
 1 

 العراقي البرلماني 

  : اعداد
 جمال شاكر الخطیب

  
  خلفیة 

حیث  ١٩٥٣في العهد الملكي تم تشكیل اول برلمان بعد اتمام الدستور الملكي في العراق عام 
قام نوري السعید بحل هذا  ،و ١٩٥٣كانون الثاني  ١٧عقدت اول انتخابات نیابیة في العراق 

. مام العراق الى حلف بغدادضمن القرار المثیر للجدل بان البرلمان نتیجة الفوضى و الجدل الناتجة
ولكنها كانت زائفة في نظر المراقبین السیاسیین حیث  ١٩٥٤نظمت انتخابات برلمانیة ثانیة عام ثم 

حل هذا البرلمان عند قیام  ، وقد تممنع رئیس الوزراء نوري السعید خصومه السیاسیین من األشتراك
عهد الرئیس العراقي السابق  وفي.الذي اطاح بالملكیة في العراق ١٩٥٨عام  انقالب عبد الكریم قاسم

 ١٩٨٠صدام حسین نظمت انتخابات لتشكیل البرلمان العراقي الذي سمى بالمجلس الوطني عام 
ویرى المؤرخون  ، غیر ان كل االعضاء كانوا من حزب واحد اال وهو حزب البعث العربي االشتراكي

بعد األطاحة بالرئیس ، و صوریا ولم تكن له القدرة على اتخاذ قرارات مهمة ان ذلك البرلمان كان
على مسودة دستور مؤقت  ٢٠٠٤وقع مجلس الحكم في العراق في اذار  ٢٠٠٣صدام حسین في 

حیث  ٢٠٠٥نص على ان یجرى انتخاب مجلس النواب العراقي في فترة ال تتجاوز نهایة شهر ینایر 
،وقد وافق علیه الشعب العراقي في استفتاء عام والذيالعراقي الدائم  المجلس بصیاغة الدستور قام
   . ٢٠٠٥اذار  ١٦مجلس النواب في ل جلسةاول  تعقد

  والنظام البرلماني الدستور الجدید
جمهوریة العراق دولة اتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة، نظام الحكم فیها جمهوري نیابي 

الدستور ضامن لوحدة العراق، هذه هي المادة االولى التي استهل بها دیمقراطي، وهذا ) برلماني(
  .الدستور العراقي
مع بعض االختالفات، وجوهر هذا ) وفق المدرسة البریطانیة( جاء ان النظام البرلمانيومن الواضح 

یة النظام یعتمد صیغة الوزارة المنبثقة عن الكتلة االكبر في المجلس التشریعي التي تتولى مسؤول
، ومع ذلك فان )یملك وال یحكم(السلطة التنفیذیة الفعلیة مع وجود منصب رئاسة الدولة وفق قاعدة 

االن غیر متحقق، وال یعرف على حتى  في دستوره مازال) الفدرالیة(النظام الجدید الذي اعتمد صیغة 
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و تخف تبعا للوضع أ وجه الدقة كیف یمكن تنفیذ هذا الدستور وهو مازال یواجه بمعارضة قویة تتزاید
ان الواقع الفعلي للنظام السیاسي في العراق حالیا هو نظام سیاسي  یرى محللون و.السیاسي العام

ما ورد في الدستور، وهذا یترك الواقع  لبعض االعتراضات على بشكل كامل  غیر واضح المعالم
فكار السائدة لدى االحزاب السیاسي الذي یعیشه العراق بین نظریات وایدیولوجیات تخضع لطبیعة اال

والحركات الحاكمة، مما جعل العراق ساحة للتناقضات السیاسیة واالراء المتباینة، كل حسب المبادئ 
التي یؤمن بها، لذلك جاء الدستور لیحدد بدقة طبیعة هذا النظام ویحسم المشاكل السیاسیة القائمة 

  .ستورحیث ان هذا النظام حدده الشعب في استفتائه على الد
  السلطة التشریعیة

السلطة التشریعیة، وتتولى الرقابة على عمل السلطة بمثابة الجمعیة الوطنیة العراقیة هي تعتبر 
  التنفیذیة 

