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 تقديم

 ةازمة التعديالت الدستوري

 إبراهيم بحر العلوم د.

مني للدراسات العليا بالتعاون مع ملتقى برعاية مؤسسة بحر العلوم اخلريية، حقق معهد العل

بحر العلوم للحوار نجاحًا اخرًا يف خوض حوارات جادة الحدى القضايا احلساسة واملهمة 

 .2005بمستقبل البلد السيايس تلك املتعلقة بأزمة تعديالت دستور مجهورية العراق لعام 

بعد التغيري نيسان/ابريل فعىل مدى عقدين من الزمن كانت االزمات التي يواجهها العراق 

نذر بكثري من املخاطر تنوات األخرية تأخذ شكل املتوالية العددية وازدادت وتريهتا يف الس 2003

 لذا فهناك اذ اصبح النظام مولدًا لالزمات ذاتياً  حقيقي رسخ القناعات بوجود خلل بنيويتو

  لمطالبة اجلادة الجراء إصالحات فورية قبل فوات االوان. لحاجة 

مرشوع الدولة او تغييب نحن نؤمن ان معظم االزمات التي نواجهها ما هي اال نتاج لغياب 

يف اآلونة  طوال العقود املاضية بسبب سيطرة النظام العسكري والشمويل وان ما تشهده البالد

ريورة املجتمعات املتحولة من األنظمة صية يف سياق من منعطفات تبدو احيانًا شبه طبيع االخرية

الديكتاتورية اىل واقع اخر والبد واحلالة هذه ان تطفو االزمات عىل السطح لتأخذ مساراهتا 

قدرة الفواعل السياسية ملعاجلة هذه ملسار الزمني سيبقى حاكاًم عىل كأزمات متالحقة، غري ان ا

 الرتاكامت واحتوائها وادارهتا بحكمة وحنكة حتى ال خترج عن اطارها السلمي.    

لتشخيص اخللل  حلوار اهلادف للبحث عن املشرتكاتننا دوما عىل إجياد قنوات ايبقى رها

خلوض هذه املهمة  2012ووضع املعاجلات احلكيمة.  فانطلق ملتقى بحر العلوم للحوار منذ 

الوطنية العسرية اماًل يف املسامهة يف وضع اخلطوط العريضة لتوفري رؤية تتضمن قراءة الواقع 

 تقييمية وتقويمية. عضالت ومالبساهتا ووضع الرؤىواستيعاب ابعاد امل

 ازمة النظام السيايس

يف موسمه األول مبادرة لتشخيص )ازمة النظام السيايس يف العراق(  2012تبنى امللتقى عام 

 السلطتني الترشيعية والتنفيذية، اذ شهدت تلك الفرتة تقاطعات حادة بني الكتل السياسية وبني

يف استقطاب القيادات السياسية للمشاركة يف املرشوع وتشخيص االزمة  نجاحاً  وسجل امللتقى
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اىل قناعات ان االزمة مركبة  خلص املوسمواسع مع النخب العراقية. و بشكل عميل يف حوار

تعود اىل غياب: الكتلة   -أي االزمة–وبحاجة اىل تفكيك وإعادة ترتيبها حسب األولويات، فاهنا 

اإلرادة السياسية يف مكافحة الفساد، ي، واملرشوع الثقايف والرتبوي، وطنالتارخيية، واملرشوع الو

وغياب إرادة احلل لدى القيادات واألحزاب، وغياب اإلرادة يف اجراء التعديالت الدستورية، 

وفقدان القدرة يف إدارة الرصاع وعدم توفري الضامنات الدارة الدولة وغياب دولة املواطنة 

جتربة سياسية غنية اذ  كانتاملكونات. وط والربامج وضعف الثقة بني وضعف اإلدارة والتخطي

تضمنت نقاشات حرة بني القيادات السياسية والنخب العراقية مما شجعنا للميض يف هذا املضامر 

 للخوض ىف املعضالت التي يواجهها النظام السيايس اجلديد.

 ازمة السياسة اخلارجية

س فقط بام يمتلكه من موقع جغرايف فحسب بل ذلك التنوع يدرك اجلميع ان رس قوة العراق لي

مع املجتمعي الذي جعله يرتبط بشكل او باخر بدول اجلوار، وان أي جهد يبذل حلل املشاكل 

سيساهم يف حتصني املنطقة واستقرارها، لذا بحث امللتقى يف موسمه الثاين )عالقات دول اجلوار 

سفراء دول السادة ا اىل حوارات نخبوية مفتوحة مع العراق مع دول اجلوار والعامل( حيث دع

سياسة العراق اخلارجية وسبيل تعزيزها، فاستضاف سفراء ايران باحثًا اجلوار اإلقليمي والدويل 

اىل حوار  2017-2016وبريطانيا وشخصيات سياسية دولية عىل مدى عامني  ديةوتركيا والسعو

الدول من العراق؟ اما اجلزء االخر من احلوار  لإلجابة عىل سؤال ماذا تريد مع النخب رصيح

اجتاه التعرف عىل كل ذلك باذا يريده العراق من هذه الدول؟ والذي نعتربه اكثر أمهية هو م

من خالل  العقبات واملشرتكات يف العالقات الثنائية وسبل تعزيز املساحات ذات املصالح املشرتكة

 . تفعيل دبلوماسية النخب

 دياازمة العراق سيا

يف الوسط السيايس العراقي، حلاحًا السيادة اكثر اأصبحت قضية  2020-2019يف عامي 

عراقي، وشهدت وتوسعت لتصبح احدى املفردات الساخنة للنخب العراقية واالعالم والشارع ال

دد السلم واالمن انتهاكات مبارشة وغري مبارشة لسيادة العراق حتى بات االمر هيالساحة العراقية 

بني  ميعة انتهاك السيادة وبات االنقسامن االحرتاب بني أبناء الشعب حتت ذرويقرتب تمعي املج



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 الرؤية السياسية -يةأزمة التعديالت الدستور   

ة املحاور مرسحًا لغياب مفهوم واضح للسيادة وادى السياسية واملجتمعية يف ظل سياس النخب

 للبلد.  العليا ذلك اىل اختالل الرؤية السليمة لتحديد مساحات املصالح الوطنية

ى بالتعاون مع معهد العلمني للدراسات العليا، طرح مبادرة يف موسمه الرابع لذا توىل امللتق

كخطوة جريئة ومتميزة يف معاجلة قضية أساسية يف  2020بعنوان  )ازمة العراق سياديًا( عام 

تصحيح مسارات بناء الدولة، وكان املنحى يف اجتاه ان تأخذ الرؤية االكاديمية موقعها يف تصويب 

رؤساء الوزراء وجملس النواب بعد التغيري اىل رؤية اسية، وبالفعل فقد خضعت جتربة ة السياملسري

نقدية متميزة وواعية من قبل أساتذة العلوم السياسية والقانون يف جامعاتنا ومعاهدنا العراقية 

وافضت اىل استنتاجات وتوصيات وبحسب املراقبني فان هذا املرشوع يعترب من املشاريع املتفردة 

ي سلطت الضوء عىل مفهوم السيادة الوطنية بعد التغيري يف الفكر السيايس العراقي املعارص الت

ونجحت يف املزاوجة بني التجربة السياسية والفكر السيايس. واختتمت املرحلة األوىل من 

مع  سيادةلدكتور برهم صالح حول ازمة الرئيس اجلمهورية احوار مفتوح مع فخامة املرشوع ب

 . 2021حزيران  19 املشاركني يف املرشوع وذلك يف نياالكاديمي

من  رسمت التوصيات التي خلصت اليها املرحلة األوىل حتديد معامل املرحلة الثانيةقد و

لفة جلان متعددة تضم خربات سياسية واكاديمية متخصصة يف املحاور املخت شكلت، واملرشوع

اجلوانب االقتصادية واألمنية والسياسية الدولة يف  بناء ختالالتالالنتاج معاجلات عملية 

وكذلك البحث يف منهجية حتديد املصالح الوطنية العليا واملجتمعية والترشيعية والدستورية 

 الصدار وثيقة متميزة باسم )مبادرة السيادة الوطنية(.   اً لتشكل فيام بعد أساس

 ازمة التعديالت الدستورية

ن مرشوع السيادة، جلنة اإلصالح الدستوري، حيث كانت اهم جلان املرحلة الثانية م ومن احد

احد خمرجاهتا تسليط الضوء عىل ازمة التعديالت الدستورية. لذا بادر قسم القانون يف املعهد 

بالتعاون مع امللتقى استثامر الذكرى السادسة عرشة للتصويت عىل دستور مجهورية العراق يف 

للدعوة اىل مؤمتر موسع ملناقشة ازمة  ٢٠٠٥( لعام اخلامس عرش من شهر ترشين األول )أكتوبر

التعديالت الدستورية هبدف جتاوز اخفاقات املرحلة الراهنة، وتسليط الضوء عىل املعوقات التي 

 .لسبعة عرش عامًا لتعديل الدستورواجهت اللجان الدستورية التي شكلت طوال ا
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ناء رؤية تساعد اصحاب القرار يف لقد تبنى املعهد وامللتقى اطالق حوار واسع يساهم يف ب

بلورة موقف لتعديل الدستور من عدمه من خالل عقد املعهد مؤمتره العلمي األول حتت عنوان 

 ملناقشة القضايا احليوية التالية: 2022شباط  19)أزمة التعديالت الدستورية( بتاريخ 

 اإلقليم.البناء الفيدرايل للدولة وأثره يف صياغة العالقة بني املركز و -١

 طبيعة النظام السيايس وأثره يف توازن العالقة بني السلطات. -٢

 اإلطار الدستوري لتوزيع الثروات الطبيعية واثره يف االستقرار السيايس للدولة. -٣

 اعتامد املواطنة كوحدة بناء وانتامء وحيدة للدولة وأثرها يف بناء اهلوية الوطنية. -4

قاد امة السيد رئيس اجلمهورية اىل املؤمترين مؤكدًا عىل أمهية انعوافتتح املؤمتر برسالة من فخ

قائاًل )أخاطب اليوم هبذه الرسالة حكامء  احلكامءوخماطبا  البالد، املؤمتر يف هذا الوقت التي متر به

األمة، وعلية القوم، خالصة الوطن، ونخبة املجتمع وأشري إىل أنه مذ تشكلت احلكومة األوىل يف 

م واحلديث سجال، والنقاش قائم، واألقالم تدون بام شاَب الدستور من 2005عام ظل دستور 

قصور، ويقيناً أنَّ ليس يف ذلك عيٌب يف ذاته، فالدستور الوضعي هو من صنع اإلنسان وكل خملوٍق 

برشي قارٌص وإْن حرص صانعوه، وإن مل يكن كذلك يوم إنتاجه فهو حمكوم به بعد حني بفعل 

 جد واملتالحق والطارئ(.املتغري واملست

انه يتطلع اىل توصيات املؤمتر)من دواعي  رسالتهرئيس اجلمهورية يف هناية  وأشار السيد

الرسور مشاركتكم أعامل هذا املؤمتر ومتثيل رئاسة اجلمهورية يف أعامله، إذ نتطلع إىل خمرجاته التي 

مليض حتى النهاية يف مرشوع ستكون رافدًا لرئاسة اجلمهورية وهي تشد العزم عىل ا -يقيناً –

التعديل بلحاظ أنه غدا رضورة جمتمعية ووطنية ال غنى عنها الستقامة العملية السياسية، 

واستكامل البناء املؤسسايت للدولة، فالدستور األكثر صالحاً هو الدستور األكثر استجابة حلاجات 

 املجتمع واألقدر عىل مسايرة مستجداته(.  

معتمدًا منهجية يف التعاطي الواسع السيايس واالكاديمي املشاركة واحلضور ملؤمتر بوقد متيز ا

مع مرشوع )ازمة التعديالت الدستورية( مماثلة ملنهجية مرشوع )ازمة العراق السيادة(، حيث 

زاوج بني الرؤية السياسية واألكاديمية، فخصصت جلستان ملناقشة ازمة التعديالت بعيون 

عمدنا اىل توثيقهام بجزئيني: وقد  لبحث االزمة بعيون اكاديمية. سياسية وجلستان متخصصتان
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مدعمة باستنتاجات  اجلزء األول يتناول الرؤية السياسية اما اجلزء الثاين فيتناول الرؤية االكاديمية

  وتوصيات علمية.

 الرؤية السياسية

ثة حماور ثال منه عىل االول الفصل وى ول من الكتاب ضم مخسة فصول،  واحتاجلزء األ

تناول املحور األول  اذ، منطلق التجربة السياسية ازمة التعديالت الدستورية منملناقشة خصصت 

عدد من مقاالت وأوراق عمل سياسية لشخصيات سياسية وحقوقية واكاديمية سامهت يف كتابة 

 اتبينام تضمن املحور الثاين من الفصل األول مخس عرش ورقة  من الشخصي 2005الدستور عام 

وجلنة رئاسة  2019وعام  2007يف جلان التعديالت الدستورية النيابية عام التي شاركت 

بعد مرور سبعة عرش عامًا  الدستورية يف العراق  حماولة لنقد التجربةيف  2021اجلمهورية عام 

 طوال الفرتة املاضية غري ان عدممع مناقشة اهم التعديالت املقرتحة الدستورية عىل العمل هبا 

السياسية بتعقيبات موسعة ووافية  تجربةحظيت اللقد .  حال دون امضائهااإلرادة السياسية  توفر

املحور الثالث من معظمها يف وثقت القانون الدستوري وسياسيني ومن قبل أساتذة ورصحية 

 الفصل.

ابتداء من مراحل كتابة  2005تضمن رؤية نقدية لدستور اما الفصل الثاين من الكتاب ف

مراجعة قرارات انتهاء بمناقشة النقاط اخلالفية للتعديالت الدستورية ومرورا بدستور وال

املحكمة االحتادية العليا والتفسريات الدستورية وما صدر عن القضاء اإلداري والتطبيقات 

الدستورية لرئيس اجلمهورية وجملس الوزراء وجملس النواب كذلك التطبيقات اجلارية يف إقليم 

إقليم كردستان( وما أفرزته جتربة  -واألزمة املستحكمة بينهام )احلكومة االحتادية كردستان 

 الالمركزية اإلدارية يف تطبيقات املحافظات غري املنتظمة يف إقليم.

دراسة مقرتح دستور جلنة السيد بحر العلوم الذي كان منطلقا فقد خصص لالفصل الثالث اما 

قانونية  وع.  فقد اعد مقرتح الدستور جلنة مؤلفة من نخبهذا املرشتبني للملتقى واملعهد يف 

اىل اللجنة الدستورية املنبثقة من اجلمعية الوطنية  2005م املقرتح يف متوز ، وقدوسياسية بارزة

لالستفادة من مضامينه وافكاره.  كان اهلدف من تسليط الضوء عىل مقرتح الدستور ان يساعد يف 

امعية التي كانت حتكم النقاشات آنذاك وكذلك استكشاف وعي فهم الظروف السياسية واالجت
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النخب التي اشرتكت يف صياغة مقرتح الدستور يف فرتة متزامنة مع عمل اللجنة الدستورية وكيفية 

 معاجلتها البرز القضايا اخلالفية التي مل حتسم معظمها اىل االن. 

 مراجعة نقدية موسعة

قيد وتوقيت حساس يف ظرف بالغ التعجاء يالت الدستورية نعتقد ان انعقاد مؤمتر أزمة التعد

شعبه و ُنخبه امُلتطلعة اىل تصويب العملية السياسية و معاجلة االختالالت التي يمر به العراق و

 ملعرفة اسباب هادفاً  ،ا موجة احتجاجات ترشين املطلبيةأصابتها من خالل انتخابات مبكرة افرزهت

كاشفًا عن رؤى واقرتاحات و، املقرتحة جراء التعديالت الدستوريةيف ا غياب اإلرادة السياسية

  بني االجتاهني. شرتكباجتاه تفهم املالسيايس اىل التجربة السياسية والفكر القانوين ومستندة 

ني يف القانون الدستوري صتخصمن السياسيني والباحثني وامل ملشاركة هذه النخب لقد كان

لس النواب واجلامعات العراقية إضافة اىل أساتذة من القانون والنظم السياسية من أعضاء جم

راجعة هذه املجراء ال عاما عىل إقرار الدستور 17الدستوري يف اجلامعات العراقية بعد مرور 

يف ظل هذه االزمة  وضوعية حول مدى فاعلية الدستور يف إرساء االستقرار السيايساملنقدية وال

برضورة يف املؤتر كلها رسائل تدفع  املشاركة كثافة ا بنظر االعتبارواذا ما اخذن متثل حاجة وطنية

اجراء التعديالت الرضورية باعتبارها استحقاقاً طبيعا نتيجة التطورات املهمة التي شهدها العراق 

يفتح الباب عىل مرصاعيه ملزيد من املخاطر يف حتقيق  هاخالل الفرتة املاضية وان التخلف عن

 .زالت احتجاجات ترشين ماثلةحيث ال االستقرار

 الشكر والتقدير

تتقدم مؤسسة بحر العلوم بالشكر والتقدير اىل عامدة معهد العلمني للدراسات العليا املمثل 

بعميده ومعاونيه ورؤساء اقسامه العلمية القانون والعلوم السياسية ومقررهيا واساتذته االفاضل 

ايا املهمة واحلساسة وجهود العاملني كلها تظافرت املبجلني يف األقسام العلمية ملناقشة القض

النجاح املؤمتر العلمي االول للمعهد، وجاءت املشاركة الواسعة واملتنوعة من أساتذة اجلامعات 

والكليات الرسمية واألهلية والشخصيات السياسية واملجتمعية لتؤكد االنطباع بانه فعاًل يمكن 

ملا حظي به  2005األول ملناقشة االزمة الدستورية بعد عام  ان يطلق عليه املؤمتر الوطني املوسع

من اهتامم وحضور ومشاركة وطنية واسعة، وال يفوتنا أن نتقدم بالشكر اىل السادة االفاضل 
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يف التخطيط والتحضري للمؤمتر يف إدارة ملتقى بحر العلوم للحوار ملسامهتهم الفاعلة املسؤولني 

 ؤسسة النجاح هذا املرشوع واخراجه هذا املرشوع للنور.   يف امل االعزاء واىل العاملني

اخلري للحفاظ عىل وحدة الشعب واألرض  يهقدير ان يأخذ بيد العاملني ملا فنرجو من العيل ال

 .ومحايتهام

                                                      

                                      2022أيلول  1

 

 

  



  



 كلمة فخامة رئيس اجلمهورية الدكتور برهم صالح

 كبري مستشاري رئاسة اجلمهورية لقاهاأ

 الشكري الدكتور املتمرس عيل ستاذاأل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 هل الذكر إْن كنتم ال تعلمون(ألوا أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم فاسأ )وما

 لقاب واملقامات السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.السيدات والسادة احلضور مع حفظ األ

التي أمحل فيها لكم كل الوّد االحرتام والتقدير وأنتم تسهمون يف أتوجه إليكم برسالتي هذه 

وعني البلد تشخص إليكم يف بحثكم ، املؤمتر العلمي املوسوم )أزمة التعديالت الدستورية( أعامل

 ل الداء وأنَّ امليض يف انجازه هو الدواء.جزئيات موضوع يرى فيه الغالب أنه أص

م حيز النفاذ واحلاكم واملتخصص واملحكوم 2005الدستور لعام  أحكاممذ دخلت 

حقيقية للميض  إرادةولكن ال ، يشخصون اخللل ويؤرشون الثغرات ويطرحون املقرتحات

الب وال مغلوب الكل غ، املتصدي والرشيك أنَّ الكل منترص وال مهزوم فيه العتقادبالتعديل 

ه حتى تراكمت اإلشكاليات وتعارضت املصالح ئعداأالكل راٍض وإن ادعى الغبن عىل ، فيه

ه أحكامحتى تم القفز عىل ، متتابعة أزماتسياسيًا و اً واختلفت األولويات فأنتجت انغالق

جتد احلل  نافذة املحكمة االحتادية العليا عسى أن، ةاألخريوصارت البالد والعباد تتطلع للنافذة 

بل راح العدول القضائي حيل  ،ملا غاب والفصل بام مل يقِض به الدستور ومل يقل فيه القول الفصل

ويقينا ليس يف حلول املحكمة االحتادية ، حمل التعديل ملعاجلة غري امُلعالج واملتغري وما أفرز التطبيق

شكال فاملحكمة سلطة إلوحيل به ا ،الذي نميض به ملرحلة نولكن احلل اآل، العليا الدواء

 والدستور حاكم.

ونخبة املجتمع وأشري ، خالصة الوطن، وعلية القوم، أخاطب اليوم هبذه الرسالة حكامء األمة

، والنقاش قائم، م واحلديث سجال2005إىل أنه مذ تشكلت احلكومة األوىل يف ظل دستور عام 

فالدستور ، يف ذاته يس يف ذلك عيٌب ويقينًا أنَّ ل، واألقالم تدون بام شاَب الدستور من قصور

وإن مل يكن كذلك ، وكل خملوٍق برشي قارٌص وإْن حرص صانعوه نساناإلالوضعي هو من صنع 

وإذا كان القصور ، فهو حمكوم به بعد حني بفعل املتغري واملستجد واملتالحق والطارئ إنتاجهيوم 
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، ملستتبة اآلمنة التي يكتب يف ظلها الدستورأمرًا مقبوالً ومتوقعًا ومنطقيًا يف الظروف ا اإلنتاجيف 

ة جتوب يف طول جنبيليات القوات األآفهي أكثر توقعاً يف ظل ظروف بلد كتب املؤسس نصوصه و

والزمن حيكم تدوينه وإال عادت العجلة إىل ، تاب الدستوريغتال كُ  رهابواإل، البالد وعرضها

 اً وثانية حترص وثالثة تعتقد أنَّ دستورفكتبت نصوص الدستور وطائفة تقاطع ، املربع األول

البالد بقرارات استثنائية وربام  دارةفغيابه كان يعني الفوىض والعودة إل، من غيابه خريٌ  اً قارص

 فالقارص ينضج والشاغر يسد واملتغري يالحظ.، دساتري مؤقتة

 السيدات والسادة املؤمترون 

ومن أجل ذلك شكلنا جلنة ، اجلمهورية من أولويات رئاسة اً لقد كان تعديل الدستور واحد

( ضمت يف عضويتها نخبة من كبار العلامء واملتخصصني يف حقل 126للامدة ) حكاموفق األعىل 

إضافة للسيدة رئيس ، كردستان إقليمالدستور من غالبية اجلامعات العراقية بام فيها جامعات 

بالكفاءة والنزاهة واحلياد  كردستان وقضاة مشهود هلم إقليمللمرأة يف  عىلاملجلس األ

وعملت ، جمتمع مدين وممثلني عن ساحات التظاهر اشطي وننياقتصادي فضاًل عن، واالستقالل

وعقدت اللجنة عدة ، وعىل مدى سنة تقريبًا لتنجز مرشوعًا متكاماًل للتعديل اللجنة بدأب وجد  

الدستور توجب تقديم من  126أن املادة  حسباناجتامعات مع ممثيل مكتب رئيس الوزراء ب

اللجنة توقفت عىل  أعاملإال أن ، مرشوع التعديل بالتوافق بني رئاسة اجلمهورية وجملس الوزراء

 اثر استقالة حكومة السيد عادل عبد املهدي.

 السيدات والسادة احلضور 

واحللول ، يقف العراق اليوم عىل أعتاب مرحلة مفصلية ومنعطف سيايس ودستوري خطري

وتوافقات منتصف الليل ، والتوافق عىل امليض يف املرحلة غري جمدٍ ، ملرحلية فيه غري مقبولةاجلزئية ا

، منآصول سفينة الرشكاء إىل شاطئ غري القادم بعد أن أثبت الواقع و إدارةلن تكون قادرة عىل 

وعدم القدرة عىل إجياد احللول ملا ، واخلالف الدستوري متحكم، السيايس حارض فاالنغالق

وعيون الشعب تراقب حل األزمة السياسية بعد أن وصل الفساد إىل مراحل ، ل متفق عليهأشك

وباتت ، وارتفعت معدالت التضخم، وتفشت البطالة، راح هيدد مصري البالد ومستقبل العباد
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جمددًا بعد  رهاباإلوحترك ، استثناءاملخدرات جتارة رائجة دقَّ أبواب خطرها كل املجتمع دون 

 السيايس والدستوري الظروف املثالية للتحرك جمددًا. االنغالقإن وجد يف 

إذ نتطلع ، هأعاملهذا املؤمتر ومتثيل رئاسة اجلمهورية يف  أعاملمن دواعي الرسور مشاركتكم 

ستكون رافدًا لرئاسة اجلمهورية وهي تشد العزم عىل امليض حتى النهاية  _يقيناً _التي إىل خمرجاته 

العملية  الستقامةغدًا رضورة جمتمعية ووطنية ال غنى عنها أنه اظ يف مرشوع التعديل بلح

فالدستور األكثر صالحًا هو الدستور األكثر ، واستكامل البناء املؤسسايت للدولة، السياسية

متنياتنا للسادة آل بحر العلوم الكرام ، عىل مسايرة مستجداته واألقدراستجابة حلاجات املجتمع 

ذا املؤمتر والسادة املشاركني واحلضور كل التوفيق والنجاح والسداد لكم ه أعاملالقائمني عىل 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 أزمة التعديالت الدستورية

 والتوصياتاهم االستنتاجات 

 املقدمة:

 واللقاءات واحلواراتاستكامال للجهود التي أنطلقت مع مرشوع )أزمة العراق سياديا ً( 

التي تضمنتها فقرات هذا املرشوع احلواري الواسع، انعقد )مؤمتر التعديالت  واملنتديات

الدستورية( الذي نظمه معـــــــهد العلمني للدراسات العليا بالتعاون مع ملتقى بحر العلوم 

و مدى فاعليته يف االستقرار السيايس(، يف مدينة  2005للحوار حتت شعار )دستور العراق لعام 

 . 1443من رجب األصب  17املوافق  2022شباط  19نجف االرشف و ذلك يف يوم السبت ال

و ال خيفى عىل كل متابع الظرف االستثنائي الذي متر به البالد خصوصًا بعد االحتجاجات 

املطلبية يف ترشين و ما تبعها من استقالة للحكومة و تنظيم انتخابات مبكرة افضت نتائجها اىل 

و خرق للُمهل الدستورية و جتاذبات بني الكتل السياسية، ما خلق شعور عايل انسداد سيايس 

 بالقلق عىل مستقبل العملية السياسية يف العراق و حفظ االمن و االستقرار املجتمعي. 

