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 أزمة اتخاذ القرار في البرلمان العراقي  
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 مركز الدراسات الق انونية / جامعة النهرين   

 المقدمة
في نفق مظمم ، يصعب معو تحديد المسارات  3002دخمت العممية السياسية في العراق بعد عام 

ب ية لمخروج منو بسبب نقص الوعي السياسي لمقائمين عمى أدارتيا واىتماميم بقضايا يعتبرونيا حسالنيائ
في تعزيز التفرقة وخمق حالة العداء بين أفراد المجتمع ،  ىم تساىم سو وجية نظرىم من األولويات التي ل

عمميتين انتخابتين واستفتاء في عمميا عبر  لسياسية لشعار الديمقراطية كأساسوعمى الرغم من تبني القوى ا
تخبين من قبل الشعب يواجيون اليوم صعوبة كبيرة في اتخاذ القرارات نالمدستوري إال أن األعضاء 

والتصويت عمييا في مجمس النواب ألسباب تتعمق بتفضيل أعضاء البرلمان والءىم ضمن كتميم السياسية 
تل البرلمانية داخل مجمس النواب ، األمر الذي كان عمى حساب الوالء الوطني وانعدام الثقة فيما بين الك

يشير إلى حدوث أزمة في اتخاذ القرارات مع كل مشروع تتم مناقشتو في أروقة مجمس النواب لغرض 
التصويت عميو ولعل مشروع قانون العفو العام وانتخابات مجالس المحافظات واالتفاقية األمنية العراقية ـ 

 والغاز الذي ال يزال قيد المناقشة خير دليل عمى ذلك .األمريكية وقانون النفط 
أن تغيير نظام الحكم في العراق وقيام الكتل السياسية المختمفة عمى تولي مسؤولية إدارة  مشكمة البحث :

العممية السياسية عبر ممثمييا في البرلمان العراقي قد ساىم في خمق أزمة في اتخاذ القرارات والتصويت 
 البرلمان .عمييا داخل 

توضيح األسباب التي أدت إلى تعزيز الخالفات بين الكتل السياسية الممثمة في البرلمان  هدف البحث :
والتي ساىمت بخمق أزمة في اتخاذ القرارات والتصويت عمييا من قبل ممثمي ىذه الكتل في البرلمان 

مكانية وضع الحمول الالزمة لمتخفيف من حدة ىذه األزمة .  وا 
 
 
 
 

    البرلمان العراقي ويلية صنا القرارلا أو 
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 3002لسنة  41الذي خمف القانون رقم  3002لسنة  61صدر في العراق قانون االنتخاب رقم 

الصادر عن سمطة االئتالف المؤقتة والذي نظم عممية االنتخاب وحمل في طياتو بعض المؤشرات السمبية 
القائمين عمى إدارة العممية السياسية داخل البرلمان  التي تركت بصماتيا في القرارات التي اتخذت من

االنتخاب       العراقي ومنيا إعطاء الحق لحامل الجنسية العراقية سواء كان وطنيًا أو متجنسًا المشاركة في
 . 

واستنادًا لمقانون اعاله فقد مرَّ المجتمع العراقي بتجربتين انتخابيتين وعممية استفتاء دستوري وفق 
كانون الثاني لسنة  62الذي تمت بموجبو االنتخابات األولى في  3002لسنة  41مطة األئتالف رقم أمر س
كانون األول عام  62النتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التي كمفت بكتابة الدستور والثانية في  3002
نافذ نجد أن النتخاب أعضاء مجمس النواب الحالي ، وفي إطار البحث في قانون االنتخابات ال 3002

 . (6)المشروع العراقي لم يكن دقيقًا عند صياغة مواد القانون 
لقد واجيت الجمعية الوطنية إشكاليات معقدة في التحضير لعممية الدستور بسبب أعالن المناطق 

عدم مشاركتيا في االنتخابات وطغى عمى الجمعية الوطنية المونين الشيعي والكردي وقد حاولت السنية 
طراف الشيعية ) وبخاصة االئتالف العراقي الموحد ( الضغط باتجاه إشراك العرب السنة في لجنة بعض األ

( عضوًا من أعضاء الجمعية الوطنية ، وبالفعل حصل السنة عمى  22كتابة الدستور التي تكونت من ) 
 ( منيم إلى لجنة كتابة الدستور . 62ست حقائب وزارية وأنضم ) 

يعية النتخاب مجمس النواب الدائم نحو االنتخابات التشر بح الطريق مميدًا بعد إقرار الدستور أص
واعدت الكتل السياسية عدتيا لخوض االنتخابات واعادت تشكيل تحالفاتيا وبدت الساحة مفتوحة الحتماالت 

ومرت االنتخابات دون  أوسع مما كانت عميو انتخابات الجمعية الوطنية خاصة بعد إشراك العرب السنة
صول مشكالت أمنية كبيرة ، وبعد تكشف النتائج األولية لالنتخابات التشريعية بدت تطفو عمى السطح ح

خالفات وتبادلت الكيانات السياسية التيم بتزوير االنتخابات ، وأخذت الكيانات السياسية التي جاءت نتائجيا 
المصالحة والتحرير  بية الحوار ، كتمةدون المتوقع ) القائمة الوطنية العراقية ، جبية التوافق الوطني ، ج

وعمدت إلى تجميع عدد من الكيانات اآلخرى في جبية رافضة لنتائج االنتخابات أطمق  ... ( بكيل التيم

                                                           

  تجنس بعد مكان من األفضل لو أن المشرع أخذ بما أخذ بو المشرع المصري وحصر حق االنتخاب بالمواطن الوطني ولم
 مرور خمس سنوات عمى اكتسابو الجنسية .

