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طبيعة العالقة بني السلطتني التشزيعية والتنفيذية يف النظام السياسي يف إقليم كوردستان
ــ دراسة حتليلية ــ
م.أمين فرج شريف

أ.م.د.مهدي جابر مهدي
جامعة صالح الدين  /كلية القانوف والسياسة
المقدمة

أثارت منط وطبيعة النظاـ السياسي القائم يف إقليم كوردستاف (من حيث كونو نظاماً برظتانياً أـ رئاسياً؟)  ،وبالتايل
مسألة واقع العالقة بني اضتكومة والربظتاف يف اإلقليم  ،جدالً بني الباحثني واألكاددييني واألوساط الرشتية وغري الرشتية يف

آف واحد.
فاعتدؼ األساسي للدراسة ىو إلقاء الضوء على دراسة وحتليل طبيعة النظاـ السياسي يف اإلقليم (دراسة منهجية)
بالرتكيز على مسألة العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
وتتلخص إشكالية الدراسة يف سؤالني رئيسيني ومها :أوالً :ما ىو منط وطبيعة النظاـ السياسي يف اإلقليم ؟ ثانياً:
كيف ىو واقع العال قة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف إقليم كوردستاف؟ أما اإلفرتاض الرئيسي الذي ننطلق منو
تتمثل يف أف نظاـ اضتكم فيو يقوـ على أساس اظتزج واصتمع بني بعض خصائص النظامني الربظتاين والرئاسي و أف واقع
العالقة بني اضتكومة والربظتاف يف اإلقليم يتمثل يف تركز السلطة السياسية لصاحل اضتكومة .منهجياً ،اعتمدنا يف دراستنا
على منهج التحليل النظمي يف إطار منهج دراسة اضتالة.
وقػػد قسػػمنا الدراسػػة إح ثػػالث مباحػػث  ،اظتبحػػث األوؿ ناقشػػنا فيػػو مسػػألة السػػياؽ التػػارخيي لتجربػػة اضتكػػم يف
اإلقليم  ،ويف اظتبحث الثاين عاصتنا منط وطبيعة النظاـ السياسي يف اإلقليم ، ،أمػا اظتبحػث الثالػث واألخػري فقػد ركزنػا علػى
واقع العالقة بني اضتكومة والربظتاف يف اإلقليم ،ويف هناية الدراسة ذكرنا أىم االستنتاجات اليت توصلنا إليها.
المبحث األول
السياق التاريخي لتجربة الحكم في اإلقليم
إف جتربة اضتكم يف اإلقليم قد بدأت بعدما تضافرت وجتمعت عدة أحداث داخلية عراقية ودولية ،وأسهمت
غتتمعة خبلق ظروؼ مؤاتية وفرصة مناسبة لشعب كوردستاف العراؽ بأف يبدأ باقامة اظتؤسسات السياسية  ،من أبرزىذه
األحداث اعتجرة اظتليونية لشعب كوردستاف عقب االنتفاضة الشعبية يف أواخر شهر آذار  ، 1991حيث شكلت تلك
اعتجرة منعطفاً تارخيياً لإلقليم  ،لكوهنا سامهت يف صدور قرار غتلس األمن اظترقم ( )688يف  ، 1991 / 4 / 5وما تبعو
من اجراءات وقرارات دولية مت اختاذىا من قبل دوؿ التحالف للتدخل يف العراؽ ضتماية الشعب الكوردستاين من انتقاـ
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اضتكومة اظتركزية  ،من امهها انشاء منطقة آمنة مشاؿ خط العرض ( ) 36من خالؿ عملية اطلقت عليها تسمية عملية
توفري الراحة (  ، ) Operation of provide comfortومت تنفيذىا وفق اجراءين :انشاء اظتالذ اآلمن ( )Safe Havenو فرض
منطقة اضتظر اصتوي (  ) No-Fly Zoneالذي جعل مشاؿ خط عرض ( )36منطقة حظر جوي للقوات العراقية  ،وعزز
اضتلفاء اضتظر اصتوي من خالؿ انشاء قاعدة عسكرية يف تركيا عرفت باظتطرقة اظتتأىبة ( .)1( ) Poised Hammer
ويف تلك األثناء قامت اضتكومة العراقية بسحب اظتؤسسات اإلدارية والسياسية والعسكرية العراقية من ػتافظات
أربيل والسليمانية ودىوؾ وبعض مناطق ػتافظيت كركوؾ ودياح يف السادس والعشرين من شهر تشرين الثاين سنة ،1991
وذلك بعد فشل احملادثات بني اصتبهة الكوردستانية( )2واضتكومة العراقية يف السنة نفسها ،وىو األمر الذي أدى إح
انقطاع فعلي لألراضي الواقعة حتت سيطرة األحزاب الكوردستانية  ،فاختذت القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية ،
باعتبارىا سلطة األمر الواقع ( ، )de – facto- powerقرارىا ببناء مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بإدارة تلك
اظتناطق ظتواجهة تلك اضتالة (.)3
ففي  1992 / 4 / 8أصدرت اصتبهة الكردستانية قانونني  ،األوؿ كاف قانوف انتخاب اجمللس الوطين
لكوردستاف العراؽ (قانوف رقم  1لسنة  ، )1992والثاين كاف قانوف انتخاب قائد اضتركة التحررية الكوردية (قانوف رقم
 2لسنة .)4( )1992
وبعد ذلك مت اجراء أوؿ عملية انتخابية يف اإلقليم إلنتخاب أعضاء اجمللس الوطين الكوردستاين يف / 5 / 19
 ، 1992وعقد جلستو األوح بتاريخ ( ، )1992 / 6 / 4وانبثقت عنها حكومة حازت على ثقة اجمللس الوطين ،

( )1للتفصيل :عبدالرزتن سليماف الزيباري ،الوضع القانوين إلقليم كوردسػتاف العػراؽ يف ظػل قواعػد القػانوف الػدويل العػاـ ،مؤسسػة موكريػاين
للطباع ػػة والنشػ ػػر ،أربي ػػل  ، 2002 ،ص.296-286نس ػ ػرين أزت ػػد عبػ ػػداج اصتػ ػػاؼ  ،التجرب ػػة الربظتانيػ ػػة يف إقل ػػيم كوردسػ ػػتاف الع ػ ػراؽ
( ، ) 1998-1991رسالة ماجستري يف العلوـ السياسية  ،كلية العلوـ السياسية  ،جامعة بغداد  ،بغداد  ،2005 ،ص.84-80
( )2ىي ائتالؼ حػز تشػكل يف  1988 / 6 / 12للتنسػيق بػني (معظػم) األحػزاب الكوردسػتانية اظتعارضػة للسػلطة اظتركزيػة حينػذاؾ قبيػل
انتهػاء اضتػرب العراقيػة اإليرانيػػة وبعيػد بػدء تنفيػػذ سياسػة اإلبػادة اصتماعيػة وػػق الشػعب الكوردسػتاين اظتتمثلػػة ومػالت األنفػاؿ والقصػػف
الكيمي ػػاوي  ،وض ػػم :اإلحت ػػاد ال ػػوطين الكوردس ػػتاين  ،واضت ػػزب ال ػػدديقراطي الكوردس ػػتاين ،وح ػػزب اإلس ػػتقالؿ ال ػػدديقراطي الكوردس ػػتاين
(ثاسؤؾ) ،واضتزب اإلشرتاكي لكوردستاف العراؽ ،واضتزب الشيوعي العراقي ،وحزب الشعب الدديقراطي الكوردسػتاين ،وقػد انضػم اليهػا
يف وقت الحق عاـ  1990كل من حزب كادحي كوردستاف ،واضتركة الدديقراطية اآلشورية  ،يف ذلك :د.سعدي الربزؾتي  ،جتربة إقليم
كوردستاف يف قولبة وبناء نظاـ قانوين لإلقليم بعد انتفاضة آذار عاـ  1991اجمليدة  ،غتلػة ثػاريةزةر  ،نقابػة ػتػامر كوردسػتاف  ،أربيػل ،
العػػدد ( ، )9السػػنة اطتامسػػة  ، 2005 ،ص .165-164اجملموعػػة القانونيػػة الدوليػػة ضتقػػوؽ االنسػػاف  ،إنتخابػػات بػػال حػػدود ،مػػن
منشورات مكتب الدراسات والبحوث اظتركزي للحزب الدديقراطي الكوردستاين ،أربيل  ،دراسة رقم ( ، 1999 ،)34ص.43-33
( )3د.سعدي الربزؾتي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .157-153عبدالرزتن سليماف الزيباري  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.411
( )4لإلطالع على القانونني ينظر :اجمللس الوطين لكوردستاف العراؽ  ،غتموعة القوانني والقرارات الصػادرة عػن اجمللػس الػوطين لكوردسػتاف
العراؽ للفرتة ( 1992/6/4لغاية  ،)1992/12/31اجمللد األوؿ ،أربيل  ،1997 ،ص.24-9
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وىكذا مت ملء الفراغ التشريعي واضتكومي الذي خلفو سحب ادارات اضتكومة اظتركزية  ،ويث انتقل اإلقليم من مرحلة
سلطة األمر الواقع إح مرحلة السلطة الشرعية (.)1( )de – Jure - power
وتتمثل السلطة التشريعية يف اإلقليم بربظتاف كوردستاف العراؽ( ، )2الذي شهد ثالث دورات عمل (من 1992
ولغاية  ، )2013وكما ىو مبني من اصتدوؿ رقم (.)1
الجدول رقم ()1
يبين عدد دورات برلمان اإلقليم ورئيس كل دورة ونائبها وانتمائهما الحزبي للمدة من ()1112-1991
الدورة
()3

األوح

الثانية
()5

الثالثة

اظتدة

رئيس الربظتاف

اإلنتماء اضتز

-1992
2005

جوىر نامق سامل

عضو اظتكتب السياسي
للحزب الدديقراطي

-2005
2009

عدناف اظتفيت

نائب رئيس الربظتاف
()4

نةذاد أزتد عزيز

اإلنتماء اضتز
مستقل ومرشح اإلحتاد
الوطين

عضو اظتكتب السياسي

كماؿ الكركوكي

عضو اظتكتب السياسي
للحزب الدديقراطي

-2009
2011

كماؿ الكركوكي

عضو اظتكتب السياسي
للحزب الدديقراطي

د.أرسالف بايز

عضو اظتكتب السياسي
لإلحتاد الوطين

-2012
2013

د.أرسالف بايز

عضو اظتكتب السياسي
لإلحتاد الوطين

ػتمد أزتد سورة

كادر يف اضتزب الدديقراطي

لإلحتاد الوطين

اظتصدر :من إعداد الباحث

( )1د.سعدي الربزؾتي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.158-157
( )2لقد حلت تسمية برظتاف كوردستاف العراؽ ػتل تسمية اجمللس الوطين لكوردستاف العراؽ عػاـ  2009مبوجػب اظتػادة األوح مػن التعػديل
الرابػػع لقػػانوف انتخػػاب اجمللػػس الػػوطين لكوردسػػتاف العػراؽ اظت ػرقم ( )1لسػػنة  1992اظتعػػدؿ (قػػانوف رقػػم  2لسػػنة  ،)2009لػػذلك ؿتػػن
نستخدـ عبارة برظتاف كوردستاف يف ثنايا البحث للتسهيل وعدـ اإلرباؾ.
( )3انتهػى اظتػدة القانونيػة للػدورة األوح للربظتػاف عػاـ  ، 1996لكػن مت دتديػدىا عػدة مػرات ضتػني انتخػاب الػدورة الثانيػة عػاـ  2005وذلػك
بسبب اندالع اضترب الداخلية بني اضتزبني الرئيسسني وتقسيم اإلقلػيم إح منطقػيت نفػوذ إح أف أجريػت الػدورة الثانيػة لإلنتخابػات عػاـ
.2005
( )4يف بداية الدورة الثانية توح منصب نائب رئيس الربظتاف السيد (ػتمد توفيق رحيم) عضو اظتكتب السياسي لإلحتػاد الػوطين الكوردسػتاين
لفرتة قصرية وأصبح وزيراً يف الكابينة األوح للحكومة  ،ومن مث توح بعده اظتنصب السيد (نةذاد أزتػد عزيػز) كمرشػح لإلحتػاد الػوطين ،
َّل عدـ اإللتحاؽ بإدارة السليمانية والبقػاء يف منصػبو
ولكن بعد انقساـ اإلقليم إح إدارتني عاـ  ، 1996بسبب اضترب الداخلية  ،فض ة
كنائب لرئيس الربظتاف (يف إدارة أربيل).
( )5تبادؿ اضتزباف رئاسة الربظتاف (و كذلك رئاسة اضتكومة) يف ىذه الدورة بعد سنتني مبوجب (اإلتفاقية اإلسرتاتيجية) اظتوقعة بينهما.
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وتتكوف السلطة التنفيذية يف االقليم من رئاسة اإلقليم وغتلس الوزراء  ،ففيما خيص رئاسة اإلقليم ،فإهنا مارست
مهامها كسلطة قانونية بعد سن قانوف خاص عتا من قبل الربظتاف عاـ ( 2005قانوف رقم  1لسنة  ، )1()2005ويعد
رئيس إقليم كوردستاف الرئيس األعلى للسلطة التنفيذية يف اإلقليم ( ،)2ويتم انتخابو باالقرتاع السري يف تصويت شعيب كل
أربع سنوات وبإمكانو الرتشح لوالية ثانية ( ، )3ولرئيس اإلقليم نائب( )4يعاونو يف أداء مهامو وحيل ػتلو عند غيابو (.)5
أما غتلس الوزراء (اضتكومة) فبدوره يتكوف من رئيس الوزراء ونائبو والوزراء وكذلك اعتيئات التابعة جمللس الوزراء ،
ودتارس اضتكومة مهامها وفقا لقانوف غتلس الوزراء لسنة  1992اظتعدؿ (قانوف رقم  3لسنة  ، )1992وأوؿ كابينة وزارية
تشكلت بعد انتخابات عاـ  1992يف ( ) 1992/7/4برئاسة الدكتور فؤاد معصوـ (عضو اظتكتب السياسي
لإلحتاد الوطين الكوردستاين)  ،والكابينة اضتالية (ضتد اإلنتهاء من كتابة األطروحة) ىي الكابينة السابعة (ضتد كتابة
البحث) اليت يرتأسها السيد نيجرفاف البارزاين (نائب رئيس اضتزب الدديقراطي الكوردستاين)] .ينظر اصتدوؿ رقم ([)2