و ُبغية تفادي مزيدا من  ضعف الثقة بالعملية السياسية و العمل عىل ترصينها ينربي القائمون 

ستقراء اراء املختصني و االكاديميني و اصحاب اخلربة يف هذا املجال وعرضها عىل هذا اجلهد اىل ا

عىل اصحاب القرار عسى ان تكون ُمعينًا لتقويم السلبيات و النهوض بالواقع الذي تتطلع اليه 

االجيال الشابة و اليافعة التي باتت  و بفضل ما تقدمه هلا التكنولوجيا احلديثة من وسائل اتصاالت 

 تقارن جتربتنا مع التجارب العاملية االخرى.هائله 

قبل الولوج يف موضوعة التعديالت الدستورية ال بد من التأكيد عىل قضية جوهرية أال و هي 

و نجاحه يف تسهيل و تقنني عملية التداول السلمي للسلطة يف  2005امهية دستور العراق لعام 

،  2003ي رافقت عملية التغيري السيايس بعد العراق رغم كل التحديات الداخلية و اخلارجية الت

و مع ذلك فأن التجربة التي عاشها العراق يف ضله تؤكد احلاجة اىل رضورة توافر الرغبة لدى 

رغم صعوبة  -القيادات السياسية العراقية يف مغادرة حقبة املايض والتحرر من الُعقد التي الزمتها

 بفعل سلباً  املشحونة التارخيية فالذاكرة ذلك، يضتقت الوطنية املصلحة أن إال –ذلك عمليًا 
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 بالسلب أثرت قد التهميش و باملظلومية شعور من املايض بُعقد املثقلة و السابقة االنظمة سياسات

 بل. للمستق تطلعها من اكثر املايض جترت باتت حيث السياسية، القيادات هذه بني الثقة خلق عىل

هنا هل يكمن اخللل يف الدستور ام يف عدم تطبيق مضامني ولكن السؤال االسايس الذي ُيثار 

هذا الدستور، و بفرض رضورة تعديله من سيقوم هبذا التعديل و يبلور مضامينه من الناحية 

الفعلية، و هل ستستوعب هذه التعديالت التحديات و متثل عمق مكونات الشعب العراقي 

ية واالدارية والصفة الوطنية ملن سيكلفون يف هذه اضافة اىل اخلربة الدستورية والقانونية والسياس

اللجان؟ من جانب اخر اذا كانت القوى السياسية التي هي اساس املشكلة او ذات القوى التي 

شاركت بوضع الدستور الدائم و ُاهتمت بانتهاكه وتأويله فام الفائدة من تعديله من قبلها، اما اذا 

 هل ستكون حيادية و غري تابعة هلا و لن تؤثر عليها؟ كانت القوى املكلفة بذلك من خارجها 

التي  ١٤٢-١٢٦ومما يزيد االمور تعقيدا طرق التعديل الواردة يف الدستور نفسه يف مواده 

تعيق اىل حد كبري امكانية التوصل اىل تفامهات باحلد املقبول واملعقول عىل التعديل، يضاف اىل 

ئقا امام ابتكار حلول واتفاقات عىل قبول فكرة ذلك وجود خالفات سياسية عميقة تقف عا

التعديل اساسا، اذ ان اي تعديل يمس الدستور يعني ان اطرافا ستشعر باملغبونية واطراف لن 

 حتصل عىل يشء جديد واطراف ستكون هي الرابحة وفقا للتقسيم املكونايت يف البلد. 

ائج و توصيات من خالل مؤمتر و مع ذلك حاول نخبة من االكاديمني و املختصني بلورة نت

التعديالت الدستورية فقد ُعرضت بحوث هذا املؤمتر عىل جلنة من املختصني لتوحيد نتائجها و 

 استخالص مضامينها فخلصنا اىل االيت : 

 االستنتاجات

هناك العديد من العقبات التي تعرتض طريق االصالح الدستوري واجراء تعديل عىل  .1

( من الدستور،  142، امهها االلية التي رسمتها املادة ) 2005ي لسنة نصوص الدستور العراق

، الذي  21/5/2017( يف  2017/ احتادية /  54وكذلك قرار املحكمة االحتادية العليا بالعدد ) 

( يف اجراء أي تعديل  142اكدت فيه عىل رضورة سلوك الطريف االستثنائي الوارد يف املادة ) 

( 126ريق االعتيادي يف اجراء التعديالت الدستورية و الوارد يف املادة ) دستوري قبل سلوك الط

من الدستور، لكن ذلك ال يلغي او يقلل من امهية اجراء تعديل عىل نصوص الدستور، نظر 
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ألدراك الشعب والسلطات السياسية هلذا املوضوع ورضورته، ونتيجة ملا افرزته التجربة 

من متغريات وتطورات متالحقة تقتيض اجراء التعديالت  الدستورية والسياسية يف العراق

 الدستورية. 

ان بعض النصوص الدستورية اعرتاها  النقص والغموض وضعف يف الصياغة  .2

الترشيعية مما كان له األثر عىل إفراغها من حمتواها وإثارة العديد من العملية و  تشوية ملقصد املرشع 

من ثم له األثر االكرب عىل ثبات النصوص الدستورية وتعطيل الحكامه تعطيال فعليًا، و

واستقرارها. هلذا نجد تلك النصوص معطلة تعطيال فعليًا مما يتطلب األمر إعاده صياغة 

 النصوص الدستورية بشكل واضح ال يثري إي لبس أو غموض. 

إن تعديل النصوص الدستورية امر طبيعي ورضوري وأساس تعديل تلك النصوص  .3

 مواكبة التطورات املختلفة التي ترافق املجتمع السيايس فهناك ثمة ظروف حتيط باملجتمع تعود اىل

وتتعلق باملستجدات االقتصادية والسياسية واالجتامعية والتي هلا تأثري مبارش عىل املنظومة 

 القانونية مما يتطلب إجراء تعديالت رضورية عىل الدستور والتي تفرضها ُسنة التطور لكي تساير

وتتامشى مع تلك الظروف واملستجدات، واإل انفصلت النصوص عن الواقع األمر الذي يؤدي 

 اىل رضورة تعديلها بطريق غري قانوين أو عن طريق االنقالبات أو الثورات.

عىل الرغم من االقرار الدستوري بان السلطة الترشيعية االحتادية يف العراق مكونة من  .4

ة من الناحية العملية ال تزال تتألف من جملس واحد وهو جملس النواب جملسني، غري أن هذه السلط

العراقي بسبب التعطيل الدستوري الذي أصاب املجلس الثاين )جملس االحتاد( و ذلك يشكل 

خلال جوهريًا يف ُبنية النظام الفيدرايل العراقي وذلك لغياب مشاركة ممثيل االقاليم يف هذه السلطة 

 يًا للدستور و خرق لنظام املجلسني الذي متتاز به الدول االحتادية.ما ُيعد تعطيال فعل

مل يتضمن الدستور العراقي اعطاء تعريف واضح و دقيق ملصطلح حكومة ترصيف  .5

االمور اليومية الذي مل يضع معامل واضحة هلذا املصطلح أو حتديد نطاق ومضمون عمله، وكذلك 

خالله حرص ما يدخل من اعامل يف نطاق صالحيات عدم وجود معيار ثابت أو دقيق يمكن من 

حكومة ترصيف االعامل واالعامل التي خترج منها وذلك لعدم وجود نص دستوري حيدد تلك 

االعامل باملعنى الضيق عىل الرغم من ان معظم الدساتري تعطي حلكومة ترصيف االعامل احلق 

 بمامرسة صالحياهتا باملعنى الضيق لترصيف االعامل.
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عف وعدم وضوح الصالحيات احلرصية للحكومة االحتادية، وجعل كل ما مل يرد يف ض .6

الصالحيات احلرصية للحكومة االحتادية هو من صالحيات االقاليم و املحافظات، وأن العلوية 

يف الترشيعات ) يف الصالحيات املشرتكة( هي لقوانني االقاليم واملحافظات. بل ذهب الدستور 

عندما أعطى االقاليم احلق بتعديل تطبيق القانون االحتادي إذا تناقض أو تعارض اىل أبعد من ذلك 

 مع قانون إقليمي أو حميل، وهذا خالف ما سارت عليه معظم الدول الفدرالية. 

اىل حتديد اختصاصات املحكمة االحتادية العليا  2005اجته دستور مجهورية العراق لسنة  .7

صاصات ، منحها سلطة الرقابة عىل التعديالت الدستورية بصورة اال انه مل نجد ضمن تلك االخت

رصحية، واذا كان من صالحية املحكمة تفسري نصوص الدستور والنظر يف دستورية االجراءات 

الصادرة عن السلطة االحتادية من ضمنها اجراءات تعديل الدستور يثبت بال شك امتالك املحكمة 

ة وهو االمر الذي جتىل بصورة واضحة يف قرار املحكمة رقم دورًا مهام يف التعديالت الدستوري

الذي ابطل املدد الدستورية اآلمرة وحوهلا اىل مدد تنظيمية مع الزام جملس النواب  2017لسنة  45

( من الدستور قبل االنتقال اىل 142باستكامل التعديالت الدستورية االستثنائية وفق املادة )

 ادية.التعديالت الدستورية االعتي

 التوصيات

ان التوصيات االتية يمكن تفعيلها و بحسب الواقع العميل عىل اكثر من مرحلة و بحسب 

 االولوية: 

اوال( : ان السامح للقوائم االنتخابية املشاركة يف االنتخابات بأسامء وارقام /76تعديل املادة ) .1

لنيابية األكثر عددا التي تتوىل خمتلفة للتكتل بعد اعالن النتائج االنتخابية وتشكيل الكتلة ا

تشكيل احلكومة، من شأنه ان يؤدي اىل املساس بحقوق الناخب الدستورية. و نظرًا ملا سببُه 

تعبري )الكتلة النيابية األكثر عددا من اشكاليات متكررة وتفسريات متعددة، نجد رضورة 

لكتلة النيابية األكثر اوال( من الدستور، وذلك باستبدال عبارة )ا/٧٦تعديل نص املادة )

 عددا( بعبارة )الكتلة االنتخابية.. (.

اوال ( : نظرا للجدل الكبري واالنسداد السيايس واآلثار السلبية الوخيمة  /70تعديل املادة )  .2

التي خلفها الغموض الذي اعرتى تعبري )اغلبية الثلثني( املطلوبة النتخاب رئيس اجلمهورية، 
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اوال( من الدستور بشأن األغلبية املطلوبة فيام اذا كانت /٧٠ادة )نجد رضورة تعديل نص امل

اغلبية ثلثي العدد الكيل ألعضاء جملس النواب، ام اغلبية ثلثي األعضاء بعد حتقق نصاب 

اوال( من الدستور. او ان يتضمن التعديل /59االنعقاد باألغلبية املطلقة استنادا لنص املادة )

س االحتاد يف انتخاب رئيس اجلمهورية بجلسة مشرتكة مع الدستوري ارشاك اعضاء جمل

 اعضاء جملس النواب و يكون الرئيس من يفور باالغلبية. 

( من دستور 65( : ندعو املرشع الدستوري العراقي اىل تعديل املادة ) 65تعديل املادة ) .3

لنص عىل اخلاصة بمجلس االحتاد عىل ان يتضمن التعديل ا   2005مجهورية العراق لعام

طريقة تكوين ورشوط العضوية واختصاصاته، وعالقته مع جملس النواب والسلطات 

االخرى. وان يتوىل الدستور حتديد جملس االحتاد من حيث التكوين واالختصاص بدال من 

جعله من اختصاص جملس النواب، وبام يكفل املساواة بني املجلسني من حيث التنظيم 

ملجلس االحتاد دور يف تشكيل السلطة التنفيذية واالحتادية  الدستوري هلام ، بحيث يكون

ومساءلتها. مع رضورة اإلرساع بإصدار قانون جملس االحتاد استنادًا للامدة اعاله باعتباره 

رضورة من رضورات النظام االحتادي يف العراق وألنه يشكل ضامنة حقيقية لتمثيل األقاليم 

يف العراق، عىل ان يكون تشكيل جملس االحتاد ُمنشأ عىل  باعتباره جزء من السلطات االحتادية

 اعتبارات الكفاءة و متثيل االقاليم و املحافظات.

ثانيا( : ألجل املحافظة عىل استمرار عمل املحكمة االحتادية العليا وضامن /92تعديل املادة ) .4

ح تعديل نص املادة استقالهلا ، وحتقيق الفاعلية والدقة يف القرارات الصادرة عنها، ُيقرت

ثانيا( من الدستور والنص فيها رصاحة عىل عدد اعضاء املحكمة ومدة عضوية كل /٩٢)

منهم وطريقة ترشيحهم واختيارهم، وبشأن عدد االعضاء نقرتح ان يكون عددهم تسعة 

اعضاء، وذلك ألجل ضامن تنوع األفكار والرؤى يف عمل املحكمة، اما بشأن مدة العضوية 

تكون العضوية يف املحكمة ملدة عرش سنوات، اذا مل يكن هناك عارض صحي او فنقرتح ان 

قانوين يمنع الُعضو عن ممارسة دوره يف املحكمة او يفقده احد رشوط العضوية أو مؤهالهتا، 

وذلك ألجل املحافظة عىل استقرار عمل املحكمة وثبات توجهاهتا، فضال عن االستفادة من 

استمرارهم بالعمل يف املحكمة، اما بشأن طريقة ترشيح االعضاء خربة اعضائها الناجتة عن 

القضاة واختيارهم، فنقرتح أن يكون باب الرتشيح مفتوحا جلميع الُقضاة يف االقليم 
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واملحافظات الذين تتوافر فيهم رشوط املطلوبة لعضوية املحكمة، وان يكون اختيار األعضاء 

ب من قبل قضاة حماكم االستئناف االحتادية يف من بني القضاة املرشحني عن طريق االنتخا

االقليم واملحافظات كافة، عىل أن ُيعطى لكل قاض احلق يف اختيار تسعة اعضاء اصلبني 

واربعة اعضاء احتياط من بني القضاة املرشحني، ويتوىل املرشحني الفائزين يف عضوية 

 املحكمة مهمة اختيار رئيس املحكمة ونائبه من بينهم.

( : نظرًا ألمهية الدور الرقايب الذي متارسه املحكمة االحتادية العليا واثره 93ديل املادة )تع  .5

الكبري يف محاية نصوص الدستور وتفعيل احكامها املعطلة من قبل السلطة الترشيعية، تقرتح 

( من الدستور عىل نحو يوسع من صالحيات املحكمة الرقابية، وذلك ٩٣تعديل املادة )

رة رصحية جتيز للمحكمة فرض رقابتها عىل امتناع جملس النواب عن الوفاء بإضافة فق

بالتزاماته الناشئة عن عدم االلتزام بالتوقيتات الدستورية، خصوصا ما يتعلق منها بترشيع 

القوانني التي أوجب الدستور ترشيعها، مثل القانون املتعلق بإدانة رئيس اجلمهورية ورئيس 

، والقانون اخلاص بتشكيل جملس االحتاد، فضال عن قانون التخيل عن جملس الوزراء والوزراء

 اجلنسية املكتسبة ملن يتوىل منصبا سياديًا او امنيًا رفيعًا.

: بخوص طبيعة النظام السيايس ، نرى تقويم النظام الربملاين  و تطبيقه بشكل  64تعديل املادة  .6

إلعادة التوازن بني السلطتني الترشيعية ( من الدستور 64متوازن من خالل تعديل املادة )

والتنفيذية والتي هي من أهم مميزات النظام الربملاين التقليدي باضافة حل الربملان اىل 

اختصاص السلطة التنفيذية )دون العودة اىل جملس النواب( كوسيلة مقابلة لسحب الثقة التي 

ن رئيس جملس الوزراء، مع إضافة يملكها الربملان و ربط موافقة رئيس اجلمهورية بتوصية م

إذا مل جتِر االنتخابات خالل املدة املحددة وهي ستون يومًا من تاريخ  "فقرة أخرى تتضمن  

احلل يعود جملس النواب اىل ممارسة عمله كأن احلل مل يكن حلني إجراء انتخابات جديدة 

 ."وتكوين جملس نواب جديد

( من دستور 115توري العراقي اىل تعديل نص املادة ): ندعو املرشع الدس 115تعديل املاة  .7

، بام يكفل اعطاء األولوية للقوانني االحتادية عىل حساب قوانني  2005مجهورية العراق لعام 

االقاليم يف االختصاصات التي اشارت اليها املادة اعاله، مع استبعاد املحافظات غري املنتظمة 

كل ما مل ينص عليه يف  "ات املشرتكة ليصبح النص كااليت يف اقليم اذ ال عالقة هلا باالختصاص
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االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية، يكون من صالحية االقاليم واملحافظات غري 

املنتظمة يف إقليم، والصالحيات االخرى املشرتكة بني احلكومة االحتادية واالقاليم، تكون 

، وهذا التعديل يتناغم مع االجتاه العام  "الف بينهاماالولوية فيها للقانون االحتادي يف حالة اخل

 يف تقوية السلطة االحتادية.

قد ذكر يف ديباجته مصطلح  2005بام ان دستور مجهورية العراق لسنة  الديباجة:تعديل  .8

( وان هذا املصطلح ربام ُيوحي بتوهني مبدأ املواطنة لذلك من الرضوري تعديل )املكونات

العراقي( ، مع العمل عىل تقوية  )الشعبارة )املكونات( واستبداهلا بعبارة الديباجة ورفع عب

 الثقة بني الفرقاء السياسني.

بالشكل الذي جيعل ادارة اجلامرك  ٢٠٠٥تعديل دستور مجهورية العراق لعام  الكامرك:ادارة  .9

من االختصاصات احلرصية للحكومة االحتادية املركزية وإخراجه من االختصاصات 

من الدستور يف هذا  ١٠٩اوال واملادة /١١٤اذ ان هنالك تعارض ما بني املادة  ملشرتكة،ا

 اخلصوص.

مل يتطرق اىل  ٢٠٠٥ان دستور مجهورية العراق لسنة  االخرى:الثروات الطبيعية  .10

الثروات الطبيعية االخرى مثل احلديد والذهب واليورانيوم وغريها من املعادن االخرى فهي 

ن االختصاصات احلرصية للحكومة االحتادية وكذلك ضمن االختصاصات مل ترد ضم

منه ، وعليه من الرضوري تلك النصوص بالشكل الذي جيعل من تلك  ١١٤املشرتكة يف املادة 

 املوارد من ضمن االختصاصات احلرصية للحكومة االحتادية.
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 احملور األول

  تهيف صياغ من شاركبعيون  دستور 

 شارك فيه:

 عبد املهدي الدكتور عادل ❖

 يف توازن السلطات  وأثرهطبيعة النظام السياسي العراقي -

 الدكتور عدنان اجلنابي ❖

 اختالالت يف الدستور وتعديالت ضرورية يف اجلوانب االقتصادية واملالية-

 الدكتور نديم اجلابري ❖

 اخليار الفيدرالي يف العراق-

 حمسن السعدوناألستاذ  ❖

 واملركز قليميف العالقة بني اإل وأثرهقية للدولة العرا الفيدراليالبناء -

 فاضل مرياني سياسيال ❖

 والدولة قليميف العالقة بني اإل وأثرهللدولة العراقية  الفيدراليالبناء -

 يونادم كنا ستاذاأل ❖

  التعديالت الدستورية أزمة-
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(1) 

 يف توازن العالقة بني السلطات وأثرهطبيعة النظام السيايس العراقي 

 *دل عبد املهديالسيد عا

 

 بكثرة يف هذا البحث:عمل فهمنا ملفردات تست

للترشيعات  ساساألواملرجع ، عىلواأل األسمىالدستور: هو القانون املدون  -1

 أقطابالتوازن والعدل بني  إحداثهدفه  ؛والتعليامت والضوابط والسياسات الصادرة

كونات واجلامعات امل أو ،اوحدودمه وآفاقهامكحقوق الفرد واجلامعة  ،متالزمة/متعارضة

، سلبيات املايض ليتحرر احلارض من قيود بالية بإزالةاملايض واحلارض  أو ،صغريها وكبريها

 أولتحافظ البالد عىل جذورها وهويتها وشخصيتها. ، واحلفاظ عىل اجيابياته وثوابت املايض

احلارض قبال وعود ومهية  إمهالوال ، فال يبنى احلارض عىل حساب املستقبل، احلارض واملستقبل

والدستور هدفه حتديد هوية البالد وتوضيح املسارات لقيام وعمل السلطات  ،مستقبلية

والدستور املدون  ،جرا وهلمَّ ، واحلكومات والنظام ومحاية احلريات واحلقوق واخلصوصيات

لتي تعتمد عىل موارد ( ا2كام يرد يف املادة )، نوع من الدستور غري املدون املطلوب مراعاته إىليشري 

ال جيوز "و، "للترشيع أساسمصدر  سالماإل"كـ، مفاهيمية مل يتناوهلا الدستور أوعرفية  أورشعية 

 .الخ.، "الديمقراطية مبادئيتعارض مع " أو، "سالماإل أحكامسن قانون يتعارض مع ثوابت 

ري ال حيل الديمقراطية؟ وهذا بحث مفاهيمي/دستو مبادئ أو سالماإلفمن حيدد ثوابت 

 جرا. وهلم، أشخاصقضاة بدل  بإحالل -التي يتصورها البعض-بالبساطة 

االجتامع وكيف يلبي حاجات  أوالنظام: هو طريقة عمل جمموعة مركبات املجتمع  -2

سواء بالقوى املنظورة واملبارشة كالدولة واحلكومة  ،واجلامعات املادية واملعنوية فراداأل

من عوامل ، واملرشوعة وغري املرشوعة،  املنظورة وغري املبارشةغري أم ،والسلطات املختلفة

 نظمةاألوختتلف  ؛واإلعالمجمتمعية خمتلفة داخلية وخارجية كمراكز الضغط والرأي العام واملال 

                                                           
 رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس اجلمهورية سابقا  *
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غري املنظورة وغري  أو ،االشرتاكية( يف املكانة التي متنحها للقوى املنظورة واملبارشة )كالتجارب 

 خارجهام. أو، وما بينهام، ارب الليربالية(املبارشة )كالتج

تديرها ، الدولة واحلكومة والسلطات: الدولة هي املمثلة واحلامية والراعية للشعب -3

وفق سلطات واختصاصات عىل ، واملحافظات قاليملألوحكومات حملية ، حكومة منتخبة احتادياً 

 سعى الدستور لتعريف اختصاصاهتا وطرق اختيارها.