، مجمة المستقبل العراقي ، مركز  3002لسنة  61د. ميادة عبد الكريم ، الجوانب القانونية في قانون االنتخابات رقم (  6)
 . 33، ص 3001العراق لألبحاث ، 
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وىددت بالعصيان المدني واإلضراب ما لم تقم المفوضية  3002/ كانون األول  33عمييا أسم ) مرام ( في 
 . النتائج األولية المعمنة العميا لالنتخابات بإعادة النظر في

أن ىذه الحركة أعطت إشارات مقمقة حول مستقبل العممية السياسية وعدم التوافق بين الكتل  
السياسية ورغبة بعض الكتل في تضميل الرأي العام ، وعمى الرغم من اعتماد الخطاب الذي بدا وطنيًا في 

خالل التظاىرات التي خرجت في بغداد تندد بالغبن  تمك االثناء إال أن المشيد في حقيقتو كان طائفيًا من
 الطائفي من قبل بعض الكتل السياسية .

يمقراطية وبدا المسرح بداًل من القسمة الد مة الطائفيةسلقد طرحت بعض القوى حمواًل تعتمد فييا الق
وبالفعل أوفدت  ًا ألزمة سياسية ، ولجأت إلى المطالبة بإجراء تحقيق دولي في االنتخاباتئيالسياسي مي

 3001كانون الثاني  30وفي  (6)األمم المتحدة لجنة المراقبة وتدقيق نتائج لالنتخابات وأعمنت نزاىتيا 
 اعمنت المفوضية النتائج غير المصدقة وكانت عمى النحو اآلتي :

 
 (  1جدول ) 

  2005كانون األول  15نتائج انتخابات البرلمان العراقي في 
 عدد المقاعد الكيان السياسي عدد المقاعد   الكيان السياسي

 2 كتمة المصالحة والتحرير    633 االئتالف العراقي الموحد     
 3 رساليون 22 التحالف الكردستاني      
 6 قائمة مثال اآللوسي 22 جبية التوافق العراقية     
 6 قائمة اليزيديين 32 القائمة العراقية الوطنية   
 6 الجبية التركمانية 66 ار الوطنيجبية الحو     

 6 قائمة الرافدين 2 االتحاد اإلسالمي الكردستاني 
 4 المجموع 311 المجموع

بيروت ،   المصدر : حسن لطيف الزبيدي ، موسوعة األحزاب العراقية ، موسوعة المعارف لممطبوعات ، 
 . 631، ص 3002

 
 
 

                                                           
 . 632د. حسن لطيف الزبيدي ، موسوعة األحزاب العراقية ، مصدر سابق ، ص(  6)
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سية وحدة األطراف الفاعمة فيو وبخاصة االئتالف لقد كثرت التكينات حول مستقبل العممية السيا
حالة األمر لالئتالف  3001/  2/  30عالن الجعفري في إالعراقي الموحد بعد  تخميو عن ترشيح نفسو وا 

لمنظر في ترشيح غيره ، ويبدو أن اتفاقًا داخميًا ضمن بقاء حزب الدعوة في المقدمة وانتيى بترشيح نوري 
زراء وعندىا باتت األجواء مميدة لمبرلمان لعقد أولى جمساتو بعد حوالي ثالثة المالكي لمنصب رئيس الو 

بانتخاب  3001/  2/  33أشير من أعالن النتائج النيائية لالنتخابات وانتيت الجمسة التي عقدت في 
 رئيس مجمس النواب ونائبيو ورئيس الجميورية ونائبيو .

مكانية التوصل إلى الحمول مجمس النواب في جمساتو مبدأ التشلقد أعتمد  اور بين الكتل البرلمانية وا 
بشأن القضايا التي كانت تعرض عميو متخذًا من المبادئ الديمقراطية منيجًا ألسموب العمل وكانت القضايا 
المقدمة من قبل الوزارات أو من مجمس الوزراء بشأن تشريعيا تعرض عمى أعضاء البرلمان والمجان المكونة 

ومن ثم التصويت عمى التشريع بااليجاب أو السمب ولقرار كل عضو تأثير عمى درجة تمرير  لو لدراستيا
 التشريع من عدمو ، يرافق ذلك قدرتو عمى تحشيد المؤيدين لمناقشة الموضوع قيد التشريع .

