة محــــددة او بشــــكل
مطلــــق ( .)93وكمــــا نصــــت عليــــه الدســــتور العراقــــي لســــنة  1925والــــذي منــــع بــــدوره تعــــديل
المبـــــادئ األساســـــية الـــــواردة فـــــي بابـــــه األول والحقـــــوق والحريـــــات فـــــي بابـــــه الثـــــاني مـــــن
الدســـتور ( .)94اذ تـــنص المـــادة  119منـــه علـــى انـــه " عـــدا مـــا نـــص عليـــه فـــي المـــادة الســـابقة،
اليجـــوز قطعيـــا إدخـــال تعـــديل مـــا علـــى القـــانون األساســـي الـــى مـــدة خمـــس ســـنوات مـــن تـــأريخ
إبتداء تنفيذه "

( - )89د .احسان حميد المفرجي ود .كطران ز يرنعمة ،د .رعد ناجي الجدة ،النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ،الطبعة الرابعة ،المكتبة القانونية ،بةداد،
 ،2011ص.254
( - )90د .روافد محمد على الطيار ،مقال بعنوان :الدستور العراقي مهمة صعبة وليست بالمستحيلة ،مركز الدراسات األستراتيجية ،على الرابط التالي:
 /http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wpتاريخ الزيارة .2021/3/23
( - )91د .نزيه رعد ،القانون الدستوري العام ،الطبعة األولى ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،ص .95؛ د .ساجد محمد الزاملي ،مصدر سابق ،ص.269؛ د .محمد محمد عبده مام ،الوجيز في
شرح القانون الدستوري ،الطبعة األولى ،دار الفكر العربي ،األسكندرية ،2007 ،ص.88
( - )92د .ساجد محمود الزاملي ،مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري ،الطبعة األولى ،دار نيبور للطباعة والنشر ،الديوانية ،العراق ،2014 ،ص.269
( - )93المصدر نفسه .ص.269
( - )94د .اسماعيل ميرزة ،مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي ،الطبعة الرابعة ،دار المالم للفنون واألدب والنشر ،2004 ،ص.120
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الفقرة اثانية الحظر الموضوعي النسبي الؤقل
ويقصــــد بهــــذا الحظــــر تحــــريم بعــــ

نصــــوص الدســــتور فــــي أحــــوال معينــــة ()95مــــن

ذلــــم الــــنص علــــى حظــــر تعــــديل النصــــوص الخاصــــة بحقــــوق الملــــم ووراثــــة العــــرش خــــالل
فترة الوصايا على العرش (.)96
ويقصــــد بــــالحظر الزمنــــي حمايــــة الدســــتور فتــــرة زمنيــــة معينــــة مــــن الــــزمن بهــــدف
حمايـــة أحكـــام الدســـتورو ضـــمان نفـــاذ احكامـــه كلهـــا أو بعضـــها فتـــرة زمنيـــة قـــد تكـــون محـــددة
أو يـــــر محـــــددة تكتفـــــي لتثبيتهـــــا قبـــــل ان يقتـــــرح بتعـــــديلها وهـــــذه المـــــدة يعتبرهـــــا الســـــلطة
التأسيســـية كافيـــة لتحقيـــق الهـــدف الـــذي وضـــع الدســـتور مـــن أجلـــه ( .)97مثـــال ذلـــم كمـــا أشـــار
إليه في المادة  126ثانيا.
 :1.1.3ضرورال التعديل الدستوري
فـــــي هـــــذا المطلـــــب ســـــنتناول ضـــــرورات التعـــــديل الدســـــتوري مـــــن خـــــالل فـــــرعين،
األول الضرورات السياسية ،اما الفر الثاني فسيكون عن الضرورات القانونية.
الفرع االول :الضرورال السياسية
إن فكــــرة الدســــتور تقــــوم علــــى وضــــع القواعــــد األساســــية للدولــــة وفقــــا ألوضــــاعها السياســــية
واألجت ماعيــــة واألقتصـــــادية وقـــــت صــــدوره ،يـــــر أن هـــــذه األوضــــا تتطـــــور وتتعـــــدل مـــــن
وقــــت الــــى نخــــر ،ومــــن ثــــم ال يمكــــن تجميــــد نصــــوص الدســــتور بصــــورة دائميــــة بــــل يلــــزم
ضــــرورة قبــــول التةييــــر حتــــى يتحقــــق بصــــفة ســــلمية ويحــــول دون التةييــــر العنيــــف الــــذي
تفرضه األنقالبات والثورات (.)98
والةالبيــــة العظمــــى مــــن الدســــاتير أخــــذ بمبــــدأ التعــــديل وتنظيمــــه حتــــى يــــتمكن الدســــتور مــــن
التأقلم مع البيئة الذي يعيش فيه.

( -.)96د .اسماعيل ميرزة ،مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي ،الطبعة الرابعة ،دار المالم للفنون واألدب والنشر ،2004 ،ص.120
( - .)97د .اسماعيل ميرزة ،مالمكصدر السابق ،ص.120
( -.)98المصدر نفسه ،ص .121
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الفرع الثاني :الضرورال القانونية
بمــــا أن الدســــتور قــــانون والقــــانون قابــــل للتعــــديل بطبيعتــــه فــــي كــــل وقــــت لمواكبــــة
التطــــورات فــــي كــــل مجــــاالت الحيــــاة ،والتعــــديل الدســــتوري يقــــوم علــــى حــــق كــــل جيــــل فــــي
اقــــرار مــــا يرتضــــيه مــــن أحكــــام دســــتورية اســــتجابة ألوضــــاعه وتطلعاتــــه الخاصــــة ،وهــــذا مــــا
نصـــت عليـــه المـــادة  98مـــن اعـــالن الحقـــوق لعـــام  1693فقـــد كـــرس هـــذه المـــادة األعتـــراف
بحـــــق التةييـــــر علـــــى الدســـــتور ألن النظـــــام الدســـــتوري للدولـــــة اليمكـــــن أن يحقـــــق الثبـــــات
المطلق.
 :2.1.3معاني ومدلوالل التعديل الدستوري
التعــــديل بمعنــــاه الواســــع يقصــــد بــــه :اى تةيــــر فــــي الدســــتور ســــواء أدى إلــــى وضــــع
حكــــم جديــــد فــــي موضــــو لــــم ينظمــــه الدســــتور أو إلــــى تةييــــر األحكــــام الدســــتورية المنظمــــة
لموضــــو مــــا باألضــــافة أو بالحــــذف .يحمــــل التعــــديل الدســــتوري أكثــــر مــــن معــــان ويمكــــن أن
يفهم منه كل ما يطرأ على الدستور من إضافة وحذف واستبدال وتةيير.
إذ أن المقصــــود بتعــــديل الدســــتور هــــو تةييــــر أحكــــام القاعــــدة الدســــتورية بعــــد نفاذهــــا،
ويعد التعديل ضرورة حتمية للقواعد الدستورية.
وبمــــا أن الدســــتور يوصــــف بأنــــه القــــانون األســــمى فــــي الدولــــة فــــال يمكــــن أن يكــــون
جامــــدا بصــــفة مطلقــــة أى إنــــه يفتــــر

بعــــ

التعــــديالت لتكيفــــه مــــع التطــــورات السياســــية

واألقتصادية واألجتماعية في الدولة (.)99
وأن عمليــــة التعــــديل تكــــون مــــن فعــــل ســــلطة التعــــديل ،اى ســــلطة التعــــديل الدســــتوري
التـــــي تنبثـــــق عـــــن الســـــلطة التاسيســـــية األصـــــلية ومقيـــــدة بالقو اعـــــد المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي
الدستور.
الفرع االول :معنى التعديل الدستوري
كلمــــة تعــــديل الدســــتور وردت فــــي القــــرنن الكــــريم فــــي قولــــه تعــــالى {الــــذَي َخلَ َقــــ َ
ســـ ـوا َ فَ َعـــ ـ َدلَ
فَ َ

( ، )100مفادهـــــا إن إرادة هللا عزوجـــــل تتجـــــه إلـــــى تصـــــويب أفعـــــال األنســـــان

( - )99د .على يوسف الشكري ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ،الطبعة الولى ،ايترام للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2004 ،ص.477
( - )100اآلية  7من سورة ااألنفطار " الرسم القراني لمصحف المدينة".
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فـــي حالــــة خروجهــــا عـــن الطريــــق الصــــحيح .فـــي الفقــــه الدســــتوري فقـــد عــــرف التعــــديل بأنــــه
اعــــادة النظــــر فــــي أحكــــام الوثيقــــة الدســــتورية كليــــا أو جزئيــــا ( .)101ويمكــــن أن يعــــرف التعــــديل
الدســــتوري بأنــــه نليــــة لتةيــــر بعــــ

او كــــل نصــــوص الدســــتور ألجــــل معالجــــة الخلــــل فيهــــا

ولتحقيق أهداف محددة.
كلمـــة التعـــديل فـــي الدســـاتير محـــل خـــالف حيـــم ان بعـــ
كلمــــة التعــــديل وبعــــ

الدســـاتير اتجهـــت الـــى تبنـــي

منهــــا أورد كلمــــة التنقــــيح بينمــــا نــــص األخــــر علــــى األخــــذ بعبــــارة

المراجعــــة ،ومــــن الدســــاتير التــــي تبنــــت كلمــــة التعــــديل الدســــتور الفرنســــي لعــــام  1958كمــــا
جـــاء فـــي البـــاب الســـادس عشـــر منـــه بعنـــوان فـــي تعـــديل الدســـتور ،وســـار دســـتور جمهوريـــة
العـــــراق لعـــــام  2005علـــــى ذات الـــــنها كمـــــا جـــــاء فـــــي المـــــادتين  126و 142الـــــى نليـــــة
تعديله.
الفرع الثاني :التعريف االصطالحي
يمكــــن توضــــيح التعــــديل كمــــا جــــاء فــــي المعجــــم الدســــتوري بأنــــه اقتــــراح تةييــــر نــــص
يخضــــع لتصــــديق المجــــالس النيابيــــة عليــــه وحــــق التعــــديل عليــــه ،وهــــو نتيجــــة طبيعيــــة للحــــق
العــــام فــــي المبــــادرة وحريــــة التعبيــــر ،وقــــد اســــتعاده المجلــــس الدســــتوري الفرنســــي ولــــم يظهــــر
بهــــذه الصــــفة فــــي الدســــاتير الفرنســـية األولــــى وال يتضــــمن حــــق التعــــديل القــــدرة علــــى اقتــــراح
األلةـــــاء الكامـــــل أو الجزئـــــي أو التةييـــــر فيمـــــا يخـــــتص بعناصـــــر أحكـــــام مشـــــرو إقتـــــراح
فحســـب ،بـــل الحـــق أيضـــا فـــي اكمـــال الـــنص بأحكـــام جديـــدة فهـــذا األكمـــال يأخـــذ شـــكل تعـــديل
يحمــــل مــــادة ملحقــــة أمــــا التعــــديالت للتعــــديل فتســــمح بتفســــيره واليمكنهــــا ان تكــــون تعــــديالت
معدلــــة بحــــد ذاتهــــا ( ، )102أى بمعنــــى ان المــــواد المعدلــــة يمكــــن أن تكــــون لهــــا أحكــــام التفســــير،
وال يعنى إضافة أو إلةاء أحكام.
اذن فالتعــــديل هــــو تةييــــر جزئــــي ولــــيس كلــــي ســــواء بألةــــاء الــــبع