جتمع  أمحتالف  أمتيار  أمهو كل كيان مسجل قانونيًا سواء جاء حتت اسم كتلة  احلزب: -4

، هو ليس جمرد التنظيم احلزيب -يف مرحلة بناء الدولة والنظام العام-غريها. وفهمنا للحزب  أم

غري  حزابألفال يمكن  ،اته بالشعب مرشوع الدولة والنظاميعكس يف مبانيه وعالق أنبل 

ال تشرتك  حزابألوال يمكن  ،تبني ديمقراطية يف جمتمعها أنهتا الداخلية ديمقراطية يف حيا

تكتفي  أن، قطاعات مهمة من غري احلزبيني يف بناء حياهتا الداخلية وتوجهاهتا السياسية

 وقس عىل ذلك.  ،قق عالقات ختادم حقيقية مع شعبهاحياهتا الداخلية وحت دارةإل "احلزبيني"بـ

 اجلانب النظري:

 2005من دستور ، والثاين األولن اواحلقوق واحلريات التي تضمنها الباب يةساساألباين عدا امل

يمكن تلمس الطبيعة النظرية للنظام السيايس عرب مبنيني ، قر باستفتاء شعبي واسعأالذي 

 :ينيأساس

( من الدستور التي تنص 1وذلك حسب املادة ) ،نيايب )برملاين( احتادي ديمقراطي: نظام األول

احلكم فيها مجهوري  كاملة، نظاممجهورية العراق دولة احتادية واحدة مستقلة ذات سيادة ": إنعىل 

 النظام، يمكنومواد عديدة لعمل  أبواب. هذه املادة ستفصلها "ديمقراطي، الخنيايب )برملاين( 

 .يةأساستلخيصها بثالثة بناءات 

جملس النواب املنتخب بالتصويت  -ا أانه نظام ديمقراطي قائم عىل جملسني ترشيعيني ومه -1

 أركان( ترشيع القوانني والتصويت عىل 61حسب املادة ) اأساس إليه املبارش واملوكلاحلر الرسي 

جملس االحتاد الذي  -وب. أخرىملهام  إضافة، احلكومة أداء ، ومراقبةالسلطة التنفيذية ومنهاجها

 قانونه العتبارات عديدة.  ( ومل يتم بعد ترشيع65نص عليه الدستور )املادة 
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 قاليملألمركزي احتادي )فيدرايل( يقوم عىل سلطة احتادية مركزية وسلطات  انه نظام ال -2

 واملحافظات 

 مها: ، ( من الدستور66وانه نظام تتكون سلطته التنفيذية من ركنني حسب املادة ) -3

تور وصالحيات مهام مراقبة حسن تنفيذ الدس إليه أوكلترئيس اجلمهورية الذي  -أ

 ورمزية حسب مواد حمددة من الدستور  إرشافية أخرىوتنفيذية حمددة 

 ،(80 )املادة هاوتنفيذجملس الوزراء املسؤول عن ختطيط السياسة العامة للدولة  -ب

يتخصص فيه رئيس جملس الوزراء بدور املسؤول التنفيذي املبارش عن السياسة العامة و

 (.78 سلحة )املادةللدولة والقائد العام للقوات امل

ويؤكد عىل استقاللية القضاء ، (47نه نظام يفصل بني السلطات الثالث حسب املادة )أالثاين: 

( يف الرقابة عىل دستورية القوانني 92االحتادية )املادة  دور املحكمةوما يليها(.. وكذلك  87 )املادة

 الخ.، وتفسري نصوص الدستور والفصل يف قضايا تطبيق القوانني

  اجلانب العميل والفعيل

 الدائم، جيبهناك اجيابيات وتطورات مهمة حققها النظام السيايس العراقي يف ظل الدستور 

يصعب معاجلة السلبيات  دون البناء عىل االجيابياتمن ف ،السلبية واألمور اإلخفاقاتال ختفيها  أن

 باختصار بعضها: عطل، وهذهوسنركز عىل ثغرات وعوامل  ،واملعوقات

 أويكون اقل مكوناتيًا ) أنحاول الدستور  احرتام املكوناتية واالبتعاد عن الطائفية: -1

، عديدة. وكمثال أموريف ، ملجاراة الواقع "باطنياً "ن يكون أل ، فاضطرطائفيًا( من حيث النظرية

تنص ل، ( اخلاصة بانتخاب رئاسة جملس النواب وقتاً 55املادة ) أخذت، الدستور إعدادويف مرحلة 

. "الخ، ونائبًا ثانياً  أوالثم نائبًا ، جلسة له رئيساً  أولينتخب جملس النواب يف "بعد نقاش طويل: 

ن يكون نائبه أيكون رئيس املجلس من مكون و أن -دون النص عىل ذلك-واهلدف هو ضامن 

سياسيني فالتوافقات الباطنية بني زعامء املكونات وممثليهم ال ،آخرينوالثاين من مكونني  األول

 أحياناً وهو ما سبب  ،واقع وليس عملية تنافسية حقيقيةمن سيتوىل هذه امل أسامءهي من يقرر 

عندما رشح نفسه ، كام حصل مع املرحوم اجللبي يف الدورة الترشيعية الرابعة، مشاكل ومتردات
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بعد تأييد ، ُيفشل برتشيحه توافقات رؤساء الكتل أنفكاد  ،التوافقات املقرةنائبًا للرئيس خارج 

 متمردين عىل قادة كتلهم. ، عدد غري قليل من النواب له

سلبيًا وطائفيًا  إليهاوقد ينظر ، املكونات لطمأنهتوليف  إهنا( اجيابيًا عىل 55فقد ُينظر للامدة )

 أوقل طائفية أخمرجًا  جيد أنينتقد عليه  أو، ن من يمدحإوعليه ف ،توزيعها املواقع مذهبيًا وقومياً ل

 -تدرجيياً -مل تؤسس  إن إليهوهذا يصعب الوصول  ،توليفًا بني املكونات ، وأكثريةعنرص

 املكونات وحقوقها الكاملة.  أوضاعحتتانية وفوقانية متوازنة تضمن  للمجتمع العراقي مبانٍ 

الصعوبات التي تواجه  (65املادة حسب الدستور ) "جملس االحتاد"تأسيس  ويفيد التأخر يف

الديمقراطية  اتجراءوفق اإلعىل بشكل انسيايب و، قضية مكوناته قاعديًا وقيادياً  جمتمعنا يف حل

ما بالتدافعات والتعطيالت ذات الطابع الطائفي إلذلك يتم االستعاضة عنها  ،والدستورية

ن يكون أريد به أُ  "جملس االحتاد"فـ ؛ي الدكتاتوريفردنامط احلكم الأبالتهديد بو أ، والعنرصي

مر أالتي هي ، و بني التوازنات املكوناتيةأ، القة بني املركزية والالمركزية والفيدراليةاملوازن للع

، "جملس االحتاد"ستكامل تفاصيل تشكيل الوملا مل يسع املجال عند كتابة الدستور  ،واقع اجتامعياً 

 3ن املتكون م، "جملس الرئاسة"ستا مؤقتًا لـسَّ أتني ( اللَ 138-137استعيض عنه باملادتني )

ي أمما سمح ملمثل  ،مجاع الثالثةإوالذي تتطلب قراراته ، يمثلون املكونات الرئيسية الثالثة أعضاء

( بدل 1%+60النهائي ) قرارهاإليتطلب ، مكون باالعرتاض عىل قرارات جملس النواب

ليوازن باملجلس ، يةغلبى عمل جملس النواب حسب العدد واألبنن يُ أد بذلك ريأُ و ؛(%1+50)

وال ، بل ُيمحص هبا يةغلباألفال ُتعَطل  ،د( الذي يبنى عمله عىل التمثيليةايس )جملس االحتاالرئ

ومل ، "جملس الرئاسة"لذلك عندما انتهت فرتة  ،بل تعطى فرصتها، و ُتستضَعفأل التمثيلية ُتعطَ 

فظات زنة بني املكونات واملحان تكييف العالقة السلمية والواإف، "جملس االحتاد"يرشع قانون 

ومثال ذلك  ،هات ملجمل عمل النظامو التشوّ أبشتى االجتهادات  أل، لتمتركت يف فراغ قاليمواأل

، -عدا حمافظات كردستان-بحل جمالس املحافظات  28/10/2019قرار جملس النواب يف 

واملنوط هبا انتخاب املحافظني كسلطة تنفيذية حملية والقيام بالدور الترشيعي والرقايب حسب 

وكذلك تويل رئيس جملس ، رشاف واملراقبة عىل املحافظنيوتويل جملس النواب اإل، نونالقا

جمالس  أخطاءمؤقت ملعاجلة  إجراءكن القرار اختذ من أرغم عىل الو ،قالتهمإو أينهم يتعالوزراء 
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لكنه يكشف عن معاجلات مزاجية قد حتمل ، االنتخابات القادمة إجراءاملحافظات حلني 

 طر اشد.انحرافات وخما

تكون  أنيف تشكيل احلكومات  األصل والرشاكة الوطنية: يةغلباألالتوفيق بني حكم  -2

لتكون قادرة عىل تنفيذ ، ة عهدهامدتطرح منهاجها خالل  أنسياسية تستطيع  يةأغلبحكومات 

ني فالدستور وقف حائرًا ب أخرى،ن ُتراقب وحُتاسب عىل ذلك من جهة أو، برناجمها من جهة

حاكمة وبني مفهوم الرشاكة  يةأغلبك مل تترصف إنية حكومة أبدئية يصعب معها نجاح رضورة م

 ،الفائزة يف تشكيل احلكومة حزابومشاركة مجيع األ، "التوافق"الوطنية وما صار يعرف بمفهوم 

فينتقل التنافس  ،منها حكومات قرارات نافذة وفاعلة أكثر أمورمما جيعلها حكومات ترصيف 

 ،دائرة السلطة التنفيذية وجملس الوزراء إىلدائرة اجلمهور والسلطة الترشيعية  )التدافع( من

مدمر -استبداد  وأحياناتعطيل ورصاع  إىل األوىلفيتحول التنافس والتدافع املسموح به يف الدائرة 

هذا الوضع هو ضبابية الفلسفة  إىلولعل أهم ما يقود  ؛يف الدائرة الثانية -وغري مسموح به

ومفوضية ، حزابواأل، ونقصد هبا قانون االنتخابات، اخلمس زماترية للمتالالدستو

 وتشكيل احلكومة )+ احلكومات املحلية( وعملها. ، ومدونة عمل جملس النواب، االنتخابات

 أعالهوالبناءات اخلمسة  زماتللمتالهدف الدستورية والديمقراطية  إنالنظام االنتخايب: - 3

الشعب عرب حكومة احتادية )+حكومات حملية(  إرادةيمثل  "فاعل نظام" وإدامةتأسيس  :هو

والنصوص  فاملبادئ ؛والسلطة الكاملة يف جمال اختصاصاهتا الدستورية رادةاإلفاعلة مالكة 

واستبدلت باالجتهادات ، لعمل النظام يةساساألالدستورية مل تكن حارضة دائاًم يف هذه البناءات 

يمثل  وهو ما هتعطيل أوعمل النظام والدستور  إرباكيعني عمليًا وهو ما  ،الشخصية واملصلحية

دت من تفسريات املحكمة االحتادية فيام هذه املفارقات هي التي عقّ  ؛العقد املرجعي لكل ما عداه

تشكيل الرئاسات الثالث واحلكومة التي باتت تشهد تعطيالت  اتإجراءو، األكربخيص الكتلة 

وهكذا شهدنا فيام خيص  ،ة املواطنني بالنظام وعىل فاعلية عملهوطعونات تؤثر سلبًا عىل ثق

اخللل بنواقص  أوفرصنا نعالج النقص ، خروقات عديدة يةساساخلمس األ زماتاملتال

االلتزام اجلاد بالدستور  أوتعديالت دستورية  إجراءب رساعوهو ما يتطلب اإل ،أكربواختالالت 

 . أخطردرءًا ملا هو 



 بعيون من شارك في صياغته 2005ـ| دستور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38

 

واعتبار البالد دائرة  -األوىليف االنتخابات -سار من النسبية املطلقة ، ت مثالً فقانون االنتخابا

 أعىلالدوائر الصغرية و إىلالنسبية املناطقية ثم  إىل -حزابدرجات متثيلية األ أعىلوهذه -واحدة 

 إىل. فكأنام ذهبنا من النقيض فرادة األيدرجات متثيل أعىلوهذه -كام جرى مؤخرًا  صواتاأل

بينام كان املطلوب التدرج يف  ،أخرىووقع يف  أخطاء إصالحوهذا رد فعل حاول  ،ضالنقي

تكون نسبة  أنجملس النواب تضمن  إىل( 2019جملس الوزراء ) أرسلهفاملرشوع الذي  ،صالحاإل

اخلارسة  صواتفيتم التقليل من ضياع األ ،القوائم عىلونسبة أل، صواتاأل عىلمن املقاعد أل

برملانية  يةأغلب دارةإل، بمناهج وطنية، واالقرتاب لتشكيالت وحتالفات عابرة، حزابواحتكار األ

اقرتابًا لتمثيل  األكثر نظمةفاأل ،نه ال يوجد نظام معصومأمع التأكيد  ،وتشكيل حكومة فاعلة

 دارةواإل حزابتعتمد عىل وعي الناخبني وكفاءة األ، وقيام حكومات فاعلة، الشعبية رادةاإل

 .اآلتيةالنقطة  إىلوهو ما يقودنا  ،االنتخابية

بل هي ركن ، أفراداالنتخابات ليست مسابقة ملعرفة شعبية  واملحاصصة: حزاباأل -4

هيئة ترشيعية متثيلية  إىلاملواطنني بغية الوصول  إرادةهدفها استكشاف  ، من عمل النظامأسايس

تكون عونًا  أنىل النظام بدل ستصبح وباالً ع، وحكومة فاعلة. فاالنتخابات التي ال تقود لذلك

ن تكون لكل الفائزين حصة من احلكومة املشكلة )نظام أذلك برزت مشكلة شفافية النتائج ول ،له

مما سيولد حكومة عاطِلة  ،ات الفائزين واختالفاهتم اجلذريةرغم تناقض توجه، املحاصصة(

كالمها  -أشكاهلامبكافة -ابات النسبي لالنتخ أوفالنظام الفردي  ،يوم لوالدهتا أولومعَطلة منذ 

 هدافاألابتعادًا لتحقيق  أواقرتابًا  أكثر -حسب البلدان واملجتمعات-منهام  أيهلام رشوط جتعل 

التجمعات  أنوهي  ،املشكلة أسعىل  إصبعهمل يضع  إنهلذا سيتخبط نظامنا السيايس  ،املطلوبة

رجال "فالكل يتكلم عن  ،"دولة بأحزا"ن تكون ( مل تكيف نفسها بعد ألحزاباملجتمعية )األ

التي خرجت من رحم  حزابفلم تطور األ ،"دولة أحزاب"لكن قليلني يتكلمون عن ، "دولة

بقيت مجيعها  إذ ،املستحدثة حزابكام مل تفعل ذلك األ، "دولة أحزاب"لتكون ، املعارضة نفسها

 ،ثيليات مجاهرييةبرامج وبناءات ومت أحزابزعامات ومواقع ومشاكسات وليس  أحزابعمومًا 

ومل تنجح  ،التوجه أماملذهب  أمالدين  أمالقومية  أمًا حملية سواء من حيث اجلغرافيا أحزاببقيت 

وكشفت جتربة  ،بني حمليتها ووطنيتها أو، عمومًا يف الربط الفاعل بني خصوصيتها وعموميتها

ستخاطب خياالً ال  اإهن ،الوطنية إىلوالتشكيالت التي حاولت اخلروج من املحلية  حزاباأل
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ن هناك عىل أمما يدلل  ،تلقت رضبات وهزائم متوالية أو، فارتدت رسيعًا عن حماوالهتا، مجهور له

خصوصًا يف املجال الدستوري والترشيعي لتكييف صياغات ناجحة ، ن يبدلأعماًل دؤوبًا جيب 

دوهنا من التي  ،واخلصوصيات والعموميات، واملحيل والوطني، تربط بني الفردي واجلامعي

مع احلفاظ عىل حقوق ، الفائزة الواضحة املناهج واملسؤوليات يةغلباألسيصعب قيام حكومات 

املعارضة والتداول  وأنامطليمثل الفائزون واخلارسون هيكلية النظام  ،كافة اخلارسة األقلية

 رية.لتشجيع الشخصنة والدكتاتو أو، كبديل حلكومات املحاصصة العاطلة، املوحدة هلم

 :أمثلةوهذه  -5

نتائج حاسمة يف االنتخابات وتشكيل حكومة منسجمة  إىلللوصول  االنتخابات: -أ

الطائفية  أو، واملناطقية "املحلية"وملنع ، السياسية واألقلياتيات غلبوحلامية األ، وفاعلة

ورة فقد تكون هناك رض، ( والالمنتمنيحزابمع احلفاظ عىل حقوق املنتمني )األ، والعنرصية

، التي ستكلف بتشكيل احلكومة، األوىلالكتلة الفائزة  إن قانونية تنص عىل أوملقرتحات دستورية 

 األقل( حمافظة عىل 16يكون بني املرشحني فائزون من ) أنمع رشط  ،املقاعد أعىلهي الفائزة ب

،  للمقاعد الفائزةعدداً  األكثرالتحالف  أو% من املقاعد الوطنية. 60 أو 50من يفوز بنسبة  أو ،مثالً 

يضم  أنرشيطة ، الرسمي للنتائج عالناإلوالذي يعلن عن نفسه بعد فرتة )قصرية نسبيًا( من 

وذلك كله لضامن الوحدة الوطنية ومتثيلية  ،(18من نصف املحافظات الـ) أكثرفائزين من 

 أو، أخرىولعل هناك ، هذه تصورات ،السياسية يةغلباألبمفهوم  اإلخاللدون كافة املكونات 

ن تعذر فبعدها بفرتة إو، تسعى كلها للضغط باجتاه حتالفات قبل االنتخابات، خليط من هذه وتلك

 أو يةغلبلألوقيام حكومة رشاكة وطنية ، األكرببام يضمن تشخيص مبكر للكتلة ، قصرية

فنتجاوز حكومات كل الفائزين )واملحاصصة( واحلكومات التي  ،يات هلا منهاج واضحغلباأل

 األولتشخيص اخلارس  أيضاً هذه التوجهات قد تضمن ؛ هلا ال منهاج حقيقي، د ميتة معطلةتل

ويتمتع بحقوق ، ليحتل مقاعد املعارضة الربملانية الدستورية ،أعاله هانفسالذي يلبي املطالب 

فان نجحنا يف ذلك  ها،ورشد تهاورسع وهبذا نحقق وضوح التشكيالت ،احلكومة البديلة

نحو االندكاك بمصالح الشعب. فنطوق  ةاألخريندفع  أو، القوى السياسية إىلفسنجلب الشعب 

وننظم التدافعات املجتمعية لتجد مسالك ، الرصاعات خارج السقوف الدستورية والقانونية
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بام يطور النظام ، احتجاجاهتا( أووقنوات سلمية وقانونية لترصيف طموحاهتا ومطالبها )وغضبها 

   يتجاوز عليه. أويرض به  وال، واملجتمع وحيميه

 والكتل السياسية: حزاباأل -ب

من جتاوز حدودها واعتبار الدولة غنيمة هلا متول هبا نفسها عرب عقود  حزابملنع األ -1

 حزابالبد من قانون لأل، عرب دعم تتلقاه من اخلارج أو، أصوليةالفساد بطرق غري 

 أوية وجتارية مملوكة مبارشة من مؤسسات اجتامع أو، من الدولة إمايسمح بتمويلها 

حاهلا حال غريها ، وفق الضوابط أصولياً  وتكون مؤهلة ومراقبة، غري مبارشة للحزب

هذه النشاطات يغلب عليها طابع املنافع العامة )مدارس وجامعات  ،كالمها أو

مع االلتزام دائاًم ، الخ( لكن قد ال تقف بحدودها، تعاونية وأسواق، ومستشفيات

 .."تعارض املصالح"ط عدم بدًا برشأو

وان نطور من مشاركة اجلمهور يف حياة ، جلمهور واسع حزابنطور من متثيل األ أن  -2

ولتحقيق  ،حزابليطرح طموحاته ومشاكله وليامرس تأثرياته داخل األ حزاباأل

يف  أخرىوانتظام اجلمهور من جهة ، من جهة حزاباأل "دمقرطة"البد من ، ذلك

 برامج ومشاريع واضحة. تيارات وتوجهات هلا 

 ،"مجهور احلزب"رشط جديد وهو  إدخال أمهيةنرى ، الشرتاطات احلاليةا فضاًل عنو

ن أو ،نسبيًا من اجلمهور الداعم اً يف جمال االنتخابات( عددًا كبري األقل)عىل  اإلجازةفتشرتط 

اختيار  أويساهم هذا اجلمهور مبارشة وغري مبارشة بالنشاطات التنظيمية للحزب وقبول/

، ملن يتقدم لالنتخابات أوللهيئة العامة للحزب  يشرتط املئاتكان القانون  فإذا ،اتهسياساته وقياد

. وقد تؤخذ نتائج االنتخابات السابقة "جلمهور احلزب" اآلالفيشرتط  أنفانه يف حالتنا جيب 

 إليهومن ال يصل  (آالف 10-5حيدد العدد املقبول )ولنقل  أن أو، اً الحتساب هذا اجلمهورأساس

وهذه وسيلة قد تعطي لالنتخابات  ،نتيجة حيققها يف االنتخابات أيةخيرس  أويدفع غرامات جدية 

)املنتمني( واملستقلني )الالمنتمني( اجلدية والشفافية الالزمة التي متكنها من  حزابوعمل األ

كبرية واستبعاد كثرة  بأحزافتدفع نحو التوحد وتكوين ، البالد وحكوماهتا إدارةاملسامهة يف 

وليس ، يف جمال االنتخابات األقلعىل ، الصغرية حزابوتزاحم األ صواتاألالرتشيحات وتبعثر 

 بالرضورة لكل احلياة احلزبية. 
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 :أخرىعوامل  -6

احلادة عىل  زماتاأل أو رهابيصعب مناقشة النظام السيايس دون معرفة تأثريات اإل -أ

 عالنإلاحتاجت البالد  رهابففي فرتات عديدة من حماربة اإل ،طريقة عمل النظام السيايس

عًا( جتعلها تاس/61 احلالة )املادة إعالنلكن نصوص  ،العرفية والتعبئة العامة حكامواأل الطوارئ

وطلب مشرتك من رئيس ، فهي تتطلب موافقة ثلثي جملس النواب ،صعبة التطبيق عملياً 

طرت ضفا ..،الخ، وبموافقة عليها يف كل مرة، ماً يو 30وملدة ، اجلمهورية ورئيس الوزراء

ثم ، للتالعب بالتصويت يف جملس النواب -الدستور إقراربعد - األوىلاحلكومات يف السنوات 

ال يمكن دائاًم معاجلة  إذ ،"يشبه القوانني"مستظلة بام  "الطوارئيشبه "اضطرت الحقًا ملامرسة ما 

 ،استثنائية اتإجراءبل قد تتطلب ، الطبيعية اتجراءباإل رهاباإل أوالتمرد  أعاملو زماتاأل

والشبهات ستتزايد مما  خطاءواألن االجتهادات الفردية إدون وضوح دستوري وقانوين فمن و

 . اتجراءاإلالنظام ودستورية  بأهليةيطعن كله 

 ةنظماألسببها موروثات ايس دون مناقشة التأثريات التي تال يمكن مناقشة النظام السيو -ب

السابقة سواء من حيث الترشيعات التي ما تزال نافذة والتي متثل فلسفة وتربية ختتلف جذريًا عن 

وما ُيرسم لعمل النظام بشكل فعال.. فهناك كم هائل من املشاكل تتعلق ، الفلسفة الدستورية

، ولةوالسالح خارج الد، "املناطق املتنازع عليها"وحقوق امللكية و، وتفسرياته "االجتثاث"بـ

والسجناء والشهداء واملفصولني السياسيني والتهجري واهلجرة وحقوق املواطنني التي سلبت 

 "بدر"و "البيشمركة"وكذلك دور قوى املعارضة العراقية املسلحة كـ ،منهم لفرتات طويلة

يف هذا النظام.  "داعش"للتصدي لـ "احلشد الشعبي"دور قوات  أو، وغريمها يف النظام اجلديد

قوات التحالف  أو، ة عندما ُفرض االحتالل واملتعددة اجلنسياتجنبيالتواجدات األ وكذلك

 -بتربير وبدون تربير-تدفع ، ةأجنبيجماميع معارضة  أوشكاالت تواجدها وترتيبات انسحاهبا. إو

قضايا ، فضاًل عن كرتكيا مثالً ، بعيدة للتدخل عسكريا وتأسيس قواعد دائمة أودول جماورة 

 أو، اخلدمات والبنى التحتية أصابالذي  الدمار آثار أو، املفروضة عىل العراق كالتعويضات

وبعالقات العراق ، عقوبات عىل دول جماورة متس مبارشة باالقتصاد العراقي أنظمةفرض 

 الخ.، الداخلية واخلارجية
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تشوهات كربى يف  إىلناهيك عن تعقيدات اجتامعية واقتصادية كثرية تقود عمليًا  -ت

السيايس عىل عمل النظام  -عرقلة وفشالً -ؤثر مبارشة ي مما، عالقات الداخلية واخلارجيةال

ارتفاع  أومركزيًا قوامه انخفاض  اً قتصاد الريعي الذي يعتمد اقتصادلطبيعة اال إضافة ،العراقي

وهو سلوك ضاغط عىل كافة التوجهات السياسية  ،والتعويل عىل وارداته، النفط أسعار

املدمرة  اآلثاربكل ، ة واالجتامعية باجتاه نمط مركزي ليس من الناحية االقتصادية فقطواملفاهيمي

، العيش وأنامطمن الناحية االجتامعية والسياسية والنفسية  أيضاً بل ، خرىللقطاعات احلقيقية األ

 اإليهالتي تتكيف قيميًا وسلوكيًا ومطلبيًا مع ذات التوجهات املركزية والشعبوية التي يقود 

 من ضعف داخيل وتبعية خارجية. إليهوما يقود ، االقتصاد الريعي

 استنتاجات

وما زالت العالقة بني السلطات والفصل بينها ، ما زالت الديمقراطية العراقية هشة وفتية -1

 أزماتوسط ، وما زالت الفكرة االحتادية والالمركزية بني شد وجذب، مرتبكة ومتأرجحة

 . ُتعَطل وُتعطِل، متكررة

تتحكم  أن فإما ، السلطتني الترشيعية والتنفيذيةجرائية بنيإعالقة مل يؤسس نظامنا ل -2

تولينا  أثناءيف وقد حاولنا  ،أخرى أموربالثانية يف  األوىلتتحكم  أن أو، أموركام يف  باألوىلالثانية 

رغم عىل الو ،يةمكتوبة بني السلطتني تعتمد القوانني السار "مدونة"رئاسة جملس الوزراء تنظيم 

 . إقرارهاالنقاشات املفصلة بني الرئاستني لكننا فشلنا يف من 

 ةاألخري أو ،تشوب ارتباكات عديدة يف العالقة بني املكونات واحلكومة االحتادية -3

 واحلكومات املحلية والسلطات املنبثقة عنها. 

 قيام حكومات خصوصًا من ناحية دوره يف، هناك قصور واضح يف النظام االنتخايب -4

وهناك قصور  ،وهذا من جوهر عمل النظام، تتخطى العقبات والتحديات أنفاعلة وقوية تستطيع 

 دورها يف بناء الدولة والرأي العام. أو، نفسها وعالقتها بجمهورها حزاباألواضح يف عمل 

 لكنها تعرضت لتأثريات كثرية من، السلطة القضائية ألقطابرغم مقاومات متباينة  -5

كام مل تشذب القوانني النافذة من التناقضات الكثرية املوجودة  ،مراكز الضغط املجتمعية واحلكومية

 واملتناقضة بعضها بشكل صارخ فيام بينها ومع الدستور املعمول به.، فيها
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السياسية كبريًا عىل عمل خمتلف السلطات  أوبقي تأثري العوامل اخلارجية االقتصادية  -6

داخيل وخارجي  إعالممع  ؛داخلية وخارجية، واقع أمرعراق مما شكل مرجعيات العاملة يف ال

تنزع ثقة ، فسامهت هذه العوامل يف رسم صور سوداوية حمبطة، موضوعيةالالتغلب عليه 

 املواطنني بنظامهم.

 من رغمعىل اللكنه  ؛ال تنكر الثغرات الكثرية التي يعاين منها النظام السيايس العراقي -7

، االحتالل واخلروج من الفصل السابع والعقوبات واحلصار وإهناءاستطاع املقاومة  كل ذلك

، ةجنبياألوحتقيق انسحاب القوات ، خارجية بقي غائبَا عنها طويالً  أدواروعودة العراق للعب 

التي وقفنا  األهليةالتي حاولت تأجيج الفتن الطائفية واحلرب  يةرهابواإلودحر املجاميع املسلحة 

سلسلة انتخابات وتداول  إجراءو، من احلقوقالكثري  إعادة أو إقراركام استطاع  ،راً عىل حافاهتامرا

وحتسني العالقة بني املكونات ، ومحاية وحدة البالد وحرياهتا اخلاصة والعامة، سلمي للسلطة

. الخ، ناهيك عن حتسن ملموس يف مستويات املعيشة، ومشاركتهم يف العملية السياسية واحلكم

 دون تسجيل االنجازات يصعب معاجلة السلبيات.من فانه ، فكام قلنا يف البداية
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(2) 

 واملالية يف اجلوانب االقتصادية اختالالت يف الدستور وتعديالت رضورية

 *الدكتور عدنان اجلنايب

 مقدمة:

ال يمكن التفكري ، وضمن اإلمكانيات املتاحة، يف إطار العملية السياسية السائدة يف العراق

تعديالت دستورية حسب السياقات املسموح  إجراءواملتاح هو ، بكتابة دستور جديد كليا للعراق

ومن ثم ، وهذا يتطلب أْن خترج التعديالت من جملس النواب العراقي، هبا يف الدستور نفسه

 االستفتاء عليها شعبيًا.