وجود تقاطعات بين الكتل البرلمانية بشكل لقد اثبتت اغمب التشريعات التي نوقشت داخل البرلمان 
، األمر الذي  وخضوع أغمب قرارات ىذه الكتل لمتأثيرات الداخمية والخارجية ر من التوافقات فيما بينياأكب

دائم في تأطير إقرار التشريعات في مواعيدىا المحددة رغم أن الكثير من المشاريع  كان ينعكس بشكل
أقر في  3003زنة العامة لمدولة لعام وبرامج التنمية يتوقف تنفيذىا عمى إمكانية إقرارىا ، فمثاًل قانون الموا

لكي تتم المباشرة بصرف التخصيصات  3002نيسان من العام نفسو في حين كان يستوجب إقراره نياية 
 وىكذا لبقية التشريعات . 3003عام المطموبة في بنود الموازنة بداية 

التوافق وتقميل حجم أن آلية صنع القرار في البرلمان تتطمب من الكتل البرلمانية تفضيل جانب 
التقاطعات لمقوى السياسية داخل البرلمان ومحاولة الوصول إلى موقف يصب في مصمحة الشعب الذي 

 صوت ليم واختارىم لتمثيمو .
 
 
 
 

 
 ثانياا / األسباب والعوامل الدافعة باتجاه أزمة القرار  
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أبناء ال يعكس وجود عقد بين  إن انعدام التوازن بين المجاميع الرئيسية المكونة ألعضاء البرلمان
ما يعكس عقدًا بين من ىم مسؤولون عن اتخاذ القرارات داخل البرلمان ىذا المظير  الشعب العراقي بقدر

الميم لعدم التوازن أخذ ينعكس عمى مستوى الخطاب السياسي ليذه المجاميع ، فوجدنا كتاًل برلمانية تتولى 
ل انفعالي والمحصمة النيائية لعدم التوازن أخذت تنعكس في خطاباتيا بشكل واقعي وآخرى معارضة بشك

جماع ىذه الكتل داخل البرلمان ، وىذه القرارات باتت تعاني من  القرارات النيائية التي تصدر بموافقة وا 
أزمات تبدأ منذ فترة صنع القرار وحتى عممية اإلقرار النيائي بصيغتو التشريعية والتصديق عميو في مجمس 

 . الوزراء
تدفع بأتجاه أن ىذا المخاض العسير الذي تواجيو الكتل البرلمانية التخاذ القرارات لو عوامل وأسباب 

  (6)خمق أزمة في ىذا الجانب يمكن توضيحيا بما يأتي : 
 

 األسباب السياسية :  .1

حصرىا بموجبو توجيات القائمين عمى إدارة العممية السياسية و قيد فرض واقع االحتالل عبئًا ثقياًل 
في نطاق ضيق ، وقد ساىم في تعزيز ذلك حجم االختالفات فيما بينيم ، األمر الذي أعطى 

التي  الضوء األخضر لمتدخالت الخارجية والداخمية في التأثير بقراراتيم وفقًا لممصمحة المشتركة
من أجل  يفرضيا واقع الحال ، فاإلدارة األمريكية غالبًا ما تمارس الضغط عمى كتل في البرلمان

ليذه الكتل حماية مكفولة داخل التصويت عمى القرارات والقوانين التي تصب في مصمحتيا ضامنة 
البرلمان عمى حساب الكتل اآلخرى وتخمق في نفس الوقت حالة من التوتر والفوضى في عممية 

عمى حجم  اتخاذ القرار ولعل التصويت عمى االتفاقية األمنية المشتركة بين العراق وأميركا دليل
الضغط الذي مورس داخل البرلمان من أجل إقرارىا رغم المعارضة الشديدة من أغمب الكتل 

ال و البرلمانية التي قاطعت الجمسات الالحقة لمجمس النواب احتجاجًا عمى عممية اتخاذ القرار ، 
أثير مستمر مع يختمف الحال لدول الجوار التي باتت تؤثر في القرارات المركزية المتخذة ، وىذا الت

استمرار شعور ىذه الدول بالخطر المحدق بيا جراء بقاء قوات االحتالل في العراق لذلك تسعى 
بكافة الوسائل من التأثير بالكتل البرلمانية التي ترتبط معيا بروابط متعددة وكسب تأييدىا في 

ذا ما يخمق التعارض التصويت عمى القرارات والقوانين التي تخدم مصالحيا في كافة المجاالت وى
 الدائم في كيفية تكييف ىذه القرارات من قبل البرلمانيين داخل مجمس النواب .

                                                           
محمد منذر جالل ، إشكاليات التحول الديمقراطي وانعكاساتيا عمى الخطاب السياسي لألحزاب العراقية ، مجمة المستقبل (  6)

 . 20، ص 3003ي ، مركز العراق لألبحاث ، العراق
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 ت والممارسات الطائفية :اإلنتماءا .2

أدت العممية السياسية التي رسمتيا اإلدارة األميركية إلى ترسيخ الطائفية اجتماعيًا وسياسيًا ، بل أن 
مل السياسي في العراق وأصبحت تستخدم من جميع األطراف الطائفية أصبحت واحدة من أدوات الع

لئك الذين كانوا يدعون أنيم ضد الطائفية فأنيم استخدموا غراض دعائية دون استحياء وحتى او أل
لصاقيا   بمنافسييم كوسيمة لمحصول عمى المكاسب .نفييا عنيم وا 

في مصمحة المجتمع الذي ىذا الواقع انعكس في قرارات السياسيين التي من المفروض أن تصب 
سعى النتخابيم ، ال أن تساىم في تعميق حالة التوتر واالحتقان السياسي بين الكتل النيابية التي ال 

 . (6)موجيو ضدىا وضد الطائفية التي تمثميا تنفك من تبادل التيم حول تصرفات تعدىا 
تج عن االحتقان الطائفي وفي مجمس النواب كشفت أزمة رئاسة البرلمان عن ىذا االنفعال النا

وبالمثل نظر البرلمانيون من جبية التوافق لمذكرة اعتقال أحد الوزراء الذين ينتمون إلييا عمى أساس 
 أنيا ذات خمفية طائفية وسارعوا إلى اتيام الحكومة بالشروع بحرب ضد جبية التوافق .