منهــــا أو بأضــــافة

أحكــــام جديــــدة أو بتةييــــر مضــــمون بعضــــها ،وعليــــه فــــأن التعــــديل يقتضــــي األبقــــاء علــــى نفــــس
الدســــتور ولــــيس وضــــع دســــتور جديــــد ،فــــي ضــــوء مــــا تقــــدم يتبــــين أن التعــــديل الدســــتوري

( - )101د .لطيف نوري ،القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ،بةداد ،1979 ،ص.73
( - )102د .محمد نسيب ارزقي ،اصول القانون الدستوري والنظم السياسية ،الجزء األول ،دار األمة ،1998 ،ص.194 ،206 ،207
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يختلــــف عــــن إنشــــاء دســــتور جديــــد كمــــا يختلــــف عــــن األلةــــاء أو األنهــــاء الكلــــي الــــذي يعــــدم
الدستور بصفة تامة

(.)103

 :2.3ضرورة مجلس االتحاد وجوده وصالحياته ومصيره في الدستور العراقي
بمــــا إن الديمقراطيــــة النيابيــــة تقــــوم علــــى أســــاس إنتخــــاب الشــــعب لعــــدد مــــن النــــواب
الـــــذين يكونـــــون البرلمـــــان ويمارســـــون ســـــلطة التشـــــريع باســـــم الشـــــعب ونيابـــــة عنـــــه لمـــــدة
محـــدودة .وعـــادة مـــا يعــــود أســـاس النظـــام النيـــابي إلــــى واقـــع الظـــروف السياســـية والتطــــورات
التأريخيــــة أكثــــر ممــــا يعــــود إلــــى نظريــــات أيديولوجيــــة .ولكــــي تكــــون الســــلطة التشــــريعية فــــي
ديمقراطيـــــة نيابيـــــة فالبـــــد أن تتـــــوافر فيهـــــا بعــــ

الســـــمات األساســـــية الالزمـــــة ألى برلمـــــان

ديمقراطي ،سواء تكون من مجلس واحد أو مجلسين.
بأســــتقراء مــــا تقــــدم يمكــــن القــــول ان مجلــــس األتحــــاد فــــي العــــراق جــــزء مــــن الســــلطة
التشــــريعية األتحاديــــة فــــي العــــراق ،وإن الــــنص علــــى وجــــوده يحســــم الجــــدل حــــول تشــــكيلة
البرلمــــان العراقــــي ،فهــــو ثنــــائي المجلــــس كمــــا ورد فــــي المــــادة  48مــــن الدســــتور ،ولمــــا كــــان
تنظــــيم الســــلطة التشــــريعية موضــــو دســــتوري بأمتيــــاز فقــــد قامــــت لجنــــة كتابــــة الدســــتور
بأرتكــــاب خطــــأ صــــيا تها موضــــوعيا وهــــو إحالــــة تنظــــيم جــــزء مــــن الســــلطة التشــــريعية الــــى
جزئهـــــا اآلخـــــر ،ومـــــن الصـــــعب الوصـــــول إلـــــى ســـــبب تللـــــم األحالـــــة ولكـــــن ولمـــــا كانـــــت
المناقشـــات الـــدائرة فـــي لجنـــة صـــيا ة الدســـتور حـــول نظـــام المجلـــس الواحـــد وثنائيـــة المجـــالس
التشــــريعية ،فــــال شــــم ان مجلــــس األتحــــاد ال يلبــــي الحــــد األدنــــى مــــن الصــــيا ة الدســــتورية
الجيــــدة وقــــد جــــاءت ناقصــــة و امضــــة و يــــر مؤديــــة للةــــر
كانت معبرة عن الواقع السياسي

الــــذي جــــاءت مــــن أجلــــه ،وإن

(.)104

 :1.2.3مجلس االتحاد وجوده وصالحياته
ال يبـــــدو البرلمـــــان العراقـــــي اليـــــوم معبـــــرا علـــــى تمثيـــــل األرادة الشـــــعبية أو مطلبـــــا
لتحقيــــق إســــتقرار النظــــام السياســــي ،بــــل أصــــبح وســــيلة لعرقلــــة العمليــــة السياســــية وإعاقــــة

( - )103د .أحمد العزي النقشبندي ،تعديل الدستور ،ن دراسة مقارنة ،عمان ،األردن ،الوراق للنشر والتوزيع ،2006 ،ص.12
( - )104د .حنان محمد القيسي ،ثنائية المجلس التشريعي في العراق ،مصدر سابق ،ص.169
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تطورهـــا ولـــيس لـــه القـــدرة علـــى تصـــحيح نفســـه وذلـــم لعوامـــل وأســـباب سياســـية تصـــطدم بهـــا
في الواقع.
بنــــاء علــــى مــــا تقــــدم فــــان األصــــل فــــي النظــــام األتحــــادي أن تكــــون ســــلطات المركــــز
محــــددة ،وصــــالحيات األقلـــــيم واألقــــاليم أو األقـــــاليم والمحافظــــات يــــر المنتظمـــــة فــــي إقلـــــيم
تكــــون واســــعة وأقــــرب الــــى مصــــالح المــــواطنين ،فالفدراليــــة والمركزيــــة نقيضــــان ال يجتمعــــان
(.)105
وإن تنظـــــيم ال عالقـــــة بـــــين الحكومـــــة األتحاديـــــة وحكومـــــة األقلـــــيم والحكومـــــات المحليـــــة
فــــي المحافظــــات يحــــددها الدســــتور بأعتبــــاره المرجعيــــة التــــي يلجــــأ اليهــــا الجميــــع ويــــتحكم
لنصوصـــه فــــي حالــــة وجــــود الخالفــــات ،وإن نصـــوص الدســــتور العراقــــي جــــاءت واضــــحة فــــي
مجــــال تنظــــيم ســــلطات المركــــز وصــــالحيات شــــمال العــــراق وبالتــــالي فــــأن أي اجتهــــاد مــــع
وجود النص الدستوري ال أهمية له.
الفرع االول :وجود المجلس االتحادي
أن الدســــتور العراقــــي انــــتها منهجــــا متفــــردا فــــي تنظيمــــه ألحكــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية
بحيــــم تنــــاول بالتفصــــيل تنظــــيم األحكــــام المتعلقــــة بمجلــــس النــــواب فــــي  16مــــادة ،فــــي حــــين
أفـــرد مـــادة واحـــدة وهـــي المـــادة  65والتـــي تضـــمنت تنظـــيم مـــوجز للقواعـــد المتعلقـــة بمجلـــس
األتحــــاد ،وأحالــــت بقيــــة األح كــــام إلــــى قــــانون عــــادي يصــــدره مجلــــس النــــواب بأ لبيــــة خاصــــة
بمـــــا يترتـــــب علـــــى ذلـــــم التقليـــــل مـــــن المركـــــز الدســـــتوري لمجلـــــس األتحـــــاد ويجعـــــل دوره
محــــدودا وتحــــت إرادة ومشــــيئة مجلــــس النــــواب ،وإ فــــال تنظــــيم اختصاصــــات مجلــــس األتحــــاد
والقصــــور فيهــــا والــــذي ينــــتا عنــــه منــــع جميــــع االختصاصــــات التشــــريعية و يــــر التشــــريعية
والرقابيــــة لمجلــــس النــــواب بحيــــم لــــم يبــــق لمجلــــس األتحــــاد أى اختصــــاص يســــند إليــــه فــــي
ممارسة النشاط البرلماني.
وبمـــــا إن الديمقراطيـــــة تقتضـــــي بوجـــــود مجلـــــس ثـــــان والديمقراطيـــــة فـــــي العـــــراق
عرجـــاء وتســـير بمجلـــس واحـــد وهـــو مجلـــس النـــواب ،لقـــد دفـــع العـــراق بســـبب عـــدم وجـــود هـــذا
ا لمجلـــس ثمنـــا باهظـــا أدى إلـــى ضـــعف الحيـــاة التشـــريعية وقيـــام مجلـــس النـــواب بأعمـــال ليســـت
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ضــــمن اختصاصــــاته الدســــتورية ،مــــع ظهــــور حالــــة عــــدم التــــوازن فــــي المحافظــــات وإفتقارهــــا
إلى السياسات العامة التي تضمن العدالة بين المحافظات (.)106
وبمـــــا إن الدســـــتور العراقـــــي تبنـــــى النظـــــام الفـــــدرالي أو االتحـــــادي الـــــذي يعنـــــي
االتحــــاد بــــين الوحــــدات المكونـــــة للدولــــة والتــــي تســــمى فـــــي بعــــ

األحيــــان بالواليـــــات أو

الكانتونــــات أو األقــــاليم ،ومــــا أوجــــده دســــتورنا الحــــالي للعــــام  2005مــــن وضــــع شــــاذ حيــــم
أعتبــــر المحافظــــة مــــن مكونــــات النظــــام االتحــــادي عنــــدما ســــاوى بينهــــا وبــــين اإلقلــــيم فــــي
الخطـــاب فـــي العديـــد مـــن المـــواد الســـيما المـــادة ( )115ومـــا ســـواها ،والدولـــة االتحاديـــة تعنـــي
ببســــاطة اتحــــاد مجموعــــة مــــن األقــــاليم أو المقاطعــــات المتمتعــــة بــــالحكم الــــذاتي تحــــت ظــــل
حكومــــة مركزيــــة واحــــدة مــــع بقائهــــا متمتعــــة بــــبع

مظــــاهر االســــتقالل علــــى المســــتوى

الخـــــارجي أو الـــــداخلي ولـــــذا تحـــــتفظ الوحـــــد ات المكونـــــة للدولـــــة االتحاديـــــة لنفســـــها بوضـــــع
دستور وانتخاب برلمان وحكومة وقضاء محلي يمتاز عن نظيره االتحادي.
فهــــــي تتقاســــــم مــــــع المركــــــز الوظــــــائف التنفيذيــــــة والتشــــــريعية والقضــــــائية ،أمــــــا
المحافظـــات فهـــي مجـــرد نـــو مـــن التنظـــيم اإلداري تتقاســـم فيـــه الســـلطة المحليـــة مـــع الحكومـــة
بعــــ االختصاصــــات اإلداريــــة والماليــــة فحســــب فــــال تملــــم دســــتوراً أو برلمانــــا ً أو قضــــا ًء
مســـــتق ً
ال عـــــن نظيـــــره االتحـــــادي ،فوظيفتهـــــا تقـــــديم الخـــــدمات المحليـــــة والنهـــــو بـــــالمرافق
العامة القريبة من المواطن.
ولمــــا كانــــت الدولــــة االتحاديــــة تملــــم علــــى المســــتوى األول برلمــــان جــــرى العمــــل فــــي
أ لـــب الدســـاتير العالميـــة تبنـــي نظـــام المجلســـين فمـــن مقتضـــيات التمثيـــل الشـــعبي فـــي البرلمـــان
العدالــــة وتكــــاف الفــــرص لهــــذا يتكــــون البرلمــــان فــــي مجلســــه األول مــــن ممثلــــي الشــــعب كافــــة
بنســـبة متســــاوية مـــن األفــــراد الـــذين يمــــثلهم النائـــب ولنفتــــر