 الدستور: ختالالت الرئيسية يفاال

خرجت ، "املطبخ السيايس"الدستور بسبب طريقة مترير مسودة الدستور فيام سمي بـ 

والتعديالت املطلوبة يف هذا ، وحدة الصياغة وانعدام، النصوص بكثري من املفارقات التحريرية

 املجال التي تدعو إىل اخلالفات.

رصية للحكومة الصالحيات احل"اخللل اخلطري يف الدستور هو ضعف وعدم وضوح 

وجعل كل ما مل يرد يف الصالحيات احلرصية للحكومة االحتادية هو من صالحيات ، "االحتادية

  واملحافظات. قاليموأنَّ العلوية يف الترشيعات هي لقوانني األ، واملحافظات قاليماأل

واملحافظات هو من  قاليماملطلوب هو عكس هذا وجعل ما مل يرد يف صالحيات األ

 وجعل العلوية للترشيعات االحتادية.، احلكومة االحتاديةصالحيات 

وهذا جيب أْن يرد ، دون وضع آلية لتشكيله والصالحيات املناطة به "جملس االحتاد"يرد ذكر 

 يف نصوص دستورية وليس بترشيع من جملس النواب.

                                                           
، رئيس جلنة النفط والطاقة 2005وزير ونائب سابق، نائب رئيس جلنة كتابة الدستور لعام  *

 الدورة الثالثة -الدورة الثانية، نائب يف جملس النواب-الربملانية
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لثروات مجيع ا إدارةتعتمد وحدة العراق وتالحم نسيجه االجتامعي ورفاهية شعبه عىل حسن  

سواء يف ، ويفضل أن تكون هذه الثروات بيد احلكومة االحتادية، الطبيعية بام فيها النفط والغاز

 أو التسويق.  دارةاالستثامر أو اإل

 تعديالت رضورية يف اجلوانب االقتصادية واملالية:

وارد والتسويق يف جماالت النفط والغاز وامل دارةأهم هذه املتطلبات ما خيص االستثامر واإل

كام فسح ، يف التعاقد واالستثامر والتسويق إدارةخلق الوضع احلايل تشتتًا وسوء ، الطبيعية مجيعها

بالترصف بشكل منفرد يف االستثامر والتسويق يف النفط والغاز مما خلق  قليمهذا الغموض لإل

يد احلكومة احلل هو يف توحيد كل هذه الصالحيات ب، قليمرصاعات بني احلكومة االحتادية واإل

 مع وضع أسس واضحة لتقاسم الثروة.، االحتادية بالنسبة جلميع املوارد الطبيعية

يتطلب ، يوجد عدم وضوح يف صالحيات احلكومة االحتادية يف جمال الرضائب والكامرك

كام ينبغي وضع املوارد املائية خارجيًا وداخليًا ، األمر املزيد من الوضوح الدستوري يف هذا املجال

 ية املتفاقمة عىل املياه.قليمد احلكومة االحتادية خاصة يف ظروف التغرّي املناخي والرصاعات اإلبي

نخصص له مصادر ، هناك ثغرة واضحة يف عدم النص عىل تأسيس صندوق سيادي لألجيال

 واضحة من عوائد النفط والغاز.

ادية يف تتطلب التعديالت الدستورية وضع نصوص واضحة لصالحيات احلكومة االحت 

 .اً متزايد اً دولي اً جماالت البيئة والتقنيات املستجدة مما يتطلب تعاون
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(3) 

 اخليار الفدرايل يف العراق

 *نديم عيسى اجلابريد. ا.

حول اخليار الفدرايل يف العراق  واألكاديميةيف األوساط السياسية  قائمهناك جدال 

)الباب الرابع  ذ تبنى الدستور تفاصيل هذا اخليار يفإ، ( من الدستور1واملنصوص عليه يف )املادة 

 و الباب اخلامس( منه.

الذي ، و شكالً من أشكال احلكم الالمركزي، و تعد الفدرالية شكالً من أشكال الدول املركبة

ويكون كال ، أو واليات( أقاليمحكومات حملية )ت فيه موزعة بني حكومة احتادية وتكون السلطا

تعد و، مع اآلخر ويتقاسم السلطة السياسية معه ورين من احلكومة متكامالً املستويني املذك

 )دستور حميل( الذي سايسأو الواليات وحدات دستورية لكل منها نظامها األ قاليمحكومات األ

حيدد تفاصيل سلطاهتا الترشيعية والتنفيذية والقضائية عىل أْن توضع احلدود العامة لتلك 

لة االحتادي بحيث ال يمكن سحب تلك السلطات بقرار أحادي من السلطات يف دستور الدو

 احلكومة االحتادية.

وُيعد نموذج ، احلكم الفدرايل واحدًا من أوسع النامذج املنترشة عىل وجه البسيطة أصبحلقد 

الواليات املتحدة  ونموذج، اإلمارات العربية املتحدة النموذج األبرز عىل املستوى العريب

 نموذج األبرز عىل املستوى الدويل.األمريكية ال

بسبب التعقيدات ، أنَّ الفدرالية ليست خيارًا ابتدائيًا مفضاًل يف نشوء الدول من رغمال عىلو

بيد أهنا قد تكون حاًل توافقيًا اضطراريًا لدولة ال تستطيع أْن حتافظ عىل وحدهتا ، التي يتسم هبا

ا االجتامعية التفريط بعقد الدولة ووحدهتا من وال تريد مكوناهت، البسيطة من جهة االندماجية

 .أخرىجهة 

من هذه الزاوية فقط يصبح و، هذا املفرتق السيايس إىلويبدو أنَّ الدولة العراقية قد وصلت 

خصوصًا بعد أْن تصاعدت ، اخليار الفدرايل حاًل قاباًل للنقاش ضمن إطار حوار وطني شامل

                                                           
 جامعة بغداد، عضو جلنة كتابة الدستور -أستاذ العلوم السياسية يف كلية العلوم السياسية *
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حتول الرصاع يف العراق من رصاع سيايس عىل السلطة و، القومي لدى الكرد االنفصالنزعات 

 يدور حول االستحواذ عىل األرض.و، رصاع حمدود بني املكونات االجتامعية إىلوالنفوذ 

واملناوئون هلا يركزون ، فدعاهتا يركزون عىل مزايا الفدرالية، فاملسألة محالة أوجه، مع ذلك كله

وجهتني بشفافية ليتسنى للشعب العراقي االختيار أو ومن الرضوري أْن نطرح كال ال، عىل عيوهبا

 التصحيح.

 مزايا الفيدرالية:

عمل هذا النوع من االحتاد عىل تأسيس دولة كبرية ذات إمكانات ضخمة قادرة عىل  .1

 الدفاع عن نفسها بشكل أفضل.

وفق بني أي أنه ي، إنَّ هذا النوع من االحتاد جيمع بني عاطفتي االستقالل واالحتاد معاً  .2

 .أخرىواالستقالل الذايت من جهة ، مزايا الوحدة الوطنية من جهة

يسمح  األمر الذي، دستورية متنوعة أنظمةهييئ هذا النوع من االحتاد إمكانية طرح  .3

التي  خرىالواليات األ أنظمةيف نظامها السيايس املحيل أْن تقتبس من  للواليات التي تواجه تعثراً 

 ثبت نجاحها.

 الفيدرالية:عيوب 

السلطات يستلزم نفقات مالية باهظة سيتحملها يف هناية األمر  وازدواجإنَّ تعدد اهليئات  .1

 املواطن عن طريق الرضائب أو تقليص النفقات العامة أو تدين األجور والرواتب.

التنفيذي أو الترشيعي حدوث مشاكل بني الواليات الداخلة  االزدواجكثريًا ما يسبب  .2

والدة مشاكل ذات طابع خارجي يمس  إىلو قد يصل األمر ، حتاد أو بينها وبني دولة االحتاديف اال

 أمن الدولة االحتادية.

تفتيت وحدة الدولة إذا أصبحت سلطات الواليات  إىلقد يؤدي هذا النوع من االحتاد  .3

 أقوى من سلطة الدولة االحتادية.

فهي ال متهد لالحتاد ، دون دراسة معمقة، ة هشةدرالييمع ذلك اعتمد الدستور العراقي عىل ف

 حال توفر الظرف الدويل املناسب. لالنفصالية بقدر ما متهد ساسالفاعل بني مكونات العراق األ
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 املدركات االجتامعية للفلسفة الفيدرالية:

 تها املدركات االجتامعية اآلتية: إنَّ هذه الفلسفة الفدرالية كانت قد نمّ 

ل اآلمن لدى املكون الكردي الذي كان يلوذ به كلام تعرض لالضطهاد من ثقافة اجلب – 1

إنشاء الدولة  إىلالتي تطمح قافة القومية الكردية املتنامية فضاًل عن الث، احلكومة املركزية يف بغداد

 الكردية املستقلة.

ملايض التي أدركت ا، ثقافة اخلوف من املايض واملستقبل لدى القوى السياسية الشيعية - 2

وأدركت املستقبل عىل انه هتديد قد يعيد املايض مرة ، عىل أنه سنوات من االضطهاد والتهميش

قد وجدت هذا املالذ يف و، لذلك بدأت تبحث عن مالذ آمن إذا ما عاد املايض من جديد، أخرى

 سوأ االحتامالت.أون مدخاًل للتقوقع عىل الذات يف درالية اهلشة ألهنا قد تكيالف

جاءت نصوص الدستور العراقي لتؤسس فدرالية هشة قد متهد إلنشاء دويالت فئوية ، عليه

، إنَّ معامل اهلشاشة هذه تبدو واضحة يف أكثر من نص دستوري، عندما حيني الظرف الدويل املناسب

 منها:

( بينام منح 111حدد الدستور اختصاصات حرصية للسلطات االحتادية يف )املادة  - 1

 قليم( ومنح اإل114مع اختصاصات السلطات االحتادية يف )املادة  قاليملألة اختصاصات مشرتك

سوف  قاليم( وهذا معناه أن سلطات األ115اختصاصات مفتوحة يف املستجدات كلها يف املادة )

 .لالنفصالاألمر الذي قد يمهد ، تتسع مع مرور الزمن عىل حساب السلطات االحتادية

احلق يف تعديل تطبيق القانون  قاليممنح الدستور لسلطات األ، يف سابقة فريدة من نوعها - 2

بخصوص مسألة  قليماالحتادي يف حالة وجود تناقض أو تعارض بني القانون االحتادي وقانون اإل

( و بذلك يصبح قانون 121ال تدخل يف االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية )املادة 

 االحتادية. نظمةوهذا خمالف لأل، اديمرتبة من القانون االحت أعىل قليماإل

واملحافظات يف السفارات والبعثات الدبلوماسية  قاليمأجاز الدستور تأسيس مكاتب لأل - 3

خامسًا( عىل الرغم من أنَّ السياسة اخلارجية تعد اختصاصًا حرصيًا للحكومة  121)املادة 

 إقليمدويل ألي  اعرتافول عىل إنَّ ذلك قد يمهد للحص، أوالً( 111االحتادية حسب املادة )

 يطمح أن يكون دولة مستقلة مستقباًل.
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أي تعديل عىل أي مادة دستورية من شأهنا  إجراءمل جيّوز الدستور ، فضاًل عن ذلك - 4

وبموافقة ، املعني قليمإال بموافقة السلطة الترشيعية يف اإل قاليممن صالحيات األ االنتقاص

وبذلك حال ذلك النص دون تعديل اخليار  ،رابعًا( 126)املادة  سكانه يف استفتاء عام يةأغلب

 .حيث املبدأ وال من حيث التفاصيل الفدرايل ال من

أو مراجعة تفصيالته إن ، ينبغي مراجعة اخليار الفدرايل من حيث املبدأ، وبناء عىل ما تقدم كله

، فاظ عىل الوحدة الوطنية العراقيةاحل إىلإنَّ تلك املراجعة ينبغي أن هتدف ، كان خيارًا ال رجعة فيه

أصبحت اختصاصات السلطة االحتادية أقوى من اختصاصات  إذالن يكون ذلك ممكنًا إال و

ويتبدد اخلوف من املايض ، شعر املكون الكردي باألمان إذاولن يتحقق ذلك إال ، قاليمسلطات األ

إلنصاف واملشاركة احلقيقية يف ويشعر املكون السني العريب با، واملستقبل لدى املكون الشيعي

 صنع القرار.

 ةدارياعتامد الفدرالية اإل ن من املفيدإف، التمسك بالفدرالية إىلأفضت تلك املراجعة  وإذا

ربام يقلل من حدة الرصاع الفئوي يف  إقليم إىلنَّ حتول كل حمافظة إ إذ، الفدرالية الفئوية وليس

اندالع رصاعات مسلحة بني  إىلوي سيؤدي عىل األرجح فئ أساسعىل  إقليامً بينام تشكل ، العراق

 األمر الذي هيدد الوحدة الوطنية يف العراق.، الفئوية حول ما يعرف باملناطق املتنازع عليها قاليماأل

 التعديالت الدستورية الفيدرالية املقرتحة:

هذا النص ، التي تنتهي بالنص عىل )وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق(( 1املادة ) أوالً:

 :ةوذلك لألسباب اآلتي، لغاءاإل إىلالذي وضعه التحالف الكردستاين بحاجة 

عن طريق  لغاءألنَّ الدستور قابل لإل، ووحدة العراق الدستورليس من املعقول الربط بني  –أ 

بينام وحدة العراق ثابتة ، جنبيالشعبية أو عن طريق االحتالل األ رادةأو عن طريق اإل االنقالب

 أو االحتالل. االنقالب تتغري عن الثورة أو ال

إنَّ وجود هذا النص ينطوي عىل هتديد جّدي للوحدة الوطنية ألنه يساوي ما بني الدولة  –ب 

والنظام السيايس كيان ، احلكم أنظمةبينام الدولة كيان قانوين دائم ال يتغري بتغري ، والنظام السيايس

 سيايس قابل للتغيري.
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( التي تنص عىل أنَّ )اللغة العربية واللغة الكردية مها اللغتان الرسميتان 4ة )املاد ثانيًا:

 إقليمولكل ، ُتعّدل هذه املادة بالشكل اآليت: )اللغة العربية هي اللغة الرسمية للعراق، للعراق(

 أو املحافظة(. قليملغة رسمية داخل اإل أخرىأّي لغة حملية  اختاذأو حمافظة 

تكمن برضورة احلفاظ عىل لغة رسمية واحدة يف البالد بوصفها إحدى أسس  عّلة هذا التعديل

 داخل بيئتها املحلية. خرىالوحدة الوطنية مع مراعاة املكونات األ

 أسوة( املتعلقة بمجلس االحتاد عن طريق مواد دستورية تفصيلية 65توسع املادة )ثالثًا: 

حتاد يف موضع التكافؤ مع جملس الغرض من هذه اإلضافة وضع جملس اال، بمجلس النواب

 واملحافظات. قاليمواحلفاظ عىل مصالح األ، النواب من أجل ترشيد القوانني

 قاليمُيعاد النظر بتوزيع االختصاصات مابني السلطة االحتادية وسلطات األ رابعًا:

تفوق والواردة يف الباب الرابع والباب اخلامس بشكل يضمن  إقليمواملحافظات غري املنتظمة ب

 وذلك التفوق يتحقق عن طريق:، واملحافظات قاليمالسلطة االحتادية عىل سلطات األ

 توسيع اختصاصات السلطة االحتادية. –أ 

 واملحافظات بخالف ما ورد يف الدستور. قاليموضع اختصاصات حرصية لأل –ب 

 التقاطع. يف حال قاليمضامن علوية الدستور عىل القوانني الصادرة عن برملانات األ –ج 

 قاليمالتي نصت عىل: )النفط والغاز ملك الشعب العراقي يف كل األ( 111املادة ) خامسًا:

وُيدار ، ُتعدل هذه املادة بالشكل اآليت: )النفط والغاز ملك الشعب العراقي كله، واملحافظات(

عتبار مستوى وتّوزع واردته حسب النسب السكانية عىل أْن تأخذ بنظر اال، من احلكومة االحتادية

 ( املثريتان للتنازع.115( و)112وبذلك ُتلغى املواد )، واملحافظات( قاليماحلرمان لتلك األ

 قاليمالغرض من التعديل يكمن يف احليلولة دون التنازع بني احلكومة االحتادية وحكومات األ

 ور.وبخالف ما ورد يف الدست، فضاًل عن ضامن العدالة يف توزيع الثروة، واملحافظات

تعدل هذه ، ....(إقليمالتي نصت عىل: )حيق لكل حمافظة أو أكثر تكوين ( 119املادة )سادسًا: 

عن ثالث  قليمعىل أْن ال يزيد اإل إقليماملادة بالشكل اآليت: )حيق لكل حمافظة أو أكثر تكوين 

 حمافظات(.
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 الغرض من هذا التعديل يكمن فيام يأيت:

 ىل أسس فئوية.ع إقليماحليلولة دون إقامة  –أ 

 الفئوية. قاليمعن األ بديالً تفعيل الفيدرالية اجلغرافية  –ب 

 مشكلة التنازع حول حمافظة كركوك بوصفها قنبلة موقوتة بني العرب والكرد. احتواء –ج 

التي نصت عىل: )ال جيوز للعاصمة بغداد أْن تنضم ( الفقرة )ثالثًا( 124: املادة )سابعاً 

 االنضامم ةداريفقرة بالشكل اآليت: )ال جيوز لبغداد بحدودها البلدية أو اإلتعدل هذه ال، (قليمإل

عاصمة موحدة ، بحكم رمزيتها التارخيية، الغرض من تعديل هذه الفقرة إبقاء بغداد، (إقليمألي 

 وإخراجها من دائرة الرصاع املذهبي.، لكل العراقيني

 بالشكل اآليت:( 126ادة )يف امل ثامنًا: ُيعاد النظر يف آلية تعديل الدستور الوارد

أو ، جملس النواب أعضاءجيوز تعديل الدستور باستفتاء شعبي بناء عىل طلب من ثلثي  –أ 

 يةأغلبأو طلب من ، طلب من جملس الوزراء عىل أْن حيظى الطلب بمصادقة رئيس اجلمهورية

 الناخبني يف ثالث حمافظات أو أكثر.

بعد موافقة الشعب باالستفتاء الشعبي عىل أْن ال تقل  يعد التعديل الدستوري ناجحاً  –ب 

 % من االستفتاء العام.70نسبة التأييد عن 

 يعد التعديل نافذًا من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية. –ج 

تسم به الدستور العراقي الدائم من ايكمن يف التقليل من اجلمود الذي الغرض من التعديل 

االختناقات  وامتصاص، ثناء التطبيقيف أالت التي تظهر الختالأجل مواكبة العرص ومعاجلة ا

وحتقيق أكرب قدر ممكن من التوافق الوطني واحليلولة دون تنامي ما ، الشعبية الناقمة عىل الدستور

 .يةغلبيعرف بدكتاتورية األ
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 (4) 

 زواملرك قليميف صياغة العالقة بني اإل وأثرهللدولة العراقية  الفيدرايلالبناء 

 *سعدونالحمسن  ستاذاأل

 املحور األول: البناء الفيدرايل للدولة وأثره يف صياغة العالقة بني املركز واإلقليم.

 ا املحور.هذعند الفيدرالية قبل الدخول إىل  ئاً ال بد أْن نعلم ونعرف شي

ت الفيدرالية نمط من أنامط التنظيم السيايس واملؤسسايت للدولة تتحد بموجبه جمموعة وحدا

... الخ( يف دولة فيدرالية واحدة عىل أن تتمتع .كانتونات، واليات، سياسية مستقلة )دول

ياكل مؤسساتية مستقلة متامًا عن ھا وبھالوحدات السياسية باستقاللية واسعة يف تدبري شؤون

احلكومة الفيدرالية مع أنَّ العالقة بني الطرفني جيب أْن تبقى حمكومة بمبدأ تقاسم السلطة 

 لسيادة.وا

يف كتابات الفيلسوف ورجل الدين األملاين  ظهرتوأصول النظرية للنظام الفيدرايل قديمة  

 ،احتاد تضامني إطار( يف كتابه حول التنظيم السيايس يف 1638 - 1557) ان التوسيوسھجو

م ھا الفالسفة يف كتاباتھنَّ الفيدرالية وجدت عىل أرض الواقع قبل أْن ينظر لإويمكن القول 

 ،د دفاعي بني كانتونني لقيام الفيدرالية السويرسيةھقام ع 1291رت يف سويرسا عام ھحيث ظ

ي معروفة اليوم قامت ألول مرة بموجب دستور الواليات املتحدة ھبيد أنَّ الدولة الفيدرالية كام 

 .1787الصادر يف عام 

ي واالقتصادي بني ولة التبادل التجارھقدرًا من سأن فيه ومن حماسن النظام الفيدرايل 

كام يتيح اإلبداع يف املامرسة  ،ا يف األصلھذا أحد األسباب التي قام من أجلھمكونات الدولة و

وكذلك يقوم النظام الفيدرايل عىل تكريس التعددية والتنوع  ،اإلدارية بني الوحدات الفيدرالية

ذا النظام للوحدات ھن يضمو ،ذا مصدر إثراء للدولة عىل املستويات االقتصادية والسياسيةھو

                                                           
الدورة الثالثة، وعضو جلنة كتابة الدستور -نائب سابق، رئيس اللجنة القانونية يف جملس النواب *

 2021، وعضو جلنة التعديالت الدستورية يف رئاسة اجلمهورية 2005لعام 
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الفيدرالية مالءمة اخلدمات والرضائب واإلطار العام للحياة مع خصوصيات السكان يف كل 

 ذا جزء من حماسن النظام الفيدرايل.ھو ،منطقة

فمثال السلطات الواسعة للحكومات املحلية  ،فإن النظام الفيدرايل له مساوئ هنفسويف الوقت 

رية عىل النظام الفيدرايل ھومن املآخذ اجلو ،ملستوى الوطنيىل اتعوق بلورة رؤية شاملة ع

اخلالفات بني احلكومة الفيدرالية واحلكومات املحلية خاصة عند نشوب اضطرابات قد تتحول 

 ،اھحول الرضائب وتوزيع خاصةو تنشأ خالفات بني الطرفني  ،ة سياسية بني اجلانبنيھإىل مواج

يف أصلها إىل  التي تعود ،ة املتنامية يف إقليم كتالونيا بإسبانيااد بالنزعة االنفصاليھويمكن االستش

 ،ه غبنًا متارسه حكومة مدريد ضدها يف توزيع عائدات الرضائبدّ استياء احلكومة املحلية مما تع

غني وليس يف حاجة إىل اجلزء األكرب من عائداته  قليمو ما ترد عليه حكومة مدريد دائاًم بأنَّ اإلھو

 من الرضائب.

ي شكل من أشكال التسوية السياسية ھ ساسا األھالفيدرالية يف معنا ،حوالويف كل األ

 ية.غلبوتضمن متثياًل نسبيًا لألقليات مقارنة باأل ،الشأن العام إدارةوطريقة ديمقراطية يف 

ي طريقة ملعاجلة ھ أيضاً و، ي حل سحري للنزاعات يف املجتمعات املتعددة دينيًا وقومياً ھو

 االقتصادي بني واليات البلد الواحد.التفاوت 

ا دول متقدمة كالواليات املتحدة ھناك عدد كبري من الدول تتمتع بالنظام الفيدرايل منھو

متعددة اللغات  دناك بعض الدول التي تعھو ؛أملانيا، النمسا، اسرتاليا، كندا، سويرسا، األمريكية

 دولة 24قت احلارض يوجد نحو الفعل فإنه يف الووب ،ياند أيضًا وماليزھالنظام الفيدرايل كال تارخت

ذه ھية لالحتاد الفيدرايل وتتمتع ساسا املعامل األھمن سكان العامل تتضح فی % 40تضم ما يزيد عن 

 يف العامل. خرىاأل نظمةاألبر السيايس واالقتصادي قياسًا الدول بنوع من االستقرا

ذه البلدان رشور ھا ستكفي ھيدرالية ألنبني مؤيد للف صواتويف العامل العريب تعالت األ

تارخيية يف  وللفيدرالية جذور ؛للكيانات اً ا تفكيكھعدّ وبني من ي ،ليةھالرصاعات واحلروب األ

، 1965ومن املعلوم أنَّ ليبيا كانت حتت نظام فيدرايل لسنة  ،كام كان يف اليمن وليبيا ،العامل العريب

و احلال يف اإلمارات العربية وإقليم كردستان يف ھلية كام ومن الدول التي تتمتع حاليًا بالفيدرا

 العراق.
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ا ھيكل يتسم باملرونة ويمكن األقاليم أو الواليات أن حتكم نفسھي ھالفيدرالية ، إذن

 ا بدرجة حمددة من االستقاللية.ھبنفس

 تبدأ ، إذدومطلب الفيدرالية مرتبط تارخييًا باألكرا ،ففي العراق بدأ البناء الفيدرايل للدولة

 يعدي ذال ،آذار احلكم الذايت 11يف اتفاقية  1970اخلطوات األوىل عندما منح األكراد يف عام 

والقاعدة من خالل نضال طويل وشاق وتضحيات كبرية للشعب الكردي يف ظل  األوىل اخلطوة

 راح ضحيتهو 1991ذا النظام عام ھحيث انتفض الشعب العراقي مجيعًا ضد  ،نظام دكتاتوري

 ،يد وسجني والجئ من ظلم النظامھالعرشات بل املئات املئات من أبناء حمافظات اجلنوب بني ش

وكذلك انتفاضة الشعب يف كردستان متزامنًا مع أخوته يف اجلنوب وعودة القيادات السياسية إىل 

 كردستان.