( )1إف الظروؼ الداخلية لإلقليم مل تكن مهيأة ومواتية الستكماؿ اظترحلة الثانية من عملية انتخاب قائػد اضتركػة التحرريػة الكورديػة (والػذي
كاف بديال ظتنصب رئيس اإلقليم يف حينو) وذلك مبوجب القانوف رقم ( )2لسنة  ، 1992وىذا األمر دفع الربظتاف إح إصدار قانوف (
ىيئػة رئاسػػة إقلػػيم كوردسػػتاف اظتػرقم  9لسػنة  ) 1993والقاضػػي بتشػػكيل ىيئػػة عليػػا ظتمارسػة صػػالحيات رئػػيس اإلقلػػيم ومهامػػو مبوجػػب
القانوف رقػم ( )2اظتػذكور آنفػاً  ،لكػن تلػك اعتيئػة مل تػتم تشػكيلها وبقػي الوضػع علػى حالػو إح أف نشػبت اضتػرب الداخليػة بػني اضتػزبني
الرئيسػػيني عػػاـ  1994و انقسػػم اإلقلػػيم إح شػػطرين  ،ليقػػوـ بعػػد ذلػػك إدارة أربيػػل باصػػدار قػػانوف رقػػم ( )10لسػػنة ( 1997مػػن قبػػل
الربظتاف) الذي مت فيػو توزيػع صػالحيات رئػيس اإلقلػيم بػني رئػيس الربظتػاف ورئػيس غتلػس الػوزراء  ،أمػا إدارة السػليمانية فقػد أنيطػت مهػاـ
قائد اضتركة التحررية (رئيس اإلقليم) بالسيد (جالؿ الطالباين) السكرتري العاـ لإلحتاد الػوطين الكوردسػتاين  ،ونظػرا للتطػورات السياسػية
الكبػػرية الػػيت طػرأت علػػى أوضػػاع العػراؽ واإلقلػػيم بعػػد سػػقوط النظػػاـ العراقػػي السػػابق  ،فقػػد شػػرع قػػانوف رقػػم ( )1لسػػنة ( 2005قػػانوف
رئاس ػػة اإلقل ػ يم)  ،يف ذل ػػك :اجملل ػػس ال ػػوطين لكوردس ػػتاف الع ػراؽ  ،مص ػػدر س ػػبق ذك ػػره  ،اجملل ػػد األوؿ  ،ص 24-22و اجملل ػػد الث ػػاين ،
ص.104-103األسباب اظتوجبة إلصدار قانوف رئاسة اإلقليم اظترقم ( )1لسنة .2005
( )2اظتادة األوح من قانوف رئاسة اإلقليم اظتشار إليو سابقاً.
( )3وقد انتخب السيد مسعود البارزاين (رئيس اضتػزب الػدديقراطي الكوردسػتاين)  ،كػأوؿ رئػيس إلقلػيم كوردسػتاف يف ()2005 / 6 / 14
من قبل الربظتاف الكوردستاين مبوجب اظتادة السابعة عشرة من قانوف رئاسة اإلقلػيم ،وأعيػد انتخابػو بػاالقرتاع السػري مػن قبػل الشػعب يف
اإلنتخابػات الػيت جػػرت يف ( ) 2009 / 7 / 25مبوجػب اظتػادة الثانيػػة مػن قػانوف رئاسػػة اإلقلػيم ،ومت دتديػد الرئاسػػة لػو للواليػة الثالثػػة (
ظتدة سنتني ) من قبل الربظتاف يف ( ، ) 2013 / 6 / 30يف ذلك :اظتواد (الثانية والثالثة والسابعة عشػرة مػن قػانوف رئاسػة اإلقلػيم اظتػرقم
( )1لسنة  .2005قانوف دتديد الوالية لرئيس إقليم كوردستاف اظترقم ( )19لسنة .2013
( )4أسند منصب نائب رئيس اإلقليم للسيد (كوسرت رسوؿ على) النائب األوؿ للسكتري العاـ لإلحتاد الوطين الكوردستاين.
( )5اظتادة األوح من قانوف قانوف التعديل األوؿ من قانوف رئاسة اإلقليم اظترقم ( )1لسنة ( 2005قانوف رقم  2لسنة .) 2006
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الجدول رقم ()1
يبين عدد الكابينات المتشكلة في اإلقليم ورئيس وزراء كل كابينة ونائبها وانتمائهما الحزبي للمدة من (-1991
)1112
الكابينة

اظتدة

رئيس الوزراء

اإلنتماء اضتز

نائب رئيس الوزراء

اإلنتماء اضتز

األوح

1993-1992

د.فؤاد معصوـ

عضو اظتكتب السياسي
لإلحتاد الوطين

الثانية

 1996-1993كوسرةت رسوؿ على

عضو اظتكتب السياسي
لإلحتاد الوطين

دِ .رؤذ نوري
شاويس
دِ .رؤذ نوري

عضو اظتكتب السياسي
للحزب الدديقراطي

1999-1996

دِ .رؤذ نوري شاويس

شاويس

عضو اظتكتب السياسي
للحزب الدديقراطي

نيضريظاف إدريس
البارزاين

عضو اظتكتب السياسي
للحزب الدديقراطي

2004-2001

د.برىم أزتد صاحل

عضو اظتكتب السياسي
لإلحتاد الوطين

عدناف اظتفيت

عضو اظتكتب السياسي
لإلحتاد الوطين

2005-1999

نيضريظاف إدريس
البارزاين

عضو اظتكتب السياسي
للحزب الدديقراطي

سامي عبدالرزتن

عضو اظتكتب السياسي
للحزب الدديقراطي

2005-2004

عمر فتاح

عضو اظتكتب السياسي
لإلحتاد الوطين

عماد أزتد

عضو اظتكتب السياسي
لإلحتاد الوطين

اطتامسة

2009-2006

نيضريظاف إدريس
البارزاين

عضو اظتكتب السياسي
للحزب الدديقراطي

عمر فتاح

عضو اظتكتب السياسي
لإلحتاد الوطين

السادسة

2011-2009

د.برىم أزتد صاحل

النائب الثاين لسكرتري
اإلحتاد الوطين

ئازاد الربواري

عضو اظتكتب السياسي
للحزب الدديقراطي

السابعة

2013-2012

نيضريظاف إدريس
البارزاين

نائب رئيس اضتزب
الدديقراطي

عماد أزتد

عضو اظتكتب السياسي
لإلحتاد الوطين

()1

الثالثة

الرابعة

عضو اظتكتب السياسي
للحزب الدديقراطي

اظتصدر :من إعداد الباحث

()1

مت تسمية السيد (كوسرةت رسوؿ على) من قبل الربظتاف لتشكيل الكابينة الثالثة يف  ، 1994 / 11 / 26ولكن مل تكتمل إجػراءات
تشكيل اضتكومة بسبب اندالع اضترب الداخلية بني اضتزبني الرئيسيني يف السلطة  ،وبعد  / 31آب  1996 /انقسم اإلقليم إدارياً إح
حك ػػومتني مس ػػتقلتني ع ػػن بع ػػض  ،حي ػػث اس ػػتمر الس ػػيد (كوس ػػرةت رس ػػوؿ عل ػػى) يف أداء مهام ػػو كػ ػرئيس للكابين ػػة الثاني ػػة (يف إدارة
السػػليمانية) ومت تعيػػني السػػيد (د.كمػػاؿ فػؤاد) عضػػو اظتكتػػب السياسػػي يف اإلحتػػاد الػػوطين نائبػاً لػػو  ،واسػػتمر الكابينػػة الثانيػػة حػ عػػاـ
 2001عندما شكل السيد (د .برىم أزتد صاحل) كابينتو (الثالثة)  ،وشكلت إدارة أربيل كابينة جديدة (الكابينة الثالثة) برئاسة السيد
(دِ .رؤذ نػػوري شػػاويس)  ،وبعػػدىا تشػػكلت الكابينػػة الرابعػػة (يف كػػل إدارة علػػى حػػدة)  ،وبعػػد انتخابػػات الػػدورة الثانيػػة عػػاـ  2005مت
تشكيل إدارة موحدة (الكابينة اطتامسة) يف عاـ .2006
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وبعد انتخاب برظتاف اإلقليم وتأسيس حكومة إقليم كوردستاف عاـ  ،1992أصبحت اعادة تنظيم اعتيئات
القضائية الشغل الشاغل للسلطات يف اإلقليم  ،لذلك أصدر الربظتاف عدة قوانني وقرارات عتذا الغرض  ،ومن أبرز ىذه
القوانني صدور قانوين :السلطة القضائية إلقليم كوردستاف اظترقم ( )14لسنة  1992ووزارة العدؿ إلقليم كوردستاف
اظترقم ( )12لسنة  ، )1( 1992وكاف ىذا خطوة مهمة يف سبيل استكماؿ مؤسسات اإلقليم يف تلك الظروؼ الصعبة
اليت كاف دير هبا اإلقليم (.)2
ونظرا لكوف السلطة القضائية يف القانوف اظتذكور فيها شيء من االرتباط بالسلطة التنفيذية من خالؿ الصالحيات
اليت منحت لوزير العدؿ باعتباره ؽتثال عن السلطة التنفيذية  ،وبعد اجتياز الظروؼ تلك  ،أصبح إعادة النظر يف قانوف

السلطة القضائية قضية ملحة  ،والسيما بعد مرور مدة غري قليلة على جترب ة اضتكم لإلقليم ووقوعو ػتط انظار اجملتمع
الدويل باعتباره جتربة خاصة ظهرت يف اظتنطقة يستوجب التوقف عندىا وتقييمها وتقديرىا (.)3
لذلك شرع برظتاف اإلقليم بسن قانوف السلطة القضائية رقم ( )23لسنة  2007حيث دخل حيز التنفيذ يف / 15
 ، 2007 / 11وشرعت السلطة القضائية ابتداءً إح فك ارتباطها من وزارة العدؿ  ،مث بدأ غتلس القضاء مبمارسة
صالحياتو القانونية .
وعلى الرغم من أف تشكيالت احملاكم االعتيادية قد جاءت يف معظمها مطابقة يف كال القانونني اظتذكورين ،فإف
القانوف اصتديد أحدث تغيريات جوىرية خبصوص اظتبادئ واظتفاىيم اظتتعلقة هبيئة اإلشراؼ اإلداري للسلطة القضائية يف
سياؽ إدراؾ اظتشرع الكوردستاين لضرورة مواكبة التطورات اليت شهدهتا اظتؤسسات الدستورية يف اإلقليم على وجو العموـ،
ومن أىم تلك التغيريات فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ؽتثلة بوزارة العدؿ (.)4

( )1لإلطالع على نص القانونني ينظر :اجمللس الوطين لكوردستاف العراؽ  ،مصدر سبق ذكره  ،اجمللد األوؿ  ،ص.80-73
( )2القاضي نشأت أزتد رشيد  ،غتلس قضاء كوردسػتاف  :اإلؾتػازات والطموحػات  ،غتلػة دادوةر  ،احتػاد قضػاة إقلػيم كوردسػتاف ،أربيػل ،
العدد ( ، )1السنة األوح  ، 2009 ،ص.103
( )3اظتصدر نفسو  ،ص.104
( )4عبػدالرزتن سػليماف زيبػاري  ،السػلطة القضػائية يف النظػاـ الفػدرايل العراقػي :دراسػة حتليليػة مقارنػة  ،أطروحػة دكتػوراه يف القػانوف العػاـ ،
كلية القانوف والسياسة  ،جامعة صالح الدين  ،أربيل  ،2008 ،ص.176
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المبحث الثاني
نمط وطبيعة النظام السياسي في اإلقليم

ىناؾ إشكالية يف منط وطبيعػة النظػاـ السياسػي يف اإلقلػيم (مػن حيػث كونػو نظامػاً برظتانيػاً أـ رئاسػياً؟)  ،فعنػد النظػر

يف نصػػوص الق ػوانني واظتمارسػػة العمليػػة يف اإلقلػػيم  ،ؾتػػد أف نظػػاـ اضتكػػم فيػػو يقػػوـ علػػى أسػػاس اظتػػزج واصتمػػع بػػني بع ػض
خصائص النظامني الربظتاين والرئاسي( ، )1شبيو بالنظاـ السياسي الفرنسي( ، )2وىذا ما نبينو على النحو اآليت:
الفرع األول
خصائص النظام البرلماني في نظام حكم اإلقليم
أوالً  /ثنائية السلطة التنفيذية:

تتوزع السلطة التنفيذية بني رئيس اإلقليم وغتلس الوزراء(.)3
ثانياً  /التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:

 -1رقابة الربظتاف على اضتكومة يف اإلقليم:
الرقابة اليت يباشرىا السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ىي جوىر النظاـ الربظتاين ومن أىم شتاتو( ، )4وىي
اطتاصية األساسية اليت تتسم هبا الوزارة نتيجة قيامها بعبء مباشرة السلطة التنفيذية  ،وحيثما توجد السلطة توجد
اظتسؤولية.
( )1للتفصيل ح وؿ خصائص األنظمة السياسية (النيابية) ينظر :د.ماجد راغب اضتلو  ،النظم السياسية والقانوف الدستوري ،منشأة اظتعارؼ
 ،اإلسكندرية  ، 2000 ،ص 242وما بعدىا.د.إبراىيم عبدالعزيز شيحا  ،مبادئ األنظمة السياسية  ،الدار اصتامعية للطباعة والنشر
 ،بػػريوت  ،بػػدوف سػػنة الطبػػع  ،ص 244ومػػا بعدىا.د.ػتسػػن خليػػل  ،القػػانوف الدسػػتوري والػػنظم السياسػػية  ،بػػدوف مكػػاف الطبػػع ،
 ، 1987ص 560وما بعدىا.د.ػتمد كاظم اظتشهداين  ،النظم السياسية  ،دار اضتكمة  ،اظتوصل  ، 1991 ،ص 128وما بعدىا.
( )2إف النظاـ الذي أ ِ
عتمد مبوجب دستور عاـ  1958لفرنسا  ،ىو نظاـ خاص اختلف اظتختصػوف يف تكييفػو  ،سػواءً فيمػا يتعلػق بشػكلو
اظتعتمد مبوجب الدستور اظتذكور يوحي  ،من الناحية الشكلية  ،بأنو نظاـ برظتاين ،ولكن عند النظر يف كيفية تنظيمو
ومبحتواه  ،فالنظاـ ة
ظتسؤولية السلطة التنفيذية أماـ الربظتاف جتده بطريقة خاصة جتعلو بعيداً عن ا لنظاـ الربظتاين وتقربو من النظاـ الرئاسي  ،ليبدو مبثابة اظتزيج
بػػني النظػػامني الربظتػػاين والرئاسػػي  ،للتفصػػيل يف ذلػػك :د.عبدالرضػػا حسػػني الطعػػاف  ،تركػػز السػػلطة السياسػػية لصػػاحل اعتيئػػة التنفيذيػػة يف
اجملتمعات اظتتقدمة :منوذج فرنسا  ،جامعة قاريونس  ،بنغازي  ، 2001 ،ص.197-192
( )3تطرقنا إح ىذا اظتوضوع يف اظتبحث األوؿ من ىذه الدراسة.
( )4الرقابة اليت تباشرىا السلطة التشريعية على اضتكومة  ،خيتلف مداىا باختالؼ النظاـ الدسػتوري الػذي تأخػذ بػو الدولػة ،فهػي يف النظػاـ
الربظتػػاين أقػػوى منهػػا يف النظػػاـ الرئاسػػي  ،فػػالوزارة يف النظػػاـ الربظت ػاين مسػػؤولة سياسػػيا أمػػاـ الربظتػػاف  ،وعػػن طريػػق ىػػذه اظتسػػؤولية يراقػػب
الربظتاف اعماؿ السلطة التنفيذية ومدى ادائها ظتهامها دوف أف تكوف للربظتاف اعتيمنة الكاملة على السػلطة التنفيذيػة  ،ألف االخػرية غالبػاً
ما تتمتع بسلطة حل الربظتاف ضتفظ التوازف بني السلطني  ،أما الدوؿ الػيت تتبػا النظػاـ الرئاسػي فهػي قليلػة االثػر  ،الف مسػؤولية الػوزراء
تنعدـ أماـ الربظتاف ويكونػوف مسػؤولني أمػاـ رئػيس الدولػة الػذي ىػو صػاحب السػلطة الفعليػة يف امػور اضتكػم (أي تكػوف الغلبػة للسػلطة
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ولقد أناط اظتشرع الكوردستاين هبذا اطتصوص عدداً من اظتهاـ الرقابية للربظتاف  ،نبينها فيما يأيت:
أ-السؤاؿ الربظتاين :Parliamentary Question
يقصد بالسؤاؿ الربظتاين العمل الذي يطلب بو عضو الربظتاف من مسؤوؿ تنفيذي إيضاحات يف نقطة معينة  ،فهو
كل استيضاح ال ينطوي على اهتاـ  ،أي ىو االستفهاـ عن أمر غامض  ،لكي يستطيع عضو الربظتاف أف يتتبع نشاط
اإلدارة العامة ،من خالؿ اضتصوؿ على معلومات عن أمر جيهلو (.)1
وقد نظم النظاـ الداخلي للربظتاف الكوردستاين ىذه الوسيلة يف اظتواد (.)2( )67-61
ب-االستجواب الربظتاين :Parliamentary Interrogation

االستجواب ىو استيضاح أو استفهاـ أساسو اإلهتاـ  ،فهو اهتاـ يوجهو احد أعضاء الربظتاف لرئيس غتلس الوزراء
او احد وزرائو عن مآخذ و مثالب يف شأف من الشؤوف اليت تدخل يف اختصاصو أو عن خطأ ارتكبو عند تطبيق القانوف
هبدؼ حتريك اظتسؤولية السياسية للحكومة أو أحد أعضائها (.)3
التفيذية)  ،وتكوف ىذه الرقابة يف اشد قوهتا يف الدوؿ اليت تنتهج النظاـ اجمللسي (نظاـ حكومة اصتمعية)  ،الف الػوزراء يكونػوف تػابعني
للسلطة التشريعية من حيث االعماؿ  ،والعالقة بػني السػلطة التشػريعية والسػلطة التنفيذيػة ىػي عالقػة تبعيػة كاملػة  ،فالسػلطة التشػريعية
تستطيع اف تعني الوزراء وتعزعتم كرقابة على االشخاص  ،وعتا اضتق أيضاً يف الغاء ما تشاء من قراراهتم او تعدعتا كرقابتها على االعماؿ
(أي تكػػوف الغلبػػة للسػػلطة التشػريعية)  ،يف ذلػػك :د.بػػدر ػتمػػد حسػػن عػػامر اصتعيػػدي  ،التػوازف بػػني السػػلطتني التنفيذيػػة والتشػريعية يف
النظاـ الربظتاين :دراسة مقارنة مع التطبيق على النظاـ الدستوري الكوييت  ،دار النهضة العربية  ،القاىرة  ، 2011 ،ص.11
( )1للتفصيل:سريواف عدناف مريزا الزىاوي  ،الرقابة اظتالية على تنفيذ اظتوازنة العامة يف القانوف العراقي  ،الدائرة اإلعالمية يف غتلس النواب ،
بغداد  ، 2008 ،ص.111دانا عبدالكرمي سعيد  ،تراجع الدور التشريعي والرقا للربظتاف :دراسة حتليلية مقارنة يف األنظمة الربظتانية ،
أطروحة دكتوراه يف القانوف  ،كلية القانوف والسياسة  ،جامعة السليمانية  ، 2011 ،ص.36-34د.حناف ػتمد القيسي  ،دور غتلس
النواب العراقي يف اضتد من الفساد  ،غتلة الكوفة للعلوـ القانونية والسياسية  ،كلية القانوف والسياسة  ،جامعة الكوفة  ،السنة الرابعة –
العدد الثاين عشػر  ،كػانوف األوؿ  ، 2011ص . 63-59حسػن علػي عبداضتسػني البػديري  ،الرقابػة الربظتانيػة علػى السػلطة التنفيذيػة ،
غتلة الكوفة للعلػوـ القانونيػة والسياسػية  ،كليػة القػانوف والسياسػة  ،جامعػة الكوفػة  ،السػنة الرابعػة – العػدد الثػاين عشػر  ،كػانوف األوؿ
 ، 2011ص . 110-106سػػعد الشػػتيوي العنػػزي  ،الضػوابط الدسػػتورية للسػؤاؿ الربظتػػاين مػػن حيػػث اظتضػػموف واإلختصػػاص والغايػػة ،
غتلة اضتقوؽ  ،جامعة الكويت  ،العدد ( ، )3السنة ( ، )34سبتمرب  ،2010ص.249د.علي كاظم الرفيعي  ،وسائل الرقابة الربظتانية
على اضتكومة  ،غتلة العلوـ القانونية  ،كلية القانوف  ،جامعة بغداد  ،العدد الثاين  ، 2007 ،ص .48علي الصاوي  ،الرقابة الربظتانية
 ،اظتركز الدويل للدراسات اظتستقبلية واالسرتاتيجية  ،القاىرة  ، 2007 ،ص.29
( )2لإلطالع على نصوص تلك اظتواد ينظر :عوين بزاز  ،النظاـ الداخلي لربظتاف كوردستاف العراؽ وتعديالتو  ،مطبعػة ِرؤذىػةالةت ،أربيػل ،
 ، 2013ص.120-119
( )3للتفصػيل :د.شػورش حسػن عمػر ود.دانػا عبػدالكرمي سػعيد  ،اإلسػتجواب كوسػيلة للرقابػة السياسػية يف الدسػتور العراقػي لعػاـ :2005
دراس ػػة حتليلي ػػة مقارن ػػة  ،غتل ػػة دراس ػػات قانوني ػػة وسياس ػػية  ،مرك ػػز الدراس ػػات القانوني ػػة والسياس ػػية  ،كلي ػػة الق ػػانوف والسياس ػػة  ،جامع ػػة
السػػليمانية  ،السػػنة ( ، )1العػػدد ( ، )1أيلػػوؿ  ، 2013ص.72-71د.سػػعد الشػػتيوي العنػػزي  ،مصػػدر سػػبق ذكػػره  ،ص.249دانػػا
عب ػػدالكرمي س ػػعيد  ،مص ػػدر س ػػبق ذك ػػره  ،ص.40-38د.حن ػػاف ػتم ػػد القيس ػػي  ،مص ػػدر س ػػبق ذك ػػره  ،ص .69-65حس ػػن عل ػػي
( ) 25
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وقد خصص النظاـ الداخلي لربظتاف كوردستاف ثالث مواد (اظتواد  68و 69و )70لوسيلة اإلستجواب(.)1
ت-التحقيق الربظتاين :Parliamentary Inquiry
التحقيق الربظت اين ىو شكل من أشكاؿ الرقابة اليت ديارسها الربظتاف على اضتكومة  ،وىو متعدد األطراؼ ،وغري
مقصور على طرفيو  ،وال على فردية الطلب كاالستجواب ،وإمنا يتجاوز ذلك إح الربظتاف ككل من ناحية  ،واصتهاز
اضتكومي الذي يتقصى اضتقائق عن شأف يتعلق بو أو يتحرى عما وقع يف نطاقو من ؼتالفات أو جتاوزات من ناحية
أخرى  ،وتقوـ بالتحقيق صتنة مؤلفة من أعضاء ينتخبها الربظتاف (أو يعينها ىيئة الرئاسة يف الربظتاف) ىدفها الكشف عن
كافة العناصر اظتادية واظتعنوية يف مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة  ،مثال عند حدوث أمر خطري كخلل يف جهاز من
أجهزة الدولة أو مرفق من مرافقها أو حدوث فضيحة سياسية أو مالية أو ماشابو ذلك  ،وحيق للجنة التحقيق اإلطالع
على كافة اظتستندات والوثائق واستدعاء اظتسؤولني للمثوؿ أمامها واإلستفسار عن رتيع اظتالبسات والوقائع  ،ورفع تقرير
للربظتاف مبا انتهت إليو (.)2
وقد نظم اظتشرع الكوردستاين ىذه الوسيلة يف أربع مواد من النظاـ الداخلي للربظتاف (من اظتادة  47ح اظتادة