، وتنتخب طبقًا لقانون االنتخابات وقانون األحزاب السیاسیة  ٢٧٥تتألف الجمعیة الوطنیة من و  عضوًا
ال تقل نسبة تمثیل النساء في ، بحیث راقي كافةوذلك لتحقیق تمثیل عادل لمكونات المجتمع الع

   %.٢٥الجمعیة عن 
ومن المهامالمناطة بها كتابة الدستور الدائم للعراق وانتخاب رئیس الدولة ونائبیه وسن القوانین التي 

،و  یذكر بأنه یتم انتخاب  شراف على استفتاء الدستور وكذلك تنظیم االنتخابات اال ستحكم البالد، و
ة الوطنیة ضمن نظام الدائرة االنتخابیة الواحدة حسب نظام التمثیل النسبي الذي یحدد عدد الجمعی

المقاعد في الجمعیة الوطنیة االنتقالیة التي یفوز بها كل كیان سیاسي، فإذا حصل كیان سیاسي على 
 تقریبًا من%) ٢٠(من مجموع األصوات الصالحة مثًال فإن مرشحیه سیشكلون ما نسبته %) ٢١(

، وبالتالي فإن أول ) ٢٧٥(مقعدًا من ) ٥٥(أعضاء الجمعیة الوطنیة االنتقالیة أو ما یقارب  مقعدًا
مرشحًا على قائمة ذلك الكیان لسیاسي الموافق علیها سابقًا سیمنحون مقاعد في الجمعیة ) ٥٥(

  .الوطنیة ویصبحون أعضاء فیها
  

  رئاسة الجمعیة
ة أكبر األعضاء سنًا من الحاضرین وتنحصر مهمته في یرأس الجلسة األولى الجتماعات الجمعی

جراء انتخابات رئیس الجمعیة ونائبیه ٕ یعلن ،إذ  )٥(المادة رقم  ، كماجاء فيإدارة الجلسة األولى وا
یعلن الرئیس المؤقت نتیجة  ، ثم الرئیس المؤقت فتح باب الترشیح لمناصب رئیس الجمعیة ونائبیه

تتكون هیأة رئاسة  ،وه إلى تبوؤ المكان المخصص لهیأة الرئاسةاالقتراع ویدعو الرئیس ونائبی



 3 

یصبح رئیسًا للجمعیة الوطنیة، من یحصل على أكثر األصوات ، و الجمعیة من رئیس الجمعیة ونائبیه
لذلك المنصب، ثم یلیه النائب األول في عدد األصوات ، وثم النائب الثاني یلي األول في عدد 

  )٨(قم المادة ر  كما في - األصوات
  الرئاسة  مهام هیئة

تنظیم جدول األعمال لكل جلسة من جلسات الجمعیة : بناط بهیئة الرئاسة عدد من المهام منها 
وتبلیغ األعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مع المشاریع والمقترحات والتقاریر 

المقدمة من الحكومة التي أنهت  الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولویة إدراج مشروعات القوانین
اللجان المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجاریة قبل یومین في األقل من عقد الجلسة 

د اخر دَ ُ   .ما لم ینص قانون إدارة الدولة على م
وضع القواعد الخاصة بتنظیم ، و تصدیق محضر الجلسة السابقة للجمعیة الوطنیة ومن مهامها أیضا

  .المحاضر
اعداد خطة عمل ،و البت بتنازع االختصاصات بین اللجان فیما یتعلق بالقضایا المحالة إلیها وكذلك

تقریر وتعدیل الهیكل التنظیمي لدیوان الجمعیة ورسم السیاسة و .للجمعیة ومتابعة تنفیذها بعد إقرارها
تكلیف إحدى اللجان  و.یذهاتنظیم میزانیة الجمعیة السنویة واإلشراف على تنف و .إالداریة والمالیة لها

تنظیم عالقات الجمعیة مع مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ومن مهامها أیضا  .بدراسة موضوع معین
تنظیم عالقات الجمعیة بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقیقة والصدیقة و .والسلطة القضائیة

  .أعضاء الجمعیةتسمیة مقررین من بین  و.واالتحادات البرلمانیة التي ترتبط بها
  )١٠(المادة رقم كما جاء في . تستعین هیأة الرئاسة باللجان االختصاصیة وأخیرا