م تشكيل ومن ث ،وبدأت اخلطوات بانتخابات عامة وتشكيل الربملان من ممثيل الكتل الفائزة

بجعل نظام احلكم  1992احلكومة يف اإلقليم حيث أصدر برملان كردستان قراره التارخيي يف عام 

وتم قطع العالقة مع نظام احلكم يف بغداد وأصبح إقليم كردستان يتمتع باستقاللية من  ًا،فيدرالي

مجيع مكونات  تشارك إذ ،عندما تم تغيري النظام الدكتاتوري 2003مجيع اجلوانب إىل حني عام 

الشعب العراقي املتمثلة باجلمعية الوطنية بكتابة الدستور العراقي الذي صّوت عليه الشعب عام 

السياسية وضامن حقوق  للعملية طريقذا الدستور خارطة ھبموجب هناك والذي أصبح  ،2005

 وري نيايب ديمقراطي يف دولة احتادية ذات سيادة كاملة.ھاجلميع يف ظل نظام حكم جم

)يتكون النظام االحتادي يف  116وقد اعرتف الدستور العراقي باألقاليم حيث نصت املادة 

 ورية العراق من عاصمة وأقاليم وحمافظات ال مركزية وإدارات حملية(.ھجم

ذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة ھ)يقر  117وجاء الدستور يف املادة 

  احتاديًا(.إقليامً 

 من الدستور. 119ك احلق يف تكوين األقاليم وفق املادة وكذل

بالنسبة إلقليم كردستان من خالل الدستور العراقي الذي  اً وأصبح الوضع الدستوري واضح

قليم إ دوالذي يع ،واجب التنفيذ والتطبيق يف كل العراق يف ظل دولة احتادية فيدرالية ديع

ال أنه كام يف كثري من الدول الفيدرالية تبقى بعض املشاكل إ ،ذا البناء الفيدرايلھكردستان نموذجاً ل
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وسببه يعود إىل عدم التطبيق السليم للدستور أو إعطاء بعض  ،بني احلكومة االحتادية واألقاليم

بعض مواد الدستور  أيضاً لذلك نجد  ؛التفسري غري الواضح ملادة من مواد الدستور بني الطرفني

ا منه ،بني اإلقليم واحلكومة االحتادية مثالً خالفات ل وحص سببمما ي العراقي حلد اآلن غري مطبقة

وكذلك عدم ترشيع ،  112 و 111املشار إليه يف الدستور باملواد عدم ترشيع قانون النفط والغاز 

أن من رغم عىل ال ،يف السلطة الترشيعية يف الدستور العراقي اً نقص سببقانون جملس االحتاد ي

من الدستور التي تأخرت  140عىل ترشيع جملس االحتاد إضافة إىل املادة  65ادة الدستور أكد يف امل

وعىل الرغم من عدم  ،اھكثريًا يف التطبيق رغم تأكيد املحكمة االحتادية عىل دستورية املادة وتطبيق

ذه املواد يف الدستور بقيت العالقة بني إقليم كردستان واحلكومة االحتادية تسري بشكل ھتطبيق 

 يد يف ظل النظام االحتادي الفيدرايل.ج

ملتعلقة بالتطبيق مة اھاجلميع يف انتظار دورة برملانية قوية تســـتطيع البدء بتشـــريع القوانني امل

مات يف التعديالت الضــرورية للدســتور ھكذلك األمل يف الوصول إىل تفا ،السليم للدستور

دراســــات العليـا( بـالتعـاون مع )ملتقى بحر د العلمني للـھالعراقي من خالل مؤمتركم )مع

يف رؤية حول  هميف العراق إلطالق حوار يســـاهم اليوم املكان امل دالعلوم للحوار( الـذي يع

 وتعديالته. 2005دســـتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 بعيون من شارك في صياغته 2005ـ| دستور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 56

 

(5) 

 .والدولةيف صياغة العالقة بني املركز  وأثرهالبناء الفيدرايل للدولة 

 *فاضل مرياين لسيايسا

التوجه املخلص الذي يثبتونه نظمي امللتقى تقديري بام يليق ومل أسجلبعد تقديم الشكر.. 

سعيا لتأسيس مفاهيم صحيحة بناءة تزيل جزءا من التسليم بمرارة الشعور باملنحدر  ،دوماً 

العراق دفعا ازدادت شدته ووتريته ومالت زاويته بحدة ملصالح ليس منها  إليهدفع الفكري الذي يُ 

البنية رافقه خرسان كبري يف الدماء و، اختيار أوخيار  أوخري  أوالشعب العراقي عىل قبول 

 إنشاءسحق لبقايا طبقات قام عليها الكيان الوطني املعارص بعد مائة عام مرت عىل االجتامعية و

نظام  إزالة إىلاحتالل بديل  إىلالتي خرجت من احتالل ، الدولة العراقية امللكية ثم اجلمهورية

ا بقسوة لتفرز معادالت البدء هبيكلة النظام السيايس لتقديم صيغة معارصة جرى امتحاهنو ،سابق

موضوعية نحاول يف بحثنا مرتبكة لعوامل ذاتية و أهناخارجية اقل ما يمكن وصفه هبا داخلية و

تورنا ن النصوص التي كتبناها يف دسمن أرغم عىل ال ،استمرارها أسبابو ،نثبت وجودها أنهذا 

ما يقابله من الفائدة التي نأخذها من طرحكم و برجاء ،تطابق مع اخلارطة القانونيةالوطني ال ت

 املواطن عىل وطنه. أمانةخدمة وواجبا متليه ، طرح منا

 مقدمة

بدأ مقدمة بحثي بطلب استحضار نسخة الدستور أن أوال  ،فرد أيمشاعر  أثري أن أريدال 

و أوبني الواقع الذي حيتج بالدستور ، ني اللغة التي جرت صياغته هباللمقارنة ب، العراقي احلايل

جيال األ أحوالوما تكون عليه  ،بني حال املواطن العراقيعليه فريق اخلصوم السياسيني و

مالمسة اخللل الذي ديمية كتابة البحث دون التأشري وانفق كلاميت فقط ألكا أنريد أوال ، القادمة

عنق النص  عرب يلّ  ،ال زال قسم كبري منه يامرست ممارسته وسلوك الذي جرحيكم قسام كبريا من ال

 أيضاً ومن ذلك ، تبعا ملصالح حيكمها فهم انتقائي أنظمةوما يتفرع عنه من قوانني و ،الدستوري

، ربيلأبذاته مثل بغداد و إقليمبصفة عامة دون حتديد مركز و، قليمتفسري العالقة بني املركز واإل

الذي ينفر عن النص نصا وروحا يف بني الواقع و، يف ظالل الفيدرالية إقليمي أوي مركز أبل 

                                                           
 سكرتري املكتب السيايس للحزب الديمقراطي الكردستاين *
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ترشف أاال حيا عىل معاجلة املحور الذي ربيل مثأاملامرسة القانونية بني بغداد وسباب عدم تطابق أ

 بالكتابة عنه.

كثر أحلزب الديمقراطي الكردستاين قبل اشتغلت يف ا ومنذ ،ردد دوماأو أحفظ أنااكتب هذا و

نا خلقناكم من ذكر إهيا الناس أيا "قوله عز من قائل، جتربتي يف العمل احلكوميو ،من نصف قرن

يا داوود " قوله تبارك أيضاً و "كرمكم عند اهلل اتقاكمأ نّ إ ،قبائل لتعارفوانثى وجعلناكم شعوبا وأو

ن إن سبيل اهلل عتتبع اهلوى فيضلك ال رض فأحكم بني الناس باحلق وا جعلناك خليفة يف األنّ إ

وحديث خاتم الرسل عليه  "ذاب شديد بام نسوا يوم احلسابالذين يضلون عن سبيل اهلل هلم ع

 "خيه ما حيب لنفسهحدكم حتى حيب ألأال يؤمن " السالمله واملنتجبني من صحبه الصالة وآو

و أ قيم حقاً أن أال إمرة الناس إمن  يلّ إحب أن نعيل إ" يب طالب خماطبا ابن عباسأوقول عيل بن 

 ."شقى الوالة من شقيت به رعيتهأ" قول عمر بن اخلطابو "دفع باطالأ

رث عظامء السالفني ممن قرنوا إجيمعنا  اً رثنا الكبري املتأصل يف كوننا خلفإنتفق عىل ، ناأوانتم و

ما و ،وفق الرشيعة عىل قاموا العدلأكام و كانوا شهداء حلأ ،العمل بالقول الصالح ملا حكموا

 ازدحام تارخينا السيايس بحكام مل يكونوا عدوال.من رغم عىل الومل يتغريوا  ،أحكامستنبطوه من ا

رث فيها هو الركن ليس اإل ،ديمة لهالوعي املجتمعي ال يستمر تأثريه دون بذل عملية مُ  إن

، الةالعداء مفاهيم غري مشوهة عن احلقوق ورسإو ،األمنمن التعليم و أركانمل تسنده  إذااملتني 

ذخرية للخرسان يف وقت مشوش الرؤى و، هالاجن ال يكون أ، منه العراقيو نسانيف اإل ختلق

ن يربر أد وتعوّ  ،رواح و املقدراتوز خسارات املايض الذي استهلك األتتاح فيه الفرص لتجا

 طوات العالج ملرضنا هذا صار لناذا ما قدمنا خإف، النكوص تقدماويعد اهلزائم نرصا و ،اخلسائر

ن نقدم أو ،إقليمي أ قليمي مركز وبني اإلأة عن حمسنات العالقة بني املركز ن نحكي بخربأ

 .ؤندري بعلة التلك إننانموذجنا مثاال نعتد به ال متوقفني عنده بحرية مع أ

القانون عن رأيي بعد استعراض املفاهيم املستقرة يف  سأكتب يف الحق املطالب مثبتاً ، أخرياً 

وسأقسم ، التطبيقسببات عدم التوافق بني التحرير ومع استعراض م قليماإلركز والعالقة بني امل

 ."قليمالعالقة بني املركز واإل"ومبحث، "البناء الفيدرايل للدولة"مبحث ، ىل مبحثنيعالعنوان 

 .أعزاء أخوةودمتم 
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 البناء الفيدرايل للدولةاألول: املبحث 

((1)) 

س ساملؤ األب "جوهان التيزيوس" األملاينفيلسوف اليكون رجل الدين و أن األقدارشاءت 

يف سبقه للتنظري للفكرة الفيدرالية  أكثرالكيانات بمجموعاهتا حرية  أوىلنه أللفكرة مع مالحظة 

السابع  -النمط الفكري خالل القرنني السادس  إىلمرد ذلك حسب حتلييل و ،فرادمن حرية األ

 .األوربية رصاعه مع القوميةوالتأثري الديني و، عرش

 

التي صارت تنضج لدخول رصاع  األفكارفلقد بقيت النظم الروحية تتنافس بكل الوسائل مع 

صار لزاما تقديم حلول مواكبة للتحديات التي ، عامليا األحداثمام ضغط أو، السلطة إىليفيض 

حيملونه ما و اجلامعاتو فرادال يمكن السيطرة عليها بمنظومات قيمية تؤجل النظر يف مشاكل األ

 ضمن جمتمعه. نساناإلمن عقائد ال تقدم احلل املقنع حلاجات 

 األوىلهي الفدرالية التي تقرتب من روح النظرية لكنها ليست  األمريكيةالواليات املتحدة 

 تاريخ ال سبق تكامل يف تطبيق الفكرة. لكنه سبُق ، فلقد سبقتها سويرسا بقرون، األقدمو

ثنية املصالح السياسية إعنارصها  إىلللخصوصية يضاف  الفيدرالية هي جتربة استجابة

 حكم.من تقييم ونظرة و أكثراالقتصادية التي تضفي عىل القرار و

مل توازن بني التكامل الوطني  إن ،نظرية ال تسلم من تطبيق مغلوط أيالفيدرالية مثلها مثل 

يف احلكم ليس منعدما من  يمسالاإلالتاريخ و، التدعيم ملغذياهتا التي تتشكل منها بصيغة احتادو

 أطلقفيدراليات مبكرة لكنها مل تقدم هويتها نزوال للفهم السلطوي ملعنى احلكم خالل حقبة 

يف نقل  األديبمدوين التاريخ كانوا يركنون للرسد  أكثر أنربام بسبب  "الفتوحات" عليها تارخيا

تنظره منهجا وهي حتكم  أنن يمكن تسببوا بخسارهتا ما كاللسلطة و رضاءً إحقب التاريخ فأساءوا 

 .يسالماإلمل يكن تابعا وطنيا للحكم  إقليمعىل ارض عراقا متنوعة وأقوميات بلغات خمتلفة و

دون تزكية لقومية عىل  فرادقواعد تنظم حياة األ إالال النص الفقهي مل يقدم  يسالماإلفالنص 

ال ل هذه النصوص ال ختالف نصا وومث، العدالةقوق وحلفظ احل آياتمتتابعا يف تنزيل  ،أخرى
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سيطرت  أهنا إاليسن يف قوانني الدولة التي مع اختالف عوائل احلكم فيها  أنروحا ما كان يمكن 

وامتزجت زيادة  أعطتفأخذت و، سنة 600قرابة ال األطليسسواحل  إىلمن حدود الصني 

 بذلك.ن مل يكتب له التوفيق إو ،هليضمن نظام سيايس ادعى احلق اإل ،ونقصا

((2)) 

ن يف متر سنوات ليدوّ  أنواختيارهم له كان مدونا قبل ، اختار كرد العراق النظام الفيدرايل

 .2005دستور 

رض كام نضيف قيمة لأل أخرىمة أي أومثل ، مة مثل العربأنحن ، رسيع واقعي وبإجياز

مل يأت ردة ، هاتصويت شعبنا مبكرا علييايس واختيار الفيدرالية من قبل فكرنا السو، خروناآل

كان  ياً أعد يرتيض رهن املصري بقرار فردي مل ي،  املتنامينساينن الوعي اإلأبل بفعل ، فعل فقط

كس القاعدة القانونية ن نكون بعأال إاملائة سنة املاضية مل يكن لنا  فعىل امتداد، نساينمصدره اإل

نظرت للمواطنة ، بتفاوت ضغطاحلاكمة و نظمةن األإذلك ، صل هو براءة الذمةن األإالتي تقول 

خاصة باخليانة عىل الالمنتمي لفكرها ووكانت قياسات جمحفة تقطع ، هتا هيابحسب قياس

فتحت التي عزلت العراق عن حميطه واستفردت بالقرار و يديولوجيةواألالعسكرية  نظمةاأل

خطر ما يمكن أومالية ترتبط هبا موصلة للفرد  ةإدارينشوء طبقات رسيعة االنقالبات و أبواب

مرشعة ، ايعرقا ويتعليميا ودين، هنا هي املخدومة ال اخلادمة مكرسة الدعاية لذلكأوهو  ،تصوره

ن قرارات جملس قيادة الثورة املنحل ال أقوة القانون ومثال ذلك  أخذتقرارات ذلك بقوانني و

نشئة فكر خفاء السكان وتإوصهر و إجالءبموجبه عملت قوى املركزية عىل و، ينازعه قانون

 سلطة ال تتامشى قوانينها الوطنية مع القانون الدويل.و ،حادي خدمة ملرشوع بقاء مكون يف سلطةأ

 قبول؟يد ويفام قيمة االختيار بال تق، الكايف باألمرلكن اختيار الفيدرالية ليس 

ساسة  أغلبمهل أفلقد ، هو خطأ بنيويو، برر اخلطأ الذي حلق بالعالقةأوال  أعللهنا  أنا

مهلوا الرتكة االجتامعية التي أ، تقدمهم هم لقيادة مفاصل منهالعراق وربام بنشوة زوال نظام و

الفرق بني نظريته  أمامبخاصة الفرتة التي ترنح حزب البعث العراقي فيها و ،تكونت يف العراق

 وهي فرتة مل تبحث عىل ما اعتقد بالدقة الالزمة.، وواقعه بعد اجتياح الكويت
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الفرار من ، رتة القهر املنظم ترويض الفرد العراقي الذي بات جمربا عىل خيارينلقد كرست ف

 إذ، صار املنحدر االجتامعي بأقىص زاوية سقوطو، التاميش معه بطاعة دوهنا العقوبة أو، النظام

اعتامد القصص بديال للحديث الذي بدوره صار بديال  إىلعمدت الدولة كام عمد وعاظ الدولة 

ىل قاعدة إوهنا مل جير االلتفات ، القانون دونهفصار رئيس النظام هو النظام والدستور و، نآعن القر

عىل شطر من القاعدة االجتامعية ن نؤمن أذ ال جيوز إ، ن الضحية تكتسب من صفات اجلالدأ

 ننقض الشطر املكمل هلا.و

فعل وتبعات لقى بالأ 2003وكل الذي حدث بعد ، علل جمريات ما حدثأبرر بل أال  إينكام 

 أعضاءن السيدات والسادة أعتقد أو، قليمالفعل عىل كل العراق ومنه العالقة بني املركز واإل

سمى يف الدستور من نا ما تعنيه النصوص القانونية األالقراء بعدهم يدركون قانوو ،امللتقى املوقر

و أو تعطيله أقه عن معنى خر م ال فال مكان لترشيع ما يعارض النص فضالً أهنا نص الدستور أ

 خمالفته.

، اإلذعانحتى عقود الصيغ املبسطة للعقود املسامة و اخلوض يف النوايا لكن الذي يتأمل أريدال 

ركان العقد الدستوري من أن إو، استعارة العقد للنص الدستوري ستكون صحيحة أنيدرك 

وال يمكن ، دستوركثر الذين صوتوا للأو ،رة عند الذين كتبواهلية متوافأرضا وسبب وحمل و

ت ت عىل قراءة ما صوّ ن كانت نشوة احلرية يف التعبري قد غطّ إال إاللهم ، االدعاء بخالف ذلك

 خر.آله و ذلك مبحث  نساناإل

قصد اجلامعة الوطنية الكردية فهي تؤمن بالفيدرالية مع خصوصيتها العراقية التي أو، نحن أما

معها لكن اجلامعة الوطنية الكردية و، سياآالية يف أهنا شأن خصوصيات الفيدرش، مهاهلاإيمكن  ال

موضوعي مل تغادر ن كثريا من الكيانات الطموحة وبسبب ذايت وأتدرك  أخرىمجاعات عراقية 

، ال للقانونإلياته ال تسمح بذلك آس التسلط ضمن نظام ن تكّر ألكن  ،هذا خيارها ،عقلية التسلط

 إدارةنظام و، حصاء السكاينلفات مهملة منها اإلالرتكيز عىل مفهي سابقة يستعان بعالجها ب

 االستقالل السيايس.املوارد املالية والتعليم والصحة و

شمل أطان لظلم الس أنمضيفا ، كام يقول ابن خلدون "يقيم بفعلهيوزن بقوله و"لئن كان املرء 

للحكم دون الدفع  طر السياسيةن القبول باألُ إبالتايل ف ،للخرابجلب أنه أذلك ، فرادمن تظامل األ
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ن يعمل أوعليه  ،ن املنخرط يف العمل تسنم ما ال يؤمن بهأول األ، نجاحها سيولد احتاملنياجتاه إب

ضعا النظرية ن يكون املنخرط خُم أخطر واالحتامل الثاين وهو األ، وفق القانون لتبديل النظامعىل 

 خارج السياق. التطبيقاته التي فهمه

 املبحث الثاين

 .قليماإلقة بني املركز وصياغة العال

وقد نظم الدستور العراقي بعد ، العالقات القانونية أشكالتنظم الدساتري مع القوانني 

حمط  األخريالدستور  أنيعلن طاملا  إقليم أي أو قليماإلالعالقة بني املركز و، التعريف باجلمهورية

 عمل.

مل ختالف  نفاذ قوانينها ماو، 1992عام ا القانونية منذ الأعامهلفلقد اعرتف الدستور بكردستان و

 نصوص الدستور.

نوع متوازن لرتتيب املتغريات يف ضوء كل هذا هو العمل بعد ذلك بزخم و واملفهوم من

فليس ، عن الواقعية أبداً باقي اجلامعات الوطنية العراقية مل نكن بعيدين ومع ذلك فنحن و، الترشيع

مستقبل حارض و إىلقليل حسناته ه و بعض ثوابته وئ بمكان جتاوز املايض بكل سوريمن اليس

 أيضاً نحن و ،وال عن العراق وال عن جمتمعه سالمفنحن لسنا غرباء ال عن اإل، شعارايت فضفاض

 السياسية التي طالبت بالديمقراطية للعراق.اجلامعات احلزبية و أقدممن 

رنا يف بناء العالقة مع املركز املصالح الداخلية لنؤدي دواحتكمنا للمتغري السيايس والقانون و

وهو الدستور كان ويبقى  األسمىفالقانون  أخرىطر أُ  أيبعيدا عن و، املركز بناعالقة باملقابل و

 من اختصاص جهة قضائية مشخصة.سرياته هي قانونية وتفمرجعنا و

يكون القضاء مستقال  أنجيب ، قبل النصاب املفروغ منه أوليف نصاب  األمورحتى تكون و

ن تكون امللفات الوطنية املفردة للهوية الوطنية ملفات يصار لعرضها عىل أو،  ضغوط عليهال

 عراقية ثبوتية. أوراقاً اجلمهور الذي يشرتك بعقد املواطنة طاملا حيمل 

يف فهم مناط القانون  بل التعقيد يبدو واضحاً ، معقدة إقليممركز و أيقضية العالقة بني  تليس

للترشيح ملعرفة سبب  إخضاعهامكن تشخيصه يف العينة العراقية عند وهذا ما ي، السلطاتو

س اثم تنقية املقي، وضع القواعد القانونية معيارا سبانباحل األخذمع ، يف التطبيق الفيدرايل ؤالتلك
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ال تنشط يف العراق بشكل غري مريح و تفهم املصالح الدولية التيمن شوائب احلقبة السابقة و

هذا اليشء هو هوية الدولة املفرتض  أننجاح كل التجربة ال شيئا منها مع ب -استمرت إن-مبرش

 تعرتف هبا عىل الصعد الرسمية. أهنا

فلقد انحازت ، طنيةمل تنشط منها صوغ هوية و أوليةس توجد مهامت ااملقيبوجود املعيار و

 أوحلة املعارضة مر أنومل ترد االنتباه ربام ، املكونات لنفسها بمجرد الفراغ من الدستور أغلب

ين بقاء املكون مع الكيان ال تقوية ءَ م السابق تتطلب املوازنة بني بقامرحلة تغيري هوية االنتامء للنظا

املخالفات هي كيانية ملقاة عىل كيان الدولة  أنعني أوهنا ، مكون عىل كيان مل تبدر منه خمالفات

مغذيات املجتمع  إمهالوبيات والثروات للمحس إخضاعفالتورط يف حروب ونزاعات و، هبتانا

ا ودليل خمالفاهت، فعال كيانية حزبية تتلبس ثياب الدولةأوالتعليم والصحة واملواطنة هي  األمنمن 

حلتمية استقالل  أرشتويف ذلك ، من مرتكبيها جيري حساهبم بعد مغادرهتم السلطة ن قسامً أ

 القضاء عن الضغط.

يف تصوير مضمون  األنجعص الدستورية هو استحضار قسم من خمالفات النصو أنعتقد أ

كتابة ما توجبه  إعادة إنذلك  -إقليم أي-قليمبني اإلو -مركز أي-بني املركز هاشكلوالعالقة 

 مل خيالف.كثرة تكرار دون معرفة من خيالف وا بعد العالقة بني طريف عقد الفيدرالية لن يكون مفيدً 

 يةأغلببالتايل يفرتض لنفسه متثيل ، ية النظامكانت هو وأًي وشعب  إقليمنظام سيايس عىل  أي

حديث التجربة الفيدرالية ولكون العراق ، وفق ما تصاحلت عليه اجلامعة الوطنيةعىل تبقي رشعيته 

، االستثناء مستقبال إلزالةذ خطوات خنه مل يتأ إال، قد فعل العرف القانوين يف تقاسم السلطات

الطائفة قبل العرق بليقيم نظاما يؤمن بكثرة  2003يف  أمريكينه استظل بمرشوع أبمعنى 

رجل  قلته يف املقدمة عن الفيلسوف وبالتايل فيمكن هنا التذكري بامو، بالعرق قبل الوطنيةو

نه تنظري غريب قديم عن أمع ، فراديف التنظري حلقوق اجلامعات ال األ "جوهان التيزيزس"الدين

 .أكثر أوسنة  أربعامئةبة التجربة العراقي

، برز خمالفة يف النصوص هو عدم تقديم هوية وطنية حمل ثقة عىل الصعيد الشعبي ال الرسميأ

مشوار قوة عىل حساب  ةاألخريقد قطعت خالل السنوات  أخرىهويات  أنو معنى ذلك 
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ية عىل قليمموجود حممي تشرتك بتقويته تقاطعات املصالح الفئوية و اإل األمروهذا ، الوطنية

 عراقية املسطورة بالدستور.حساب الوطنية ال

 أهنا عداءات تفرس سياسياً ال فيها للقطع بغري خلق تابعية وعسكرة املجتمع خمالفة كربى ال جم

حجة لبقاء الوضع حمسوما ملن يتبع من ضمن تفصيل حماصيص يبدأ باملجلس النيايب لينتهي  أفضل

 العكس. أويف املامرسة يف الشارع 

وهي قضايا تقتل بتأخريها املجال احليوي املجتمعي  ،لدستورتأجيل حسم قضايا نص عليها ا

عدد سكاهنا و ،قسم خيص السلطة عىل واردات البالدو ،املتنازع عليها األرايضقسم منها خيص 

 الرسمية. لألرقامالذي خيضع للتقديرات ال 

التي ومع كل حقبة رئاسية ختضع لالجتهادات وتتوزع بام  اإلسرتاتيجيةرسم السياسات 

التي  األدواريلحقها اخللط بني ، تنفيذية ةإداريدعايات شخصية ال ثوابت  أهنايدركه اجلمهور 

 بصالحيات زعامة. نيدارياإلقسم من و ،دارةمن اإل أقوىيكون فيها قسم من احلزبيني 

 استنتاجات.

دأ من تب أنعليها ، مراجعة تتم ملسرية حكم العراق احلايل موضوع البحث أي إن -أوال

عالقة ومنها الدولة الفيدرالية و، املجتمع يف التقيد ببنود الدستورستعداد الفكري للسلطة واال

 ينسخ. أوتعديل يعدل  إىلفام احتاج ، تقر ببواطن اخلللمراجعة تفرس و، قليماملركز باإل

موانع تقيد تكرار السلوك املعدي رار موسع للربط بني منهج احلكم ويصار لق أنالبد  -ثانيا

 التعددية.فكرتني خمتلفتني مها الشمولية و بني

فالدول ، ليس عتاد مشاريع بال جدوى سياسية، مالاملواطن دافع الرضائب من دم و إن -ثالثا

توفر للخدمات االجتامعية ما يفوق التوجهات ، جنب تصنيفها السيايس إىلالتي نوضع 

 العسكرية.