.)3( )50
ث-اظتسؤولية السياسية

:)4(Political Responsibility

عبداضتسني البديري  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .115-112د.بدر ػتمد حسن عامر اصتعيدي  ،اظتصدر االسابق  ،ص .125سريواف
عػػدناف مػػريزا الزىػػاوي  ،مصػػدر سػػبق ذكػػره  ،ص . 111د.خبتيػػار غفػػور البػػالكي  ،الوظػػائف غػػري التشػريعية للربظتػػاف  ،مطبعػػة شػػهاب ،
أربيل  ، 2010 ،ص .102د.علي كاظم الرفيعػي  ،مصػدر سػبق ذكػره  ،ص .49د.ػتمػد عبداحملسػن اظتقػاطع  ،اإلسػتجواب الربظتػاين
للوزراء يف الكويت :دراسة حتليلية نقدية يف ضوء أحكاـ الدستور الكوييت والسوابق الربظتانية  ،غتلة اضتقوؽ  ،جامعة الكويػت  ،ملحػق
العدد الثالث  ،السنة السادسة والعشروف ،سيبتمرب  ، 2002ص.120
( )1لإلطالع على نصوص تلك اظتواد ينظر :عوين بزاز  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.121-120
( )2للتفص ػػيل :دان ػػا عب ػػدالكرمي س ػػعيد  ،مص ػػدر س ػػبق ذك ػػره  ،ص .38-37حس ػػن عل ػػي عبداضتس ػػني الب ػػديري  ،مص ػػدر س ػػبق ذك ػػره ،
ص. 118-115تغريد عبدالقادر علي  ،التحقيق الربظتاين :دراسة عن التحقيق الربظتاين يف غتلس النواب العراقػي  ،غتلػة اضتقػوؽ  ،كليػة
القانوف  ،اصتامعة اظتستنصرية  ،العدد ( ، )19السنة السادسة  ،اجمللد الرابع  ، 2012 ،ص .223د.بدر ػتمد حسن عامر اصتعيدي
 ،اظتصػػدر االسػػابق  ،ص .154-153د.عثمػػاف عبػػداظتلك الصػػاحل  ،الرقابػػة الربظتانيػػة علػػى أعمػػاؿ االدارة يف الكويػػت  :دراسػػة نظريػػة
تطبيقيػػة  ،غتلػػة اضتقػػوؽ والش ػريعة  ،كليػػة اضتقػػوؽ والش ػريعة  ،جامعػػة الكويػػت  ،السػػنة اطتامسػػة  ،العػػدد الرابػػع  ،ديس ػػمرب ، 1981
ص .21-20سريواف عدناف مريزا الزىاوي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .115د.خبتيار غفور البالكي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص-105
 .106د.علي كاظم الرفيعي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.50
( )3لإلطالع على نصوص تلك اظتواد ينظر :عوين بزاز  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.113-112
( )4إح جانب اظتسؤولية السياسية للحكومة أماـ الربظتاف  ،فإف للحكومة مسؤولية جنائية أيضاة  ،فقد جاء يف اظتادة ( )15من قانوف غتلس
وزراء إقليم كورد ستاف اظتعدؿ بأف " :للربظتاف إحالة الوزير إح احملاكمة عما يقػع منػو مػن جػرائم أثنػاء تأديتػو أعمػاؿ وظيفتػو أو بسػببها ،
ويكوف اهتامو باقرتاح يقدمو ربع أعضاء الربظتاف على األقل  ،وال يصدر قرار اإلهتاـ إال بأغلبية ثلثي أعضائو  ،ويوقف اظتتهم عن عملػو
( ) 56
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يراد هبا حق النواب يف الربظتاف من تقدمي الطلب بسحب الثقة عن اضتكومة كلها بصور رتاعية (اظتسؤولية
التضامنية)  ،أو الوزراء (واحد أو أكثر منهم) بصورة منفردة (اظتسؤولية الفردية)  ،وقد يؤدي ذلك إح فقد الوزير (أو
الوزارة) للسلطة وذلك بإجباره على اإلستقالة (أو إقالتو) (.)1
وقد جاء يف اظتادة ( )45من قانوف انتخاب اجمللس الوطين إلقليم كوردستاف بأف " :لربع عدد أعضاء اجمللس تقدمي
طلب مسبب بسحب الثقة من السلطة التنفيذية أو من أحد أعضائها  ،وإذا قرر اجمللس سحب الثقة من السلطة
التنفيذية أو من رئيسها فعليها تقدمي استقالتها فوراً ( ، " )2وجاء يف اظتادة ( )13من قانوف غتلس الوزراء اظتعدؿ نص
يقضي بأف  " :الوزراء متضامنوف يف اظتسؤول ية أماـ الربظتاف عن السياسة العامة للوزارة  ،وكل منهم مسؤوؿ عن أعماؿ

وزارتو شخصياً أماـ الربظتاف (." )3
وىكذا ؾتد أف األدوات الرقابية اظتمنوحة لربظتاف اإلقليم قادرة  ،إذا استعملت بالشكل اظتطلوب والصحيح  ،على
ضماف قدر كبري من اظتساءلة ألعماؿ اضتكومة.
-2آليات تعاوف ورقابة السسلطة التنفيذية جتاه الربظتاف يف اإلقليم:
أ-آليات تعاوف السلطة التنفيذية جتاه السلطة الربظتاف :تتمثل تلك اآلليات يف عدة أمور من أبرزىا/
 oاعطاء الصالحية لرئيس االقليم باصدار مرسوـ إقليمي باجراء انتخابات برظتاف اإلقليم يف حالة حلو أو انتهاء
مدة دورتو االنتخابية خالؿ ستسة عشر يوماً(.)4

 oاصدار مرسوـ دعوة الربظتاف اح دورة االنعقاد االوح للدورة االنتخابية خالؿ عشرة اياـ من تأريخ اعالف النتائج
النهائية(.)5

إح أف يفصػػل يف أمػػره "  ،يف ذلػػك :قػػانوف غتلػػس وزراء إقلػػيم كوردسػػتاف اظتػرقم ( )3لسػػنة  1992اظتعػػدؿ واظتنشػػور يف :اجمللػػس الػػوطين
لكوردستاف العراؽ  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.46-43
( )1للتفصػػيل :د.عثمػػاف عبػػداظتلك الصػػاحل  ،مصػػدر سػػبق ذكػػره  ،ص.25-24د.رأفػػت دسػػوقي  ،ىيمنػػة السػػلطة التنفيذيػػة علػػى الربظتػاف،
منشػػأة اظتعػػارؼ  ،اإلسػػكندرية  ، 2006 ،ص .146-138د.بػػدر ػتمػػد حسػػن عػػامر اصتعيػػدي  ،مصػػدر سػػبق ذكػػره  ،ص-165
.171د.ػتمد عبداحملسن اظتقاطع  ،مصدر سػبق ذكػره  ،ص .5د.خبتيػار غفػور البػالكي  ،مصػدر سػبق ذكػره  ،ص .116-114دانػا
عبدالكرمي سعيد  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .42-41د.ثيشةوا زتيد عبداج  ،اظتسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية يف النظاـ الربظتاين:
دراسة حتليلية مقارنة  ،مركز كردستاف للدراسات اإلسرتاتيجية  ،السليمانية  ، 2013 ،ص.232-226
( )2قانوف انتخاب اجمللس الوطين الكوردستاين لكوردستاف العراؽ اظترقم ( )1لسنة  1992اظتعدؿ  ،منشور يف :اجمللس الػوطين لكوردسػتاف
العراؽ  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.21-9
( )3قانوف غتلس وزراء إقليم كوردستاف اظترقم ( )3لسنة  1992اظتعدؿ واظتنشور يف :اجمللس الوطين لكوردستاف العراؽ  ،مصدر سػبق ذكػره
 ،ص.46-43
( )4الفقرة (ثانياً) من اظتادة العاشرة من قانوف رئاسة االقليم رقم ( )1لسنة  2005اظتعدؿ.
( )5الفقرة (ثالثاً) من اظتادة العاشرة من نفس القانوف.
( ) 56
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 oاعطاء اضتق جمللس الوزراء اقرتاح مشروعات القوانني  ،ولرئيس االقليم أيضاً صالحية تقدمي مشاريع القوانني اليت
ختص رئاسة األقليم  ،وكذلك يتمتع بصالحية تصديق القوانني اليت يسنها الربظتاف و ذلك خالؿ مدة عشرة أياـ
من تأريخ سنها  ،ولو ايضاً حق االعرتاض عليها كلياً أو جزئياً(.)1
ب-آليات رقابة السلطة التنفيذية على الربظتاف:
دتتلك السلطة التنفيذية يف النظاـ الربظتاين عدد من وسائل الرقابة على الربظتاف  ،ومن اىم ىذه الوسائل ،حق
السلطة التنفيذية يف حل الربظتاف  ،والذي يعد سلطة مواجهة لسلطة الرقابة اظتمنوحة للسلطة التشريعية وخاصة سلطة
سحب الثقة  ،وىي من أخطر األدواة اليت دتلكها السلطة التنفيذية جتاه الربظتاف( ، )2وىذا اضتق ؽتنوح لرئيس اإلقليم من
خالؿ قرار يصدره مبرسوـ إقليمي من يف حاالت معينة منصوص عليها يف الفقرة (رابعاً) من اظتادة العاشرة من قانوف
رئاسة األقليم النافذ(.)3
الفرع الثاني
خصائص النظام الرئاسي في نظام حكم اإلقليم

إف مسألة انتخاب رئيس اإلقليم مباشرة من قبل الشعب( )4و دتتعو بسلطات واسعة( )5مع عدـ مسؤوليتو (
وكذلك األجهزة واظتؤسسات اظترتبطة هبا( ) )6أماـ الربظتاف يقرب شكل نظاـ اضتكم يف اإلقليم ػ من تلك النواحي ػ للنظاـ
الرئاسي.
فاعتدؼ األساسي من إزدواج السلطة التنفيذية  ،يف النظاـ الربظتاين  ،يتمثل يف مسألتني أساسيتني ،اظتسألة األوح
ىي وجوب الفصل العضوي بني منصب رئيس الدولة ورئيس الوزراء  ،وعدـ جواز اصتمع بينهما يف شخص واحد  ،وىو
اصتانب الشكلي عتذا اظتبدأ الذي يفرض أمراً مهماً  ،وىو ضرورة وجود اإلختالؼ يف طريقة تولية اظتنصبني  ،واظتسألة
( )1اظتادة ( )71من النظاـ الداخلي لربظتاف كورستاف رقم ( )1لسنة  1992اظتعدؿ .الفقرة (أوالً) من اظتادة العاشرة من قانوف رئاسة االقليم
اظتشار إليو سابقاً.
()2د.رأفت دسوقي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .161-147د.بدر ػتمد حسن عامر اصتعيدي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.291-272دانا
عبدالكرمي سعيد  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.184-167
( )3وتلك اضتاالت ىي-1 :اذا استقاؿ أكثر من نصف عدد أعضاء الربظتاف -2.اذا مل يتم النصاب القانوين ألنعقػاد الربظتػاف خػالؿ ستسػة
وأربعني يوماً من تػأريخ دعوتػو لألنعقػاد لدورتػو االنتخابيػة-3 .اذا مل ديػنح اجمللػس الثقػة مبجلػس الػوزراء لػثالث تشػكيالت وزاريػة ؼتتلفػة
ومتتالية-4.إذا مت تغيري النظاـ اإلنتخا للربظتاف وكانت اظتدة اظتتبقيػة لدورتػو اإلنتخابيػة سػتة أشػهر فأقػل  ،يف ذلػك :الفقػرة (رابعػاً) مػن
قانوف رئاسة اإلقليم اظتشار إليو سابقاً.
( )4وذلك مبوجب اظتادة الثانية من قانوف رئاسة اإلقليم اظتشار إليو سابقاً.
( )5لػرئيس اإلقلػيم صػالحيات سػيادية وتنفيذيػة وتشػريعية وقضػائية متعػددة مبوجػب القػوانني النافػذة يف اإلقلػيم  ،وأبػرز صػالحياتو وردت يف
اظتادة العاشرة من قانوف رئاسة اإلقليم رقم ( )1لسنة  2005اظتعدؿ.
( )6من بينها جهاز غتلس أمن إقليم كوردستاف  ،وذلك مبوجب اظتادة الثانية من قانوف غتلس أمن اإلقليم اظترقم ( )4لسنة .2011
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الثانية تتمثل يف وجوب نقل اختصاصات السلطة التنفيذية إح رئيس الوزراء  ،وىو اصتانب اظتوضوعي عتذا اظتبدأ الذي
يفرض أمراً مهماً آخراً  ،وىو أف رئيس الدولة ال يتوح سلطات تنفيذية فعلية وحقيقية  ،وعتذا ال تقع على عاتقو مسؤولية
 ،ألنو حيثما توجد السلطة توجد اظتسؤولية  ،غري أف ىذه اإلزدواجية تسفر عن نتائج عكسية يف ظل انتخاب رئيس
الدولة عن طريق اإلقرتاع العاـ  ،إذ أهنا تدعم مركزه يف النظاـ السياسي ؽتا قد تدفعو إح اإلستئثار والتفرد باضتكم(.)1
المبحث الثالث
واقع العالقة بين الحكومة والبرلمان في اإلقليم

أف واقع العالقة بني اضتكومة والربظتاف يف اإلقليم يتمثل يف تركز السلطة السياسية لصاحل اضتكومة( ،)2ومن أىم
أسباب تلك الرتكز ومظاىرىا نذكر ما يأيت:
أوالً  /عند متابعة ودراسة األداء الرقا للربظتاف (يف الدورات الثالث السابقة )  ،ؾتد أنو يتسم بالضعف لعدـ دتكنو

من مراقبة اضتكومة مراقبة فعالة  ،وديكننا اإلشارة إح ذلك من خالؿ توضيح اإلشكاليات اظتتعلقة باستخداـ الوسائل
الرقابية اليت ديتلكها الربظتاف يف اصتانبني النظري والعملي يف النقاط اآلتية:
-1السؤاؿ  :إف دور األسئلة كاف ضعيفا  ،وذلك راجع إح اسباب متعددة من أمهها /
أ-عدـ اعطاء الوقت الكايف  ،من قبل رئيس الربظتاف أو ىيئة الرئاسة  ،ألعضاء الربظتاف لطرح اسئلتهم (األسئلة الشفهية)
عندما يتم استدعاء وزير أوعضو من غتلس الوزراء أو استضافتو  ،يف حني يعطى حرية أكثر أحيانا للوزير يف ىذا اصتانب
 ،إضافة إح حريتو يف عدـ اإلجابة عن بعض األسئلة.
ب -عدـ التجاوب اإلجيا للحكومة يف الرد على أسئلة أعضاء الربظتاف (األسئلة الكتابية)  ،مثال يف الدورة الثانية من
عمل الربظتاف وجو أعضاء الربظتاف ( )58سؤاال للحكومة وأجابت على ( )27منها فحسب
أجابت اضتكومة على ( )285سؤاالً من أصل (.)2()418