  
  الجمعیة جلسات  انعقاد

یكتمل نصاب انعقاد ، و تنعقد جلسات الجمعیة في بغداد ولها عقدها في أماكن أخرى عند االقتضاء
سیطة لعدد األعضاء الحاضرین، ما لم الجمعیة بحضور أكثریة أعضائها وتتخذ قراراتها باألغلبیة الب

ینص قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة على غیر ذلك أو في الحاالت التي تتطلب أغلبیة 
خاصة منصوص علیها في هذا النظام وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت معه 

نوني للحضور المنصوص علیه في المادة ال یجوز افتتاح الجلسة إال بحصول النصاب القا، و الرئیس
ل الرئیس افتتاحها نصف ساعة ، )  ١٥(  ذا تبین أن النصاب القانوني لم یكتمل أجّ ٕ من النظام، وا

جمعیة الوطنیة التستمر و .عقادهاالنفإذا لم یكتمل أیضًا یعلن الرئیس تأجیل الجلسة وتعیین موعد آخر 
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اد الجمعیة الوطنیة المنتخبة بموجب الدستور الدائم كما االنتقالیة في ممارسة أعمالها إلى حین انعق
  .١٦، ١٤،١٥المواد - ،نص علیه قانون إدارة الدولة

  
  صالحیات الرئیس

من أعضائها دعوتها لالنعقاد في جلسة غیر اعتیادیة على أن % ٢٠رئیس الجمعیة أو یحق ل
ئیس الجمعیة دعوتها لالنعقاد لر ، و یقتصر االجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة

في جلسة غیر اعتیادیة بناء على طلب من مجلس الرئاسة أو من رئیس مجلس الوزراء عند 
تكون جلسات الجمعیة علنیة إال إذا تطلبت الظروف غیر ذلك بطلب من الرئیس أو ، و الضرورة

من أعضائها % ٢٠باقتراح من رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الوزراء أو ممن ال یقل عن 
وفي هذه الحالة ال یحضر أحد الجلسة حتى من موظفي  ، وبموافقة الجمعیة بأغلبیة الحاضرین

  .الجمعیة ویقوم النائبان ومن ینسب من قبل هیأة الرئاسة بتنظیم المحضر
أیضا وللرئیس وحده  ، ال یجوز ألحد غیر رئیس الجمعیة مقاطعة المتكلم، وال إبداء أیة ملحوظة إلیهو 
أن یأمر ، وللرئیس )٣٦- ٣٦(المادة كما في حق في أن ینبه المتكلم في أیة لحظة أثناء كالمه ، ال

بحذف أي كالم یصدر من أحد األعضاء مخالفًا ألحكام هذا النظام من محضر الجلسة وعند 
  .االعتراض على ذلك یعرض األمر على الجمعیة، التي تصدر قرارها في هذا الشأن من دون مناقشة

  
  صاصات الجمعیةاخت

  ، االختصاص الدستوري و التشریعي والرقابي: هي  وتمارس الجمعیة ثالثة اختصاصات رئیسة
   :تمارس االختصاصات الدستوریة االمنصوص علیها في قانون إدارة الدولة العراقیة و 

جماع مجلس الرئاسة ٕ یؤدي  على أن ال، تعدیل قانون إدارة الدولة بأكثریة ثالثة أرباع األعضاء، وا
  .التعدیل إلى االنتقاص، بأي شكل من األشكال، من حقوق الشعب العراقي 

، انتخاب رئیس للدولة ونائبین له یشكلون مجلس الرئاسة، بقائمة واحدة أوبأغلبیة ثلثي األعضاء
للجمعیة صالحیة إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبیة ثالثة أرباع أصوات أعضائها و 

ة أو النزاهة، وفي حالة وجود شاغر في الرئاسة تنتخب الجمعیة الوطنیة، بثلثي أعضائها، لعدم الكفاء
  . بدیًال عنه لملء هذا الشاغر
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منح الثقة لرئیس الوزراء ومجلس الوزراء المختارین من مجلس الرئاسة، باألغلبیة المطلقة، قبل البدء 
ة رئیس الوزراء، خالل أسبوعین، تقوم وفي حالة إخفاق مجلس الرئاسة في تسمی ، بعملهم كحكومة