في إمكانية قبول أو رفض القرارات  بطبيعة الحال ، أن ىذه اإلنتماءات الطائفية تكون عاماًل مؤثراً 
والقوانين التي تصوت عمييا الكتل البرلمانية ، فتصبح حالة الفرز واضحة ومؤثرة بالنسبة لمكتل التي 
تنتمي لنفس الطائفة وتكون قراراتيا ذات إنسيابية ودون عوائق عمى النقيض من ذلك الكتل التي 

فأن القرارات ت تحمل في طياتيا طابع الرفض ولذلك تنتمي لطائفة آخرى فقراراتيا تواجو بانتقادا
والقوانين النيائية التي تتخذ داخل البرلمان تفتقر لمكثير من المصداقية في النوايا من جانب وتعمق 

    أخر . ن حالة التأزم السياسي من جانبم
 
 
 
 

 نقص الثقافة السياسية : .3

ب بجعل البرلماني أكثر مياًل لمتابعة األحداث أن اليدف من التثقيف السياسي لمكتل البرلمانية ينص
من حولو وأن يكون واعيًا بتأثير الممارسات والسياسات الحكومية عميو كفرد وعمى األخرين والقضايا 

                                                           
عبد الوىاب حميد رشيد ، التحول الديمقراطي في العراق ـ المواريث التاريخية واألسس الثقافية والمحددات الخارجية ، (  6)

 . 324، ص 3001مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
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عات سياسية مع محيط أوسع كمجتمع وأن يكون أكثر مياًل لمحوار والمناقشة مع اآلخرين في موضو 
بغالف  ومغمفاً  اً ع ال أن يكون منغمقالتأثير في المحيط الواسويكون مستعدًا وواثقًا من  من الناس

الحزبية ومتعصبًا فكريًا لرأي ىذا الحزب أو غيره وىو ما نجده اليوم عمى مستوى قاعدة الكثير من 
اب بسبب ممارسات ىذه الكتل والجنوح عن لغة الحوار والثقافة و الكتل البرلمانية في مجمس الن

الثقافية لمتعامل مع بقية الكتل المرىونة والمدعومة بأفكار وفرضيات  المفتوحة ووضع الحواجز
وىو ما أوجد لنا ثقافات فرعية  (6)خاطئة خضعت لمتحميل يراد بيا البقاء في ىذه الحمقات الضيقة 

بينت عمى أساس االختالفات الحزبية القائمة عمى فرضيات اإلكراه والخاضعة لمنطمقات فكرية 
الذي يفترض أن تنمو عممية البناء الديمقراطي لمثقافة داخل المجتمع العراقي متعصبة في الوقت 

وترفع قيم الحوار والتسامح الفكري والسياسي وتشجيع قيم اإلنتماء والمواطنة وأن تكون ىي األدوات 
شكل العممية السياسية مى أساس اتفاق أبناء المجتمع لالسياسي الذي يبنى عاألساسية لبناء المجتمع 

 بالتزام النخب البرلمانية الحاكمة بقراراتيا لتحقيق أىداف عامة تتجاوز المصالح الفرعية . 
أن ىذه المسببات جعمت القرارات السياسية لمكتل وانعكاسًا لحالة التناقض واالختالف وتركت 
بصماتيا في نوعية ىذه القرارات خاصة وأن المجان التي كمفت بالكشف عن مؤىالت الكتل 

مانية كشفت عن ضعف كبير في المؤىالت العممية ألعضاء ىذه الكتل المسؤولين عن صناعة البرل
القرارات داخل البرلمان وىو ما يعمق من حالة األزمة في اتخاذ ىذه القرارات عبر عممية التأخير 

 والمماطمة .
  

 أنعدام الثقة بين الكتل البرلمانية : .4

 3002لثقة فيما بينيا والتي ابتدأت قبل مرحمة االنتخابات شيدت الكتل البرلمانية حالة من تراجع ا
لتأتي االنتخابات وتفرض أزمات معقدة الزال المجتمع يعاني من أثارىا حتى اآلن ، وىذا ما دفع 

كومات حستورا ( لمتعبير عن انعدام الثقة ما بين الممبعوث األمم المتحدة في العراق ) دي 
التي ال  ةالطائفي الحقوق باعتباره من امل مع جوىر الديمقراطيةتعوالمكونات السياسية اآلخرى وال

ذا أرتأى البعض محاصرة مبدأ االنتخابا ت طائفيًا فيذا يعني تعني شيئًا أخر سوى االنتخابات وا 
 . (3)الديمقراطية في العراق  األعالن بموت

                                                           
ـ  2، ص 3002مركز الفجر لمدراسات والبحوث العراقية ، بغداد ، د. خميس البدري ، دولة األحزاب ، أوراق عراقية ، (  6)
1 . 
محمد منذر جالل ، إشكاليات التحول الديمقراطي وانعكاساتيا عمى الخطاب السياسي لألحزاب العراقية ، مصدر سابق ، (  3)