كـــل (مائــــة ألـــف يمــــثلهم نائــــب

واحـــد) بيـــد أن الوضـــع المتقـــدم ال يلبـــي طموحـــات الوحـــدات التـــي جمعهـــا االتحـــاد لـــذا يتكـــون
المجلـــس اآلخـــر مـــن عـــدد مـــن الممثلـــين علـــى قـــدم المســـاواة بـــين الوحـــدات االتحاديـــة بةـــ
النظر عن حجمها أو عدد سكانها أو إمكانياتها ضمانا ً لمشاركتها في شؤون الحكم.
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والةايــــة مــــن إيجــــاد المجلــــس الثــــاني باألســــاس رســــالة اطمئنــــان للوحــــدات الفدراليــــة
بـــان لهـــا القـــوة التمثيليـــة ذاتهـــا التـــي تملكهـــا الوحـــدات األخـــرى بةـــ

النظـــر عـــن أي اعتبـــار

نخـــر ،فالدســـتور األمريكـــي للعـــام  1787أورد الـــنص علـــى مـــا تقـــدم فـــي المـــادة األولـــى البنـــد
الثاني"يتـــــألف مجلـــــس الشـــــيو مـــــن شـــــيخين عـــــن كـــــل واليـــــة" وكـــــذلم فعـــــل الدســـــتور
السويســــــري للعــــــام  1999الــــــذي نــــــص فــــــي مادتــــــه ( )150علــــــى أن "يتكــــــون مجلــــــس
المقاطعــــات مــــن ســــتة وأربعــــين عضــــوا مــــن المقاطعــــات" ،فــــي الوقــــت الــــذي كــــان الدســــتور
العراقــــي للعــــام  2005يــــر موفــــق فــــي صــــيا ته للحكــــام المتعلقــــة بالثنائيــــة البرلمانيــــة فقــــد
افـــرد لمجلـــس النـــواب ( )15مـــادة دســـتورية فصـــل فيهـــا العديـــد مـــن األحكـــام المتعلقـــة بتكوينـــه
ونســــبة التمثيــــل وطريقــــة االجتمــــا وســــير العمــــل والحصــــانة والمســــائل الماليــــة و يرهــــا ولــــم
يتطــــرق لمجلــــس االتحــــاد إال فــــي مــــادة واحــــدة فقــــط( )107أحالــــت إلــــى القــــانون الــــذي سيصــــدر
عــــن مجلــــس النــــواب تنظــــيم كــــل التفاصــــيل ،حيــــم ورد الــــنص بالشــــكل اآلتــــي" :يــــتم إنشــــاء
مجلــــس تشــــريعي يــــدعى "مجلــــس االتحــــاد" يضــــم ممثلــــين عــــن األقــــاليم والمحافظــــات يــــر
المنتظمــــة فــــي إقلــــيم ،ويــــنظم تكوينــــه وشــــروط العضــــوية واختصاصــــاته ،وكــــل مــــا يتعلــــق بــــه
بقانون يسن بأ لبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"
والـــنص المتقـــدم معيـــب بشـــكل ال يخفـــى علـــى كـــل ذي لـــب أو يلقـــى الســـمع وهـــو شـــهيد ،فمـــن
يــــر المعقــــول وال المقبــــول إن المجلــــس التشــــريعي األعلــــى يــــنظم أحكامــــه المجلــــس األدنــــى
ومـــن يـــر المقبـــول أن يتةافـــل الدســـتور عـــن تحديـــد أهـــم اختصاصـــاته بعـــد أن رصـــد لمجلـــس
النواب أ لب االختصاصات الرئيسة (.)108

( )107د .عالء إبراهيم محمود الحسيني ،تنظيم مجلس االتحاد في دستور جمهورية العراق لعام  ،2005مقالة منشورة بتاريخ األحد  16كانون األول  ،2019شبكة البنبا المعلوماتية،
على الرابط التاليhttps://annabaa.org/arabic/rights/21530 :
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( - )108ولهذا نقترح على لجنة التعديالت الدستورية تعديل المادة ( ) 65بالشكل اآلتي لتتفق مع معايير الدساتير العالمية وتتوافق مع مواد الدستور األخرى :المادة  /65مجلس االتحاد :أوالً:
يتكون مجلس االتحاد من عدد من األعضاء بنسبة ( )5خمسة نواب عن كل إقليم و( )2اثنين من النواب عن كل محافظة لم تنتظم في إقليم بة

النظر عن عدد النفوس .ثانياً :انتخاب مجلس

االتحاد - 1:ينتخب عضو مجلس االتحاد لمدة ( )5سنوات من سكان اإلقليم أو المحافظة بطريقة الترشح الفردي ويفوز بالمقعد الحاصل على أعلى األصوات مع األخذ بنظر االعتبار إمكانية
تقسيم اإلقليم أو المحافظة ير المنتظمة في إقليم إلى أكثر من دائرة تضم مقعداً واحدا فقط - 2.في حال شةل مقعد ألي سبب كان يتم التعوي

من اإلقليم أو المحافظة ذاتها بتنظيم انتخابات

جزئية على مستوى الدائرة التي ينتمي إليها النائب .ثالثاً :شروط الترشح لمجلس االتحاد -1 :أن يكون عراقي الجنسية وال يحق لمن يحمل جنسية أخرى الترشح قبل تقديم ما يؤيد التنازل عن
الجنسية األخرى إلى المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات -2 .أن يكون كامل األهلية وأتم الخامسة والعشرين سنة من عمره -3 .أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوم و ير محكوم عليه
بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان مشموالً بقانون العفو العام ما لم يرد إليه اعتباره وفق القانون وبحكم قضائي -4 .أن يكون من مواطني اإلقليم أو المحافظة بحسب سجالت األحوال
المدنية ومقيما ً في اإلقليم أو المحافظة بشكل دائم ،أو يكون من المقيمين في اإلقليم أو المحافظة بشكل دائم ولمدة ال تقل عن عشرة سنوات -5 .أن يكون حاصالً على شهادة جامعية أولية في
األقل -6 .أال يكون عضواً في مجلس النواب أو المجالس التشريعية في األقاليم والمحافظات أو شا ال أحد ال مناصب العليا والقيادية في السلطة التنفيذية عند الترشح ،كما ال يصح ترشح شا لي
المناصب العليا والقيادية في الهيئات المستقلة ،والقضاة أو أعضاء االدعاء العام إال بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ،و ال يجوز لمنتسبي القوات المسلحة وقوات األمن الداخلي

50

الفرع الثاني :صالحيال المجلس االتحادي
الدســــتور العراقــــي صــــمت عــــن بيــــان إختصاصــــات مجلــــس األتحــــاد كمــــا صــــمت
عـــن بيـــان تشـــكيله ،وبـــالرجو الـــى المـــادة  48منـــه نجـــد انـــه أكـــد علـــى أن " تتكـــون الســـلطة
التشــــريعية األتحاديــــة مــــن مجلــــس النــــواب ومجلــــس األتحــــاد " ،ونــــص فــــي المــــادة 65

منــــه

على طبيعة التمثيل فيه.
فـــــي ضـــــوء ماتقـــــدم توجـــــب علـــــى الدســـــتور أمـــــران ،األول انـــــه أقـــــر بالوظيقـــــة
التشــــريعية لمجلــــس األتحــــاد ،والثــــاني أن هــــدف الدســــتور هــــو إيجــــاد نــــو مــــن التــــوازن بــــين
األقـــاليم والمحافظـــات يـــر المنتظمـــة بـــأقليم ســـواء كانـــت كبيـــرة أوصـــةيرة مـــن ناحيـــة وإيجـــاد
مظهـــــر الدولـــــة الواحـــــدة مـــــن ناحيـــــة ثانيـــــة .ومـــــن الجـــــدير بالـــــذكر أن الدســـــتور قـــــد أقـــــر
باألختصاص التشريعي إال أن مدى ذلم األختصاص مازال محل بحم وتدقيق.

واألجهزة األمنية والمخابراتية كافة الترشح إال بعد مرور ( )3ثالم سنوات على إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم .ثالثاً -1 :يدعو رئيس الجمهورية مجلس االتحاد المنتخب لالجتما
خالل ( )15يوما ً من تاريخ مصادقة المحكمة االتحادية العليا على نتائا االنتخابات ويجتمع بخالف ذلم في اليوم السادس عشر بقوة القانون ،ليقسم جميع األعضاء اليمين الدستوري وفق
المادة ( ) 50بحضور رئيس المحكمة االتحادية العليا بشكل فردي وعلني ،ثم يرأس أكبر األعضاء سنا الجلسة األولى لحين انتخاب رئيس ونائبين للرئيس ومقرر للمجلس في الجلسة ذاتها
باأل لبية المطلقة لعدد األعضاء -2 .تكون لمجلس االتحاد في كل عام فصلين تشريعيين أمدهما عشر أشهر على أال تتزامن عطلته التشريعية مع مجلس النواب ،على أن تكون جلسات المجلس
علنية -3 .يتحقق نصاب جلسات المجلس بحضور األ لبية المطلقة لعدد األعضاء وتتخذ القرارات في المجلس بالتصويت باأل لبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص على خالف ذلم-4 .
يمكن الدعوة لعقد جلسة استثنائية وفق األحكام الواردة في المدة ( )58من هذا الدستور -5 .ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس االتحاد وأي عمل أو منصب نخر وال يجوز لعضو المجلس
بعد إعالن فوزه الترشح لشةل منصب تنفيذي .رابعاً :يختص المجلس باآلتي -1 :تقديم مقترحات القوانين المعدة من قبل لجانه المتخصصة أو من قبل ( )5من أعضائه ،وبالخصوص تلم
المتعلقة بحقوق األقاليم والمحافظات ير المنتظمة في إقليم لتناقش في المجلس وفي حال الموافقة مبدئيا ً عليها ترسل إلى مجلس النواب -2 .مشاركة مجلس النواب في سلطة تشريع القوانين،
إذ يشترط بعد موافقة مجلس النواب ان تعر

مشاريع القوانين على مجلس االتحاد لتقرأ وتقر وفق ما يبينه النظام الداخلي للمجلس ،وللمج لس االعترا

وإعادتها لمجلس النواب للنظر في القانو ن أو المواد المعتر
لالعترا

عليها ،ولمجلس النواب الموافقة على التعديل أو رفضه وفي حال الرف

على القوانين باأل لبية المطلقة

لمجلس النواب إقرار القانون بأ لبية ثلثين ير قابلة

من مجلس االتحاد -3 .يراقب المجلس أعضاء السلطة التنفيذية في حال حل مجلس النواب أو انقطاعه عن العمل ألي سبب كان وبالوسائل ذاتها المنصوص عليها بالمادة