()1

 ،ويف الدورة الثالثة

( )1للتفصيل :د.عبدالغين بسيوين عبداج  ،سلطة ومسؤولية رئيس الدولة يف النظاـ الربظتاين  ،اظتؤسسة اصتامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،
بػػريوت  ، 1995 ،ص. 38-25د.لطيػػف مصػػطفى أمػػني  ،العالقػػة بػػني رئػػيس الدولػػة ورئػػيس الػػوزراء يف النظػػاـ الربظتػػاين  ،دار سػػردـ
للطباعة والنشر  ،السليمانية  ، 2009 ،ص .68-17د.ثيشةوا زتيد عبداج  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .145-133ليلى بن بغليػة
 ،آليػات الرقابػػة التشػريعية يف النظػػاـ السياسػػي اصتزائػػري  ،رسػػالة ماجسػتري يف القػػانوف  ،كليػػة اضتقػػوؽ والعلػػوـ السياسػػية  ،جامعػػة اضتػػاج
طتضر (اصتزائر)  ، 2004 ،ص 62وما بعدىا.
( )2اقتبسنا مصطلح وفكرة (تركز السلطة السياسية) من األستاذ الدكتور (عبدالرضا الطعاف) يف كتابو القيم (تركػز السػلطة السياسػية لصػاحل
اعتيئة التنفيذية يف اجملتمعات اظتتقدمة)  ،والذي يعين بو :حصر مركػز اختػاذ القػرار حصػراً شػديداً لصػاحل احػدى السػلطتني (التشػريعية أو
التنفيذيػػة) يف الدولػػة  ،ؽتػػا قػػد يقػػود إح أف حتػػل ػتػػل الفصػػل بػػني السػػلطات أولويػػة سػػلطة واحػػدة علػػى األخػػرى  ،للتفصػػيل يف ذلػػك:
د.عبدالرضا حسني الطعاف  ،مصدر سبق ذكره .108-95 ،
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ت-ىناؾ سبب متعلق بأعضاء الربظتاف  ،حيث يطرحوف (أحياناً) أسئلة غري مناسبة أو غري متصلة باظتوضوع  ،فعلى
سبيل اظتثاؿ يتم الرتكيز على قضايا شخصية أو حزبية أو يتم حتويل بعض األسئلة إح اإلجتاه ؿتو خطابات سياسية ال
تناسب ذلك اجملاؿ(.)3
ث-بالنسبة آلثار السؤاؿ ىنالك خلل وعدـ وضوح يف النظاـ الداخلي للربظتاف  ،والسيما من حيث اآلثار اليت ترتتب
على األجوبة غري اظتقنعة ألعضاء اضتكومة  ،وىذا ما نالحظو يف نص اظتادة ( )66اليت تنص على أف  " :يتلي جواب
السلطة التنفيذية يف أوؿ جلسة تلي وروده  ،فإذا اكتفى السائل باصتواب أو كاف غائباً ومل ينب السؤاؿ غريه اعترب اظتوضوع
منتهياً(." )4
-2اإلستجواب  :اف اظتمارسة الربظتانية يف اإلقليم تعطينا انطباعاً بأف ىذه الوسيلة الرقابية حق مهمل اإلستعماؿ
وذلك لندرة اللجوء إليو  ،واضتاالت النادرة اليت استعملت مل تؤد إح طرح موضوع سحب الثقة عن الوزير أو اضتكومة إال
عند استجواب رئيس الوزراء يف  2011 / 3 / 9ووزيري الداخلية والبيشمركة يف يومي ( )10و ( )19من شهر نيساف
 2011تباعاً  ،يف ثالث جلسات استثنائية للربظتاف  ،على خلفية أحداث  17شباط  ، 2011تطبيقا للفقرة ( )15من

القرار اظترقم ( )1لسنة  2011اظتعروؼ ب(قرار النقاط .)5()17
-3التحقيق  :تناوؿ النظاـ الداخلي ىذه اآللية بشكل مقتضب وعابر ومل يعطها الفاعلية اظتقررة عتا يف التأثري
على اضتكومة  ،حيث مل يتضمن النظاـ نصوصاً واضحة تتضمن األحكاـ واالجراءات اليت تسري على تشكيل اللجاف
التحقيقية وسري العمل داخل اللجنة والصالحيات اليت دتتلكها فضالً عن اآلثار اليت ترتتب عليها  ،خبالؼ ذلك فقد
وضع قيود وضوابط تعيق تفعيلها  ،وللتدليل على ذلك ؾتد يف اظتادة ( )48الفقرة ( )1من النظاـ الداخلي للربظتاف نص
يقضي بأف " :تشكيل اللجاف التحقيقية يكوف بناء على اقرتاح من ىيئة الرئاسة للربظتاف وموافقة أغلبية االعضاء

( )1طػػارؽ جامبػػاز  ،ثةرلػػةمانتاراد خػػوح دووةمػػى ثةرلػػةماد كوردسػػتاف ثرسػػيارباراد حكومػػةتى كوردسػػتاف دةكػػةف  ،ضػػاثخانةى شػػةىاب ،
ىةولري  ، 2009 ،ال].39طارؽ جامباز  ،نواب الدورة الثانية لربظتاف كوردستاف ديطروف حكومة كوردستاف باألسػئلة  ،مطبعػة شػهاب
ة
 ،أربيل  ، 2009 ،ص.[39

()2ثةرلةماد كوردستاف  ،بة ِريةوةبةرايةتى ِراطةياندف  ،ئامارةكاد خوح سيةيةمى ىةلةبذاردف ( ، )2013-2009بالةوكراوة].برظتاف كوردستاف
 ،مديرية اإلعالـ  ،إحصائيات الدورة الثالثة لإلنتخابات ( ، )2013-2009منشورة[

( )3حسػػني ػتمػػد طػػو الباليسػػاين  ،آليػػات تعزيػػز السػػلطة التشػريعية مػػن خػػالؿ عالقتهػػا بالسػػلطة التنفيذيػػة  ،غتلػػة تػػةرازوو  ،احتػػاد حقػػوقر
كوردستاف  ،أربيل  ،العدد ( ، 2009 ، )39-38ص.182
( )4اظتادة ( )66من النظاـ الداخلي لربظتاف كوردستاف لعاـ  1992اظتعدؿ.
( )5لإلطالع على وقائع تلك اصتلسػات ينظػر :ثةرلػةماد كوردسػتاف  ،ثرؤتؤكؤلػةكاف  ،بػةرطى ( ، )64ال .473-335بػةرطى (، )65
ػةولري ].2011 ،برظت ػػاف كوردس ػػتاف  ،الربوتوك ػػوالت  ،اصت ػػزء ( ، )64ص-335
ال .289-243ب ػػةرطى ( ، )66ال ، 208-151ى ػ ة
 .473اصتزء ( ، )65ص .289-243اصتزء ( ، )66ص ، 208-151أربيل [2011 ،
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اضتاضرين( ، " )1يف حني أف ىيئة الرئاسة واألغلبية الربظتانية مكونة من ؽتثلي اضتزبني  ،ليكوف ىدؼ اظتشرع يف جوىره
التقليل من مردودية آلية التحقيق و اضتد من اظتعارضة  ،وأف اظتادة ( )49الفقرة ( )1منها تنص على أف صتاف التحقيق
عتا اضتق يف " :اإلطالع على مالو عالقة باظتوضوع الذي جيري التحقيق بصدده بعد موافقة اصتهات اظتعنية( ،")2والذي قيد
األمر مبوافقة اصتهات اظتعنية دوف أف يبني األثر فيما لو مل يوافق اصتهات اظتعنية على ذلك  ،وكذلك الفقرة ( )2من نفس
اظتادة تنص على أف " :من واجب السلطة التنفيذية تسهيل مهمة التحقيق ووجوب تقدديها للوثائق والبيانات اظتطلوبة(" )3
 ،دوف أف يبني األثر فيما لو خالفت السلطة التنفيذية ذلك؟
 -4اظتسؤولية السياسية للحكومة :مل يثر برظتاف اإلقليم يف دوراتو الثالث  ،موضوع اظتسؤولية السياسية وق الوزراء

(اظتسؤولية الفردية) أو رئيس غتلس الوزراء (اظتسؤولية التضامنية) إال يف حاالت قليلة ونادرة جداً (أشرنا إليها يف النقطة 2
من ىذه الفقرة)  ،ومل يتم مطلقاً سحب الثقة من أي وزير أو حكومة (منذ عاـ  1992وضتني انتهاء مدة الدورة الثالثة)
 ،وىذا دليل على تعطيل ىذه اآللية من قبل برظتاف اإلقليم.
ثانياً  /تزايد الدور التشريعي للحكومة  :على الرغم من اف الوظيفة األساسية للربظتاف يف أي بلد تتمثل يف سن

القوانني (التشريع)  ،إال أف ىناؾ عوامل متعددة أدت إح تراجعو عن أداء ىذا الدور من أبرزىا تنامي دور العوامل
االقتصادية واالجتماعية ىف حياة اجملتمع  ،وال سيما منذ النصف الثاين من القرف العشرين  ،وتزامن ذلك مع تزايد اظتد
الفاشي والنازي يف العامل وما ترتب عليو من قياـ أنظمة دكتاتورية  ،وعندىا أخذت السلطة التنفيذية تتدخل بشكل كبري
وخصوصا بعد التطور اعتائل
يف النشاط االقتصادي واالجتماعي وحتولت من منفذ فقط إح موجو وػترؾ للدولة ككل،
ً
االجتماعى واالقتصادى ؿتو عصر ما بعد الصناعة  ،والعوظتة ،وبروز فئة جديدة فرضت حضورىا كسلطة اجتماعية
وسياسية ىى فئة التكنوقراط( ، )4وأصبح من الضرورى إشراكها ىف التوجهات العامة لصناعة القانوف والقرار ،وىذا أعطى
السلطة التنفيذية مقدرة جديدة ىف لعب دور احملرؾ واظتوجو يف غتاؿ التشريع( ، )5ومن أبرز مظاىره يف اإلقليم:
( )1اظتادة ( )48الفقرة ( )1من النظاـ الداخلي اظتشار إليو سابقاً.
( )2اظتادة ( )49الفقرة ( )1من اظتصدر نفسو.
( )3اظتادة ( )49الفقرة ( )2من اظتصدر نفسو.
( )4التكنوقراط  ،مفهوـ حديث نشأ مع اتساع أثر الثورة الصناعية والتكنلوجية  ،حيث جرى استعمالو ألوؿ مرة عاـ  1910يف الواليات
اظتتحدة األمريكية  ،وتعين حرفيا :حكم الطبقة العلمية الفنية اظتتخصصة  ،يف ذلك :د.عبدالرضا الطعاف  ،التكنوقراط ومنط رأس اظتػاؿ
اظتعػريف  ،غتلػة العلػوـ السياسػية  ،كليػة العلػوـ السياسػية  ،جامعػة بغػداد  ،العػدد ( ، )37السػنة ( ، )19دتػوز ػ كػانوف األوؿ ، 2008
ص.58عبدالوىاب الكيايل واخروف  ،موسوعة السياسة  ،اصتزء األوؿ  ،ط ، 2اظتؤسسة العربيػة للدراسػات والنشػر  ،بػريوت 1986 ،
 ،ص.781
( )5د.عبدالرضػػا حسػػني الطعػػاف  ،تركػز السػػلطة السياسػػية لصػػاحل اعتيئػػة التنفيذيػػة يف اجملتمعػػات اظتتقدمػػة  ،مصػػدر سػػبق ذكػػره  ،ص-131
.135علي الصاوي  ،مصدر سػبق ذكػره  ،ص .7د.بػدر ػتمػد حسػن عػامر اصتعيػدي  ،مصػدر سػبق ذكػره  ،ص .10دانػا عبػدالكرمي
سعيد  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.186-185
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-1اعطاء اضتق للحكومة بأف تقرتح مشاريع القوانني إح الربظتاف( ، )1ويعد الباحثوف اقرتاح القوانني جزءاً أساسياً يف
العملية التشريعية ألنو مرحلة من مراحل سن القوانني( ، )2ويف ىذا الشأف نلمس ظاىرة إزدياد وتوسع نطاؽ التشريعات
اظتقدمة من قبل اضتكومة  ،وىذا راجع اح اف الطابع الفين للمشاريع يتطلب توفر كوادر فنية واختصاصية يف كافة شؤوف
اجملتمع وىذا األمر الديتلكو الربظتاف  ،من حيث العدد و النوعية  ،مقارنةً باضتكومة  ،وىذا ما أدى إح تقليص دور

الربظتاف الذي أكتفى بدور اظتوافقة على ما تقدمو اضتكومة من مشروعات القوانني اليت ال يستطيع أعضاء الربظتاف إعدادىا
واقرتاحها(.)3
فلو نظرنا اح طبيعة تكوين الربظتاف من حيث شروط العضوية و اظتمارسة العملية اليت دأبت عليها يف الدورات
الثالث لو تثبت لنا صحة ما نقوؿ  ،إذ اكتفى القانوف باضتد األدد من العلم واظتعرفة شرطاً لعضوية الربظتاف( ، )4ورشحت
األحزاب الكوردستانية عادة كوادرىا اضتزبية اظتلتزمة بسياسة ومصاحل اضتزب ومل تراع يف ذلك  ،غالباً  ،ختصص األشخاص
وخرباهتم الفنية(.)5
-2اعطا ء اضتق للحكومة (أعضاء غتلس الوزراء) وضور جلسات اللجاف الربظتانية وجلسات الربظتاف( )6عند مناقشة
اظتوضوعات لإلستشارة واظتشاركة يف اظتناقشات(.)7

ثالثاً  /أثر النظاـ اضتز واضتياة اضتزبية يف تقوية مكانة حكومة اإلقليم وتعزيزىا على حساب الربظتاف :على الرغم من أف

النظاـ السياسي يف اإلقليم يتسم بالتعددية اضتزبية إال أنو يتميز هبيمنة حزبني كبريين على السلطة (اضتزب الدديقراطي