  . الجمعیة بتسمیته بأغلبیة الثلثین
وفي حالة سحب  ،وللجمعیة الحق في سحب الثقة من رئیس الوزراء أو الوزراء مجتمعین أو منفردین

الثقة من رئیس الوزراء تنحل الوزارة بأسرها وفي حالة التصویت بعدم الثقة بمثل الحالة أعاله أو 
زراء بأسره، یظل رئیس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصریف أعمال وزاراتهم مدة ال تزید بمجلس الو 

، إلى حین تشكیل مجلس الوزراء الجدید وفق المادة    . من قانون إدارة الدولة ٣٨عن ثالثین یومًا
رار النظر في قرار رئیس الوزراء بإقالة وزیر أو عددٍ من الوزراء، ولها أن توافق على هذا الق

  . باألغلبیة المطلقة ألعضائها
المصادقة، باألغلبیة البسیطة ألعضائهاالحاضرین، على قرار مجلس الوزراء بتعیین المدیر العام 

. لدائرة االستخبارات العامة وكذلك كبار الضباط في القوات المسلحة العراقیة من رتبة عمید فما فوق 
  . لعراق بطلب من مجلس الرئاسةإرسال قوات مسلحة إلى خارج اومن صالحیاتها 

صدار القانون بالمصادقة علیها بعد تقدیم توصیة من مجلس  و ٕ إبرام المعاهدات واالتفاقیات الدولیة وا
  . الرئاسة بشأنها

  
   تشریع القوانین

  ،إصدار النظام الداخلي الخاص بهاوتمارس الجمعیة صالحیات في إطار تشریع القوانین مثل 
ذي یعالج استبدال أعضائها في حالة االستقالة أو اإلقالة أو الوفاة أو فقدان تشریع القانون ال و

النظر في مشاریع القوانین المقترحة من مجلس الوزراء بما في ذلك  ،وكذلكالعضویة ألي سبب آخر
  .مشاریع قوانین المیزانیة

ولها أیضا  ،انیة العامةوتختص أیضًا بإجراء المناقلة بین أبواب المیزانیة وتخفیض مجمل مبالغ المیز 
وضع میزانیة مستقلة ، ،و أن تقترح على مجلس الوزراء زیادة إجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة

النظر في مشاریع القوانین المقترحة من قبل أعضاء الجمعیة الوطنیة على ، إضافة الىووافیة للقضاء
  .النظام الداخلي 

صادر منها من قبل مجلس الرئاسة خالل خمسة عشر للجمعیة الوطنیة في حالة نقض التشریع الو 
ّ التشریع مجددًا بأغلبیة الثلثین غیر قابل للنقض خالل مدة ال  عادته، أن تقر ٕ یومًا من تاریخ التبلیغ وا

  .تتجاوز ثالثین یوماً 
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  العالقة مع السلطة التنفیذیة
  :عدة منهاصالحیات تتولى الجمعیة أعمال الرقابة على السلطة التنفیذیة، وتتضمن الرقابة 

استجواب أعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء بمن فیهم رئیس الوزراء وأي مسؤول : أوالً 
  . آخر في السلطة التنفیذیة

إجراء التحقیق مع أي من المسؤولین المشار إلیهم في أعاله بشأن أي واقعة ترى الجمعیة أن : ثانیاً 
  .المواطنین لها عالقة بالمصلحة العامة أو حقوق 

طلب المعلومات من أي جهة رسمیة، بشأن أي موضوع یتعلق بالصالحیات المقررة أو كیفیة : ثالثاً 
  .تنفیذ القوانین أو تطبیقها من قبل هیئات السلطة التنفیذیة

طلب حضور أي شخص أمامها لإلدالء بشهادة أو توضیح موقف أو بیان معلومات بشأن أي : رابعاً 
  .أمام الجمعیة الوطنیة ومدار بحث من قبلها موضوع كان معروضا

مشاركة واللعضو مجلس الوزراء حضور جلسات الجمعیة بناء على طلبه، وموافقة هیأة الرئاسة، و 
في المناقشات المتعلقة بشؤون وزارته، وله استصحاب كبار موظفي الوزارة لالستعانة بهم بإذن من 