(/61سابعاً) -4 .ترتبط الهيئة العامة لضمان حقوق األقاليم والمحافظات ير المنتظمة في إقليم بالمجلس -5 .تكون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات االتحادية تحت رقابة المجلس،
وتقدم تقرير سنوي عقب إقرار قانون الموازنة بالتخصي صات المرصودة للقاليم والمحافظات سواء المخطط لها في السنة الجديدة أو المنفذة في السنة المنقضية -6 .مساءلة رئيس الجمهورية
ونوابه أو رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة وأصحاب المناصب العليا في حال اتهامهم نيابيا ً بقرار مسبب من مجلس النواب وفق المادة (/61سادساً) وينعقد مجلس
االتحاد برئاسة رئيس المحكمة االتحادية العليا الذي يتولى إدارة جلسة المحاكمة وإصدار الحكم على الوجه اآلتي :أ -إن المحال على المحاكمة مذنب ،فيعتبر معزول عن منصبه بقوة القانون
ويتم اختيار يره وفق السياقات الدستورية والقانونية .ب -إن المحال على المحاكمة ير مذنب -7 .للمجلس سن نظام داخلي ينظم عمل المجلس واجتماعاته وسير العمل فيه -8 .قبول استقالة
أحد األعضاء أو إقالته في حال أرتكب فعالً يعد مخالفة جسيمة لواجب النيابة ،وحسبما يبينه النظام الداخلي .خامساً :الحقوق واالمتيازات :يكون لعضو مجلس االتحاد الحقوق واالمتيازات
اآلتية خالل مدة نيابته فقط :أ -مكافئة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات تدفع مقطوعة بال أي أضافات .ب -جواز سفر دبلوماسي طيلة مدة الدورة التي فاز فيها
للنائب االتحادي فحسب ويسحب منه الجواز حال انتهاء النيابة ألي سبب كان .ج -يتمتع بالحصانة عما يدلي به من أقوال على ان ال تشكل جرائم وفق قانون العقوبات النافذ أو أي قانون أخر.
د -ترفع عنه الحصانة في األحوال اآلتية - :الجريمة المشهودة من نو الجناية - .قرار من مجلس االتحاد باأل لبية البسيطة في دورات االنعقاد - .قرار من رئيس المجلس بةير ما ذكر أعاله.
هـ -احتساب مدة النيابة خدمة لجميع األ را

 .سادساً :يحل مجلس االتحاد محل مجلس النواب في تعديل الدستور وفق المادة  .126سابعاً :حل مجلس االتحاد -1 :يحل المجلس بقوة القانون

في األحوال اآلتية :أ -نفاذ تعديل الدستور .ب -انقضاء الحرب أو حالة الطوارئ -2 .يحل مجلس االتحاد بمرسوم جمهوري يعقب قرار من المحكمة االتحادية العليا في األحوال اآلتية :أ-
فقدان ثلم األعضاء شروط العضوية .ب -اإلخالل الجسيم بالمهام والواجبات الموكلة إليه.
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ولعـــــل الـــــبع

يتصـــــور أن وجـــــود مجلســـــين يقتضـــــي بالضـــــرورة تســـــاويهما فـــــي

جميــــــع األختصاصــــــات التشــــــريعية والرقابيــــــة والماليــــــة كمــــــا فــــــي الدســــــتور السويســــــري
واأليطالي ،ولكن التطبيق الدستوري أثبت خالف ذلم (.)109
إن الدســــتور العراقــــي مــــن خــــالل النصــــوص المــــذكورة أشــــار الــــى موضــــوعين فقــــط يتعلــــق
بالمجلس الثاني للسلطة التشريعية التحادية التى هي:
أ-

تســــمية المجلــــس بحيــــم حــــدد إســــما وأطلــــق عليــــه مجلــــس األتحــــاد إســــوة بةيــــره مــــن

الدســــاتير األحــــري التــــي بنظــــام ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية كالدســــتور األمريكــــي والفرنســــي
حيـــم ســـميا المجلـــس الثـــاني بمجلـــس الشـــيو  ،فـــي حـــين ان الدســـتور السويســـري اطلـــق علـــى
المجلــــس الثــــاني للبرلمــــان مجلــــس الــــدول أو الواليــــات ،والقــــانون األساســــي لجمهوريــــة المانيــــا
األتحادية سميت المجلس باالبندسترات.
ب-

هــــذا المجلــــس الثــــان يضــــم ممثلــــين عــــن األقــــاليم والمحافظــــات يــــر المنتظمــــة فــــي

إقلــــيم ،ومــــن مقتضــــيات الفدراليــــة يستحســــن ان يكــــون البرلمــــان مكونــــا مــــن مجلســــين ،مجلــــس
يمثــــل الشــــعب بأكملــــه ومجلــــس يمثــــل األقــــاليم أو الواليــــات المكونــــة للدولــــة الفدراليــــة ،وهــــذا
يؤدس الى خلق نوعا من التوازن بين المجلسين.
الدســـتورية الـــواردة فـــي الدســـتور العراقـــي النافـــذ يـــرى بـــأن هـــذا الدســـتور قـــد نظـــم بالتفصـــيل
كيفيـــة تكـــوين المجلـــس األول وحـــدد اختصاصـــاته وكيفيـــة إنقضـــائه ،فـــي حـــين لـــم يـــذكر كيفيـــة
تنظـــيم المجلـــس الثـــاني واختصاصـــاته التـــي مـــن المفـــرو

أن يـــنص علـــى مـــا يتعلـــق بمجلـــس

األتحـــاد مـــن حيـــم كيفيـــة تكوينـــه وتحديـــد وفقـــا للنصـــوص اختصاصـــاته بـــدال مـــن نصـــه علـــى
تـــرم أمـــر تكوينـــه وتحديـــد اختصاصـــاته للقـــوانين العاديـــة ألنهـــا تـــدخل ضـــمن نطـــاق موضـــو
دســــتوري بحــــت وهــــذا مــــا نالحظــــه فــــي دســــاتير الــــدول الفدراليــــة األخــــرى فلــــم يتــــرم امــــر
تنظيمها للتشريعات والقوانين العادية.
 :2.2.3مصير مجلس االتحاد
بمجلـــس واحـــد هـــو
الديمقراطيـــة فـــي العـــراق عرجـــاء تســـير علـــى رجـــ ول واحـــدة ،تســـير
و
مجلــــس النــــواب فقــــط الــــذي كــــان مــــن أولــــى مســــؤولياته عنــــد انعقــــاده بعــــد اصــــدار الدســــتور
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تشـــــريع قـــــانون مجلـــــس االتحـــــاد المتكـــــون مـــــن ممثلـــــين عـــــن األقـــــاليم والمحافظـــــات يـــــر
ـر هــــذا
ـر علــــى العـــراق أربــــع دورات لمجــــالس النــــواب ولــــم يشـــ ّ
المنتظمـــة فــــي إقلــــيم وقــــد مـــ ّ
تخوفـــا ً منـــه ّ
دور مهـــم فـــي تشـــريع
ألنـــه ســـيكون لـــه ٌ
القـــانون إمـــا شـــعوراً بعـــدم الحاجـــة إليـــه أو ّ
القــــوانين فــــي الموافــــق عليهــــا أو رفضــــها علــــى ــــرار مــــا موجــــود اليــــوم فــــي الــــدول ذات
المجلسين (.)110
لقــــد دفــــع العــــراق بســــبب عــــدم وجــــود هــــذا المجلــــس ثمنــ ـا ً باهضــ ـا ً أدى إلــــى ضــــعف الحيــــاة
التشــــريعية وقيــــام مجلــــس النــــواب بأعمــــال ليســــت ضــــمن اختصاصــــاته الدســــتورية ،وأيضــــا ً
إلـــى ظهـــور حالـــة عـــدم التـــوازن فـــي المحافظـــات وإلـــى االفتقـــار إلـــى السياســـات العامـــة التـــي
تضمن العدالة بين المحافظات أو التمثيل الوزاري أو التمثيل الوظيفي (.)111
ف قــــد الحظنـــــا ومــــن خـــــالل التــــأثيرات الفرديـــــة إن بعــــ

المحافظـــــات أصــــبحت متخمـــــة

أقـــره الدســـتور
بـــالثروات وإلـــى جنبهـــا محافظـــات حقهـــا مضـــيع ،فوجـــود مجلـــس االتحـــاد الـــذي
ّ
العراقـــي فـــي المـــادة  56والـــذي يضـــم ممثلـــين عـــن األقـــاليم والمحافظـــات يـــر المنتظمـــة فـــي
إقلــــيم ســــيعمل باتجــــاهين؛ الرقابــــة علــــى القــــوانين الصــــادرة مــــن مجلــــس النــــواب ،وتشــــريع
قـــوانين لمصـــلحة المحافظـــات فهـــو مـــن جانـــب يهـــذّب القـــوانين التـــي يصـــدرها مجلـــس النـــواب
والتـــي بعضـــها ال يحقـــق أي مصـــلحة وطنيـــة بـــل مصـــلحة كتلـــة سياســـية ربمـــا محـــدودة العـــدد
فــــي تشــــريع بعــ ـ

القــــوانين يــــر المدروســــة التــــي أنهكــــت الميزانيــــة العراقيــــة ومنهــ ـا أخيــــراً

عام (.)112
على سبيل المثال قانون التقاعد األخير الذي حدد سن المتقاعد بخمسين و
مــــن مهمــــة مجلــــس االتحــــاد فلتــــرة القــــوانين والحيلولــــة دون تشــــريع أي قــــانون مضــــر
لمصـــلحة الـــوطن باإلضـــافة إلـــى عملـــه فـــي تحقيـــق العدالـــة بـــين المحافظـــات مـــن خـــالل تشـــريع
القوانين لصالح العدالة العامة.
وتــــزداد أهميــــة وجــــود هــــذا المجلــــس فــــي يــــاب مجــــالس المحافظــــات التــــي تــــم تجميــــد
عملهــــا بقــــرار مــــن مجلــــس النــــواب ،وهنــــام ر بــــة بــــإجراء تعــــديل دســــتوري بإلةائهــــا ألنهــــا
تحولــــت إلــــى عــــائق فــــي تقــــدم المحافظــــات بســــبب الصــــراعات القائمــــة بــــين هــــذه المجــــالس
والمحـــــافظين ،إذ مـــــنح صـــ ـ الحية اختيـــــار المحـــــافظ لهـــــذه المجـــــالس األمـــــر الـــــذي أدى إلـــــى

( )110د .محمد باقر القزويني ،مقالة سياسية بعنوان :مجلس األتحاد ضرورة دستورية وحاجة ملحة ،على الرابط التالي https://www.raialyoum.com :تاريخ الزيارة .2021/3/30
( – )111المصدر نفسه.
( - )112د .محمد باقر القزويني ،مصدر سابق.
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ظهــــور مشــــاكل مســــتمرة بــــين المحــــافظ والمجلــــس فأصــــبح بعــ ـ