 . 20ص
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ج من النفق المظمم إال أننا أن الجميع ربما يتفق ظاىريًا عمى أن التحول المجتمعي ىو بوابة الخرو 
ال زلنا نشاىد بعض الكتل البرلمانية ال تؤمن بممارسات الكتل اآلخرى بل ونجدىا تعارض أي 
تصرف أو مبادرة يقدم عمييا الطرف األخر ، األمر الذي ولد وال يزال يولد حالة ن التشتت الفكري 

رلمان وبالتالي تعزيز ألزمة اتخاذىا الذي ينعكس في القرارات التي تخضع لمتصويت عمييا داخل الب
 بصيغتيا النيائية .

  

 
  ثالثاا / دراسة لحالت أزمة اتخاذ القرار

 
 3002الواقع العراقي ، فمنذ بدء المسار الديمقراطي بعد عام تمثل ظاىرة األزمة إحدى مؤشرات 

ياسي الجديد وتجسد القرارات وىذه الظاىرة تتوالى متخذة صورًا عدة مشخصة إشكاليات يحفل بيا البناء الس
األزمات التي تعاني من عدم االنفراج التي يتم التصويت عمييا في البرلمان العراقي تمييدا إلقرارىا أحد ىذه 

الدائم ، فالجدل الدائم بين القوى السياسية الممثمة في البرلمان يعكس بدرجة كبيرة اختالفًا بينًا في رؤية 
ىذه القرارات والنتائج المترتبة عمييا ، وألجل التأكيد عمى ذلك تم اختيار  وتصور ىذه القوى حول طبيعة

الكتل مخاض عسير ومناقشات حادة وصمت حد الخالفات بين بعد عينة من ىذه القرارات التي ولدت 
 عمييا . البرلمانية من أجل التصويت

 
 قانون العفو العام :  .1

طاء الفرصة لممعتقمين والسجناء بالعودة واالنخراط ألع 3003لسنة  64صدر قانون العفو العام رقم 
م مختمفة في المجتمع بعد إن حكم عمييم بالسجن لممارسة أعمال مخالفة يعاقب عمييا القانون بأحكا

، وقد أخذت عممية النقاش قبل إصدار القانون فترة طويمة داخل البرلمان بسبب عدم التوافق بين 
الكتل السياسية الممثمة في البرلمان في التوصل إلى اتفاق نيائي حول عممية تشريعو ، فيناك 

كافة أنواعو بعض الكتل أشارت إلى أن القانون من الممكن أن يساىم في تزايد حاالت الفساد ب
خاصة وأنو يشمل المدانيين بقضايا الفساد بعممية ألفراج والعفو في الوقت الذي ينبغي وضع شروط 

 لشموليم بالعفو كأن يعيدوا لمدولة ما حصموا عميو من أموال بطرق غير مشروعة .
 بضرورة اإلسراع في تشريع القانون في البرلمان لوجود الكثير منوىنالك كتل آخرى طالبت 

القانون ، وفي ىذا الصدد  ت دون ارتكابيم أي جرم يعاقب عميوالمعتقمين الذين أدخموا في المعتقال
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التصويت لمشروع القانون بسبب وجود  إلسالمي الممثمين في البرلمان عميوشدد أعضاء الحزب ا
ات الكثير من األبرياء في السجون أتيموا بمختمف التيم التي دبرت ولفقت ليم من قبل القو 

ذلك من خالل منيا مادية وطائفية .... الخ ، وكاألميركية وقوات الشرطة تحت دوافع عديدة 
تي تطال في األغمب المداىمات العشوائية لممنازل لمبحث عن مطموبين من قبل أجيزة الدولة ال

 . فترات التحقيق الطويمة األمد في بقاءىم في السجون فترات زمنية طويمة األبرياء التي تساىم
أن أختالف وجيات النظر المبررة والغير مبررة حول عممية التصويت لمشروع القانون داخل 
البرلمان ساىم كثيرًا في تأخير تشريع القانون وعكس في الجانب األخر أزمة اتخاذ القرار في 

 البرلمان بإنسيابية ووضوح .
    

  قانون انتخابات مجالس المحافظات : .2

الذي منحت بموجبو مجالس  3003لسنة  36الس المحافظات رقم صدر قانون انتخابات مج
المحافظات صالحيات إدارية ومالية واسعة ونظمت بموجبو العالقة بين المركز والمحافظات بشكل 

إال  3003قانوني ، وقد كان الموعد المقرر إلجراء انتخابات مجالس المحافظات في تشرين األول 
لمانية في مجمس النواب لمتصويت عميو أدى إلى قيام المفوضية العميا أن عدم االتفاق بين الكتل البر 

 كافة متطمبات العممية االنتخابية .  إلستكمال 3004/  6/  26تأجيميا إلى المستقمة لالنتخابات ب
لقد أثار القانون قبل إقراره في مجمس النواب نقاشات وخالفات حادة بين الكتل السياسية وخصوصًا 

( من القانون  32ردستاني وبعض أعضاء االئتالف اإلسالمي الموحد حول المادة ) التحالف الك
بين المكونات الرئيسية فييا ) عرب ، كرد ، تركمان (   الخاصة بتصفية كركوك وتقاسم السمطات