الدولية سيكون هجينا  األرسةدل خارج تب أيلكن ، نظمةاألتبدل  أبداليس مستبعدا  -رابعا

احلارض غنية عن فشواهد التاريخ القريب و، ليست مضمونة خرىدوامه هي األ إمكانيةمعزوال و

 الذكر.
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تؤثر املضامني التي تديم ، معها مجاعات عراقيةامعة الوطنية الكردية السياسية واجل إن -خامسا

، ها مستقبالأقاليم أوها إقليمعالقات مركزها و ربة الدولة الفيدرالية وتوازن وتكاملتنجح جتو

 الربوباغندا. أوال تنظر للمرشوع من اخلارج الذي تغلفه الدعاية و

 ختاما

كل جهد  إىلصية الوطنية السياسية العراقية وبحر العلوم الشخ إبراهيمبالشكر للسيد  أتوجه

 أصيلالعراقية التي هي نسل  املواطنة جل تعميم همّ أوالتفكري والعمل من لالنتباه ، تم بذله

يف  عنرصا وضاءً حتى تكون حالة فريدة و، اخلليجو األشماجلبل حلضارات الوادي التارخيي و

 .يةنساناإلو نساناإلمسرية 

ن ابي بشخصيات مؤثرة منهم الرازي وسالمني اإللقد استعنت بمصادر توزعت بني التارخيَ 

جتربة متواضعة فضاًل عن ، روسومثل راسل و ريبالغو، ابن رشدسينا و العريب مثل ابن خلدون و

تعاملها مع قبت خالهلا جمتمعاتنا وار، يف العمل السيايس يف احلزب الديمقراطي الكردستاين

 السلطة والعكس.
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(6) 

 التعديالت الدستورية أزمة

 *يونادم كنا  ستاذاأل

 .د الرتحيب باحلضور الكرام.. وبعالسالم عليكم

تقديرنا ملعهد العلمني للدراسات العليا عىل هذه املبادرة املهمة عىل طريق يف البداية شكرنا و

 . .ما خيدم البالد والعباد يف الدستور العراقي إىلالتوصل 

حلول  إنضاججل أبحر العلوم جلهودها املستمرة من شكرنا وتقديرنا ملؤسسة  هذاتويف الوقت 

 .مرةة االنسدادات السياسية املستومقرتحات حللحل أفضل

عن بدايات كتابة الدستور كام هو معلوم كان الشعب العراقي قد خرج توًا من حقبة النظام 

بني مكونات املجتمع  اإلسفنيعميقا يف دق  أثرتة يزال يعيش ذكريات مرّ  الدكتاتوري البائد وال

لفيات عىل خ اإلعداماتمذهبية بدءًا من  أونتيجة سياسات التميز والتفرقة عىل خلفيات عنرصية 

هوار والتعرض ال وجريمة حلبجة وجرائم جتفيف األمرورًا باألنفاملواقف و أواالنتامء السيايس 

 للعتبات املقدسة وغريها. 

من  أربعةتيارات رئيسية  إىلن ذلك انعكس عىل طبيعة املعارضة العراقية وانقساماهتا إوعليه ف

ن قيادات هذه إ فري( و بالتايل وبعد التغيةة وقومية عربية وديمقراطية وطنية وكوردييية شيعإسالم)

التيارات كان هلا حضور يف تشكيل جملس احلكم ومن ثم كتابة الدستور وتأسيس نظام احلكم يف 

  .العراق

هاجس الشك  أن إال النظام الدكتاتوري ريتوحد التيارات واتفاقها عىل تغيمن رغم عىل الو

يطمئن للمستقبل من  أنإىل ر، وكل طرف سعى بالبعض استمر معها وانعكس يف كتابة الدستو

  .رشاكته يف الوطنما يلبي طموحاته ويضمن مستقبله وخالل تضمني الدستور 

 : ذه االختالفات يف الرؤى واملواقفبرز هأومن 

                                                           
 ورئيس احلركة الديمقراطية االشورية 2018-2005نائب سابق  *
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 .لها التوجه لبناء الدولة املدنيةالتوجهات لبناء الدولة الدينية ويقاب

)املبادئ  األولالباب  /املادة الثانية من الدستورفقرات ن ذلك خلق تناقضًا واضحًا يف إو

 :                                                             ية( التي تقولساساأل

.ال جيوز سن قانون يتعارض مع ثوابت .للترشيع أساسدين الدولة ومصدر  سالم: اإلوالً أ

 ن.ا.وتليه الفقرت.سالماإل أحكام

 يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ال جيوز سن قانون

 . ية الواردة يف هذا الدستورساسال جيوز سن قانون يتعارض مع احلقوق واحلريات األ

ويضمن كامل احلقوق  ،ية لغالبية الشعب العراقيسالم: يضمن هذا الدستور اهلوية اإلثانياً 

 .ني والصابئة املندائيةييزيدواأل واملامرسة الدينية كاملسيحيني يف حرية العقيدة فرادالدينية جلميع األ

( وجوب وجود خرباء الفقه 92تضمني املادة )عىل نية يالد حزابفقت األاتو هذاتويف الوقت  

 . ي يف املحكمة االحتاديةسالماإل

متعدد القوميات  اً : ويف املادة الثالثة من الدستور يؤكد الدستور عىل كون العراق بلدثالثاً 

  .تأكيد عىل التخلص من سياسات الصهر القومي السابقةوهذا تعبري و.. .واملذاهب واألديان

من  األمنية واألجهزةتكون القوات املسلحة العراقية  أنويف املادة التاسعة يؤكد الدستور عىل 

  .إقصاء أوز يمكونات الشعب العراقي بام يراعي توازهنا ومتاثلها دون متي

ز والتفرقة عىل خلفيات قومية ودينية ومذهبية يف يسياسات التميبوهذه املادة توحي بوضوح 

 .أيضاً لضامن حقها دستوريا  طرافاألزمن الدكتاتورية وتسعى 

مواده هي مبادئ الرشعة  أغلبن الباب الثاين من الدستور يف إ: فعن احلقوق واحلريات

( 14أ باملادة )تبد إذعدا حق املثليني، كافة  موحرياهتالشعب العراقي  أبناءالدولية ويضمن حقوق 

اللون  أو األصل أوالقومية  أوالعرق  أوالقانون دون متيز بسبب اجلنس  أمامالعراقيون متساوون 

ثم بقية املواد حتى  ،االجتامعي أوالوضع االقتصادي  أوالرأي  أواملعتقد  أواملذهب  أوالدين  أو

( 23انه ) أي. .عية والثقافيةاالقتصادية واالجتامتضمن احلقوق املدنية والسياسية و( 36املادة )

 .مادة ختص احلقوق
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وعدم االلتزام بتطبيق بنود هذا الباب  ،( عرش مواد ختص احلريات46 -37وبعدها املواد )

ترشين  يفاء هبا هو السبب يف انتفاضات واحتجاجاتاإل عىل عدم قدرهتا أومن جانب احلكومة 

الرعاية االجتامعية وحق السكن والتعليم و ن هذه املبادئ تضمن حق العيش الكريم، والرعايةأل

العراقي املعرتض  نسانازالت مشكلة اإلمهذه كانت و ،نسانالصحية وضامن بقية اخلدمات لإل

التعديل، وبسبب غياب  إىلالدستور ليس بحاجة  أنوهذا ال يعني  ،آخر أمر أيواملحتج وليس 

ة التخوف من انعكاسات النظام الفيدرايل وبالتايل بحج ،ممثيل بعض املناطق بلجنة كتابة الدستور

مواد تستوجب التعديل  أضيفتالوحدة الوطنية والتهديد بعدم التصويت للدستور  عىل

( وتم تعديل وترصني اللغة ألكثر من مخسني مادة 2007الدستوري عاجاًل، وفعاًل تم ذلك عام )

 ،بسبب فشل جلنة التعديالت النور ووضعت التعديالت عىل الرف، ليس ذلك مل يرَ  أن إالمنه، 

وقامت  2019االختالف السيايس بني املرجعيات، وتكرر تشكيل جلنة ثانية جمددًا عام  وإنام

عرقلة للتعديل هي املواد  األكثرالتعديالت مل تر النور جمددا، واملواد الدستورية  أن إالبمهامها 

(، الصالحيات 110دة )التي خصت الصالحيات احلرصية والصالحيات املشرتكة من املا

 إصدارالكمركية، والدفاع، السياسة املالية و األمنية: )الشؤون اخلارجية، االحتادية احلرصية

بثية والربيد، املوازنة العامة ، الرتددات الواإلقامة، اجلنسية األوزانوالعملة، املقاييس 

( لتعديل الدستور 142املادة )والتعداد العام( و اإلحصاءاالستثامرية، مصادر املياه من اخلارج، و

عقبة كبرية يف  أمسى وهذا حمافظات ثالث ثلثي قبل من رفضه عدم–التي حوت رشط قبوله 

بوجه التعديل، بحيث يمكن ألقلية ثلثي ثالث حمافظات تعطيل عملية التعديل  التعديل وقفالً 

 أيةًا ودون أساستعديل ( خصت ال126املادة ) أن. يف حني يف شأن ما يةغلبمتى ما اختلفت مع األ

 اشرتاطات معرقلة.  أوعقبات 

 واملحافظات. قاليم( النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي يف كل األ111واملادة )

بني سلطة احتادية  أوجهومحالة  قليم( سببت مشاكل تفسري بني السلطة االحتادية واإل112املادة )

 . وسلطة مشرتكة

 يتفرد بسياسته. إقليم أووكل حمافظة  اآلنحد يفكر هبا حلد أادية ال سلطة احت اآلثار( 113املادة )

  املشرتكة.( االختصاصات 114املادة )
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مل ينص عليه يف االختصاصات احلرصية االحتادية يكون من صالحيات  . كل ما(.115)املادة 

ادة تتسبب يف واملحافظات، وهذه امل قليميف حالة اخلالف فاألولوية لإلواملحافظات، و قاليماأل

 .أيضاً اجلدل 

 يف ممارسة السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية قليمصالحية اإل إىل( تشري 121املادة )

واملحافظات يف السفارات والبعثات  قليموتؤسس مكاتب لإلعدا احلرصية االحتادية، وتضيف )

 (نامئيةالدبلوماسية ملتابعة الشؤون الثقافية واالجتامعية واإل

 . يف كل سفارات العراق بالعامل قليملإل أولكل حمافظة  دبلوماسيني ةذلك يعني ثالثو 

( يستمر 141عدل، واملادة )تُ  أو ( تبقى الترشيعات النافذة معموال هبا ما مل تلغَ 130املادة )

تعدل وما مل تكن  أو ( ما مل تلغَ 1992منذ ) كردستان إقليمالعمل بالقوانني التي تم ترشيعها يف 

 . خمالفة للدستور

( 50( وتطرقنا لتعديل )2007ن حماوالت تعديل الدستور بدأت منذ )إف أعاله إىلواستنادًا 

 أنتنتهي بنهايات سائبة دون  أو أوجهتكون محالة  أنمادة، وترصني البعض منها لغويا لتفادي 

ثناء يف إ عديدة سواءٌ يضع املرشع يف احلسبان احتامالت سلبية يف حالة االنغالق السيايس يف مسائل 

غري ذلك من  أمعددا  األكثرالكتلة  أمبداية جلسة الربملان من حيث انتخاب رئيس اجلمهورية 

التوجه  أزمةيضطر الربملان يف كل  ،أزماتاملواد والفقرات املرتوكة بنهايات سائبة تدخل البالد يف 

ادات سياسية وحتميل املحكمة طريق لسلوكه دون ارتد أواملحكمة االحتادية بحثًا عن حل  إىل

عدم موفقيتنا يف معاجلة التعديل الدستوري ليس غياب  ن رّس إختامًا ف ،االحتادية تلك املسؤولية

 األقلضعف الثقة عىل  أوخر غياب اهلوية الوطنية يف ظل الشك املستمر باآل وإناماخلرباء  أواخلربة 

حماولة للتعديل  آخراحله وهذا الذي جرى يف ن التعديل لن يكون من صأاعتقادًا من هذا اجلانب ب

التي تم تشكيل ( 140صياغة تقريرها عدا املادة )( حيث انتهت اللجنة من 2020-2019عام )

اللجنة مل خترج بأية  إن إال ،ليأتوا بصياغة مقنعة للجميعكافة جلنة من نواب كركوك من مكوناهتا 

ري ي( ولن يرى التغ2007بسابقتها لعام ) وةأسصياغة ووضعت مسودة التغري عىل الرف جمددًا 

تكون اهلوية الوطنية هي املظلة التي نحتمي هبا مجيعًا مع محاية واحرتام  أنالدستوري النور دون 

 .  كافةللعراقيني كافة اهلويات الفرعية 

 2022 شباط –النجف 
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 التعديالت على الدستور أهم-

الدكتور عالء الركابي ❖

 ؟أزمةالتعديالت الدستورية حتى تصح  أين -

ل مهديالدكتور غازي فيص ❖

 مقرتحات حول التعديالت الدستورية -

الدكتور حممد اهلماوندي ❖

 حدود التعديل الدستوري-

 -الدكتور عدنان عاجل عبيد ❖

 احملاصصة احلزبية يف تعديل الدستور أثر-

الدكتور علي عيسى اليعقوبي ❖

 التعديالت الدستورية أزمة -
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 (1) 

 مـؤمتر أزمة التعديالت الدستورية إىلرسالة 

 *شيخ د. مهام محوديال

 – للدراسات الُعليا لمنيمـؤمتر أزمة التعديالت الدستورية امُلنعقد يف معهد الع إىلرسالة 

 برعاية ملتقى بحر العلوم للحوار رشفاألالنجف 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السادة احلضور مجيعًا... 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ظرف أقل ما ُيقال ، تثنائي تشهده العملية السياسية يف العراقينعقد مؤمتركم هذا يف ظرف اس

سيايس وحوار  انسدادفهناك ، وألعرافنا الدستورية الناشئة ،نه اختبار لديمقراطيتنا الوليدةإعنه 

إال أننا ينبغي أْن ال نغفل قراءة هذا املشهد ، ثوين بني القوى السياسية للخروج من هذا املأزقامار

ن حيتكمون وا زال الفرقاء السياسيمالرغم من كل الصعوبات والتحديات عىل ف، أخرىمن زاوية 

وحفظ  ،عجاب املحبنيإويعرضون خالفاهتم عىل القضاء الدستوري يف مشهد أثار  ،الدستور إىل

هذا  ،العراق من التهاوي كام حدث مع األسف مع العديد من التجارب الدستورية يف منطقتنا

كون مقدمتي لإلجابة عن توس 2005ته بمعزل عن الدستور العراقي لعام املشهد ال ينبغي دراس

 السيايس. االستقراريف  2005سؤالكم حول فاعلية دستور 

وُكتبت يف مرحلة مفصلية من ، وثيقة مهمة 2005أهيا األحبة.. إنَّ الدستور العراقي لعام 

ة ال ينبغي أْن تتجاهل الظروف وأنَّ أّي دراسة موضوعية هلذه الوثيق، التاريخ السيايس للعراق

كل ما قيل عنه فقد نجح هذا الدستور بأن يبلور رؤية مقبولة من  من الرغمعىل و، هبا تالتي ُكتب

الفرقاء السياسيني الذي جلسوا ألول مرة يف تاريخ العراق عىل طاولة حوار حرصت عىل إرشاك 

 لتشمل حتى املقاطعني. وامتدت، اجلميع

                                                           
، النائب 2007، رئيس جلنة التعديالت الدستورية عام 2005رئيس جلنة كتابة الدستور لعام  *

 الدورة الثالثة -األول لرئيس جملس النواب
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، يد من املقرتحات يف أجواء من النقاش املسؤول مل يشهده العراق من قبللقد متت دراسة العد

رضورة كتابة هذا الدستور من  عىلولقد كان إلرصار املرجعية الدينية الُعليا يف النجف األرشف 

الشعبية امُلذهلة  واالستجابة لالستفتاءممثلني منتخبني من أبناء الشعب العراقي وعرضه تاليًا 

نجح هذا  ،2005اعلة يف التصويت األثر األكرب يف نجاح جتربة كتابة دستور للمشاركة الف

، ومنع من تركز السلطات يف يد جهة واحدة، الدستور يف أْن يكون إطاراً للتداول السلمي للسلطة

كان املنطق و، احرتام تنوعه اإلثني والديني أساسوحاول تأسيس هوية جديدة للعراق تقوم عىل 

التي جشمت عىل صدر هذا  ةفس مكتوي من أمل الدكتاتوريهذا الدستور بنَ يفرض أْن ُيكتب

 الوطن.

تعديل نصوص هذا الدستور بعد هذه الفرتة من نفاذه هو أمر إنَّ النقاش حول مراجعة و

فضاًل عن كونه أمرًا تشهده معظم الدساتري يف ، طبيعي ودليل عىل حيوية هذا الشعب وجتدده

، والتناكف السيايس االستقطابالتعديل ينبغي أْن يتم يف ظروف هادئة خالية من إالّ أنَّ هذا ، العامل

، وهي تربو عىل اخلمسني ترشيعاً ، الترشيعات املكملة هلذا الدستور اكتاملكام أننا مل نشهد حلد اآلن 

 ومن غري املقبول أْن ُنحاكم وليدًا مل تكتمل والدته بعد.

المه من جهة وفشل ظب اكتوتشعبنا يف املحافظات التي  ءأبناإنَّ النرص عىل )داعش( وحترير 

 عىلأعاد كل الفرقاء نحو بغداد من جديد ، أخرىكردستان من جهة  إقليميف  االستفتاءجتربة 

 طاولة هذا الدستور.

يف العراق  هاواستقرارلذا نرى ومن منطق املسؤولية واحلرص عىل مستقبل العملية السياسية 

وُتعطى وقتًا ، ديل دستوري بشكل واسع يشرتك فيها خمتلف فئات املجتمعأْن تتم دراسة أي تع

، كافياً إلنضاجها بشكل ال جيعل من العراق حقالً للتجارب أو أْن يكون التعديل بمنطق ردة الفعل

كقانون املحكمة  الناقصةواىل أْن يتم ذلك سيبقى عنوان املرحلة القادمة إكامل الترشيعات 

واالستعانة باملحكمة االحتادية العليا لتفسري ، وقانون النفط والغاز وغري ذلك ،االحتادية العليا

 نصوصه.
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النظام الربملاين القائم من  إىلالتوازن  إعادةإنَّ أي تعديل دستوري قادم ينبغي أْن ُيراعى فيه 

الربملاين أسس النظام  إىل االنتقالخالل توسيع صالحيات السلطة التنفيذية عىل نحو ُيؤمن لنظامنا 

 والضامنة األكرب لعدم تفرد جهة باحلكم.، التقليدية بوصفه النظام األكثر متثيالً 

واملحافظات يف املركز ال يتم إال من خالل  قاليمأنَّ ضبط شكل الدولة الفيدرايل ومتثيل األو

قاع إنشاء بيت اخلربة املتمثل يف جملس االحتاد ومنحه صالحيات دستورية جتعل منه ضابطًا إلي

اجلهود التي بذلت يف جلان تعديل الدستور وأمهها  إىلوجتدر اإلشارة هنا  ،العمل مع جملس النواب

التي أنجزت تقريرها وكادت أْن ، (142للامدة ) إشارةاللجنة التي تشكلت بعد إقرار الدستور 

وجود  إىلة نؤكد احلاج وهنا، أعاقهاترى هذه التعديالت النور لوال عدم التوافق السيايس الذي 

 رؤية جامعة كرضورة لتمرير أي تعديالت.

وبتمثيل جمتمعي واسع  ةهذه النقاط وغريها مما ال يسع املقام لتناوله نؤكد عىل دراستها بروي

 والرفاه. االستقرارشعبنا يف  أبناءيؤمن لنا تعدياًل نافعًا يلبي طلبات 

سائلني املوىل عز وجل أْن ، مني عليهونجدد الشكر للقائ، يف اخلتام نتمنى ملؤمتركم النجاحو 

 يوفق اجلميع خلدمة هذا الشعب.
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(2) 

 الوقفات السبع يف الدستور

 *الدكتور عامر حسن فياض

 السالم عليكم مجيعًا.

، وبعاطفة جاهلة شيعية، الدستور العراقي ُكتَِب بعقل منتقم كردي، لدي سبع وقفات

فليس كل الكرد ، وصوف أرجو أن ُتفهم هذه املسألةوأنا أقدم الصفة عىل امل، وبحضور خميص ُسني

، وليس كل الشيعة جهلة ولكن الذين تقدموا جهلة، منتقمني ولكن الذين شاركوا كانوا منتقمني

بالتايل الدستور هو ليس ، وليس كل الُسنة خمصيني بل الذين حرضوا يف كتابة الدستور هم خمصيني

ومن يريد أْن ال حيرتمه ، د أن حيرتمه يريد أن يبقى بال تعديلبل هو يف خطر ملاذا؟ ألنَّ من يري اخطر

 التعديل مطلوب ألسباب كثرية.، ن خاطئةاواحلالت، إال بعد التعديل

والذي حصل أنَّ واضعيه تومهوا بأهنم ، اجلميع بام فيهم واضعيه يوضع حلكمأوالً: الدستور 

التوافقية عىل العلوية الدستورية يف كل  لذلك غلبت العلوية، غري مشمولني بل غري معنيني بطاعته

 مفاصل مسار احلياة السياسية.

فمن ، ضارة يف الدستور نتلمس مضادات حيوية نافعة فيه نتلمس فريوساتثانيًا: بقدر ما 

 أجود ما فيه هو باب احلريات.

وثيقة بمعنى هي وثيقة مستقبل وليست ، ثالثًا: كل الدساتري يف العامل هي خارطة طريق ملستقبل

ويتذكر رئيس اللجنة املوقر يف التعديالت الدكتور عيل الشكري كيف اتفقنا عىل ، تقليب مواجع

ذية السنية واملظلومية أول ما يبدأ يف الديباجة ألهنا عبارة عن تقليب مواجع املنبو، أن يتم التعديل

ديباجة الدساتري تكون فال يوجد هكذا ديباجة يف دساتري العامل بل ، قصائية الكرديةاإلالشيعية و

 إذن الدستور وثيقة مستقبلية.، )نحن نطمح إىل( وال ُيذكر بالتاريخ

                                                           
 عة، عضو جلنة التعديالت الدستورية يف رئاسة اجلمهورية.عميد كلية اآلمال اجلام *
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والدكتور غازي فيصل علم من أعالم  ،داخل اللجنة الرئاسية وكان كل املوجودين خمتصني

فتوقفنا ، اللجنة لكي ال يبوح بكل ما يريد أعضاءعىل أي عضو من  اً مل نشعر أن هناك قيد، القانون

 د املواد التي تستحق التعديل واملواد التي يفرتض أْن تقبل التعديل.عن

املادة و، ذكر بعضها يف اجللسة األوىل موضوعة الديباجة ااملسائل املهمة التي توقفنا عنده

التي هي مفردة واحدة سببت الكثري من املشاكل هي موضوعة منح ( 4( والسيام الفقرة )76)

 اعتبار أن منح الثقة مقرتن برشطني مها: الثقة للوزارة اجلديدة عىل

 رشط مترير الربنامج الوزاري.  -

 . أرادهرشط املوافقة عىل كل وزير  -

كل وزير وحده وال ترتك األمور إىل رئيس جملس ، وهذه هي التي عمقت وصلبت املحاصصة

 الوزراء هو وبرناجمه ووزارته يبقون حتت املسؤولية الواحدة.

توزيع الصالحيات ، يف الدستوررضوري جملس االحتاد وجودها  موضوعة تفصيل مهام

، إشكاالتفيها  هلتحقيق التوازن ما بني سلطة رئيس اجلمهورية وسلطة رئيس جملس الوزراء وهذ

أنا لست مع ما تفضل به الدكتور نديم يف موضوعة ، وظائف رئيس السن بالنسبة ملجلس النواب

وحتى املحكمة عندما ، ي قائمة انتخابية والدستور واضحتتعلق بالكتلة ما قبل االنتخابات ه

وهو )الكتلة  ،ألنَّ النص واضح اً تدخلت يف حينها يف تفسري الكتلة النيابية كان تدخلها خاطئ

واملشكلة هي يف عدم حتديد صالحيات رئيس السن ، النيابية األكثر عددًا( حتت قبة الربملان

ما بعد القسم ، تسجيل الكتل قبل البدء يف كل يشء فيبدأ، هي تسجيل الكتل إضافةويفرتض 

 وهذه سوف حتل مشاكل كثرية.

، يف جلنة التعديالت الرئاسية حرصت عىل أْن تغرّي مفردة )املكونات( أينام وجدت يةغلباأل

 وحصلت مقرتحات كثرية عىل أن تستبدل مفردة )التنوعات( سواء صغرت أم كربت.