المحافظــــات وهــــي تســــتيقظ

صباح كل يوم على محافظ جديد (.)113
وقـــــد شـــــهدت المحافظـــــات تحســـــنا ً نســـــبيا ً فـــــي مشـــــاريع الخـــــدمات فـــــي يـــــاب هـــــذه
المجـــــالس المحليـــــة لعـــــدم وجـــــود االح تكاكـــــات والصـــــراعات الســـــابقة ،فمـــــع يـــــاب هـــــذه
المجــــالس يصــــبح وجــــود المجلــــس االتحــــادي أمــــراً مهمــــا ً حفاظــــا ً علــــى حقــــوق المحافظــــات
إضافة إلى واجبه التشريعي والرقابة على قوانين مجلس النواب.
إن فلســــفة وجــــود مجلســــين فــــي الــــدول المتكونــــة مــــن أقــــاليم او واليــــات هــــي التمثيــــل
الــــواقعي للواليــــات متمــــثال بمجلــــس االتحــــاد باإلضــــافة إلــــى التمثيــــل النســــبي المتمثــــل فــــي
مجلـــس النـــواب ،فلكـــل اقلـــيم عـــدد ثابـــت مـــن الممثلـــين عنـــه فـــي مجلـــس االتحـــاد يـــدافعون عـــن
حقوق اإلقليم حتى ولو كان صةيراً في مساحته أو تعداد سكانه.
وهــــذا أمــــر ٌمــــن الضــــروري تحققــــه اليــــوم حفاظــ ـا ً علــــى العدالــــة والتــــوازن ،ســــيما وان
هنـــام بعـــ

المحافظـــات بـــدأت تشـــكوا مـــن اإلهمـــال فأخـــذت تطالـــب بمقـــدار مـــن االســـتقاللية

عـــن المركـــز ،فلكـــي نحـــافظ علـــى وحـــدة العـــراق مـــن دعـــوات االنفصـــال أو االســـتقالل النســـبي
كـــان البـــد مـــن اجـــراء انتخابـــات فـــي كـــل محافظـــة الختيـــار عـــدد مـــن الممثلـــين لتشـــكيل هـــذا
ال مجلــــس المنــــوط عملــــه اليــــوم بمجلــــس النــــواب الحــــالي الــــذي ورم مســــؤولية تشــــريع قــــانون
مجلـــس االتحـــاد مـــن مجلـــس النـــواب الـــذي ســـبقه وهكـــذا تحولـــت مســـؤولية تشـــريع هـــذا القـــانون
من مجلس إلى نخر مما أدى إلى عدم ظهوره في نهاية المطاف(.)114
مــــن هنــــا فعــــدم وجــــود مجلــــس االتحــــاد يشــــكل ثةــــرة فــــي الحيــــاة الديمقراطيــــة فــــي
يتحمــــل مســــؤوليتها مجلــــس الــــوزراء
العــــراق باإلضــــافة إلــــى أنــــه يعتبــــر مخالفــــة دســــتورية
ّ
المســــؤول عــــن تشــــريع القــــوانين التــــي فيهــــا التزامــــات ماليــــة وأيضــ ـا ً
يتحمــ ـل مجلــــس النــــواب
ّ
الذي يقدّم مقترحات لمشاريع القوانين على المجلس إلقرارها.
فــــالبع

الزال يشــــعر بعــــدم الحاجــــة إلــــى وجــــود مجلســــين فــــي العــــراق بحجــــة انــــه

يثقـــل الميزانيـــة العراقيـــة بينمـــا وجـــود مجلـــس االتحـــاد ســـيحول دون هـــدر ثـــروات العـــراق فـــي
قوانين ال موجب لها.

( – )113المصدر نفسه.
( - )114د .محمد باقر القزويني ،مصدر سابق.
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أهميــــة وجــــود مجلــــس االتحــــاد عنــــدما
ّ
فالدســــتور العراقــــي الصــــادر فــــي  2005قــــدّر
شــــر المــــادة  56والــــزم مجلــــس النــــواب بثلثــــي أعضــــائه ســــن قــــانون لعمــــل هــــذا المجلــــس
واليـــوم باتـــت الحاجـــة تـــزداد إلـــى وجـــوده فـــي ظـــل اإلخفاقـــات التـــي تشـــهدها القـــوانين الصـــادرة
عــــن مجلــــس النــــواب فــــي دوراتــــه الســــاقة والالحقــــة باإلضــــافة انــــه يشــــكل تطمينـــا ً للمحافظــــات
المنكوبـــة بـــأن هنـــام مـــن يـــدافع عنهـــا .بـــالعودة إلـــى الدســـتور العراقـــي لعـــام  2005يوجـــد انـــه
لــــم يــــذكر إال أربــــع مــــرات وبشــــكل مقتضــــب ()115وأعطــــى جميــــع الصــــالحيات الــــى مجلــــس
النـــــواب وســـــكت عـــــن صـــــالحيات مجلـــــس األتحـــــاد ،والعمليـــــة التشـــــريعية مناطـــــة بمجلـــــس
النـــــواب بالكامـــــل ويحـــــق لـــــه وحـــــده اقتـــــراح القـــــوانين القـــــوانين األتحاديـــــة ( ،)116واخـــــتص
بالرقابــــة علــــى أداء الســــلطة التنفيذيــــة وعديــــد مــــن األختصاصــــات األخــــرى مــــن دون أن يكــــون
لمجلـــس األتحـــاد دور فيهـــا ،فـــي هـــذه الحالـــة ســـيكون هنـــام احتمـــالين أساســـيين أولهمـــا يتمثـــل
بعـــدم جـــدوى مجلـــس األتحــــاد ومـــن الضـــروري إلةـــاءه والثــــاني األبقـــاء علـــى مجلـــس األتحــــاد
والبحم في اختصاصاته ،وسوف يتطرق البحم الى ذلم في فرعين:
الفرع االول :إلغاء مجلس االتحاد
وفقــــا للتجــــاه الســــائد هنــــام تالزمــــا كبيــــرا بــــين الفيدراليــــة ونظــــام ثنائيــــة المجــــالس
التشــــريعية ويــــرى أن مــــن بــــين األمــــور المنطقيــــة وجــــود مجلســــين تشــــريعيين فــــي الــــدول
األتحاديـــة نتيجـــة وجـــود عالقـــة ثالثيـــة داخـــل األتحـــاد ،ولكـــن بـــدأت أهميـــة هـــذا النظـــام تضـــعف
في بع

الدول بسيطة كانت أم مركبة ،مما دفع البع

إلى القول

بعــــدم ضــــرورة مجلــــس نخــــر بجانــــب مجلــــس النــــواب إال فــــي الــــدول األتحايــــة ويفقــــد
مبـــررات وجــــوده يومــــا بعــــد يــــوم ،والــــبع

الزال يشــــعر بعــــدم الحاجــــة إلــــى وجــــود مجلســــين

في العراق بحجة انه يثقل الميزانية العراقية (.)117
الفرع الثاني :البقاء على مجلس االتحاد
إن المشــــر الدســــتوري فــــي إشــــارته لمجلــــس األتحــــاد يشــــير الــــى أحــــد االحتمــــالين،
فأمـــــا أن يكـــــون المجلـــــس األتحـــــادي استشـــــاريا أويمـــــنح المجلـــــس بعـــــ

( - )115األشارة األولى كانت في المادة  48والثانية في المادة  65والثالثة في المادة  135وأخيرا المادة .137
( - )116المادة / 60ثانيا من الدستورالعراقي.
( - )117د .محمد باقر القزويني ،مصدر سابق.
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التشــــــريعية الحقيقيــــــة ،فــــــي األحتمــــــال األول إذا أراد الدســــــتور أن يكــــــون مجلــــــس األتحــــــاد
مجلســـا استشــــاريا فأنــــه يــــؤدي الـــى إنشــــاء مجلــــس بــــال اختصاصـــات حقيقيــــة ،والمشــــر الــــذي
يريـــد بـــأن يكـــون لتلـــم األستشـــارة صـــفة األلـــزام يجـــب الـــنص عليهـــا صـــراحة وهـــذا سيقتضـــي
حتما تعديل الدستور العراقي.
وفــــي حالــــة بيــــان مــــدى تلــــم األختصاصــــات مــــن قبــــل مجلــــس النــــواب مــــن خــــالل
تشـــريع يضـــعه ،تظهـــر عقبـــة جديـــدة وهـــي إنتقـــاص مجلـــس النـــواب مـــن اختصاصـــاته المشـــار
اليهـــا فـــي الدســـتور ،وســـيؤدى ذلـــم إلـــى مخالفـــة دســـتورية يســـتوجب تعـــديل الدســـتور لةـــر
امكانيــــة مــــنح مجلــــس األتحــــاد إختصاصــــات حقيقيــــة وفقــــا لمــــا نصــــت عليــــه المــــادة  48مــــن
الدســــتور وأال يصــــبح مجلســــا إستشــــاريا ومــــن ثــــم يتضــــح بــــان نقطــــة أألنطــــالق هــــي تعــــديل
الدســـــتور أى ال مجـــــال لبيـــــان إختصاصـــــات المجلـــــس أألتحـــــادي واســـــعة كانـــــت ام ضـــــيقة او
حتى إلةاءه ما لم يعدل الدستور العراقي لسنة .2005
مــــن هنــــا فعــــدم وجــــود مجلــــس األتحــــاد يشــــكل خللــــال فــــي الحيــــاة الديمقراطيــــة فــــي
العـــراق ويعتبــــر مخالفــــة دســــتورية ويتحمــــل مســــؤليتها مجلــــس الــــوزراء المســــؤول عــــن تشـــريع
القــــوانين التــــي فيهــــا التزامــــات ماليــــة وكــــذلم يقــــع علــــى عــــاتق مجلــــس النــــواب الــــذي يقــــدم
مقترحات لمشاريع القوانين على المجلس إلقرارها (.)118

( - )118د .محمد باقر القزويني ،مصدر سابق.
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الخاتمة
بعـــــد اإلنتهـــــاء مـــــن كتابـــــة البحـــــم فـــــي موضـــــو ثنائيـــــة المجـــــالس التشـــــريعية بـــــين
النظرية والتطبيق توصلنا إلى النتائا والمقترحات اآلتية:
أوال أألستنتاجال
.1

تختلـــف الـــدول التـــي تأخـــذ بنظـــام ثنائيـــة المجـــالس التشـــريعية مـــن مجلـــس واحـــد ومـــن

مجلســـين ،وقــــد تبنــــى المشـــرو الدســــتوري العراقــــي األســــلوب الثـــاني وقضــــى بتشــــكيل مجلــــس
للتحـــــاد فضـــــال عـــــن مجلـــــس النـــــواب ،إال ان تشـــــكيل هـــــذا المجلـــــس واختصاصـــــاته محـــــل
خالف وجدل.
.2

توضــــح مــــن خــــالل البحــــم أن األخــــذ بنظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة فــــي بنــــاء الهيئـــــة

التشــــريعية ،لــــيس ترفــــا قانونيــــا بــــل إنــــه ضــــرورة الزمــــة لترســــيخ ديمقراطيــــة نيابيــــة نــــاجزة
وقادرة على تمثيل التركيبة السكانية المتنوعة.
.3

ال يكفــــي الــــنص علــــى ثنائيــــة المجــــالس التشــــريعية فــــي صــــميم الوثيقــــة الدســــتورية كمــــا