، حيث صرح مسعود البرزاني رئيس إقميم كردستان % لممسيحيين  2% لكل مكون و  23بنسبة 
ر ( من الدستور لم تمت بإنتياء مدة نفاذىا ومن يص 620)) أن المادة )  3003/  2/  62بتاريخ 

أيضًا وعندىا يستوجب عمييم تجزئة العراق (( وأكد في ذات  عمى ذلك فأن الدستور يجب إن يموت
الوقت عمى كردستانية كركوك وبذلك تحولت أزمة كركوك إلى أزمة سياسية وقومية بين العرب 

 . (6)نت أزمة وطنية اد بعد أن كر واألك

                                                           

   بوزارة بما فييا المناصب السيادية الثالث ) المقصود بالسمطات : جميع الدوائر التابعة لمدولة األمنية والمدنية المرتبطة
 رئيس المجمس ، المحافظ ، نائب المحافظ ( .

 . 3003/  4/  4د. عماد الدين الجبوري ، نفط كركوك يحرق القضية الكردية ، شبكة البصرة (  6)
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من جانب أخر أصدرت حكومة كردستان بيانًا حددت فيو موقفيا الرافض من تمرير القانون 
السياسية ،   واعتبرت تمريره من قبل مجمس النواب العراقي مخالفة دستورية وتيديد خطر لمعممية 

ينعش فكرة تشكيل حيث مرر القانون دون مشاركة قائمة التحالف الكردستاني ، في الوقت الذي 
عدة أقاليم في البالد كتاًل آخرى تسعى لجعل القانون تمييدًا لمشروع الفيدرالية الذي تصبو إلى 

 تحقيقو وخاصة المناطق الجنوبية .
واالختالف بين الكتل السياسية الممثمة في البرلمان العراقي يجعل من القرارات أن ىذا التناقض 

قرارىا موضع الشك في التطبيق وبالتالي فأن ىنالك أزمة والقوانين التي يتم التصويت عم ييا وا 
حقيقية تتكرر مشاىدىا في كل تشريع تجتمع عميو الكتل البرلمانية في مجمس النواب إلكمال 

 إجراءاتو وىو ما يعكس من جانب أخر األزمة في اتخاذ القرار بشكل دائم في البرلمان العراقي .
 

 ـ األميركية : اإلتفاقية األمنية العراقية .3

أكدت حالة النقاش التي شيدتيا الساحة العراقية بين أغمبية الكتل السياسية في البرلمان العراقي 
وممثمي اإلدارة األميركية حول اإلتفاقية األمنية المقترحة بين البمدين أن واشنطن حاولت بالقوة 

ميركي ) روبرت غنيس ( محذرًا فرضيا عمى الحكومة العراقية خاصة بعد تيديدات وزير الدفاع األ
 من العواقب الوخيمة أن لم تقم الحكومة العراقية بالموافقة عمييا .

لقد تباينت مواقف الكتل البرلمانية في التصويت عمى اإلتفاقية رغم الضغط األميركي الذي مورس 
في حين لم تعمن  بشدة عمى أعضاء البرلمان ، فقد أبدت كتمة األكراد توقيع اإلتفاقية بكل تفاصيميا

رفضيم بصراحة أطراف آخرى في االئتالف العراقي رأييا بشكل صريح وحتى رجال الدين لم يعمنوا 
لإلتفاقية فمنيم من ترك ىذا األمر لمبرلمان باعتباره الممثل إلرادة الشعب ، أما التيار الصدري فيو 

ل المسيرة التي شارك فييا أكثر الكيان السياسي الوحيد الذي أعمن صراحة رفضو لإلتفاقية من خال
 من مميون مواطن .

خذتيا الكتل البرلمانية عززت من حالة التذبذب في التصويت عمى قرار ىذه المواقف التي ات
اإلتفاقية األمنية وعكست حالة األزمة خاصة بعد أن اشتدت حالة النقاش والخالف بين الكتل 

وصل الخالف إلى حد الشجار بين رئيس مجمس وأعضاء البرلمان داخل قائمة مجمس النواب بل 
بأسم التيار الصدري داخل البرلمان أحمد المسعودي وتعرض األخير إلى الضرب النواب والمتحدث 

من قبل حماية رئيس مجمس النواب نتيجة اعتراضو عمى إدارة الجمسة ومنعو من إبداء وجية نظر 
يما بعد تحت ضغوط اإلدارة األميركية التي منحتيا كتمتو بمشروع اإلتفاقية التي تم التصويت عمييا ف
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إنتدابًا جديدًا وبثوب جديد ولتعكس صورة من انصياع أعضاء البرلمان ليذه الضغوط من جانب 
 واشتداد األزمة في اتخاذ القرار داخل البرلمان من جانب أخر .

    

 قانون النفط والغاز : .4

 يزال قيد المناقشة والتعديل بسبب تضمين مواده طرح موضوع قانون النفط والغاز منذ عامين وال
 الكثير من األمور التي ال تيدف إلى خدمة الشعب وتبدد أىم ثروة من ثرواتو الطبيعية .