  .الرئیس
  والبرلمان رئاسة الدولة

عیة الوطنیة اجتماعًا خاصًا لمناقشة ترشیح رئیس الجمهوریة ونائبیهِ ویتم الترشیح طبقًا تعقد الجم
یعلن رئیس الجمعیة  ، وحینهامن قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة) الفقرة أ/ ٣٦(للمادة 

  )٤٧(المادة  كما نصت-في الجلسة أسماء المرشحین لمنصب الرئیس ونائبیه
یؤدي فیها رئیس  وتعقد الجمعیة جلسة بعد إعالن نتیجة االقتراع على منصب رئاسة الجمهوریة،و 

من النظام أمام رئیس مجلس ) ٩(الجمهوریة و نائباه الیمین القانونیة المنصوص علیها في المادة 
  .القضاء

لقي رئیس الجمهوریة أمام الجمعیة الوطنیة في موعد یحدده على أن ال یتجاوز و  ُ عشرة أیام من ی
وللجمعیة عقد جلسة خاصة لمناقشة بیان رئیس  ، تاریخ انتخابه بیانًا یتضمن السیاسة العامة للدولة

  . الجمهوریة
یقدم رئیس مجلس الوزراء بیانا عن برنامج الوزارة في جلسة خاصة للجمعیة یحدد وبهذا الخصوص 

 ، یخ منح الثقة للحكومة من قبل الجمعیةموعدها باالتفاق معه خالل مدة ال تتجاوز أسبوعین من تأر 
عداد تقریر عنها  ٕ وتناقش الجمعیة بیان رئیس الوزراء ویحال هذا البیان إلى لجنة خاصة لدراسة وا
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برئاسة أحد نائبي رئیس الجمعیة مع مراعاة تمثیل الكتل السیاسیة في الجمعیة وتعقد جلسة خاصة 
  .وزراء مع من یتطلب األمر حضوره من الوزراءثانیة لمناقشة تقریر اللجنة وبحضور رئیس ال

  النواب والوزراء سـتجوابإ
  

أن یوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئیس مجلس الوزراء أو نوابه أو  في البرلمان  لكل عضو
الوزراء أو وكالء الوزراء أو غیرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطیة من خالل هیأة الرئاسة في 

ي تدخل في اختصاصهم، وذلك لالستفهام عن أمر ال یعلمه العضو، أو للتحقق شأن من الشؤون الت
ولهیأة ،من حصول واقعة وصل علمها إلیه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من األمور

  .الرئاسة تحدید طریقة اإلجابة، كما لها إحالته إلى الوزیر من خالل لجنة مختصة
لذي تكون اإلجابة عنه شفاهًا في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك تدرج هیأة الرئاسة السؤال او 

وال یجوز أن یتأخر الرد على السؤال  ، بعد أسبوع على األقل من تاریخ إبالغه إلى المسؤول المعني
وضوعات محالة إلى بمال یجوز أن تدرج بجدول األعمال األسئلة المرتبطة ، و أكثر من أسبوعین

أن یدرج للعضو الواحد أكثر  أیضا وال یجوز،أن تقدم اللجنة تقریرها إلى الجمعیة لجان الجمعیة، قبل
من سؤال في جلسة واحدة وتكون اإلجابة عن األسئلة بحسب ترتیب قیدها، على أن تكون لألسئلة 

  .المقدمة في موضوعات عاجلة أو التي تتعلق بمصالح المجتمع في مجموعه األولویة على غیرها
وجه السؤال من دون غیره أن یستوضح المسؤول المعني، وأن یعلق على إجابته  للعضو الذيو 

ومع ذلك فلرئیس الجمعیة، إذا كان السؤال متعلقًا بموضوع له أهمیة عامة أن ، بإیجاز مرة واحدة
یأذن، بحسب تقدیره، لرئیس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعلیق موجز أو 

  .جزة على اإلجابةمالحظات مو 
یجوز للعضو الرجوع عن سؤاله في أي وقت، وال یجوز تحویل السؤال إلى استجواب في ذات كما 

  .ویسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إلیه، الجلسة
یقدم طلب توجیه االستجواب كتابة إلى رئیس الجمعیة مبینًا فیه بصفة عامة یذكر أنه یجب أن 

بیانًا باألمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئیسة التي یتناولها االستجواب موضوع االستجواب و 
واألسباب التي یستند إلیها مقدم االستجواب، ووجه المخالفة الذي ینسبه إلى من وجه إلیه 