ورد فـــــي دســـــتور جمهوريـــــة العـــــراق لســـــنة  2005حتـــــى يمكـــــن القـــــول بـــــأن هـــــذا النظـــــام
موجــــود بــــل البــــد مــــن وجــــود قواعــــد تفصــــيلية تــــنظم فيهــــا األختصاصــــات الدســــتورية مراعيــــا
المبادئ العامة التى تتأسس عليها نظام ثنائية المجالس التشريعية.
.4

اســـــتبان مـــــن خـــــالل البحـــــم ان دســـــتور جمهوريـــــة العـــــراق لســـــنة  2005جـــــاءت

نصوصـــه قاصـــرة عـــن تن ظـــيم مـــدة واليـــة المجلـــس بســـبب قصـــور الدســـتور عـــن تنظـــيم أحكـــام
مجلس األتحاد بشكل كلي.
.5

علـــى ضـــوء مـــا تقـــدم يوضـــح بـــأن أولويـــة احـــد المجلســـين علـــى اآلخـــر ،أمـــر تحـــدده

ظروف نشأة الدولة الفدرالية.
.6

ان المجلــــس التشــــريعي الثــــاني ،هــــو الــــذي يمكــــن تلــــم المنــــاطق المحليــــة مــــن ان تســــهم

في توجيه سلطة الدولة الفدرالية بما يخدم عموم مناطق البالد.
.7

علــــى ضــــوء ماتقــــدم يمكــــن التأكيــــد علــــى نقطــــة جوهريــــة ،أال وهــــي وجــــوب كــــون

خيــــار الفدراليــــة خيــــارا اســــتراتيجيا مــــن لــــدن كافــــة األطــــراف وتطبيــــق هــــذا النظــــام بــــأخالص
وتفان ،ال أن يكون تكتيكيا مرحليا سرعان ما يتم التراجع عنه في أقرب فرصة متاحة.
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.8

الفصــــل بــــين الســــلطات التــــي تعتبــــر مــــن أحــــد المالمــــح األساســــية ألنظمــــة الحكــــم ذات

التقاليد الديمقراطية العريقة سواء أخذت بالنظام البرلماني أو بالنظام الرئاسي.
.9

اقترنـــــت نشـــــأة نظـــــام الثنائيـــــة البرلمانيـــــة بنشـــــأة النظـــــام البرلمـــــاني فـــــي انكلتـــــرا ،اذ

ترجـــع جـــذوره التأريخيـــة الـــى األ نقســـام الـــذي شـــهده البرلمـــان هنـــام .أمـــا فـــي الـــدول األتحاديـــة
فـــأن هـــذا النظـــام كـــان القاعـــدة األساســـية فـــي الدســـاتير التـــي أخـــذت فـــي النظـــام األتحـــادي ابتـــداء
مــــن الدســــتور األمريكــــي لســــنة  1787مــــرورا بالدســــتور السويســــري لســــنة  1848ولةاييــــة
دستورها لعام  ،1999وإنتهاءا بدستور جمهورية العراق لسنة .2005
.10

إن الدراســـــة أوضـــــحت لنـــــا ان لنظـــــام الثائيـــــة البرلمانيـــــة مفهـــــومين ،مفهـــــوم ضـــــيق

ومفهــــوم واســــع ،وفقــــا للمفهــــوم الضــــيق فــــإن تكــــوين الهيئــــة التشــــريعية يقــــف عنــــد الحــــدود
الشــــكلية فقـــــط ،بينمــــا وفقـــــا للمفهــــوم الواســـــع يشــــتمل باألضـــــافة للجوانــــب الشـــــكلية جوانبـــــه
الموضوعية.
.11

إن قواعــــد نظـــ ام الثنائيــــة التشــــريعية قــــد اصــــابها التطــــور ،فلــــم تعــــد تلــــم القواعــــد فــــي

النظـــام الثنـــائي الكالســـيكي بوجــــود هيئـــة تشـــريعية تتكـــون مــــن مجلســـين ويتمثـــل مالمـــح ذلــــم
التطـــــور فـــــي وجـــــوب المةـــــايرة فـــــي األختصاصـــــات الدســـــتورية شـــــريطة أن يخـــــتص كـــــال
المجلسين أساسا بمهمة التشريع.
.12

كشــــف البحــــم أن الدســــاتي ر محــــل الدراســــة ،منحــــت مجلســــي البرلمــــان اختصاصــــات

متســــاوية فــــي اقتــــراح التعــــديالت الدســــتورية دون تةليــــب مجلــــس علــــى نخــــر ،يــــر ان دســــتور
جمهوريـــــة العـــــراق لســـــنة  2005قـــــد حصـــــر هـــــذه األختصـــــاص بمجلـــــس النـــــواب مـــــن دون
مجلـــــس األتحـــــاد متجـــــاهال ضـــــروريات الدولـــــة األتحاديـــــة التـــــى توجـــــب إشـــــرام مجـــــالس
المناطق المحلية في المسائل األتحادية وعلى رأسها األختصاصات التأسيسية.
.13

إن نظــــام الحكــــم فــــي سويســــرا وإن بــــدا فيــــه بعــ ـ

مظــــاهر النظــــام المجلســــي ،إال أنــــه

يتميـــز بطـــابع خـــاص يختلـــف عـــن بقيـــة أنظمـــة الحكـــم ،بحيـــم ذهـــب بعـ ـ

الفقهـــاء بـــأن النظـــام

المجلســــي أو نظــــام حكومــــة الجمعيــــة يحقــــق للمجلــــس األتحــــادي التنفيــــذي ســــلطة دكتاتوريــــة
على السلطة التشريعية األتحادية.
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.14

وإن كــــان النظــــام السويســــري قائمــــا فــــي األصــــل علــــى مبــــادئ النظــــام المجلســــي إال

أنــــه ال تتــــوافر فيــــه جميــــع خصــــائص هــــذا النظــــام ،بحيــــم اليجــــوز للجمعيــــة األتحاديــــة أن
تعزل أعضاء المجلس األتحادي قبل إنتهاء مدتهم التي هي أربع سنوات.
.15

أثبــــت الواقــــع العملــــي أن مجلــــس األتحــــاد يتمتــــع بقــــدر كبيــــر مــــن األســــتقرار ،ممــــا

يعطي ألعضاءه وزنا سياسيا مهما.
ثانيا المقترحال
.1

األســــرا بتطبيــــق نظــــام ثنائيــــة المجــــالس لكــــي تكــــون التشــــريعات ايــــة فــــي الدقــــة،

وصـــادرة عــــن إرادة واعيــــة ومـــن دون تســــر  ،وخــــالي مــــن القصـــور والةمــــو

 ،لكــــي تكــــون

بمنـــأى عـــن الطعـــن بعـــدم دســـتوريتها مـــن جهـــة ،وبمـــا يمنـــع نصوصـــها مـــن امتـــداد يـــد المشـــر
إليهـــا بالتعـــديل والتبـــديل واأللةـــاء ،والتقليـــل مـــن التضـــخم التشـــريعي الـــذي نعيشـــه فـــي العـــراق
من جهة أخرى.
.2

نظــــرا ألهميــــة المجلــــس األعلــــى للــــدول الفدراليــــة والعــــراق مــــن إحــــدى هــــذه الــــدول

نوصــــي بتعــــديل المــــادة  65مــــن الدســــتور العراقــــي الــــذي يحيــــل تشــــكيل المجلــــس األعلــــى فــــي
العـــراق ألـــى المجلـــس األدنـــى بقـــانون بحيـــم يحـــل محلهـــا مـــواد دســـتورية تـــنظم كيفيـــة تكـــوين
المجلــــس األعلــــى وتفصــــل اختصاصــــات المجلــــس علــــى أن يراعــــى اختيــــار األنتخــــاب العــــام
المباشر كوسيلة لتكوين المجلس.
.3

نوصــــى المشــــر العراقــــي بتعــــديل نصــــوص الدســــتور التــــى تتعلــــق بتنظــــيم الســــلطة

التشــــريعية إعتمــــادا علــــى تظــــام الثنائيــــة البرلمانيــــة وتنظــــيم أحكــــام تكــــوين مجلســــي البرلمــــان
واختصاصاتها.
.4

التعامــــل مــــع طلبــــات تشــــكيل األقــــاليم وفقــــا للدســــتور ،وتوجيههــــا لتتشــــكل وفــــق أســــس

صحيحة ،ألخراج الفدرالية في العراق من وضعها الشاذ.
.5

نوصــــي المشــــر الدســــتوري العراقـــــي بــــأن يضــــمن التعـــــديل نصــــوص يحــــدد فيهـــــا

طريقـــة تكـــوين مجلـــس األتحـــاد مـــع مراعـــاة المبـــادئ العامـــة التـــى تحكـــم نظـــام ثنائيـــة المجـــالس
التشريعية المتجسدة في التمثيل المتساوي للقاليم.
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.6

نــــدعو المشــــر الدســــتوري الــــى تالفــــي الــــنقص الــــوارد فــــي النصــــوص الدســــتورية

ومنهــــــا نــــــص البنــــــد 1و 2مــــــن المــــــادة  126وذلــــــم باشــــــراف مجلــــــس األتحــــــاد فــــــي
األختصاصات التأسيسية.
.7

ضـــــرورة تثبيـــــت قاعـــــدة مشـــــاركة األقـــــاليم فـــــي عمليـــــة تعـــــديل الدســـــتور العراقـــــي

بصــــورة مباشــــرة وذلــــم عــــن طريــــق البرلمــــان أو الســــكان فــــي األقــــاليم او بصــــورة مباشــــرة
من خالل البرلمان األتحادي مجلس النواب واألقاليم.
.8

نوصـــي مجلــــس النــــواب بعــــدم إقــــراره لمقتـــرح قــــانون مجلــــس األتحــــاد المقــــدم اليــــه ألن

أمــــر تنظــــيم مجلــــس األتحــــاد يعدمســــألة دســــتورية بحتــــةبحيم ينبةــــي أن يــــتم تنظيمــــه بقواعــــد
دستورية أسوة بنظيره مجلس النواب.
.9

إن قضـــــية مجلـــــس األتحـــــاد يجـــــب أال تبقـــــى حصـــــرا بمناقشـــــات فـــــي أروقـــــة مجلـــــس

النــــواب حصــــرا أو بــــين عــــدد مــــن قــــادة كتــــل فــــي البرلمــــان ،فهــــي قضــــية وطنيــــة وشــــعبية
كبرى.
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المصادر والمراجع
بعد القرنن الكريم
اوالً معاجم اللغة
 . 1معجـــــم ألفـــــاظ القـــــرنن ألكـــــريم ،ألمجلـــــد األول ،إصـــــدار مجمـــــع اللةـــــة العربيـــــة ،الهيئـــــة
المصرية العامة للتأليف وألنشر ،ألطبعة الثانية .1970
ثانيا الكتب القانونية
.1

إبــــراهيم عبــــد العزيــــز الشــــيحا ،الــــوجيز فــــي الــــنظم السياســــية والقــــانون الدســــتوري،

الدار الجماعية للطباعة والنشر ،بيروت.1982،
.2

إبـــــراهيم عبـــــد العزيـــــز شـــــيحا ،القـــــانون الدســـــتوري والـــــنظم السياســـــية ،االســـــكندرية،