ير والتصدير واالستثمار مسودة ىذا القانون الذي ينظم عمميات االستكشاف واالستخراج والتكر 
شعبية وأغمبية القوى واألحزاب السياسية والكتل القد أثارت جداًل واسعًا بين األوساط الخارجي 

، خصوصًا وأن المسؤول فعاًل عن إدارة ىذا القطاع ( 6)البرلمانية في مجمس النواب وخبراء النفط 
أن تتولى وزارة النفط رسم السياسة وتحمل مسؤولية الحيوي غير معروف ، ومن المفروض 

ختمف إال أن الوضع في العراق اليوم ي عقود معياالمفاوضات مع شركات النفط العالمية وتوقيع ال
عن ذلك كميًا ، وربما الفوضى التي تمر بيا الصناعة النفطية العراقية خير دليل عمى ذلك ، فعندما 
تتفق الحكومة مع أطراف دولية لبيع كميات معينة من النفط الخام أو الغاز الطبيعي ليا ، تقوم 

التعاقد مع شركات آخرى حول الكميات ذاتيا من الحكومة ب عات المحمية من دون عممبعض الجما
 النفط الخام والغاز الطبيعي .

ىذا المستوى من عدم االنضباط في تبديد الثروات فأن اتخاذ يعة الحال عندما تصل الحالة إلى بطب
ات القرارات في المجال النفطي تصبح غاية من الصعوبة وما يزيد األمر تعقيدًا خضوع ىذه القرار 

مكانية التصويت عمى البنود والفقرات التي تخدم مصالحيا وتعزز موقفيا  ألىواء الكتل البرلمانية وا 
بين الكتل اآلخرى ، فحكومة كردستان العراق فسرت بنود الدستور المتعمقة بالسياسة النفطية والتي 

م الحكومة أو ( اتفاقًا مع شركات دولية دون عم 33يكتنفيا الغموض بحسب أىوائيا ووقعت ) 
الضغط  دائمي ، وىو ما يجعل أعضاء البرلمان من الكتل الممثمة لحكومة كردستان( 3)موافقتيا 

لمتصويت عمى مسودة قانون النفط والغاز الذي ال يزال يعرض عمى مجمس النواب ، ومن المتوقع 
من (  620ة ) أن يصاحب موافقة مجمس النواب عمى القانون تعزيز مطالبة األكراد تطبيق الماد

الدستور المتعمقة بقضية ضم كركوك إلى أقميم كردستان وىو ما يعزز المكانة المالية ليذا األقميم 
 كون محافظة كركوك تحتوي عمى كميات كبيرة من الحقول النفطية .

                                                           
 . 3003ي ، قطاع النفط العراقي وفوضى المسؤوليات ، جريدة دار الحياة ، وليد خدور (  6)
 . 2، ص 3002مستقبل الثروة النفطية في العراق ، المركز العراقي لمدراسات االستراتيجية ، العدد األول ، (  3)
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أن ىذه المواقف السياسية المتباينة لمكتل السياسية لمبرلمان تظير فقدان الثقة الشبو التام بين 
ئفية النفطية انون قنبمة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة وتعزز من الطمن ىذا القا مكونات قد يجعلال

، فقد تتحول أية مشكمة بين كتمتين سياسيتين في باب االستثمار إلى معركة تدور رحاىا عمى 
اني من أزمة جغرافية األبار النفطية وليذا فأن إقرار قانون النفط والغاز داخل البرلمان العراقي يع

 من اتخاذه طالما أن النوايا غير مستقرة بين الكتل البرلمانية .
  

 انتخاب رئيس مجمس النواب الجديد : .5

أنتخب محمود المشيداني ـ مرشح مجمس الحوار الوطني ـ لرئاسة مجمس النواب العراقي بعد 
ت مجمس النواب امتعاضًا مناقشات واختالفات بين الكتل السياسية ، وقد أثارت عممية قيادتو لجمسا

دفعت حالة الفوضى وعدم االلتزام بتعميمات جمسات مجمس لكثير من النواب في البرلمان وبالمقابل 
النواب من قبل الكتل البرلمانية رئيس مجمس النواب لمتيديد أكثر من مرة بترك العمل في البرلمان ، 

أعضاء ورئيس مجمس النواب قررت الكتل النيابية في العالقة المتبادلة بين ونظرًا لغرابة حالة التوتر 
التصويت عمى استقالة رئيس مجمس النواب ، وبالفعل صوت أعضاء مجمس النواب عمى استقالة 
المشيداني وتنحى عن رئاسة جمسات البرلمان العراقي ومنذ ذلك الحين بدأت الخالفات من جديد 

رئيس مجمس النواب المستقيل ، فمجمس الحوار  بين الكتل البرلمانية ألختيار البديل المناسب عن
األحق بيذا االستحقاق من باقي الكتل  عمى أن يكون المرشح من قائمتو باعتباره يصر الوطني

إعادة رئيس مجمس النواب السابق لرئاسة البرلمان ،  حين طمبت كتمة التيار الصدري البرلمانية في
المنصب ، وطمبت كتل آخرى ترشيح مجموعة من أما جبية التوافق فقدمت مرشحيا لتولي ىذا 

األسماء البديمة وأقترحت عقد جمسات من أجل التصويت ألختيار البديل المناسب وعمى الرغم من 
عقد مثل ىذه الجمسات إال أنيا أوجمت ألكثر من مرة بسبب تزايد حالة االختالف وعدم التوافق بين 