( )1اظتػادة ( )53مػن قػانوف انتخػاب اجمللػس الػوطين الكوردسػتاين اظتعػدؿ  ،وكػذلك اظتػادة ( )8الفقػرة ( )2مػن قػانوف غتلػس الػوزراء اظتعػدؿ.
اظتادة ( )71الفقرة ( )1من النظاـ الداخلي للربظتاف.
( )2د.بدر ػتمد حسن عامر اصتعيدي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .331دانا عبدالكرمي سعيد  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.44
( )3للتفصيل :د.عبدالرضا حسني الطعاف  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.338-312
( )4حيػث اشػرتط القػانوف يف اظترشػح لعضػوية الربظتػاف  ،فيمػا يتعلػق بالتحصػيل العلمػي  ،أف يكػوف متقنػاً القػراءة والكتابػة فقػط  ،يف ذلػك:
الفقرة ( )3من اظتادة ( )21من قانوف انتخاب اجمللس الوطين لكوردستاف العراؽ لسنة  1992اظتعدؿ.
( )5مقارنة بني الدورات الثالث نلتمس نوعا من ال تقدـ يف ىذا الشأف فيما يتعلق باظترشحني يف الدورة الثالثة  ،ويبدوا أف السبب راجع اح
اظتنافسة اليت كانت موجودة بني االحزاب نتيجة وجود قوائم منافسة للقائمة الكوردستانية بقيادة اضتزبني الرئيسيني.
( )6نلحػػظ جلػػوس أعضػػاء غتلػػس الػػوزراء يف اظتقاعػػد األماميػػة للربظتػػاف عنػػد حضػػورىم اصتلسػػات  ،ويػػرى الػػدكتور (بػػدر ػتمػػد حسػػن عػػامر
اصتعيدي) بأف ىػذا يعػد يف حػد ذاتػو مظهػراً مػن مظػاىر ىيمنػة وتعػاظم نفػوذ اضتكومػة علػى الربظتػاف  ،وخبػالؼ ذلػك ال جيػوز يف النظػاـ
الرئاسػػي (كمػػا ىػػو اضتػػاؿ يف الواليػػات اظتتحػػدة األمريكيػػة) لػرئيس الدولػػة وال الػػوزراء دخػوعتم الربظتػػاف بصػػفتهم ليشػػرتكوا يف اظتناقشػػات ،
فيسمعوف اآلراء ويسمع األعضاء آراءىم  ،فإذا حػق عتػم دخػوؿ اجمللػس فعلػيهم أف يفعلػوا ذلػك بوصػفهم زائػرين  ،وعليػو الجيلسػوف يف
اظتقاعد األمامية  ،وإمنا جيلسوف يف مقاعد الزائرين ويشاىدوف اصتلسات دوف تػدخل مػن قػبلهم شػأهنم شػأف أي فػرد مػن اظتػواطنني  ،يف
ذلك :د.بدر ػتمد حسن عامر اصتعيدي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.227
( )7اظتادة ( )45الفقرة ( )1واظتادة ( )53من النظاـ الداخلي للربظتاف.وكذلك اظتادة ( )16من قانوف غتلس الوزراء.
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واإلحتاد الوطين)  ،لكوهنما صاحيب األغلبية الربظتانية ومن مث يتم تشكيل اضتكومة من قبلهما (مع إشراؾ شكلي لبعض
األحزاب األخرى واظتكونات اظتوجود ة يف اإلقليم)  ،وىذا الوضع انطوى على إخالؿ واضح بالتوازف اظتراد إقامتو بني كل
من الربظتاف والسلطة التنفيذية  ،بل إنو حتقق يف إطاره نوع من وحدة السلطة يف الدولة حتت ىيمنة اضتكومة (اضتزبية) ،
ومن أىم مظاىر ىذه اضتالة:
-1ىيمنة العقلية اضتزبية يف الربظتاف والنظاـ السياسي يف اإلقليم ككل  ،فعند إجراء أية قراءة موضوعية و واقعية
للحياة اضتزبية يف اجملتمع الكوردي يظهر جلياً أف األحزاب والتنظيمات السياسية الكوردية وعلى مر تاريخ ظهورىا
ونشوئها عتا ميزة وخصيصة أساسية وجوىرية  ،وىي دتسكها الشديد بالتوجهات والقيم اضتزبية اليت تشكلت على أساسها
 ،ودتثلت هبيمنة العقلية اضتزبية الضيقة على أفكارىا السياسية وأعماعتا اضتزبية يف غترى ؽتارستها السياسية(.)1
ىذه النظرة كانت نتيجة مباشرة لتبين أغلب تلك األحزاب والتنظيمات مبدأ اضتزب الطليعي اظتأخوذ من األحزاب
الشيوعية( ، )2اليت تفرتض بأف الطبقة العاملة تشكل أكثرية اجملتمع وأف اضتزب الطليعي (الشيوعي) ىو ؽتثل ىذه الطبقة
للقضاء على الرأشتالية وحتقيق اظتساواة والذي يفرتض أف يكوف يف ثالث مراحل وىي :دكتاتورية الطبقة العاملة

(الربوليتاريا) أوالً  ،والدولة اإلشرتاكية ثانياً  ،واجملتمع الشيوعي ثالثاً(.)3
فاألحزاب السياسية الكوردستانية (بصورة عامة) وصلت إح اظتدف احملررة بعد االنتفاضة ( )1991بتلك العقلية ،
األمر الذي أدى إح انعداـ خربة اظتنافسة السياسية السلمية فيما بينها  ،و بدال من الرتكيز على النقاط اليت تعزز أفكار
اصتماىري ضتقوقها اظتشروعة و اظتوضوعات اليت تزيد من مستوى الوعي السياسي العاـ  ،سادت غلبة اظتصاحل اضتزبية
الضيقة على اظتصاحل الوطنية العليا(.)4
وجتسيداً ظتا ذىبنا اليو  ،فقد نقلت األحزاب الكوردستانية (والسيما اضتزباف الرئيسياف) بعد اإلنتفاضة تلك
اطتصائص اصتوىرية عتا اح السلطات العامة اليت تشكلت يف اإلقليم (بعد انتخابات /19أيار ، )1992/حيث عمليا
(ومنذ  1992تقريبا) وعلى الرغم من وجود السلطات العامة  ،فإف اضتزبني الرئيسيني تعداف اظتنظم الرئيس يف مناطق
سيطرهتما السياسية  ،وذلك حسب اطتريطة السياسية اليت ذكرناىا من قبل  ،وذتة يف تلك اظتناطق تداخل واسع بني
الشأف اضتكومي والشأف اضتز  ،وعلى كل اظتستويات ؛ فالشخصيات النافذة حزبياً ىي ذاهتا النافذة حكومياً ،
والقرارات اليت تصدر باسم اضتكومة يف تلك اظتناطق تكوف قرارات حزبية باألساس  ،واصتهاز اإلقتصادي العاـ واطتاص يف

( )1ػتمػػد صػػابر كػػرمي  ،التعدديػػة السياسػػية وأثرىػػا علػػى السػػلطة التشػريعية يف إقلػػيم كوردسػػتاف العػراؽ :دراسػػة حتليليػػة  ،رسػػالة ماجسػػتري يف
العلوـ السياسية  ،كلية القانوف والسياسة  ،جامعة السليمانية  ،السليمانية  ، 2010 ،ص.149-144
( )2عبدالسػػالـ مصػػطفى صػػديق  ،أثػػر التغػػري اإلجتمػػاعي علػػى األح ػزاب الكوردسػػتانية :اضتػػزب الػػدديقراطي الكوردسػػتاين منوذج ػاً ،رسػػالة
ماجستري يف اإلجتماع  ،كلية اآلداب  ،جامعة صالح الدين  ،أربيل  ، 2011 ،ص.50
( )3للتفصيل :د.عبدالرضا حسني الطعاف ،تأريخ الفكر السياسي اضتديث ،جامعة بغداد  ،بغداد  ،بدوف سنة طبع  ،ص.584-563
( )4نسرين أزتد عبداج اصتاؼ  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .165-160أزتد ناجي قمحة :اكراد العراؽ الواقع و اظتستقبل ،غتلػة السياسػية
الدولية ،مركز االىراـ للدراسات االسرتاتيجية  ،القاىرة ،العدد ( ،)135يناير  ،1999ص .111
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تلك اظتناطق يسيطر عليو ويدار من قبل الشخصيات أو اعتيئات اضتزبية  ،وح األجهزة األمنية والعسكرية يبدو والؤىا
وتابعيتها اضتزبية واضحتني(.)1
وىذه القضية أصبحت آفة ومشكلة مزمنة عانت (وتعاين) منها جتربة اإلقليم  ،ح أف اضتزبني الرئيسيني حاوال
وضع حد عتا  ،فمثال ورد يف أحد بنود (اتفاقية باريس) الهناء القتاؿ بني اضتزبني لعاـ  ، 1994مسألة إهناء تدخل

األحزاب يف شؤوف الربظتاف و اضتكومة والقضاء(.)2
وقدـ السيد (جالؿ الطالباين )  ،السكرتري العاـ لإلحتاد الوطين الكوردستاين  ،مشروعاً سياسياً  ،يف مؤدتر صحفي
عقده يف السليمانية يوـ  ، 2008 / 12 / 18حوؿ آليات حل ىذه اظتشكلة(.)3

ب-ىيمنة اضتكومة على جدوؿ أعماؿ الربظتاف( ، )4على الرغم من أف النظاـ الداخلي للربظتاف يعطي سلطة تنظيم
جدوؿ األعماؿ عتيئة الرئاسة(( )5اظتكونة من رئيس الربظتاف ونائبو وسكرتري الربظتاف)  ،ويف الواقع العملي تكوف الكلمة
العليا للح كومة يف ىذا اجملاؿ ألف اضتكومة يشكلها اضتزب (أو األحزاب) اضتاصلة على األغلبية يف الربظتاف  ،فإهنا
تستطيع  ،باإلعتماد على أغلبيتها الربظتانية  ،ضبط الطريقة اليت يستغل هبا الربظتاف وقتو.
فاألحزاب تتنافس وتتصارع داخل الربظتاف عن طريق أعضائها الذين ينتموف اليها لكي تطبق براغتها ومبادئها ،
وىذا يؤدي عملياً إح أف أصبح جزءاً كبرياً من وقت الربظتاف يستخدـ يف مناقشة مشروعات اضتكومة  ،وىذا الوضع
ينطبق ح على برظتانات الدوؿ اظتتقدمة منها بريطانيا وفرنسا(.)6
ويرى الدكتور عادؿ الطبطبائي هبذا الصدد أف  " :صتدوؿ أعماؿ الربظتاف أمهية كربى  ،لكونو أدا ًة مهم ًة يف العمل
الربظتاين  ،فمن يسيطر على ىذه األداة ويستخدمها  ،فإنو يهيمن  ،دوف شك ،على العمل الربظتاين ويوجهو ؿتو