الفتح للطباعة والنشر.2001،
.3

أحمـــــد رفيـــــق ،علـــــم الدولـــــة ،الجـــــزء الرابـــــع ،الطبعـــــة األولـــــى ،مطبعـــــة النهضـــــة

بمصر.1936،
.4

أحمـــــد فتحـــــي ســـــرور ،الشـــــرعية الدســـــتورية وحقـــــوق األنســـــان فـــــي األجـــــراءات

الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1995 ،
.5

أحمــــد مصــــطفى ،أزمــــة القوميــــات وخطــــر إنهيــــار األتحــــاد الســــوفيتى ،مجلــــة السياســــة

الدولية ،العدد .1991
.6

نرنســـــت س .جريفـــــم ،نظـــــام الحكـــــم فـــــي الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة ،ترجمـــــة

محمد عبدالمعز نصر ،دار مصر للطباعة ،دون سنة طبع.
.7

اســـــماعيل ا لةـــــزال ،الدســـــاتير والمؤسســـــات السياســـــية ،مؤسســـــة عزالـــــدين للطباعـــــة

والنشر ،بيروت.1996،
.8

ادمون رباط ،الوسيط في القانون الدستوري العام الجزء االول ،دار العلم للماليين ،بيروت سنة.1964

.9

نندريـــــه هوريـــــو ،القـــــانون الدســـــتوري والمؤسســـــات السياســـــية ،الطبعـــــة  ،2مترجمـــــة

الى اللةة العربية ،الجزء األول ،األهلية للنشروالتوزيع ،بيروت.1977 ،

61

. 10أوزفلـــــديزيا ،المؤسســـــات السياســـــية السويســـــرية ،كـــــورنيش ،القـــــاهرة ،المؤسســـــة الثقافيـــــة
السويسرية.1990،
.10

ثروت بدوي ،النظم السياسية ،دار النهضة العربية ،ط.1975 ،1

.11

ثــــــروت بــــــدوي ،الــــــنظم السياســــــية ،دار النهضــــــة العربيــــــة للطبــــــع والنشــــــر ،ط،3

القاهرة.1986 ،
.12

ثـــــروت عبـــــدالعال ،النظريـــــة العامـــــة للقـــــانون الدســـــتوري واألنظمـــــة السياســـــية .دون

مكان وتالريخ نشر.
.13

جــــورجي شــــفيق ســــاري ،األســــس والمبــــادئ العامــــة للــــنظم السياســــية ،اركــــان التنظــــيم

السياسي ،دار النهضة العربية ‘القاهرة ،الطبعة الخامسة.2002-2001،
.14

الحكومــــة ا ألتحاديــــة فــــي سويســــرا ،ترجمــــة محمــــد فــــتح هللا الخطيــــب ،مكتبــــة األنجلــــو

المصرية ،القاهرة.1966،
.15

حكومـــــة بواســـــطة الشـــــعب ،متـــــرجم باللةـــــة العربيـــــة ،وزارة الخارجيـــــة األمريكيـــــة،

الجامعة األمريكية ،واشنطن ،بدون سنة النشر.
.16

خضـــــر خضـــــر ،مفـــــاهيم أساســـــية فـــــي علـــــم السياســـــة ،الطبعـــــة األولـــــى ،المؤسســـ ـة

الحديثة ،لبنان.2011،
.17

دانــــــا عبــــــد الكــــــريم ســــــعيد ،دورالبرلمــــــان فــــــي األنظمــــــة البرلمانيــــــة المعاصــــــرة،

منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،بيروت.
.18

داود البــــــاز ،الالمركزيــــــة السياســــــية الدســــــتورية فــــــي دولــــــة األمــــــارات العربيــــــة

المتحدة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2000،
.19

دريـــــد محمـــــد حســـــن الجعيـــــدي ،التـــــوازن بـــــين الســـــلطتين التنفيذيـــــة والتشـــــريعية فـــــي

النظام البرلماني ،دار النهضة العربية.2011،
.20

دوغالالالالالال

ف ستي،نسالالالالالون ،الحيالالالالالات والم سسالالالالالات اعمري يالالالالالة ،ترجمالالالالالة أمالالالالالل سالالالالالعيد،

اعهلية للنشر والطباعة عمان-اعردن ،الطبعة اعولى .2001
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.21

رافــــع خضــــر صــــالح شــــر ،توزيــــع األختصاصــــات الدســــتورية فــــي األنظمــــة السياســــية

والدستورية القائمة.
.22

ربيـــــع انـــــورفتح البـــــاب ،الظـــــروف الخاصـــــة بنشـــــأة نظـــــام إزدواج الهيئـــــة التشـــــريعية

نظـــــام المجلســـــين فـــــي الـــــنظم الديمقراطيـــــة الحديثـــــة ،الطبعـــــة الثانيـــــة ،دار النهضـــــة العربيـــــة،
القاهرة ،سنة .2002
.23

رعـــــد نـــــاجي الجـــــدة ،دراســـــات فـــــي الشـــــؤون الدســـــتورية العراقيـــــة ،بةـــــداد ،مطبعـــــة

الخيرات.2001،
.24

روبـــــرت بـــــوي وكـــــارل فريـــــدرم ،دراســـــات فـــــي الدولـــــة األتحاديـــــة ،الجزءالثالـــــم،

الدار الشرقية للطباعة والنشر ،بيروت.1966،
.25

رونالــــل .واتــــس ،األنظمــــة الفدراليــــة ،ترجمــــة ــــالي برهومــــة ومهــــا بســــطامي ومهــــا

تكال كندا ،اوتاوا ،منتدى األتحادات الفدرالية .2006
.26

رزكـــــار عبـــــدال محمـــــود ،دراســـــة تحليليـــــة مقارنـــــة الواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة-

ألمانيا،سويســـــرا‘اليابان-الهنـــــد-العـــــراق ،منشـــــورات زيـــــن الحقوقيـــــة ،بيـــــروت-لبنـــــان ،ســـــنة
.2008
.27

زكـــــي عبـــــدالمتعال ،تـــــأريخ الـــــنظم السياســـــية والقانونيـــــة ،مطبعـــــة نـــــوري ،القـــــاهرة،

سنة .1935
.28

زهــــدى يكــــن ،القــــانون الدســــتوري والــــنظم السياســــية ،مطــــابع جوزيــــف ســــليم صــــقلي،

بيروت.1955،
.29

زهيـــــر أحمـــــد قـــــدورة ،المجلـــــس التشـــــريعي الثـــــاني وتنـــــاقص دوره فـــــي األنظمـــــة

السياسية المعاصرة ،مجلة الزرقاء للبحوم والدراسات ،العدد األول.2006،
.30

ســـــاجد محمـــــودالزاملي ،مبـــــادئ القـــــانون الدســـــتوري والنظـــــام الدســـــتوري ،الطبعـــــة

األولى ،دار نيبورللطباعة والنشر ،الديوانية ،العراق.2014 ،
.31

ســـــعاد الشـــــرقاوي ،األتحـــــاد الســـــوفيتى – تحـــــوالت تأريخيـــــة ،دار النهضـــــة العربيـــــة،

القاهرة.1992-1991 ،

63

.32

ســــعد عصــــفور ،المبــــادئ األساســــية فــــي القــــانون الدســــتوري والــــنظم السياســــية ،بــــدون

ناشر.1980،
.33

ســـــــعد عصـــــــفور ،النظـــــــام الدســـــــتوري المصـــــــري دستورســـــــنة  ،1971منشـــــــأة

المعرف ،األسكندرية.1980،
.34

سموحي فوق العادة ،القانون الدولي العام ،بدون رقم الطبعة او سنة الطبع.

.35

صــــالح الـــــدين فـــــوزي ،األنظمــــة السياســـــية وتطبيقاتهـــــا المعاصــــرة ،الطبعـــــة األولـــــى،

.1985
.36

صـــــالح الـــــدين فـــــوزي ،الجوانـــــب القانونيـــــة ألســـــتطالعات الـــــرأى العـــــام ،دراســـــة

مقارنة ،دارالنهضة العربية.1992،
.37

صـــــالح الـــــدين فـــــوزي ،الجوانـــــب ألســـــتطالعات الـــــرأى العـــــام ،دراســـــة مقارنـــــة،

دارالنهضة العربية.1992،
.38

صــــــالح الــــــدين فــــــوزي ،الــــــنظم وأألجــــــراءات األنتخابيــــــة ،دراســــــة مقارنــــــة ،دار

النهضة العربية.1985،
.39

عبــــد الحميــــد متــــولي ،االنــــون الدســــتوري واألنظمــــة السياســــية ،الجــــزء األول ،منشــــأة

المعارف باألسكندرية.1974،
.40

عبــــد الحميــــد متــــولي ،القــــانون الدســــتوري واألنظمــــة السياســــية ،الجــــزءاألول ،الطعــــة

.1964 ،3
.41

عبــــد الحميــــد متــــولي ،الــــوجيز فــــي األنظمــــة السياســــية ومادئهــــا الدســــتورية ،الطبعــــة

األولى ،دار المعارف ،مصر.1959 ،
.42

عبـــــد الةنـــــي بســـــيوني ،الـــــنظم السياســـــية والقـــــانون الدســـــتوري ،دار منشـــــأ للتعـــــارف،

األسكندرية .1997
.43

عثمـــــان خليـــــل ،القـــــانون الدســـــتوري ،الطبعـــــة االولـــــى ،مطبعـــــة مصـــــر ،القـــــاهرة،

.1956
.44

عثمان خليل ،المبادئ الدستورية العامة ،دار الفكر العربي.1956،

64

.45

عصــــام ســــليمان ،الفدراليــــة والمجتمعــــات التعدديــــة ولبنــــان ،الطبعــــة األولــــى دار العلــــم

للماليين ،بيروت ،سنة .1991
.46

العميد فيدل ،وسيط أولى في القانون الدستوري ،باريس.1949،

.47

فاضـــــل حســـــين ،وكـــــاظم هاشـــــم نعمـــــة ،التـــــأريخ األوروبـــــي الحـــــديم 1839-1815

الطعة  ،1بةداد.1982،
.48

فتــــوح محمــــد عثمــــان ،األ ختصــــاص التنفيــــذي لــــرئيس الدولــــة فــــي النظــــام الفــــدرالي،

الهئة المصرية العامة للكتاب.1977،
.49

فرنـــــاس عبـــــد الباســـــط البنـــــا ،رئاســـــة الدولـــــة فـــــي األتحـــــاد السويســـــري ،الطبعـــــة

األولى.1986،
.50

فــــــؤاد العطــــــار ،الــــــنظم السياســــــية والقــــــانون الدســــــتوري ،دار النهضــــــة العريــــــة،

مصر.1965،
.51

فؤاد ألعطار ،ألنظم ألسياسية ،القاهرة ،دار ألنهضة العربية.1975 ،

.52

كمـــــال الةـــــالي ،مبـــــاديء ألقـــــانون ألدســـــتوري وأألنظمـــــة ألسياســـــية ،مطبعـــــة جامعـــــة

دمشق ،ألطبعة الثانية .1968-1967
.53

كمـــــال ـــــالي ،مبـــــادئ القـــــانون الدســـــتوري ،الطبعـــــة األولـــــى ،حلـــــب ،منشـــــورات

جامعة حلب.1998،
.54

لويس معلوف ،المنجد في اللةة ،الطبعة  ،4مطبعة عزيز.1433،

.55

محســـــــن خليـــــــل ،القـــــــانون الدســـــــتوري والـــــــنظم السياســـــــية ،مـــــــن دون مكـــــــان

طبع.1987،
.56

محمــــد أبــــو زيــــد محمــــد علــــي ،األزدواج البرلمــــاني وأثــــره فــــي تحقيــــق الديمقراطيــــة،

مكتبة حقوق المنصورة ،القاهرة.1933 ،
.57

محمد ابوزيد محمد على ،األزدواج البرلماني وأثره في تحقيق الديمقراطية.