  .االستجواب، وما لدى المستجوب من أسانید تؤید ما ذهب إلیه
لفة للدستور أو القانون أو عبارات غیر الئقة، أو أن یكون وال یجوز أن یتضمن االستجواب أمورًا مخا

متعلقًا بأمور ال تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقدیمه مصلحة خاصة أو شخصیة 
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كما ال یجوز تقدیم طلب استجواب في موضوع سبق للجمعیة أن فصلت فیه ما لم تطرأ  ، للمستجوِب
  .وقائع جدیدة تسوغ ذلك

  
  ـحب الثقةاإلقالة وسـ

من % ٢٠یقدم طلب إقالة أحد أعضاء مجلس الرئاسة كتابة إلى رئیس الجمعیة موقعًا علیه من 
أعضاءها وال یجوز أن یقدم هذا الطلب إال بعد انتهاء الجمعیة من مناقشة استجواب موجه إلى من 

  .قدم طلب اإلقالة ضده
قدیمه إلیه بعد أن یتحقق من وجود یعرض الرئیس الطلب باقتراح اإلقالة على الجمعیة فور تثم 

مقدمي الطلب بالجلسة، ویؤذن بالكالم الثنین من مقدمي االقتراح، ثم تجري المناقشة في الطلب إذا 
  .ویجوز للجمعیة أن تؤجل المناقشة في الطلب إلى موعد تحدده ،رأت الجمعیة محًال لذلك

ة أیام على األقل من تأریخ انتهاء ال یجوز أن یصدر قرار الجمعیة في طلب اإلقالة قبل ثالثو 
  .المناقشة فیه، وتصدر الجمعیة قرارها باإلقالة بثالثة أرباع أصوات أعضائها

حق للجمعیة الوطنیة أن تصدر قرارها بإقالة اي من أعضاء مجلس الرئاسة، اذا ثبت لها عدم وی
  .لةمن قانون إدارة الدو ) ب/٣٦(توفر أحد الشروط المنصوص علیها في المادة 

یقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئیس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء كتابة الى رئیس الجمعیة و 
وال یجوز أن یقدم هذا الطلب إال بعد انتهاء الجمعیة من  ،من أعضاء الجمعیة% ٢٠موقعًا علیه 

  .مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه
تراح سحب الثقة على الجمعیة فور تقدیمه إلیه بعد أن یتحقق من الطلب باق بعرض الرئیس ویقوم

ویؤذن بالكالم الثنین من مقدمي االقتراح، ثم تجري المناقشة في  ،وجود مقدمي الطلب في الجلسة
، ویجوز للجمعیة أن تؤجل المناقشة في الطلب إلى موعد تحدده ،الطلب إذا رأت الجمعیة محًال لذلك

ار الجمعیة في طلب سحب الثقة قبل ثالثة أیام على األقل من تاریخ انتهاء وال یجوز أن یصدر قر 
كما نصت  ،وتصدر الجمعیة قرارها بسحب الثقة باألغلبیة البسیطة لعدد أعضائها ، المناقشة فیه
  )٦٩(المادة رقم 

 في حالة التصویت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره یظل رئیس الوزراء والوزراء في مناصبهمو 
، الى حین تشكیل مجلس الوزراء الجدید على وفق أحكام  لمزاولة أعمالهم مدة ال تزید عن ثالثین یومًا

  .من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة) ٣٨(المادة 
  



 9 

  اللجان في الجمعیة
ي تشكیلها ویراعى ف ،تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة تعقدها الجمعیة بعد انتخاب هیأة الرئاسة

  . رغبة العضو واختصاصه وخبرته بعد التداول مع ممثلي الكتل السیاسیة في الجمعیة
تعرض هیأة الرئاسة أسماء ،كما لكل عضو الحق بأن یرشح نفسه لعضویة إحدى اللجان ورئاستهاو 

المرشحین لكل لجنة من اللجان الدائمة على الجمعیة للتصویت علیها ویفوز بعضویة اللجنة من 
  .حصل على أكثر األصوات عدداً ی
تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من األعضاء ال یقل عددهم عن سبعة أعضاء وال یزید و 