( )1رستم ػتمود  ،آفاؽ اظتعارضة يف إقليم كردستاف العراؽ :صالبة البا التقليدية ورىػاف تفكيػك اظتناطقيػة  ،اظتركػز العػر لألوػاث ودراسػة
السياسات  ،الدوحة  ، 2011 ،ص.5
( )2مكتػػب الدراسػػات و البحػػوث اظتركػػزي للحػػزب الػػدديقراطي الكوردسػػتاين  ،االقتتػػاؿ الػػداخلي يف كوردسػػتاف الع ػراؽ كيػػف انػػدلع و مػػن
اظتسؤوؿ عنو  ،اصتزء األوؿ  ، 1997 ،ص.424
( )3لإلطالع على نص اظتشروع ينظر :طؤظارى نؤظني  ،مةكتػة بػري وىؤشػيارى يػةكية نيشػتماد كوردسػتاف  ،سػليةماد  ،ذمػارة (،)15
ئػػةيلوح  ، 2009ال ].13-8غتلػػة نػػؤظني  ،مكتػػب الفكػػر والتوعيػػة لإلحتػػاد الػػوطين الكوردسػػتاين  ،السػػليمانية  ،العػػدد ( ،)15أيلػػوؿ
 ،2009ص[13-8
( )4جػػدوؿ أعمػػاؿ الربظتػػاف  ،ىػو برنػػامج عمػػل الربظتػػاف خػ الؿ اجتماعاتػػو  ،يف ذلػػك :د.عػػادؿ الطبطبػائي  ،جػػدوؿ أعمػػاؿ الربظتػػاف :دراسػػة
مقارنة  ،غتلة اضتقوؽ  ،جامعة الكويت  ،العدد ( ، )3السنة ( ، )10سيبتمرب  ، 1986ص15
( )5اظتادة ( )20الفقرة ( )1من النظاـ الداخلي للربظتاف.
( )6د.عب ػ ػ ػػدالغين بس ػ ػ ػػيوين عب ػ ػ ػػداج  ،ال ػ ػ ػػنظم السياس ػ ػ ػػية :اس ػ ػ ػػس التنظ ػ ػ ػػيم السياس ػ ػ ػػي  ،الداراصتامعي ػ ػ ػػة  ،ب ػ ػ ػػريوت  ، 1985 ،ص-322
. 323د.عبدالرضا حسني الطعاف  ،تركز السلطة السياسية لصاحل اعتيئة التنفيذية يف اجملتمعات اظتتقدمة  ،مصدر سبق ذكره  ،د.عادؿ
الطبطبائي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 36ومابعدىا.
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األىداؼ اليت يسعى إح حتقيقها( ، " )1ولذلك فإف أغلبية الربظتانات يف الدوؿ تشدد يف إجراء تعديل يف جداوؿ أعماعتا
باشرتاط حصوؿ اإلقرتاح اطتاص بالتعديل على أغلبية معينة  ،ويرجع السبب يف ذلك إح رغبتها (أي الربظتانات) يف إبعاد
اإلقرتاحات غري اظتدروسة اظتراد إدراجها يف جدوؿ األعماؿ اليت قد تكوف وراءىا مصاحل شخصية أو سياسية وحزبية ،
ولذلك تعهد بعض األنظمة الدستورية مهمة حتديد جدوؿ األعماؿ وإعدادىا وتعديلها إح صتنة برظتانية خاصة تشكل
عتذا الغرض  ،ومن ىذه الدوؿ ديكن أف نذكر على وجو اطتصوص الواليات اظتتحدة األمريكية  ،حيث جرى العمل يف
غتلس النواب ىناؾ على صتنة اصتدوؿ  ،وهبذا يكوف لألحزاب اظتمثلة يف الربظتاف أعضاءىا يف اللجنة(.)2
ت -ىناؾ تقليد برظتاين ثابت يف معظم الدوؿ يتمثل يف أف يشغل الشخصيات البارزة واظتتنفذة يف األحزاب الفائزة
يف اإلنتخابات اظتناصب اظتهمة يف اضتكومة  ،دوف أف تويل األحزاب نفس األمهية للربظتاف هبذا اطتصوص  ،وقد أدى ذلك
إح حتويل عمل الربظتاف يف كثري من اضتاالت إح غترد تظاىرة سياسية ومنرب للتنافس بني أنصار اضتكومة واظتعارضة (إف
وجدت)  ،مع اختاذ القرارات الكربى خارج قاعة الربظتانات ويف االجتماعات اضتزبية اظتغلقة(.)3
ث-تتمتع اضتكومات يف اإلقليم باإلستقرار الوزاري وكذلك اإلستمرار الوزاري( ، )4فاالستقرار الوزاري اظتوجود يف
يف اإلقليم راجع بالدرجة األساس إح عدـ فاعلية الربظتاف يف الرقابة على اضتكومة والسيما يف مسألة إثارة اظتسؤولية
السياسية للحكومة وسحب الثقة منها مث اجبارىا على تقدمي استقالتها ،أما السبب الرئيسي وراء اإلستمرار الوزاري يف
اإلقليم فهو أف الربظت اف ال يتمكن من إجبار اضتكومة على إجراء تعديل جوىري يف وزرائها وسياساهتا العامة وال تبايل
بضغوطات اظتعارضة والضغوطات الشعبية يف ىذا اجملاؿ  ،وذلك لعدـ رغبة األغلبية الربظتانية اظتؤيدة للحكومة القياـ مبثل
ىذا اإلجراء  ،األمر الذي جيعل اضتكومة يف موقع القوة أماـ الربظتاف.
ج -تقييد سلطة الربظتاف يف شأف الوظيفة اظتالية وتناقص دوره  ،فعلى الرغم من أف الوظيفة اظتالية ىي من إحدى
الوظائف الرئيسية للربظتاف  ،إال أف دور الربظتاف يف ىذا اصتانب بدأ بالتناقص ضتساب اضتكومة  ،ومن مظاىره األساسية يف
اإلقليم:

( )1د.عادؿ الطبطبائي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.26
( )2للتفصيل :اظتصدر نفسو  ،ص.36-29
( )3د.رأفت دسوقي  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.34-33

( )4اإلستقرار الووزاري  ،يعػين غيػاب األزمػات الوزاريػة وبقػاء الػوزارة يف اضتكػم ظتػدة طويلػة (ضػمن اظتػدة القانونيػة اظتقػررة عتػا)  ،وذلػك لنػدرة
اللجوء إح سحب الثقػة مػن الػوزراء أو الػوزارة .أمػا اإلسوتمرار الووزاري  ،فيعػين اسػتمرار الػوزير يف شػغل منصػبو ظتػدة طويلػة مػن الوقػت

(ضمن اظتدة القانونية اظتقررة عتػا)  ،وذلػك لنػدرة اللجػوء إح التعػديالت الوزاريػة  ،يف ذلػك :د.عثمػاف عبػداظتلك الصػاحل  ،مصػدر سػبق
ذكره  ،ص.48-47
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 oإعداد مشروع اظتوازنة العامة( )1من اختصاص (سلطة) اضتكومة  ،فوزارة اظتالية (وبالتعاوف مع وزارة التخطيط)
مسؤولة ومعنية باعداد مشروع اظتوازنة وارسالو إح الربظتاف ظتناقشتو واعتماده(.)2
 oعدـ التزاـ اضتكومة بارساؿ مشروع اظتوازنة إح الربظتاف (منذ  1993واح حد اآلف) يف اظتوعد احملدد قانونا (شهر
تشرين األوؿ( ،))3دوف أف تكوف للربظتاف القدرة على ػتاسبة اضتكومة على ذلك(.)4
 oعدـ التزاـ اضتكومة بارساؿ اضتساب اطتتامي( )5اح الربظتاف يف موعده القانوين (شهر نيساف( ،))6إضافة إح
وجود مواطن اطتلل والنواقص الكثرية فيو عندما يرسل  ،دوف دتكن الربظتاف من ػتاسبة اضتكومة على ذلك(.)7

( )1اظتوازنة العامة  ،ىي بياف تقديري ظتا ديكن للدولػة أف تنفقػو  ،ومػا ينتظػر أف جتبيػو مػن إيػرادات  ،ظتػدة ػتػددة مػن الػزمن (غالبػاً مػا تكػوف
سنة)  ،ومبا حيقق األىػداؼ الػيت ترنػو إليهػا فلسػفة اضتكػم  ،والػيت تعػد مػن قبػل السػلطة التنفيذيػة (وزارة اظتاليػة عػاد ًة)  ،وتصػادؽ عليهػا
السلطة التشريعية ،يف ذلك :د.ابراىي م اضتمود  ،رقابػة غتلػس األمػة الكػوييت علػى مشػروع قػانوف اظتيزانيػة العامػة  ،غتلػة اضتقػوؽ  ،جامعػة
الكويت  ،العدد األوؿ والثاين  ،السنة السادسة عشرة  ،مارس  ، 1992ص .179د.صباح صابر ػتمد خوشػناو  ،اظتوازنػة العامػة يف
العػ ػراؽ :دراس ػػة حتليلي ػػة م ػػع إش ػػارة إح إقل ػػيم كوردس ػػتاف العػ ػراؽ (ػت ػػافظيت أربي ػػل ودى ػػوؾ للم ػػدة  ، )2007-1988مرك ػػز كردس ػػتاف
للدراسات اإلسرتاتيجية  ،السليمانية  ، 2012 ،ص. 13د.فليح حسن خلف  ،اظتالية العامة  ،عامل الكتب اضتديث ،إربد .2008 ،
ص .277د.بدر ػتمد حسن عامر اصتعيدي  ،مصػدر سػبق ذكػره  ،ص.269سػامل عبداضتسػني سػامل  ،اظتوازنػة العامػة ودور السػلطتني
التشريعية والتنفيذية جتاىها مع إشارة إح العراؽ للفرتة ( ، ) 2011-2004غتلة العلوـ اإلقتصادية واإلدارية  ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،
جامعة بغداد  ،اجمللد ( ، )18العدد ( ، 2012 ، )66ص.246
( )2اظتادة ( )8الفقرة ( )4من قانوف غتلس الوزراء اظتعدؿ.وكذلك اظتادة ( )8من قانوف وزارة اظتاليػة واالقتصػاد إلقلػيم كوردسػتاف (قػانوف رقػم
 5لسنة .)2010
( )3اظتادة ( )79أوالً من النظاـ الداخلي اظتشار إليو سابقاً.
( )4فمثالً مشروع اظتوازنة لعاـ  2012وصل الربظتػاف يف  2012 / 5 / 7أي بعػد حػوايل سػبعة أشػهر علػى موعػده القػانوين  ،يف ذلػك :لػة
كؤمةلةطةى دديوكراتيدا بودجة قابيلى ِرةخنةطرتن وضارةسةركردنة  ،طؤظارى طػوالةف  ،ذمػارة ( )885لػة  ، 2012 / 6 /25ال].23
يف اجملتمع الدديقراطي اظتوازنة قابلة للنقد واضتل  ،غتلة طوالةف  ،العدد ( )885يف  ، 2012 / 6 / 25ص[23
( )5اضتساب اطتتامي  ،فهو عبارة عن بياف للنفقػات الػيت انفقػت فعػالً واإليػرادات الػيت حصػلت فعػالً يف حقبػة انقضػت مػن الػزمن (وتكػوف
عادة ظتدة ستة أشهر)  ،فهو تسجيل النفقات اظتالية خالؿ ستة أشهر ويعػد مقياسػا ظتػدى صػحة تقػديرات اظتوازنػة  ،فهػو تقػدير واقعػي
وحقيقي ضتقائق وقعت فعال خالؿ الس نة اظتالية اظتنتهية  ،والتأكيد من مدى اتفاؽ تلك اضتقائق مع تقديرات اظتيزانية أو اختالفها معها
 ،يف ذلك :د.ابراىيم اضتمود  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .179د.صػباح صػابر ػتمػد خوشػناو  ،مصػدر سػبق ذكػره  ،ص.13د.فلػيح
حسن خلف  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.277
( )6وذلك مبوجب قانوف اإلدارة اظتالية والدين العاـ النافذ يف اإلقليم.
( )7فمػػثالً اضتسػػاب اطتتػػامي لعػػاـ  2011وصػػل الربظتػػاف يف  2012 / 12 / 26أي بعػػد حػوايل سػػبعة أشػػهر علػػى موعػػدىا القػػانوين  ،يف
ذلك :بودجةى ميللةت ضؤف خةرجدةكريةت؟ طؤظارى لظني  ،ذمارة ( ، )202تةموزى  ، 2012ال].23-22كيف تصرؼ موازنة
الشعب؟ غتلة لظني  ،العدد ( ، )202دتوز  ، 2012ص[23-22
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اإلستنتاجات

بعد إدتاـ ىذه الدراسة توصلنا إح عدد من اإلستنتاجات  ،نوجزىا على النحو اآليت:
 -1إف جتربة اضتكم يف اإلقليم قد بدأت بعدما تضافرت وجتمعت عدة أحداث داخلية عراقية ودولية ،وأسهمت غتتمعة
خبلق ظروؼ مؤاتية وفرصة مناسبة لشعب كوردستاف العراؽ بأف يبدأ باقامة اظتؤسسات السياسية الرشتية (برظتاف
وحكومة وقضاء).
 -2ىناؾ إشكالية يف منط وطبيعة النظاـ السياسي يف اإلقليم (من حيث كونو نظاماً برظتانياً أـ رئاسياً؟)  ،فعند النظر يف
نصوص القوانني واظتمارسة العملية يف اإلقليم  ،ؾتد أف نظاـ اضتكم فيو يقوـ على أساس اظتزج واصتمع بني بعض
خصائص النظامني الربظتاين والرئاسي.
 -3وعند النظر يف أف واقع العالقة بني اضتكومة والربظتاف يف اإلقليم ؾتد أنو يتمثل يف تركز السلطة السياسية لصاحل
اضتكومة ألسباب فنية وسياسية وقانونية متعددة.
قائمة المصادر
المصادر باللغة العربية:
أوالً  /الكتب:

 -1إبراىيم عبدالعزيز شيحا  ،مبادئ األنظمة السياسية  ،الدار اصتامعية للطباعة والنشر  ،بريوت  ،بدوف سنة الطبع.
 -2أزتد ناجي قمحة :اكراد العراؽ الواقع و اظتستقبل ،غتلة السياسية الدولية ،مركز االىراـ للدراسات االسرتاتيجية ،
القاىرة ،العدد ( ،)135يناير .1999
 -3خبتيار غفور البالكي  ،الوظائف غري التشريعية للربظتاف  ،مطبعة شهاب  ،أربيل .2010 ،
 -4بدر ػتمد حسن عامر اصتعيدي  ،التوازف بني السلطتني التنفيذية والتشريعية يف النظاـ الربظتاين :دراسة مقارنة مع
التطبيق على النظاـ الدستوري الكوييت  ،دار النهضة العربية  ،القاىرة .2011 ،
 -5ثيشةوا زتيد عبداج  ،اظتسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية يف النظاـ الربظتاين :دراسة حتليلية مقارنة  ،مركز كردستاف
للدراسات اإلسرتاتيجية  ،السليمانية .2013 ،
 -6رأفت دسوقي  ،ىيمنة السلطة التنفيذية على الربظتاف ،منشأة اظتعارؼ  ،اإلسكندرية .2006 ،
 -7رستم ػتمود  ،آفاؽ اظتعارضة يف إقليم كردستاف العراؽ :صالبة البا التقليدية ورىاف تفكيك اظتناطقية  ،اظتركز العر
لألواث ودراسة السياسات  ،الدوحة .2011 ،
 -8سريواف عدناف مريزا الزىاوي  ،الرقابة اظتالية على تنفيذ اظتوازنة العامة يف القانوف العراقي  ،الدائرة اإلعالمية يف غتلس
النواب  ،بغداد .2008 ،
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 -9صباح صابر ػتمد خوشناو  ،اظتوازنة العامة يف العراؽ :دراسة حتليلية مع إشارة إح إقليم كوردستاف العراؽ (ػتافظيت
أربيل ودىوؾ للمدة  ، )2007-1988مركز كردستاف للدراسات اإلسرتاتيجية  ،السليمانية .2012 ،
 -10عبدالرزتن سليماف الزيباري ،الوضع القانوين إلقليم كوردستاف العراؽ يف ظل قواعد القانوف الدويل العاـ ،مؤسسة
موكرياين للطباعة والنشر ،أربيل .2002 ،
 -11عبدالرضا حسني الطعاف  ،تركز السلطة السياسية لصاحل اعتيئة التنفيذية يف اجملتمعات اظتتقدمة :منوذج فرنسا ،
جامعة قاريونس  ،بنغازي .2001 ،
 -12عبدالرضا حسني الطعاف ،تأريخ الفكر السياسي اضتديث ،جامعة بغداد  ،بغداد  ،بدوف سنة طبع.
 -13عبدالغين بسيوين عبداج  ،النظم السياسية :اسس التنظيم السياسي  ،الداراصتامعية  ،بريوت .1985 ،
 -14عبدالغين بسيوين عبداج  ،سلطة ومسؤولية رئيس الدولة يف النظاـ الربظتاين  ،اظتؤسسة اصتامعية للدراسات والنشر
والتوزيع  ،بريوت .1995 ،
 -15عبدالوىاب الكيايل واخروف  ،موسوعة السياسة  ،اصتزء األوؿ  ،ط ، 2اظتؤسسة العربية للدراسات والنشر ،
بريوت .1986 ،
 -16علي الصاوي  ،الرقابة الربظتانية  ،اظتركز الدويل للدراسات اظتستقبلية واالسرتاتيجية  ،القاىرة .2007 ،
 -17عوين بزاز  ،النظاـ الداخلي لربظتاف كوردستاف العراؽ وتعديالتو  ،مطبعة ِرؤذىةالةت  ،أربيل .2013 ،