يف جملس  ميف تشكيل اللجان سواء كانت جلان برملانية أ مجيل جدًا أن يكون هناك تعددية

ولكن األمجل الذي مل حيصل أن هذه اللجان مل ، وقد حصل ذلك، رئاسة اجلمهورية مالوزراء أ

خصوصًا إذا كانت  اً ولكن الطريق مازال مفتوح، تلتِق مع بعضها حتى خترج بورقة تعديل واحدة

وأمتنى أن ، جلنة رئاسة اجلمهورية موثقة كل ما ذكرته أنلم أنا عىل ع، هذه اللجان موثقة ما فعلته
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لكي جتمع هذه األوراق الثالث بيد ، جلنة جملس النواب وجلنة رئاسة الوزراء موثقة لكل ما فعلته

 .التعديلجلنة متخصصة مثلام تفضل الدكتور نديم وهي التي تثبت 

وعادة ، نبه هلاتهذه املسألة علينا أن ن، بل دستورنا يف خطر اً نَّ دستورنا ليس خطرإخريًا أقول أ

يف دول العامل عندما حتصل معطيات جديدة حيتاجون إىل تغيري نص قانوين لكي يواكب هذه 

نحن ليس لدينا معطيات جديدة وإنام كان لدينا جهل يف معطيات سوف حتصل ، املعطيات اجلديدة

 س باملشاكل القادمة.ألن السياسة نحن فهمناها عىل أهنا املشاكل القائمة ولي
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(3) 

 خارطة طريق تعديل الدستور

 *الدكتور حسن اليارسي

عدل مع تغرير تلك تُ ثم ما تلبث أن ، إنَّ مما ال شك فيه أنَّ الدساتري ُتسن يف ظروٍف زمنيٍة معينةٍ   

 معينًة زمنيةً بل لتحكم مدًة ، فالدساتري ما وضعت كي تكون خالدًة وصاحلًة لكل زمانٍ ، الظروف

لذا ال عجب أْن يتم تعديل الدستور العراقي اآلن بعد تغرير الظروف التي  ،هلا ظروفها اخلاصة

ذلك الطعن الذي أراُه من ، بيد أنَّ هذا التعديل ينبغي أْن ال يكون مدخاًل للطعن به ؛ُوضع فيها

ذين حيكمون عىل من ال، غري املحيطني بالظروف املالبسة لوضعِه وصياغتهِ  فرادقبل بعض األ

كام هو معروٌف للجميع كان العراق يف ف ، 2005ال بعقلية وضعه عام  2020الدستور بعقلية 

 رهابواإل، والدبابات األمريكية تسري يف الشوارع العراقية، ذلك احلني واقعًا حتت االحتالل

د مقعد، التكفريي يرفع راية إبادة املكون الشيعي  أغلبو، العراق فيها وجامعة الدول العربية جُتمِّ

خات ترضب العراقيني يوميًا يف أسواقهم ، الدول العربية تعادي العراق جهارًا هناراً  واملفخَّ

يستبيُح دماء  رهابواإل، ومستشفياهتم وجامعاهتم ومساجدهم وحسينياهتم وعتباهتم املقدسة

دهم بالقتل  أعضاء وفوق ذلك ، ...-منهم وفعاًل تم اغتيال ثالثةٍ  -جلنة كتابة الدستور وهيدَّ

.. ونحو ذلك .اخلالفات السياسية احلادة واملعقدة حول شكل الدولة وشكل احلكومة والفيدرالية

الذين حيكمون ، لكن يبدو أهنا ُمغيبٌة عن أولئك الطاعنني، من أموٍر ليست بمخفيٍة عىل أي عراقٍي 

 الظروف.دون نظٍر هلذه 

تلك ، ور مملوٌء باالجيابيات وعنارص القوةفالدست أخرىومن جهٍة ، هذا كله من جهةٍ 

والتي التفت إليها كثرٌي من املتخصصني ، دساتري املنطقة العربية أغلباالجيابيات التي تفتقر إليها 

التي كانت وليدة ، !! نعم الكل ُيقر بوجود بعض اهلفواتالعراقينياألجانب دون بعض 

بيد أنَّ ما أودر اإلشارة إليه يف ، لبون اآلن بالتعديلوربام الغالبية يطا، الرصاعات السياسية العاصفة

 :احلسبانرضورة أخذ عاملني ب هذا الصدد هو

                                                           
-2006، عضو جلنة مراجعة وتعديل الدستور لألعوام 2005عضو جلنة كتابة الدستور لعام  *

 ، رئيس هيئة النزاهة السابق.2009
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تلك ، : إنَّ من الرضورة بمكاٍن أخذ الظروف املالبسة لوضع الدستور يف احلسبانولاأل 

 .الظروف املذكورة فيام سلف

 2020ال بعقلية ، 2005ه يف عام : إنَّ الدستور ينبغي أْن حُياكم بعقلية وقت وزمن سنِّالثاين

، ال أْن يكون خالداً ، -كام ُذكر آنفًا  –مثاًل ؛ وذلك ألنه ُوضع ليحكم مدًة زمنيًة معينًة  2030أو 

لذا يتحمل الفرقاء السياسيون مسؤولية عدم تعديله خالل  ،رآنًا وال كتابًا سامويًا خالداً فهو ليس ق

؛ ألنه نجح يف إنقاذ البلد يف ديله قبل عرش سنوات يف األقل تعإْذ كان يتعني، السنوات املنرصمة

وتأسيس احلقوق واحلريات بصورٍة ال نظري هلا يف ، ونجح يف إقامة احلكم الديمقراطي، بداية سنِّه

ما موجود يف بعض إىل بل ارتقى يف بعض مفردات هذه احلقوق واحلريات ، كل دساتري املنطقة

شخصيٍة يف متابعة  ن جتربةٍ عبل هو ناجٌم ، تنظريًا أو رمجًا بالغيبوليس هذا ، الدساتري املتقدمة

 .دساتري العامل

لة كان يتعني تعديل هذا الدستور من سنواٍت مضت فإننا ، أَما وأنه مل ُيعدل فيام مىض، وباملحصِّ

 رضورة تعديله اآلن. إىلد دعوتنا ُنجدِّ 

ين يف هذه ، يلالتعد إىلواتساقًا مع دعوتنا ، وبناًء عىل ما سلف   ولكي ال نكون جمرد منظرِّ

م للرأي العام بكل تواضٍع خارطة طريٍق لتعديل الدستور، الدعوى وهي خارطٌة عمليٌة ، فسُأقدِّ

 –وسلطٍة تنفيذيٍة ، من سلطٍة ترشيعيةٍ ، ميدانيٌة موجزٌة إلفادة كل من يروم تعديل الدستور

  ها: نعرضوها نحن ذا  ،عامورأٍي ، -احلكومة والرئاسة

 -هنالك حماور أربعٌة يف عملية تعديل الدستور: طريُق التعديل الدستور:خارطة طريق تعديل 

القضايا اخلالفية التي ال حُتلر  -ما يمكن القيام به اآلن يف التعديل  –َمْن ينهض بمسؤولية التعديل 

 إال باتفاٍق سيايٍس.

 :دستور لتعديلهة طريقان رسمهام الثم :طريُق التعديل :املحور األول

: وهي طريقٌة مؤقتٌة واستثنائيٌة للمراجعة (142م )ريق االستثنائي املؤقت الط :الطريق األول

وضعت كامدٍة انتقاليٍة لتطمني من مل ُيسهم بفاعليٍة يف وضع الدستور أو من مل يصوت ، والتعديل

ن الُسنِّي بالتحديد –عليه  له وجود بعد الدورة الربملانية ولقد انتهى هذا الطريق ومل يعد  -املكوِّ

خالفًا لكل ما  ،(2009-2006لألعوام ) هوتعديلاألوىل وانتهاء عمل جلنة مراجعة الدستور 
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 –من الذين يقولون ، من برملانيني وسياسيني وقانونيني وإعالميني، تسمعونه يف وسائل اإلعالم

ًا وخطئاً  يف  -تومهاً  –وفعاًل قد قام الربملان ، ةبوجوب أْن يكون التعديل عىل وفق هذه املاد -تومهر

ته ، الدورة الربملانية املنرصمة بتأليف جلنٍة لتعديل الدستور استنادًا هلذه املادة  –خطئًا  –وأيدَّ

م الربملان وخطأ املحكمة ،ملحكمة االحتادية يف قراٍر غريٍب ا فمن شاء ، واملقام ال يسع إلثبات توهر

 كتبناه بالتفصيل وباألدلة الدستورية حول املوضوع يف الصحف االستزادة فلرياجع ما سبق أنْ 

 والوكاالت اإلخبارية املتعددة. 

 ،وهو ما يتعني سلوكه يف أي تعديٍل للدستور :(126م)الطريق العادي الدائم  :الطريق الثاين

 فهو الطريق الطبيعي والدائم الذي رسمه الدستور للتعديل. 

من املحبَّذ أْن ُيعهد التعديل إىل جلنٍة تقوم   :سؤولية تعديل الدستورْن ينهض بممَ : املحور الثاين

أي ممن لدى بعضهم خربٌة سياسيٌة وبعضهم ، يكون أعضاؤها من اخلرباء، بوضع مسودة التعديل

 ،فضاًل عن ممثلني عن بعض الكتل السياسية يف جملس النواب، ةإداريخربٌة قانونيٌة وبعضهم خربٌة 

املجلس فحسب. ثم ينبغي قبل تأليف اللجنة أْن ُيستحصل  أعضاءنحرص اللجنة بوال يصحر أْن ت

إْذ ال يمكن أن  ،بالقبول برضورة التعديل، املنضوية يف الربملان وخارجه، قراٌر من الكتل السياسية

وبخالف ذلك لن ُيكتب هلا ، تنجح أية جلنٍة يف عملها ما مل يكن ثمة قبول سيايس بمخرجاهتا

كام ذهبت من قبل جهود جلنة مراجعة الدستور لألعوام ، سيذهب جهدها أدراج الرياحو، النجاح

وجلنة التعديالت يف رئاسة ، وجلنة التعديالت يف الدورة الربملانية املنرصمة، (2006-2009)

هو عمٌل سيايس حيتاج قرارًا  ساس؛ وذلك ألنَّ التعديل باألأيضاً اجلمهورية يف الدورة املنرصمة 

كام يعتقد ، جمرد خرباء جيلسون ويضعون الصياغات وتنتهي املشكلة هبذه البساطة وليس، سياسياً 

اً  لكنهم مل ولن يستطيعوا حسم اخلالفات ، فاخلرباء يقدمون اخلربة الفنية ،البعض ذلك تومهر

 السياسية.  

ن النصوص ثمة أقساٌم ثالثٌة م :قيام به اآلن بصدد تعديل الدستورما يمكن ال الثالث:املحور 

إْذ ثمة نصوٌص بحاجٍة إىل تعديٍل ملئًا  ،الدستورية سترتاءى أمامنا عند الرشوع يف تعديل الدستور

ىل أْن نقوم بإضافتها سدًا وثالثٌة بحاجٍة إ، صياغٍة درءًا لالختالف إعادةوثانيٌة بحاجٍة إىل ، للفراغ

 :للنقص
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عىل بعض القضايا التي حتتاج إىل  : يمكن االتفاقالنصوص التي جيب تعديلها :القسم األول

فيتم تعديل األوىل املتفق عليها ، خمتلٌف بشأهنا أخرىو، فثمة قضايا متفٌق عىل تعديلها، تعديلٍ 

، ولعلَّ من الصعوبة بمكاٍن حرص النصوص التي حتتاج تعديالً  ،املختلف بشأهنا خرىوترك األ

 : ومنها مثالً 

واملادة املتعلقة ، ادة املتعلقة بمنح اجلنسية ألبناء العراقيةوامل، املادة املتعلقة بالقوات املسلحة

واملادة املتعلقة بنصاب التصويت عىل االتفاقيات الدولية وحالة ، باليمني الدستورية

 .الطوارئ...الخ

 :اغتها درءًا لالختالف يف التفسريصي إعادةالنصوص التي جيب  :القسم الثاين

وارتباط البنك املركزي ، املتعلقة بتحديد الكتلة األكثر عدداً  (76ولعلَّ من أبرزها املادة )  

( املتعلقة ببعض 93واملادة )، وديوان الرقابة املالية وهيئة اإلعالم واالتصاالت ودواوين األوقاف

 اختصاصات املحكمة االحتادية العليا...الخ

 :صوص التي جيب إضافتها سدًا للنقصالن :القسم الثالث

وإضافة نصوٍص تتعلق ، ثاًل ما يتعلق باملادة املتعلقة بإنشاء جملس االحتادومن أبرزها م  

 ..الخ املوازنة.باألسس املالية للعراق وكيفية إعداد 

 سيايٍس:النصوص أو القضايا اخلالفية التي ال حُتلر إال باتفاٍق  الرابع:املحور 

 إال باتفاٍق سيايٍس عسرٍي:النصوص أو القضايا اخلالفية التي ال حُتلر  األول:القسم   

والتي يعرس تعديلها إال بعد ، هنالك بعض النصوص والقضايا املختلف بشأهنا يف الدستور  

 عليها.ومن أبرزها ما يتعلق بالنفط والغاز واملناطق املتنازع  ،اتفاٍق سيايٍس ال أراُه إال عسرياً 

 يسريًا:باتفاٍق سيايٍس أراُه  النصوص أو القضايا اخلالفية التي حُتلر  الثاين:القسم   

مثل ، تدخل فيها بعض النصوص املشار إليها يف املحور الثالث، وهي قضايا ونصوٌص متعددةٌ 

 عددًا.حتديد الكتلة األكثر 
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 (4) 

 بني مثالية القانون ومتطلبات الواقع - الدستوري يف العراق صالحعاما اإل 16بعد 

 *أمحد عثامن لقامن الدكتور

 لفضليات، السادة األفاضل السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.السيدات ا

أشكر معايل الدكتور إبراهيم بحر العلوم، راعي ملتقى بحر العلوم وراعي معهد العلمني 

  واملنتسبني يف هذا املعهد.نيللدراسات العليا، كام أشكر عامدة املعهد ومجيع التدريسي

الدستوري يف العراق بني مثالية القانون  حصالاإل اً عام 16عنوان مداخلتي هي )بعد 

 ومتطلبات الواقع(، املحاور الرئيسة يف الورقة هي:

 الدستوري. صالحدواعي اإل-

 الدستوري يف العراق. صالحومداخل اإل-

 واالنتقادات املوجهة للدستور.-

 ومقومات التعديل الدستوري الفّعال.-

وهي تعرب عن عقد اجتامعي ما بني أبناء الشعب من املعروف أنَّ الدساتري هي من صنع البرش، 

جهات املواطنني تواكب التغيريات واملستجدات يف املجتمع، وثيقة توافقية لتو دالواحد، وهي تع

 التطورات يواكب بام لتعديلها سبالً  تتضمن ولكنها – جامدة كانت وإن –وعادة هذه الدساتري 

 خالل من الدستور ويساهم معينة نزاعات تشهد قد أخرى دول يف وأحياناً  املجتمع، يف املوجودة

 ناء السلم املجتمعي يف البلد.ب يف التعديالت

الدستوري يف كل دول العامل أّما تكون من خالل وضع دستور جديد للبالد  صالحمناهج اإل

 أو من خالل تعديل الدستور القائم أو من خالل التفسري الواسع الذي يتواله القضاء الدستوري.

                                                           
جامعة املوصل عضو جلنة التعديالت الدستورية يف -كلية القانون–أستاذ القانون الدستوري   *

 اجلمهورية رئاسة 
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النسبة لوضع دستور جديد للبالد، اليوم هناك حديث بأنه جيب أْن ُيلغى هذا الدستور ب

 الدستور ُبنَي عىل باطل، وبنَي  ن: جهة ترى بأنَّ هذااويوضع دستور جديد للبالد، وهناك جهت

ال تعرتف بكامل العملية  أيضاً  عىل باطل فهو باطل، وت سلطة االحتالل، ولذلك فام ُبنَي حت

الدستور، ومثل هكذا تغيري فإننا نحتاج إىل  إلغاءاملوجودة يف العراق، ولذلك تطالب ب السياسية

تغيري املرشوعية السياسية وهذا ما ال يمكن حتقيقه، اجلهة الثانية: هي سلطة تعديل الدستور القائم 

م السيايس نفسه، فإننا يمكن أْن نعدل كل فقرات الدستور لكن بناًء عىل  املرشوعية السياسية للنظا

 احلايل.

أما بالنسبة لتعديل الدستور فممكن أْن ُندخل تغيريات جوهرية أو قد تكون جزئية ولكن 

 علينا أْن نبقي عىل أصل الدستور.

أّما بالنسبة للطريقة الثالثة هي من خالل التفسري الواسع للدستور من خالل القضاء 

املسامهة الفاعلة للمحاكم الدستورية  ايرو أنلمتتبعني يف القانون الدستوري لمكن يالدستوري، و

يف العامل يف استخالص قواعد ومبادئ ضمنية، ومراجعة قيم ومبادئ دستورية، والتوسع يف حتديد 

هذه القواعد الدستورية، وإحياء معاين النصوص الدستورية بمعنى أْن نعود إىل أصل هذه 

 لطة التأسيسية األصلية.النصوص، وما الذي كان يقصده اآلباء املؤسسون أو الس

بالنسبة حلالة العراق، اعتقد أنَّ أمامنا اليوم التعديل الدستوري والتفسري الدستوري مها 

لدينا السبيل الثالث وهو جدًا مهم أال وهو التفعيل  أيضاً الدستوري، و صالحالسبيالن يف اإل

 الدستوري.

الذي الطريق االستثنائي واملؤقت ( أو 126طرق تعديل الدستور أّما طريق عادي أو املادة )

 (.142يستخدم مرة واحدة وهي املادة )

بالنسبة لتعديل الدستور، مؤمترنا اليوم هو )أزمة تعديل الدستور( هل يمكننا يف هذه الظروف 

 اً طائفي اً انقسامتعديالت دستورية؟ يف ظل غياب توافق وطني جامع، فاليوم اعتقد أنَّ هناك  إجراء

، وهناك ختندقات ضمن هذه االجتاهات، وحتى النخب األكاديمية والنخب اً وجيإيديول اً قومي

التعديالت التي يمكن  ةهيما زالوا منقسمني عىل ماأهنم الدينية والنخب املجتمعية اعتقد 

 فنستطيع أْن نلجأ إىل التعديل املتدرج، بمعنى أنَّ هناك موادَّ  اً ها؟ إذن، إذا كان التعديل صعبؤإجرا



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 83 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

سوف تساهم يف أْن تكون العملية و ، الدستور يمكن تعديلها دون أْن تلقى معارضةيف ةكثري

 السياسية أكثر سالسة.

فيام خيص التفسري من قبل القضاء الدستوري، اآلن القضاء الدستوري بدأ يفعل دوره أكثر 

كانت من ذي قبل ولكن جيب أْن تكون له حلول يف فلسفة الدستور العراقي، فالدستور العراقي 

فلسفته توزيع السلطة وعدم تركيزها، وهذه نقطة جدًا مهمة، وهلذا ذهب صانعو الدستور إىل 

 ةداريوإىل الالمركزية اإل الفيدراليةالنظام الربملاين ومل يذهبوا إىل النظام الرئايس، وذهبوا إىل 

 طة وعدم تركيزها.الواسعة، وذهبوا إىل اهليئات املستقلة، وكل هذه املسائل تساهم يف توزيع السل

تراجع إىل الوراء فيام خيص إعطاء صالحيات  األكاديمية والطبقة السياسيةاليوم لدى النخب 

، وهناك عالقة مشوشة ما بني احلكومة االحتادية إقليمواسعة إىل املحافظات غري املنتظمة يف 

مشاكل مؤجلة، نحن م املشاكل أكثر فهناك قاقد يف األخريكردستان، ولعل القرار  إقليموحكومة 

سنة وإىل اليوم  16لدينا الدستور العراقي الذي نص بأنه جيب أْن ُيرشع قانون للنفط والغاز، وبعد 

( للمناطق املتنازع عليها فهي مشكلة عويصة وقد تكون 140املشكلة قائمة ومل حُتل، ولدينا املادة )

 مشاكل حتتاج إىل حل.، إذن هناك 2003قديمة وليست وليدة النظام السيايس ما بعد 

مكن أْن ختفف ينص عليها الدستور  ةالتفعيل الدستوري، فهناك مؤسسات كثري أيضاً لدينا 

 من خالل ختصيص الواردات االحتادية. قاليممن املشاكل الكثرية ما بني املحافظات واأل

عيل اليوم هناك كالم عن طبيعة نظام احلكم وحتويله إىل نظام رئايس، والزميل الدكتور 

اليعقويب نّبه من خطورة األخذ بالنظام الرئايس لبلد مثل العراق، فنحن لدينا نظام برملاين ولدينا 

توزيع للسلطات ولدينا الدستور العراقي الذي ينص عىل رجحان كفة جملس النواب العراقي عىل 

فة السلطة لك اً السلطة التنفيذية وجملس الوزراء، لكن لألسف الواقع يقول بأنَّ هناك رجحان

 التنفيذية عىل جملس النواب، ولذلك من اخلطورة أْن يكون هناك نظام رئايس يف العراق.

فيام خيص احلقوق واحلريات، اليوم املواطن العراقي ال ينعم هبذه احلقوق واحلريات املوجودة 

تي نصت عىل يف الدستور، ودائاًم نسمع بأنَّ الدستور العراقي هو من أفضل الدساتري يف املنطقة ال

هذه احلقوق واحلريات، ولكن لألسف احلقوق منتهكة يف الكثري من األحيان، ولدينا الكثري من 

احلقوق االقتصادية واالجتامعية غائبة عن العراقيني، إذن ما هي اآللية ملحاسبة السلطات عن عدم 
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تاج إىل آليات تنفيذ بنود الدستور، وعدم إنفاذ هذه احلقوق املوجودة يف الدستور؟ لذلك نح

حقيقية لضامن هذه احلقوق، ونحتاج إىل آليات حقيقية ملحاسبة السلطات، ومقتضيات هذا 

 جيب أْن نضعها واقعًا ملموسًا لدى املواطنني. هوحرياتالدستور فيام خيص حقوق املواطن 

 التوصيات

حتادية، وتضبط واحلكومة اال قاليماعتقد نحتاج إىل تعديالت جوهرية تضبط العالقة ما بني األ

 العالقة ما بني رئاسة اجلمهورية وجملس الوزراء.

بأنه ليس دستور مواطنة وإنام اليوم هذا الدستور هتام ا ونحتاج تعديالت حقيقية فيام خيص

 دستور مكونات.

 اً أْن نرسم من خالل التعديالت الدستورية موقعإىل العراق اليوم بحاجة حقيقية  أيضاً 

وأْن يكون هناك زعيم للمعارضة لديه اختصاصات حيددها الدستور من للمعارضة،  اً دستوري

 خالل العمل يف الربملان.

عتقد جيب ابتداًء أْن نسمع صوت الشعب، وصوت أقومات التعديل الدستوري الفعال، م

 يف التعديالت ومرشوع – نينوى حمافظة يف حتدثوأ –الشعب مل يكن مسموعًا يف كتابة الدستور 

كان هناك  2020 – 2019 يف التعديالت مرشوع ويف اليشء، هذا نشهد مل أيضاً  2007 – 2006

دور حمدود جدًا للشعب، وأّي تعديالت جيب أْن توحدنا كشعب قبل األرض، والضامنة احلقيقية 

لوحدة العراق هي وحدة الشعب العراقي، فيجب أْن ُيشارك اجلميع يف بناء هذه التعديالت 

 .قبول باحللول الوسطالو

، والعربة ليست بنص صالحيف اخلتام أقول بأنَّ هذا الدستور ليس وثيقة مقدسة، فهو قابل لإل

الدستور وإنام بتطبيق مقتضيات هذه النصوص الدستورية، وعلينا أْن نبني وطنًا للجميع 

سنة  16وكرامته أوالً، وهذه الـ نسانوبمشاركة اجلميع، وهذه الوثيقة جيب أْن تستند عىل اإل

ن، وإذا كنا يكلنا فائز ن حتى نكوني، وجيب أْن نكون متوافقاً اضية جيب أْن نتعلم منها درسامل

سنة وال نعترب من الدروس  16لـ أخرى فكلنا خارسون، وما أخشاه أْن نعود مرة نيمتنازع

 املاضية.
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(5) 

 القوانني إصالحو الدستورية التعديالت أزمة

 *الدكتور منذر الفضل

 يل الدستورتعد أحكام :مقدمة

اللجنة الدستورية املنتخبة من اجلمعية الوطنية من  انتهت 2005ب من عام آيف هناية شهر 

والكتل  حزابعديدة من األ أطرافيف كتابته وصياغته  اشرتكتوقد ، إنجاز مسودة الدستور

 ،والشخصيات السياسية والقانونية ورجال الدين ومن كل القوميات وأتباع الديانات واملذاهب

نة الذين كانوا من املقاطعني للعملية عضوا من العرب الُس  15 أيضاً كام ساهم يف اللجنة الدستورية 

 2005 آذار 16السياسية ولالنتخابات التي أفرزت أول مجعية وطنية منتخبة مارست عملها من 

يس أسس عداد دستور دائم للبالد يرإمن أهم إنجازاهتا وحتى هناية ديسمرب من العام ذاته وكان 

 ،مبدأ التداول السلمي للسلطة اعتامددعائم دولة املؤسسات الدستورية وحكم القانون من خالل 

وفقا ملبدأ الشكل االحتادي للدولة العراقية وعىل  نسانحقوق اإل واحرتاموالفصل بني السلطات 

تكتالت والشخصيات العراقية السياسية املشاركة يف السلطة مع  حزابأثر املفاوضات بني األ

العراق اجلديد  إدارةوهبدف إرشاكهم يف  ،سياسية من العرب السنة الذين قاطعوا العملية السياسية

 إىل أخرىوإضافة فقرات  ،تعديل بعض الفقرات إىل 2005أيلول من عام  13تم التوصل يوم 

وكان  2005مسودة الدستور قبل عرضها عىل االستفتاء العام عىل العراقيني الذي تم يف أكتوبر 

 لياتآلاملتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور الحقا وفقا  142نص املادة  من بني الفقرات املضافة

دستورية كرشط لالشرتاك يف العملية السياسية حيث تضمن النص عىل قيام جملس النواب 

هر املجلس خالل مدة ال تتجاوز أربعة أش إىلبتشكيل جلنة برملانية مؤقتة مهمتها تقديم تقرير 

يتضمن توصية بالتعديالت الرضورية التي يمكن إجراؤها عىل الدستور وعىل أن حتل اللجنة بعد 

، خر اعتيادي لتعديل الدستورآمن الدستور عىل طريق  122كام نصت املادة  ،البت يف مقرتحاهتا

                                                           
أستاذ القانون املدين يف جامعة بغداد وجامعة صالح الدين، وحمارض يف املعهد القضائي بغداد، درس  *

، مستشار قانوين وباحث أكاديمي 2004يف جامعات عربية، مستشار قانوين لرئيس إقليم كردستان عام 

 السويد. –
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)احلالة  القسم األول :ر ورشوط تعديله عىل النحو التايلتعديل الدستو أحكاموهلذا البد من بيان 

طريقة تعديل  إىلقبل التعرض  تعديل الدستور وفقا لتقرير اللجنة املؤقتة ملجلس النواب (املؤقتة

من الدستور العراقي الذي صار نافذا من يوم  142نص املادة  أحكام إىلطبقا  هاورشوطالدستور 