  .على أحد عشر عضوًا ویستثنى من ذلك لجنة إعداد الدستور 
ابة كت: من إختصاصاتهاو  من أهم اللجان التي شكلت في البرلمان العراقيلجنة إعداد الدستور وتعتبر 

 ، واالستعانة بالفقهاء والخبراء القانونیین من داخل العراق وخارجهب  مسودة الدستور الدائم للعراق
  .عقد ندوات ولقاءات للتعریف بالعملیة الدستوریة والتشاور مع الجماهیر ومنظمات المجتمع المدني

لجنة  ،عالقات الوطنیةلجنة الحوار وال ،لجنة العالقات الخارجیة :لجنة وهي   ٢٧أما اللجان فهي
لجنة التربیة والتعلیم والثقافة  ،لجنة األمن والدفاع ،اللجنة المالیة،اللجنة االقتصادیة ،حقوق اإلنسان

لجنة المرحلین والمهجرین  ،لجنة الشكاوى، لجنة شؤون األقالیم والمحافظات ،اللجنة القانونیة،والفنون
لجنة  ،لجنة إحیاء األهوار وتطویرها ،واإلعمار لخدماتلجنة ا ،لجنة الزراعة واألریاف ،والمغتربین

 ،لجنة ضحایا النظام السابق ،لجنة الشهداء والسجناء السیاسیین ، لجنة الشباب والریاضة ،النزاهة
لجنة  ، لجنة البیئة ،لجنة المرأة واألسرة والطفولة،لجنة اجتثاث البعث ،لجنة المیاه ،لجنة الصحة

  .لجنة العشائر، لجنة ضحایا االحتالل واإلرهاب ،.لجنة شؤون األعضاء ،مؤسسات المجتمع المدني
  إجتماع اللجان

یكتمل النصاب و  ،تجتمع اللجان بناء على طلب من رئیسها وتتم دعوة األعضاء عن طریق المقرر
في اجتماعات اللجان بحضور أكثریة عدد أعضائها على أن یكون الرئیس والمقرر من بینهم، وتتخذ 

للجنة دعوة أي عضو من أعضاء الجمعیة إلبداء الرأي في القضایا المعروضة و .ها باألغلبیةقرارات
علیها وال یحق له التصویت ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبیر أو مختص من غیر 

  .أعضاء الجمعیة لالستئناس برأیهم
د موافقة رئیسها وله أن لكل عضو من أعضاء الجمعیة الحق في حضور اجتماعات أیة لجنة بعو 

  .یبدي رأیه دون االشتراك في التصویت
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یجوز دعوة أعضاء في مجلس الوزراء أو من هو بدرجة وزیر عند اقتضاء الحاجة من رئیس و 
الجمعیة عن طریق رئیس مجلس الوزراء وذلك لحضور اجتماعات اللجان خالل خمسة أیام من 

حد موظفي الدولة لحضور اجتماعاتها عن طریق الوزیر لرئیس اللجنة دعوة أ و.تاریخ تسلمه الدعوة
  .المختص

تتم دعوة أصحاب الدرجات الخاصة عن طریق رئیس الجمعیة أو أحد نوابه عن طریق الوزیر و 
للجان الدائمة الطلب عن طریق أحد نواب الرئیس من دوائر الدولة والمنظمات ، و المختص

ولها االستعانة بالخبراء بعد تحدید الحاجة . تي تحتاج إلیهاالجماهیریة والمهنیة تزویدها بالمعلومات ال
  .وأجورهم باالتفاق مع هیأة الرائاسة

ً على و  یتم تشكیل اللجان المؤقتة ولجان التحقیق بموافقة أغلبیة عدد الحاضرین في الجمعیة بناء
  .من األعضاء% ٢٠اقتراح من هیأة الرئاسة أو من 

  مشروعات القوانیین
حات في مشروعات القوانیین من أعضاء الجمعیة إلى رئیسها مصوغة في مواد ومرفقًا بها تقدم االقترا

مذكرة إیضاحیة تتضمن تحدید نصوص الدستور المتعلقة باالقتراح والمبادئ األساسیة التي یقوم 
  .علیها واألهداف التي یحققها