.58

محمد الشافعي ،نظم الحكم المعاصرة ،الجزء األول ،عالم الكتب.

65

.59

محمـــــد الهماونـــــدي ،الحكـــــم الـــــذاتي والـــــنظم الالمركزيـــــة األداريـــــة والسياســـــية دراســـــة

نظرية مقارنة ،الطبعة األولى ،دار المستقبل العربي ،القاهرة ،دون سنة الطبع.
.60

محمــــد أنــــس جعفــــر ،العالقــــة بــــين الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذيــــة ،دراســــة مقــــارنوة

تأصيلية وتطبيقية على النظام السياسي في الجزائر ،دار النهضة العربية.1987 ،
.61

محمــــد ســــليم ــــزوري ،الــــوجيز فــــي التنظــــيم السياســــي والدســــتوري للمملكــــة األردنيــــة

الهاشمية ،دار الثقافة ،عمان.1996،
.62

محمد طلعت ألةنيمي ،أألحكام ألعامة في قانون أألمم ،منشأ ألمعارف .1970

.63

محمــــد عبــــد هللا ألعربــــي ،دراســــات فــــي ألــــنظم الدســــتورية ،ألجــــزء األول ،ألخرطــــوم،

.1956-1955
.64

محمــــد عمــــر مولــــود ،الفدراليــــة وإمكانيــــة تطبيقهــــا كنظــــام سياســــي ،الطبعــــة األولــــى،

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع ،بيروت.2009،
.65

محمــــــد فــــــتح هللا الخ طيــــــب ،دراســــــات فــــــە الحرومــــــات المقــــــارنه ،دار النهضــــــة

العربية.1966،
.66

محمـــــد كامـــــل عبيـــــد ،نظريـــــة الدولـــــة ،الطبعـــــة األولـــــى ،مطبعـــــة بيـــــان التجاريـــــة،

دبي.1994،
.67

محمــــــد كمــــــال ليلــــــة ،الــــــنظم السياســــــية ،الدولــــــة والحكومــــــة ،دار الفكــــــر العربــــــي،

.1971
.68

محمــــد محمــــد عبــــده مــــام ،الــــوجيز فــــي شــــرح القــــانون الدســــتوري ،الطبعــــة األولــــى،

دار الفكرالعربي ،األسكندرية.2007 ،
.69

محمد طى ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية زين الحقوقية ،لبنان ،الطبعة الثامنة.2013 ،

.70

محمـــــود حـــــافظ ،الـــــوجيز فـــــي الـــــنظم السياســـــية ،دار النهضـــــة العربيـــــة ،القـــــاهرة،

.1976
.71

محمـــــود محمـــــد حـــــافظ ،مـــــوجز القـــــانون الدســـــتوري ،المبـــــادئ العامـــــة والدســـــتور

المصري ،دار الفكر العربي.1956،

66

.72

مصطفى أبوزيد ،النظام الدستوري ،بيروت ،دار النهضة العربية.1966،

.73

مصـــــــطفى أبوزيـــــــدفهمي ،مبـــــــادئ األنظمـــــــة السياســـــــية ،دار األنظمـــــــة الجديـــــــدة،

األسكندرية.2003 ،
.74

مصــــــطفى الصــــــادق ووايــــــت إبــــــراهيم ،مبــــــادئ القــــــانون الدســــــتوري والمصــــــري

المقارنة ،الطبعة الثانية ،سنة .1925
.75

معمـــــر مهـــــدي صـــــالح الكبيســـــي ،توزيـــــع األختصاصـــــات الدســـــتورية فـــــي الدولـــــة

الفيدرالية ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان.2010،
.76

منــــــذر الشــــــاوي ،القــــــانون الدســــــتوري نظريــــــة الدولــــــة ،دار القادســــــية للطباعــــــة،

بةداد.1981،
.77

منــــــذر الشــــــاوي ،القــــــانون الدســــــتوري والمؤسســــــات السياســــــية ،مــــــن دون مكــــــان

وتأريخ طبع.
.78

مـــــوريس دوفرجيـــــه ،المؤسســـــات السياســـــية والقـــــانون الدســـــتوري للنظمـــــة السياســـــية

الكبــــــرى ،الطعــــــة  ، 1ترجمــــــة جــــــورج ســــــعد ،المؤسســــــة الجامعيــــــة للدراســــــات والنشــــــر
والتوزيع.1992 ،
.79

موريس دوفرجيه ،النظم السياسية ،ترجمة احمدحبيب عباس ،القاهرة.

.80

ميشــــيل اســــتيوارت ،نظــــم الحكــــم الحديثــــة ،ترجمــــة أحمــــد كامــــل ومراجعــــة ســــليمان

الطماوي ،دار الفكر العربي.1962،
.81

نبيلـــــة عبـــــد الحلـــــيم كامـــــل ،األحـــــزاب السياســـــية فـــــي العـــــالم المعاصـــــر ،دارالفكـــــر

العربي.1981،
.82

نزيه رعد ،القانون الدستوري العام ،الطبعة األولى ،المؤسسة الحديثة للكتاب.

.83

نزيــــه رعــــد ،القــــانون الدســــتوري العــــام ،المبــــادئ العامــــة والــــنظم السياســــية ،المؤسســــة

الحديثة للكتاب _ لبنان ،الطبعة اآلولى.2008 ،
.84

نعمان احمد الخطيب،الوسيط في النظم السياسية والقانونالدستوري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان-

األردن ،الطبعة االولى.
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.85

وحيـــــد رأفـــــت ووايـــــت إبـــــراهيم ،القـــــانون الدســـــتوري ،المطبعـــــة العصـــــرية ،القـــــاهرة،

.1937
.86

وليــــد كاصــــد الزيــــدي ،مؤلــــف الفدراليــــة ،دراســــة فــــي المطلــــح والمفهــــوم والنظريــــة،

الطبعــــة األولــــى ،النجــــف ،العــــراق :العتبــــة العباســــية المقدســــة ،المركــــز األســــالمي للدراســــات
األستراتيجية.2019،
ثالثا الرسائل واالطاري الجامعية
ا .اطاري الدكتوراه
.1

عـــــادل الطباطبـــــائي ،النظـــــام األتحـــــادي فـــــي األمـــــارات العربيـــــة دراســـــة مقارنـــــة،

اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس.1978 ،
.2

مصــــــــطفى محمــــــــد موســــــــى ،الموازنــــــــة بــــــــين التنظــــــــيم األداري والمركــــــــزي

والالمركــــــزي ،دراســــــة مقارنــــــة ،اطروحــــــة دكتــــــوراه ،كليــــــة الحقــــــوق ،جامعــــــة عــــــين
شمس.1991،
.3

هشـــــام حكمـــــت عبـــــد الســـــتار ،الديمقراطيـــــة وإشـــــكااية الثقافـــــة فـــــي الـــــوطن العربـــــي،

أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بةداد.2002،
ب .رسائل الماجستير
.4

جعقـــــر صـــــادق مهـــــدي ،ضـــــمانات حقـــــوق األنســـــان – دراســـــة دســـــتورية – رســـــالة

ماجستير ،جامعة بةداد ،كلية القانون.1990 ،
.5

ســــعدون عنتــــر نصــــيف ،أحكــــام الظــــروف األســــتثنائية فــــي التشــــريع العراقــــي ،رســــالة

ماجستير ،كلية القانون ،جامعة الموصل.1999،
.6

علـــي يوســــف عبــــد النبــــي الشــــكري ،نظــــام المجلســــين فــــي الــــدول األتحاديــــة والموحــــدة،

رسالة ماجستير ،كلية القانون ،جامعة بةداد.1994،
رابعا الدوريال والبحوث العلمية
 .1عبــــد الجبــــار أحمــــد عبــــد هللا ،األنتخابــــات والتطــــور الــــديمقراطي فــــي العــــراق ،بحــــم فــــي
مجلة العلوم السياسية ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بةداد ،العدد .2006 ،32
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 . 2فتـــوح محمـــد عثمـــان ،األتحـــاد الفيـــدرالي ،دراســـة مقارنـــة ،بحـــم منشـــور فـــي مجلـــة العلـــوم
األدارية ،العدد األول ،سنة .1988
 .3وحيــــد رأفــــت ،الوضــــع الخــــا ص لــــرئيس الدولــــة بــــين ســــائر المؤسســــات الدســــتورية فــــي
دســـــتور 11ســــــمبتمبر ، 1971مجلــــــة القــــــانون واألقتصــــــاد ،كليــــــة حقــــــوق القــــــاهرة ،عــــــدد
خاص.1983،
 . 4هــــادف راشــــد العــــويس ،توزيــــع األختصاصــــات فــــي النظــــام األتحــــادي فــــي كــــل مــــن دولــــة
األمـــــارات العربيــــــة المتحــــــدة وجمهوريـــــة المانيــــــا األتحاديــــــة ،مجلـــــة الشـــــريعة والقــــــانون،
مطبوعات جامعة األمارات العربية المتحدة ،الطبعة  ،11سنة .1998
خامسا الدساتير والقوانين
.1دستور األتحاد السويسري لسنة 1848
.2الدستور العثماني لسنة 1876
.3الدستوراألساسي العراقي لسنة 1925
.4القانون األساسي لجمهورية المانيا لسنة 1949
.5دستوراألتحاد السويسري لسنة .1999
.6دستور جمهورية العراق لسنة 2005
سادسا المواقع األلكترونية
.1

د .روافد محمد على الطيار ،مقال بعنوان :الدسـتور العراقي مهمة صـعبة وليسـت بالمسـتحيلة ،مركز

الدراسـات األسـتراتيجية ،على الرابط التالي /http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp :تاريخ
الزيارة .2021/3/23
.2

د .محمد باقر القزويني ،مقالة سـياسـية بعنوان :مجلس األتحاد ضـرورة دسـتورية وحاجة ملحة ،على

الرابط التالي /https://www.raialyoum.com :تاريخ الزيارة .2021/3/30
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،2005  تنظيم مجلس االتحاد في دســتور جمهورية العراق لعام، عالء إبراهيم محمود الحســيني.د

.3

: على الرابط التـالي، شـــــبكـة البنبـا المعلومـاتيـة،2019  كـانون األول16 مقـالـة منشـــــورة بتـاريخ األحـد
.2021/7 /2 تاريخ الزيارة
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