 -18فليح حسن خلف  ،اظتالية العامة  ،عامل الكتب اضتديث ،إربد .2008 ،
 -19لطيف مصطفى أمني  ،العالقة بني رئيس الدولة ورئيس الوزراء يف النظاـ الربظتاين  ،دار سردـ للطباعة والنشر ،
السليمانية .2009 ،
 -20ماجد راغب اضتلو  ،النظم السياسية والقانوف الدستوري ،منشأة اظتعارؼ  ،اإلسكندرية .2000 ،
 -21اجملموعة القانونية الدولية ضتقوؽ االنساف  ،إنتخابات بال حدود ،من منشورات مكتب الدراسات والبحوث
اظتركزي للحزب الدديقراطي الكوردستاين ،أربيل  ،دراسة رقم (.1999 ،)34
 -22ػتسن خليل  ،القانوف الدستوري والنظم السياسية  ،بدوف مكاف الطبع .1987 ،
 -23ػتمد كاظم اظتشهداين  ،النظم السياسية  ،دار اضتكمة  ،اظتوصل .1991 ،
 -24مكتب الدراسات و البحوث اظتركزي للحزب الدديقراطي الكوردستاين  ،االقتتاؿ الداخلي يف كوردستاف العراؽ
كيف اندلع و من اظتسؤوؿ عنو  ،اصتزء األوؿ .1997 ،
ثانياً  /الرسائل واالطاريح الجامعية:

 -25دانا عبدالكرمي سعيد  ،تراجع الدور التشريعي والرقا للربظتاف :دراسة حتليلية مقارنة يف األنظمة الربظتانية  ،أطروحة
دكتوراه يف القانوف  ،كلية القانوف والسياسة  ،جامعة السليمانية .2011 ،
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 -26عبدالرزتن سليماف زيباري  ،السلطة القضائية يف النظاـ الفدرايل العراقي :دراسة حتليلية مقارنة  ،أطروحة دكتوراه
يف القانوف العاـ  ،كلية القانوف والسياسة  ،جامعة صالح الدين  ،أربيل .2008 ،
 -27عبدالسالـ مصطفى صديق  ،أثر التغري اإلجتماعي على األحزاب الكوردستانية :اضتزب الدديقراطي الكوردستاين
منوذجاً ،رسالة ماجستري يف اإلجتماع  ،كلية اآلداب  ،جامعة صالح الدين  ،أربيل .2011 ،
 -28ليلى بن بغلية  ،آليات الرقابة التشريعية يف النظاـ السياسي اصتزائري  ،رسالة ماجستري يف القانوف  ،كلية اضتقوؽ
والعلوـ السياسية  ،جامعة اضتاج طتضر (اصتزائر) .2004 ،
 -29ػتمد صابر كرمي  ،التعددية السياسية وأثرىا على السلطة التشريعية يف إقليم كوردستاف العراؽ :دراسة حتليلية ،
رسالة ماجستري يف العلوـ السياسية  ،كلية القانوف والسياسة  ،جامعة السليمانية  ،السليمانية .2010 ،
 -30نسرين أزتد عبداج اصتاؼ  ،التجربة الربظتانية يف إقليم كوردستاف العراؽ ( ، )1998-1991رسالة ماجستري
يف العلوـ السياسية  ،كلية العلوـ السياسية  ،جامعة بغداد  ،بغداد .2005 ،
ثالثاً  /الدوريات:

 -31تغريد عبدالقادر علي  ،التحقيق الربظتاين :دراسة عن التحقيق الربظتاين يف غتلس النواب العراقي  ،غتلة اضتقوؽ ،
كلية القانوف  ،اصتامعة اظتستنصرية  ،العدد ( ، )19السنة السادسة  ،اجمللد الرابع .2012 ،
 -32حسن علي عبداضتسني البديري  ،الرقابة الربظتانية على السلطة التنفيذية  ،غتلة الكوفة للعلوـ القانونية والسياسية
 ،كلية القانوف والسياسة  ،جامعة الكوفة  ،السنة الرابعة – العدد الثاين عشر  ،كانوف األوؿ .2011
 -33حسني ػتمد طو الباليساين  ،آليات تعزيز السلطة التشريعية من خالؿ عالقتها بالسلطة التنفيذية  ،غتلة تةرازوو ،
احتاد حقوقر كوردستاف  ،أربيل  ،العدد (. 2009 ، )39-38
 -34حناف ػتمد القيسي  ،دور غتلس النواب العراقي يف اضتد من الفساد  ،غتلة الكوفة للعلوـ القانونية والسياسية ،
كلية القانوف والسياسة  ،جامعة الكوفة  ،السنة الرابعة – العدد الثاين عشر  ،كانوف األوؿ .2011
 -35سامل عبداضتسني سامل  ،اظتوازنة العامة ودور السلطتني التشريعية والتنفيذية جتاىها مع إشارة إح العراؽ للفرتة
( ، ) 2011-2004غتلة العلوـ اإلقتصادية واإلدارية  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد  ،اجمللد (، )18
العدد (.2012 ، )66
 -36سعد الشتيوي العنزي  ،الضوابط الدستورية للسؤاؿ الربظتاين من حيث اظتضموف واإلختصاص والغاية  ،غتلة
اضتقوؽ  ،جامعة الكويت  ،العدد ( ، )3السنة ( ، )34سبتمرب  ، 2010ص.249
 -37سعدي الربزؾتي  ،جتربة إقليم كوردستاف يف قولبة وبناء نظاـ قانوين لإلقليم بعد انتفاضة آذار عاـ  1991اجمليدة،
غتلة ثاريةزةر  ،نقابة ػتامر كوردستاف  ،أربيل  ،العدد ( ، )9السنة اطتامسة .2005 ،
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 -38شورش حسن عمر ود.دانا عبدالكرمي سعيد  ،اإلستجواب كوسيلة للرقابة السياسية يف الدستور العراقي لعاـ
 : 2005دراسة حتليلية مقارنة  ،غتلة دراسات قانونية وسياسية  ،مركز الدراسات القانونية والسياسية  ،كلية القانوف
والسياسة  ،جامعة السليمانية  ،السنة ( ، )1العدد ( ، )1أيلوؿ .2013
 -39عادؿ الطبطبائي  ،جدوؿ أعماؿ الربظتاف :دراسة مقارنة  ،غتلة اضتقوؽ  ،جامعة الكويت  ،العدد ( ، )3السنة
( ، )10سيبتمرب .1986
 -40عبدالرضا الطعاف  ،التكنوقراط ومنط رأ س اظتاؿ اظتعريف  ،غتلة العلوـ السياسية  ،كلية العلوـ السياسية  ،جامعة
بغداد  ،العدد ( ، )37السنة ( ، )19دتوز ػ كانوف األوؿ .2008
 -41عثماف عبداظتلك الصاحل  ،الرقابة الربظتانية على أعماؿ االدارة يف الكويت  :دراسة نظرية تطبيقية  ،غتلة اضتقوؽ
والشريعة  ،كلية اضتقوؽ والشريعة  ،جامعة الكويت  ،السنة اطتامسة  ،العدد الرابع  ،ديسمرب .1981
 -42علي كاظم الرفيعي  ،وسائل الرقابة الربظتانية على اضتكومة  ،غتلة العلوـ القانونية  ،كلية القانوف  ،جامعة بغداد،
العدد الثاين .2007 ،
 -43ػتمد عبداحملسن اظتقاطع  ،اإلستجواب الربظتاين للوزراء يف الكويت :دراسة حتليلية نقدية يف ضوء أحكاـ الدستور
الكوييت والسوابق الربظتانية  ،غتلة اضتقوؽ  ،جامعة الكويت  ،ملحق العدد الثالث  ،السنة السادسة والعشروف ،
سيبتمرب .2002
نشأت أزتد رشيد  ،غتلس قضاء كوردستاف  :اإلؾتازات والطموحات  ،غتلة دادوةر  ،احتاد قضاة إقليم
-44
كوردستاف ،أربيل  ،العدد ( ، )1السنة األوح .2009 ،
رابعاً  /القوانين واألنظمة:

 -45قانوف السلطة القضائية إلقليم كوردستاف اظترقم ( )14لسنة .1992
 -46قانوف السلطة القضائية إلقليم كوردستاف اظترقم ( )23لسنة .2007
 -47قانوف انتخاب اجمللس الوطين لكوردستاف العراؽ اظترقم ( )1لسنة .1992
-48
-49
-50
-51

قانوف انتخاب قائد اضتركة التحررية الكوردية اظترقم ( )2لسنة .1992
قانوف دتديد الوالية لرئيس إقليم كوردستاف اظترقم ( )19لسنة .2013
قانوف رئاسة إقليم كوردستاف اظترقم ( )1لسنة .2005
قانوف غتلس أمن اإلقليم اظترقم ( )4لسنة .2011

 -52قانوف غتلس وزراء إقليم كوردستاف اظترقم ( )3لسنة  1992اظتعدؿ.
 -53قانوف ىيئة رئاسة إقليم كوردستاف اظترقم  9لسنة .1993
 -54قانوف وزارة العدؿ إلقليم كوردستاف اظترقم ( )12لسنة .1992
 -55قانوف وزارة اظتالية واالقتصاد إلقليم كوردستاف اظترقم ( )5لسنة .2010
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 -56اجمللس الوطين لكوردستاف العراؽ  ،غتموعة القوانني والقرارات الصادرة عن اجمللس الوطين لكوردستاف العراؽ
للفرتة ( 1992/6/4لغاية  ،)1992/12/31اجمللد األوؿ ،أربيل .1997 ،
 -57النظاـ الداخلي لربظتاف كوردستاف لعاـ  1992اظتعدؿ.
o

اظتصادر باللغة الكوردية:

 -55بودجةى ميللةت ضؤن خةزجدةكسيَت؟ طؤظازى لظني  ،ذمازة ( ، )202تةموشى ].2012كيف تصرؼ موازنة الشعب؟
غتلة لظني  ،العدد ( ، )202دتوز [2012
 -55ثةزلةمانى كوزدستان  ،بة ِزيَوةبةزايةتى زِاطةياندن  ،ئامازةكانى خوىل سيَيةمى هةلَبرازدن (، )2013-2005
بالَوكساوة].برظتاف كوردستاف  ،مديرية اإلعالـ  ،إحصائيات الدورة الثالثة لإلنتخابات ( ، )2013-2009منشورة[
 -60ثةزلةمانى كوزدستان  ،ثسؤتؤكؤلةكان  ،بةزطى ( ، )64بةزطى ( ، )65بةزطى ( ، )66هةوليَس ].2011 ،برظتاف
كوردستاف  ،الربوتوكوالت  ،اصتزء ( ، )64اصتزء ( ، )65اصتزء ( ، )66أربيل [2011 ،
طازق جامباش  ،ثةزلةمانتازانى خوىل دووةمى ثةزلةمانى كوزدستان ثسسيازبازانى حلومةتى كوزدستان دةكةن ،
-61
ضاثخانةى شةهاب  ،هةوليَس  ].2005 ،طارؽ جامباز  ،نواب الدورة الثانية لربظتاف كوردستاف ديطروف حكومة كوردستاف باألسئلة
 ،مطبعة شهاب  ،أربيل [ 2009 ،
 -62طؤظازى نؤظني  ،مةكتةبى بري وهؤشيازى يةكيَتى نيشتمانى كوزدستان  ،سليَمانى  ،ذمازة ( ،)15ئةيلوىل ].2005غتلة
نؤظني  ،مكتب الفكر والتوعية لإلحتاد الوطين الكوردستاين  ،السليمانية  ،العدد ( ،)15أيلوؿ [2009
 -63لة كؤمةلَطةى دميوكساتيدا بودجة قابيلى زِةخنةطستن وضازةسةزكسدنة  ،طؤظازى طوالَن  ،ذمازة ( )555لة / 6 /25
 ].2012يف اجملتمع الدديقراطي اظتوازنة قابلة للنقد واضتل  ،غتلة طوالَن  ،العدد ( )885يف [2012 / 6 / 25
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