ستوریة أو القانونیة ، بعد عرضه لرئیس الجمعیة أن یبلغ مقدم االقتراح كتابة بمخالفته للمبادئ الدو 
على اللجان المختصة، أو عدم استیفائه الشكل المطلوب، أو وجود أالحكام التي تتضمنها مواده في 

  .القوانیین النافذة وأن یطلب منه تصحیحه أو سحبه
فإذا أصر العضو على رأیه وجب علیه تقدیم مذكرة مكتوبة إلى رئیس الجمعیة بوجهة نظره، في 

ویبلغ الرئیس العضو  ،ا تم خالل أسبوع من تبلیغه، ویعرض الرئیس األمر على هیأة الرئاسةضوء م
كتابة بما تقرره الهیأة في هذا الشأن فإذا أصر العضو خالل أسبوع على وجهة نظره عرض الرئیس 

  .األمر على الجمعیة
عداد تقریر یحیل رئیس الجمعیة االقتراحات في مشروعات القوانین إلى اللجنة القانو و  ٕ نیة لدراستها وا

وله أن یقترح على  ،عنها للجمعیة یتضمن الرأي في جواز نظر االقتراح، أو رفضه أو تأجیله
فإذا ما وافقت الجمعیة على نظر  ،الجمعیة رفض االقتراح ألسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة

  .االقتراح أحالته إلى اللجنة المختصة
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مرتبط في بمشروع قانون أو اقتراح مشروع قانون آخر محال إلى إحدى  إذا قدم اقتراح بمشروع قانون
اللجان، أحاله رئیس الجمعیة إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد 

  .المشروع أو االقتراح
عات القوانین تسري بشأن االقتراحات المتعلقة بمشروعات القوانین اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشرو و 

لكل عضو أن یتنازل عن ، و المنصوص علیها في هذا النظام مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص 
أي اقتراح بمشروع متعلق قانون مقدم منه بطلب كتابي لرئیس الجمعیة في أي وقت قبل بدء 

  .المناقشة في المواد بالجمعیة
الستمرار في  ن، ما لم یطلب أحد األعضاءویترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم یك

  .نظر االقتراح بطلب كتابي یقدمه لرئیس الجمعیة
تسقط االقتراحات في مشروعات القوانین المقدمة ممن زالت عضویته من األعضاء، وذلك فیما عدا و 

ا من االقتراحات المتعلقة في مشروعات القوانین التي بدأت المناقشة في نصوصها بعد الموافقة علیه
  .حیث المبدأ، إذا طلب االستمرار في نظرها كتابة من رئیس الجمعیة أو أحد االعضاء

  
  

  :خالصة 
إن التجربة البرلمانیة بالشكل الذي نرى الیوم هي جدیدة وتجتاح الشعب العراقي إلى عقد لكي یتالئم 

ب التي ستؤدي إلى مع التطورات والتحوالت الدیمقراطیة الحدیثة من هنا قد یكون ذلك أحد األسبا
  .عزوف عن االنتخاب إلى جانب العامل األمني

ان اهتمامًا استثنائیًا ینبغي ان تحظى به لجان الجمعیة الوطنیة االنتقالیة وذلك لیس النها تعمل في 
ظروف بالغة التعقید والحراجة فحسب؛ بل والنها تشكل مدرسة ابتدائیة للكثیر من نواب الشعب الذین 

  . ریخ كرواد الول تجربة برلمانیة حقیقیة في تأریخ العراق المعاصرسیدخلون التأ
والمجتمع العراقي مجتمعًا متنوعًا ومتعددًا وبالتالي أي نظام برلماني أو قانون انتخابي أو دستور أو 
نظام حكم ینبغي أن یأخذ بعین االعتبار هذا التنوع وهذا التعدد ویشترط أن ال یكون العامل الطائفي 

لعشائري هو السائد ألن من شأن ذلك أن یهدد وحدة العراق ومستقبله السیاسي ورغم اننا نشهد أو ا
  .تذویب القومیات في العالم وصعود الطوائف واالثینات واالقلیات مما ینذر بحروب داخلیة 

ن ورغم النظام الشمولي في العراق وغیاب التعددیة ونظام الحزب الواحد وغیاب تكافؤ الفرص، إال أ
  .الشعب العراقي شارك في الحیاة االجتماعیة والسیاسیة 
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