برلمان في اتخاذ القرار لحالة اإلحراج في عدم قدرة ال الكتل البرلمانية الختيار البديل وتالفياً 
فقت الكتل البرلمانية عمى تأجيل عممية التصويت الختيار رئيس مجمس النواب الجديد المناسب أت

 . 3004/  6/  26إلى ما بعد اإلنتياء من انتخابات مجالس المحافظات في 
ىوية رئيس مجمس النواب الجديد يفاقم من واالختالف بين أعضاء البرلمان لتحديد إن ىذا التوتر 

عممية اتخاذ القرار داخل البرلمان ويعكس إحالل المصالح الذاتية لمكتل السياسية التي تسعى 
لتحقيقيا عمى حساب المصمحة الوطنية التي ال يبالي فييا أغمب أعضاء البرلمان الممثمين إلرادة 

د في اختيار رئيس مجمس النواب ما دامت عممية الشعب ، وربما سيحكم المستقبل حالة من التعقي
 الخالف مستمرة بين الكتل السياسية داخل البرلمان .



13                                                                                                أزمة اتخاذ القرار في البرلمان العراقي 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الخاتمة

أصبح معروفًا لدى الجميع أن الكتل السياسية الممثمة داخل البرلمان العراقي قد عززت من حالة 
قضات وعدم التوافق فيما بينيا حول القضايا التي االنقسام والعزلة بين أبناء الوطن الواحد فالخالفات والتنا

تيم المصمحة الوطنية تترجم وتنحرف دائمًا باتجاه تحقيق مصالحيا الذاتية التي تسعى من وراءىا لتعزيز 
نفوذىا وسيطرتيا عمى القرارات المركزية مستندة بذلك عمى التأثيرات الخارجية المتمثمة بواقع االحتالل 

لجوار ، وىذا ما ينعكس باستمرار في إدامة التنافس بين الكتل السياسية وتأثيره الواضح ومصالحيا مع دول ا
في كل القوانين والقرارات التي كانت تناقش في مجمس النواب لموصول إلى صيغ نيائية يتم التصويت عمييا 

. 
صبحت ىذه تبعًا لذلك أصبحت ىنالك أزمة مستمرة في عممية اتخاذ القرار داخل مجمس النواب وأ

القرارات تتعرض لمخاض عسير قبل التصويت عمييا ، ولعل مشروع قانون الموازنة الذي يمثل مطمب ميم 
% عمى أن  62% ( إال أنيا أصبحت  32لكتمة التحالف الكردستاني والذي حدد نسبة إقميم كردستان بـ ) 

الف العراقي الذي يحدد العالقة وقانون مجالس المحافظات مطمب االئت 3004يتم النظر فييا في موازنة 
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بين المركز والمحافظات وقانون العفو العام مطمب جبية التوافق الذي كان شرطًا لعودتيا إلى الحكومة بعد 
، ىذه المشاريع الثالثة لو عرضت لمتصويت عمييا بشكل منفرد لما حصمت  3002انسحابيا في أب / 

لكتل المذكورة مصمحة في إقرارىا ية واحدة ألن لكل كتمة من اعمى األغمبية إال أنيا جمعت في جمسة برلمان
أن كل طرف قد حقق النصاب القانوني لتشريع القوانين الثالثة ، وىذا يدل عمى أن عممية اتخاذ القرار و 

 في البرلمان العراقي . لبرلمانية الممثمةتعاني من وجود أزمة ثقة بين الكتل ا
 

 
 
 
 
 
 

 
 الستنتاجات

قبل الكتل البرلمانية ألي مشروع وطني يتم التعامل معو داخل البرلمان عمى أساس  التصويت من .1
 ما تحققو من مصمحة ذاتية لكل كتمة دون مراعاة المصمحة الوطنية .

أثبتت القرارات والقوانين التي تم التصويت عمييا داخل البرلمان حاجة البرلمانيين إلى مزيد من  .2
 لثقة المعدومة بين الكتل البرلمانية .الوعي السياسي وزيادة أواصر ا

أعطت الخالفات وعدم التوافق بين الكتل السياسية الممثمة في البرلمان مؤشرات لفئات الشعب أن  .3
 ممثمييم الذين تم انتخابيم في البرلمان غير جديرين في التعبير عن رغباتيم وطموحاتيم .

 
 التوصيات

مبرلمان الحالي أكثر وعيًا لخطورة المرحمة الحالية وضعف ينبغي أن تكون الكتل السياسية المكونة ل .1
 التوازن الطائفي الذي ما تزال تتمسك بو .

التزام الكتل البرلمانية بدورىا التشريعي وسعييا إلى تعزيز قوة البرلمان لموازنة قوة الحكومة ، إذ أن  .2
 ا .العراق بحاجة إلى سمطة تقيد عمل الحكومة وتراقب عمميا وتصحح أخطاءى
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ينبغي أن تكتفي الكتل البرلمانية بالمشاركة في الرقابة البرلمانية عمى الحكومة وتبتعد عن المشاركة  .3
 في الحكومة بوزراء وتفعيل عمل المجان البرلمانية عمى عمل الوزراء .
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