ف التي أهم نقاط االختال إىل اإلشارةالبد من ، 2005مايس  20تشكيل احلكومة يف  إعالن

يل تعد وآلياتومن ثم نوضح رشوط  ،أثريت من التكتالت السياسية من بعض العرب السنة

وفقا  املواد واملبادئ املعرتض عليها من بعض العرب السنة :أوال :الدستور وهي عىل الشكل التايل

بان نة إمن بعض العرب الُس  طرافطروحات هذه التكتالت واألأملا استمعت وما فهمته من قراءة 

نه يمكن تلخيص إكعضو منتخب من اجلمعية الوطنية فمشاركايت يف إعداد كتابة مسودة الدستور 

 :هذه االعرتاضات عىل النحو التايل

. يعتقدون بأن الفيدرالية سوف تقسم العراق وإن هذا التقسيم يدخل ضمن دائرة احلرام 1 

كم املركزي ويستثنون من ذلك احل إىلة أنه البد من العود إىليذهبون  فإهنمالسيايس عندهم وهلذا 

ويقرون بأن  ،ربيل ودهوك فقطأص حمصور يف حمافظات السليامنية ورد الذين هلم وضع خاالك

. رفض قاطع لفيدرالية 2 .هلم عىل هذه املحافظات حكام ذاتيا ال مركزيا تابعا للمركز يف بغداد

 :ورد يف املاديتني التاليتني ومها يعرتض هؤالء عىل نصوص عديدة منها ما إذالوسط واجلنوب 

 (:114املادة ))) 

قانونًا حيدد ، من تاريخ أول جلسٍة له أشهريسن جملس النواب يف مدٍة ال تتجاوز ستة 

 احلارضين. عضاءالبسيطة لأل يةغلبباأل، قاليمالتنفيذية اخلاصة بتكوين األ اتجراءاإل

 (:115املادة )

 يقدم بإحدى طريقتني:،  عىل طلٍب باالستفتاء عليهبناءً  قليمإتكوين ، حيق لكل حمافظٍة أو أكثر

ـ :2 .قليميف كل جملٍس من جمالس املحافظات التي تروم تكوين اإل عضاءمن ثلث األ ـ طلٌب :1

. ترص هذه 3 .قليماإلمن ُعرش الناخبني يف كل حمافظٍة من املحافظات التي تروم تكوين  طلٌب 

( عىل إن مدينة كركوك عراقية ويرفضون حلوار الوطني وآخرونفق وجبهة ااجبهة التوالتكتالت )

قضية املدن واأل إعادةمناطقهم التي قدموا منها ويرفضون  إىلالعرب  إعادةبالتطبيع  إجراء

 ردستان مثل خانقني وسنجار وخممور وغريها.ي التي فصلها النظام السابق عن كوالنواح
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واعرتاضات ضد سلطات  قاليمع الثروات بني األطريقة توزي إلغاءرضورة تعديل أو . يرون 4

 الدستور.الواردة يف الباب اخلامس من  قاليماأل

والبد من  ،حزب البعث هو جمرم إىليعتقدون إن ليس كل من انتمى  إذ، البعث اجتثاث. 5

 األشخاصقانون اجتثاث البعث والتمييز بني البعث الصدامي وحزب البعث وحماكمة  إلغاء

رضورة حذف وهلذا هم يرون ، ودجمهم يف املجتمع اآلخرينوتأهيل  ،وا جرائم فقطالذين ارتكب

 هنج يتبنى العنرصية أوحيظر كل كيان  _وال أييل: )) من الدستور التي نصت عىل ما 7نص املادة 

، أو حيرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يربر له، أو التكفري أو التطهري الطائفي رهابأو اإل

وال جيوز أن يكون ذلك ، وحتت أي مسمى كان، عث الصدامي يف العراق ورموزهوبخاصة الب

 رهابتلتزم الدولة بمحاربة اإل_ثانيا  وينظم ذلك بقانون.، ضمن التعددية السياسية يف العراق

 وتعمل عىل محاية أراضيها من أن تكون مقرًا أو ممرًا أو ساحة لنشاطه.((، أشكالهبجميع 

وأن هوية العراق جيب أن تبقى  ،أن العراق بلد عريبيرى هؤالء  إذ، بية. هوية العراق العر6

. حل املليشيات وبسط سلطة 7ومن هنا جيب أن يكون الرئيس عربيا ووزير اخلارجية عربيا  ،عربية

. 9 .. رفض ازدواجية اجلنسية8 .أيضاً شمركة من املليشيات ين قوات البأالدولة وهم يعتربون 

واالتفاقيات الدولية وال جيوز أن تكون جزءا من  نسانالعاملي حلقوق اإل عالنلإل رفض بات  

. البعض منهم يريد تطبيق الرشيعة 11 .ة انسحاب قوات التحالف من العراق. برجم10 الدستور.

ية بحذافريها بام فيها اجلرائم والعقوبات مثل جرائم احلدود والقصاص والتعزير ومعاقبة سالماإل

دور ما . يريدون متجيد 12 يف الدستور. إدخاهلارضورة بحلجارة وغريها ويرى الزاين بالرجم با

من  اإلعالميةا موقفنا يف سلسلة من املقاالت واللقاءات وسبق أن بينّ .يسمى باملقاومة ضد املحتل

هذه الطروحات الشوفينية فضال عن موقفنا الواضح والرصيح يف رفض هذه اآلراء خالل إعداد 

نعتقد بأنه ليس من السهولة بمكان أن حيصل تعديل يف مواد جوهرية يف  أنناكام ، مالدستور الدائ

جديدة وفقا للدستور ألن أي تعديل للدستور  أقاليم إقامةالدستور مثل تعطيل الفيدرالية أو منع 

صوتا بينام تشكل قائمة االئتالف املوحد التي  138وهي  صواتمطلقة من األ يةأغلبجيب أن ينال 

 يةأغلبوبخاصة فيدرالية اجلنوب مع قائمة التحالف الكوردستاين  قاليمالفيدرالية وحكم األ تريد

الدستور  أحكاموتشكل صامم األمان ملنع أي تعديل يف  ،يف جملس النواب صواتمطلقة يف األ
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وهم العرب الشيعة والكورد وكذلك العرب السنة  ،املطلقة للعراقيني يةغلبيرض بمصالح األ

 .من الدستور 142: آليات تعديل الدستور وفقا للامدة ثانيا ن.ويالعلامن

يشكل جملس النواب يف بداية  –والً أ: ))ييل من الدستور العراقي عىل ما 142نصت املادة 

مهمتها تقديم تقرير ، ه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية يف املجتمع العراقيأعضائعمله جلنة من 

يتضمن توصية بالتعديالت الرضورية التي ، أشهر أربعةتتجاوز  الخالل مدة ، جملس النواب إىل

 األوىلانعقدت اجللسة  .((ل اللجنة بعد البت يف مقرتحاهتاوحت، عىل الدستور إجراؤهايمكن 

ومن  ،جلنة للنظر يف النظام الداخيل للمجلس أولوشكلت  2006مارس  16ملجلس النواب يف 

ة مؤقتة طبقا للدستور لتقديم تقرير للمجلس يتضمن توصية يقوم املجلس بتشكيل جلن أناملتوقع 

 أربعةويكون التقرير مقدما خالل فرتة ال تتجاوز  ،إجراؤهابالتعديالت الرضورية التي يمكن 

 :توفرت الرشوط التالية إذا إالوال يمكن تعديل الدستور  أشهر

. ال تقر 2 .عليهاواحدة للتصويت  ة. جيب أن تعرض التعديالت عىل جملس النواب دفع1

يقل عن  املجلس أي أن ينال التعديل ما ال أعضاءمطلقة لعدد  يةأغلب ةهذه التعديالت إال بموافق

التعديل يف  إقرار. طرح املواد املعدلة لالستفتاء الشعبي خالل شهرين من تاريخ 3 .صوتا 138

ا مل يرفضه ثلث وإذااملصوتني  يةبأغل. أن ينجح االستفتاء عىل املواد املعدلة بموافقة 4 .جملس النواب

 .حمافظات أو أكثر 3املصوتني يف 

تطبيق احلالة االعتيادية وهي  إىلاملادة املذكورة يصار  أحكاموبعد االنتهاء من هذا تفعيل 

دة تظهر يف هذا املجال عدي إشكاليات. إال أن هناك ستور بالطريق املرسوم يف الدستورتعديل الد

 : هي ما ييل

تعديل املادة  إىل؟ فهل يصار ومل تشكل جلنة تعديل الدستور أشهر 4ة مدمرت  إذاحلكم ا . ما1

 إىلفرتة زمنية جديدة أم أن الفرتة تسقط وبالتايل متيض وال يصار  إىلسالفة الذكر ومتدد الفرتة 

 إذ، النظام الداخيل ملجلس النواب أوال إقرار؟ ألن تشكيل اللجنة املؤقتة ينتظر تعديل الدستور

. إن عملية متديد مدة تعديل الدستور تتطلب 2 .جلنة ال يمكن تشكيلها يف بداية عمل املجلس أهنا

، جملس النواب أعضاءس تعديل الدستور بطلب من جملس الرئاسة وجملس الوزراء معا أو مُخ 

 موافقة إىلوهو حيتاج  ،كذلك البد من موافقة جملس النواب عىل تعديل مدة عمل جلنة التعديل
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عن موافقة  فضالً ، مطلقة يةأغلب إىلجملس النواب بينام حيتاج تعديل جلنة التعديل  أعضاءثلثي عدد 

 (القسم الثاين )احلالة االعتيادية أيام. 7الشعب يف استفتاء عام ومصادقة جملس الرئاسة خالل 

نتهاء باإذ  هتعديللأوضح الدستور الطريق االعتيادي  ،تعديل الدستور وفقا للحالة االعتيادية

ن إ إذوهو أسلوب ليس سهال ، يرسي الطريق االعتيادي يف تعديل الدستور املؤقتةاللجنة  أعامل

 هيعد من الدساتري التي تسمى يف الفق 2006مايس  20الدستور العراقي الذي صار نافذا منذ 

فقد جاء ، رأي تعديل عىل الدستو إجراءالدستوري بالدساتري اجلامدة بسبب اآلليات الصعبة يف 

 :ييلما فيه 

( 1/5أو خلُمس )، ( وجملس الوزراء جمتمعنيوالً:ـ لرئيس اجلمهورية )جملس الرئاسةأ)) 

لثا ورابعا عىل ((. وقد نصت الفقرات ثانيا وثااقرتاح تعديل الدستور.، جملس النواب أعضاء

ـ ال جيوز تعديل املبادئ األ))ثانياً : رشوط التعديل وهي واحلقوق ، ول الباب األية الواردة يفساس:

 عىل وبناءً ، ال بعد دورتني انتخابيتني متعاقبتنيإ، واحلريات الواردة يف الباب الثاين من الدستور

ومصادقة رئيس ، وموافقة الشعب باالستفتاء العام، جملس النواب عليه أعضاءموافقة ثلثي 

ـ ال جيوز ثالثاً  .يامأخالل سبعة ، (ورية )جملس الرئاسةاجلمه غري املنصوص  خرىتعديل املواد األ:

وموافقة ، جملس النواب عليه أعضاءإال بعد موافقة ثلثي ، من هذه املادة "ثانياً "عليها يف البند 

:ـ أيام. رابعاً  خالل سبعة، (ومصادقة رئيس اجلمهورية )جملس الرئاسة، الشعب باالستفتاء العام

التي ال  قاليمأنه أن ينتقص من صالحيات األمن ش، أي تعديل عىل مواد الدستور إجراءال جيوز 

إال بموافقة السلطة الترشيعية ، تكون داخلًة ضمن االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية

 عام يةأغلبوموافقة ، املعني قليميف اإل
ٍ
 ((.سكانه باستفتاء

يه من قبل رئيس اً علُيعُد التعديل مصادق إذعملية املصادقة عىل الدستور  إىل اإلشارةوالبد من 

من هذه  "ثالثاً "و "ثانياً "( بعد انتهاء املدة املنصوص عليها يف البند اجلمهورية )جملس الرئاسة

ن العمل هبذه الطريقة االعتيادية يف تعديل الدستور هي إومع ذلك ف ،يف حالة عدم تصديقه، املادة

 عامليالت التي جتري وفقا ألومن ثم يعاد العمل بموجبها بعد البت يف التوصية بالتعد، ساساأل

 .ةاللجنة املؤقت
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 شكال الدولة والسلطة السياسيةأ -١

ذات السيادة هي الدولة البسيطة أشكال الدول املستقلة  حدأن إوفقا لقواعد القانون الدويل ف

واحد ويكون نظامها مجهوريا  إقليمسلطة سياسية واحدة وتتكون من  إدارهتاتتوىل  إذ، ()املركزة

وهذه السلطة السياسية الواحدة تتألف ، وتنحرص كل السلطات بيد احلكومة املركزية، لكياأو م

ها قوميات متعددة أو قومية وجد فيتوقد ، خيتص كل عضو بوظيفة حيددها الدستور أعضاءمن 

، وغالبا ما تكون الدولة البسيطة ذات أرضية خصبة لظهور الدكتاتورية أو احلكم الشمويل ،واحدة

لسيطرة احلزب الواحد والزعيم األوحد وهذا يبدو بصورة واضحة يف منطقة الرشق وربام 

 .ل جتربة النظام السابق يف العراقوخاصة يف ظ األوسط

( وقد تنشأ من دولة الفيدرالية )االحتاديةوالنوع الثاين للدول املستقلة ذات السيادة هي ال

ني أو أكثر إقليمىل عون دولة واحدة تتوزع أو تك، دول عدة يف كيان قانوين وسيايس واحد اندماج

ضمن ضوابط حيددها الدستور فتتوزع السلطات أي تنقسم املشاركة السياسية وتتوزع الثروات 

ويف  ، السلطات )الترشيعية والقضائية والتنفيذية(بصورة عادلة وفقا ملبدأ الفصل بني قاليمبني األ

مثال  قليمإللف ،يادة اخلارجية والسيادة الداخليةالسهذا النوع من الدول تكون السيادة موزعة بني 

ممارسة بعض مظاهر  قليمورئيس حكومة اإل قليموحيق لرئيس اإل، السيادة عىل حدوده الداخلية

وهذا يعني وجود  ،2005الدستور العراقي لعام  إليهوهو ما ذهب ، أيضاً السيادة اخلارجية 

 قاليمأو األ قليمالذي حيدد عالقات املركز مع اإلوالدستور هو ، شخصية قانونية واحدة للدولة

ىل املحكمة االحتادية العليا عند وجود خالف حول بنود الدستور عىل إن إوحيتكم ، واملحافظات

ن هناك إن نوع أو شكل الدولة االحتادية فوأيا كا، االحتادية قد تكون احتادا مركبا أو احتادا بسيطا

رالية والديمقراطية بسبب املشاركة الواسعة للجميع يف احلكم ويف تالزما وطيدا بني الدولة الفيد

 الثروات التي توزع بصورة عادلة.

وخري مثال عليها هو االحتاد ، أما النوع الثالث للدول املستقلة فهي الدولة الكونفدرالية

وى ويمكن أن يكون هلا دستور واحد عىل مست، املؤلف من دول متعددة تنظمها معاهدة األوريب

اخلروج متى  ولكنها حتتفظ باستقالليتها وتستطيع، االحتاد وعملة واحدة وعلم واحد وغري ذلك

واىل جانب هذه الدول كاملة السيادة هناك شكل آخر من الدول وهي الدول  ،ما تشاء من االحتاد

الوصاية حتت االنتداب أو الواقعة  قاليممثل الدول التابعة والدول املحمية واأل، ناقصة السيادة
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ني إقليمن مجهورية العراق هي دولة احتادية أي ذات شكل مركب من إطبقا ملا تقدم ف ؛وغريها

احتادي  إقليمكوردستان هو  إقليموإن ، 2005( من الدستور العراقي لعام 1فأكثر طبقا للامدة )

يف أن  قليموبحق اإل قليم( من الدستور الذي اعرتف بالسلطات الكاملة لإل117وفقا للامدة )

الترشيعية والتنفيذية والقضائية وآليات العالقة بني  قليميكون له دستور حيدد هيكل سلطات اإل

ن املحكمة االحتادية إفوإن أي نزاع ينشأ بني السلطتني ، قليمالسلطات االحتادية وسلطات اإل

 .العليا هي املرجعية يف الفصل بالنزاع

 املحافظاتو قليمتنظيم العالقة بني املركز واإل -2

املحافظات واحلكومات املحلية يف  قليمإن تنظيم العالقة بني احلكومة االحتادية وحكومة اإل

اجلميع وحيتكم لنصوصه عند وجود أي  اإليهه هو املرجعية التي يرجع وصفحيددها الدستور ب

ن املحكمة إادات أو غموض يف النص الدستوري فوإن حصل تعارض يف االجته، خالف

 ة هي التي تقوم بتفسري النص وليس أي طرف حزيب أو ديني أو حكومي آخر.االحتادي

ي سالمن القاعدة العامة يف علم القانون والفقه اإلإف أما إذا كان النص الدستوري واضحاً  

ن نصوص الدستور العراقي جاءت واضحة يف إ إذو ،الواضحتقيض بعدم جواز تفسري النص 

، إقليمكوردستان واملحافظات غري املنتظمة يف  إقليمات جمال تنظيم سلطات املركز وصالحي

وفقا للقاعدة القانونية الواردة يف ، له أمهيةن أي اجتهاد مع وجود النص الدستوري ال إفوبالتايل 

  النص(.مسوغ لالجتهاد يف مورد  )ال( من القانون املدين العراقي النافذ التي تنص عىل أن 2املادة )

وصالحيات ، صل يف النظام االحتادي أن تكون سلطات املركز حمددةن األإناء عىل ما تقدم فب

ىل مصالح إقرب أألهنا ، تكون واسعة إقليمواملحافظات غري املنتظمة يف  قاليمأو األ قليماإل

 ؟ إال ملاذا سمي بالنظام الفيدرايلو، املواطنني وليس العكس

العودة للحكم املركزي الذي ينادي به إن  جيتمعان، كامفالفيدرالية واملركزية نقيضان ال 

اة من جتارب املايض الذي لن السياسيون العراقيون غري ممكن بعد هذه التضحيات الطويلة واملعان

 .يعود

لذلك نقف ضد أي تعديل يمس هذه ، ةكامل نحن كنا وما نزال مع حقوق الشعب الكوردي

بل هي ثمرة رصاع مرير مع ، احلقوق أو ينتقص منها ألهنا ليست منحة أو هبة من أحد
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هذا فضال عن إن ، وقدم من أجلها الشعب الكوردي مئات اآلالف من التضحيات، الدكتاتورية

رغبتهم  ، فضاًل عنيةساسيف عملية التغيري إال من أجل تثبيت حقوقهم األ ارد مل يشاركوالك

انون والديمقراطية وحكم العرب وباقي القوميات يف بناء دولة الق إخوهتممع  اإلسهاماحلقيقية يف 

 املؤسسات.

ضوابط دستورية ومتارس صالحياهتا دون إهدار ب حمكومةكانت  إذاإن الدولة تكون قوية 

تكون عىل حساب  أنن قوة املركز ال جيوز إو، وال تشكل مصدرا لالستبداد ،نسانحلقوق اإل

ا نزال نرى يف العراق ولكننا م، واملحافظات طبقا ألسس الدولة الفدرالية قاليمصالحيات األ

ن هناك الكثري من النخب السياسية العراقية ، أسنة عىل سقوط احلكم الدكتاتوري 18رغم مرور 

أي حرص مجيع السلطات ، ة السلطةيية تعتقد بأن قوة الدولة تعني مركزسالمالعربية واإل

الكثريين بني عند  ن هناك سوء فهمأثروات بيد املركز كام يتضح لنا الصالحيات وتوزيع الو

 . والفيدرالية ةداريالالمركزية اإل

 القوانني العراقية إصالحتعديل الدستور و  -3

 تعديل الدستور العراقي أمهية -أوال

بدأت مرحلة إعداد كتابة الدستور العراقي بعد انتخاب جلنة  2005يف شهر مارس من عام  

شرتك فيها اعضوا ومن ثم  55ياسية بلغ عددها والشخصيات والكتل الس حزابمن خمتلف األ

ية الوطنية العراقية ما بني عضو ومستشار من خارج اجلمع ،نةعضوا من العرب الُس  15فيام بعد 

وقد جرت نقاشات طويلة ومعقدة بني  السياسية.صل كانوا من املقاطعني للعملية ألهنم يف األ

 أمهيةبسبب  أخرىأحيان ىل جانب اهلدوء يف إا كانت تشوهبا انفعاالت أحيانً  ،اللجنة أعضاء

اللجنة مثل ختوين من حيمل أكثر من جواز  أعضاءاملواضيع املطروحة وغرابة طروحات بعض 

وبني تضمني الدستور ما  ،للعراق الفيدرالية تقسيمٌ  أنسفر والعودة للحكم املركزي بحجة 

كونات قوق املوتغييب ح ،التمييز بني عراقيي الداخل واخلارجو ،يكرس عبادة الشخصية الدينية

التي بنوها عرب سنوات طوال  ،رد والتضييق عىل مؤسساهتمالصغرية ومصادرة حقوق الك

وحيد للترشيع يف العراق وغري ية املصدر السالمأو اعتبار الرشيعة اإل ،وناضلوا من أجلها كثريا

 ذا كان ليس من املمكن احلديث عن مجيع تطورات كتابة الدستور وصياغته يف هذهإو ،ذلك
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إال انه  ،ي موقع يف العراق اجلديدأعقليات البعض التي ال تصلح لشغل السطور بام يكشف عن 

، ن بكل قوةاآل صواتمر بام يثار من رضورة تعديل الدستور وارتفاع هذه األبقدر ما يتعلق األ

 الدستور.ىل التعديل يف إمتعددة حتتاج  اً نه يمكن القول بأن هناك نقاطإف

وبخاصة ما  ،املتحفظني عىل بعض نصوص الدستور بعد االنتهاء من كتابتهقد كنا من أوائل 

والديمقراطية وحقوق املرأة  نسانويف ضعف قواعد حقوق اإل ،يتعلق منها بطريقة كتابة الدستور

ا منا عىل بناء العراق الفيدرايل والتعددي الديمقراطي التحفظ مازال موجودا حرًص  فيه، وهذا

حكاما ،  حكم املؤسسات وسيادة القانون بحيث خيضع اجلميع لهالذي جيب أن يقوم عىل

إال إن ارتفاع  ،األشخاصلقطع دابر الفساد وتقديم مصلحة العراق عىل مصالح ، وحمكومني

ليس من أجل بناء هذه  -و واضح وكام ه - طرافلتعديل الدستور من بعض األ صواتاأل

العودة للحكم املركزي والرتاجع عن كثري من إنام الغاية منه و ،سس اجلديدة سالفة الذكراأل

ن موقف إ ؛راقية املدنية ونظام احلكم فيهااملبادئ اجلوهرية التي متس صميم شكل الدولة الع

وهم ال ينكرون ، قلة من التعديالت الدستورية واضحوالشخصيات املست حزابالعديد من األ

ء الديمقراطية ومؤسسات الدولة بعض التعديالت عىل الدستور بام يعزز بنا إجراءرضورة 

رشيطة أن جتري هذه التعديالت وفقا ، االحتادية القائمة عىل مشاركة اجلميع يف السلطة والثروات

 الدستور.التي حددها  اتجراءلإل

 ،وال يتسع املجال لرشحها يف هذه السطور ،حول الدستور كثري من املشكالت أثريتولقد  

وقد نال الدستور يف االستفتاء العام نسبة ، (يكالت الدستور العراقذكرنا بعضها يف كتابنا )مش إذ

كام رفض نصوصه ، 2005العراقيني يف استفتاء جرى يف العراق عام  أصوات% من  78من  أكثر

العديد من الشخصيات السياسية وعدد من اخلرباء الدستوريني والقانونيني  تكثريون بينام ناد

 ،من الدستور 142عال تشكيل جلنة طبقا لنص املادة وقد جرى ف ،بتعديل بعض نصوصه

ووضعت مقرتحات لتعديل بعض النصوص الواردة يف الدستور ولكن بسبب اخلالفات بني 

 . اآلنتغيري يف نصوص الدستور حتى  أيالسياسية مل حيصل  حزاباأل

 القوانني العراقية إصالحرضورة  -ثانيا 

ما يسمى  أواجلمود، املرونة وعامل  يان، عنرصأساسن القانونية للدول يظهر عامال نظمةيف األ

بينهام ألن غاية وجود القانون حتقيق املساواة  يكون هناك تفاعل أنالطبيعي  والثبات، ومنبالتغيري 
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 ومنصفاً  يكون عادالً  أنن احلكم من القضاء جيب إوهلذا ف ،)العدالة( واإلنصاف )العدل(

ع اليشء يف غري موضعه اوزة احلد ألن الظلم يعني وضوجم ،وبخالفه يتحقق الظلم أي اجلور

 حمكوما بنص قانوين جامد ىل ذلك ولكن قد يكون القايضإن القضاء ال جينح أغري  ،املختص به

، وهذا خارج سلطة القايض ألنه ليس مرشعا للقانون ،و احلذفأو التغيري أىل التعديل إحيتاج 

 ،الترشيعية والسلطة القضائية يف حتقيق العدل والعدالة التفاعل بني السلطة أمهيةوهذا دليل عىل 

ن يتضمن عبارات أوالنص القانوين جيب  ،السلم وال االستقرار وال الثباتيتحقق  ام الدوهنمن و

و أله فال جيمد  األوكسجنيبحيث يدخل  ،عامة مرنة وجمردة مثل أي غصن من غصون الشجرة

، نوين بعبارات عامة مثل عبارة مبدأ حسن النيةونحن نقصد بذلك تطعيم النص القايتكرس، 

الظروف ، النظام العام واآلداب العامة، املصلحة العامة، العدل، العدالة، الوظيفة االجتامعية

  وغريها.مصلحة املجتمع ، القوة القاهرة، معيار الشخص املعتاد، الطارئة

الثبات  أوعامل اجلمود  ن وجود هذه العبارات يف النصوص ليست كافية لتجنبإومع ذلك ف

 ة الترشيعية يف كثري من الدولعىل السلط أوجبتيف النص القانوين ألن تطورات احلياة الرسيعة 

 هدافاألوحيقق  ،بام يلبي حاجات الدولة واملجتمع هاوتطويرحتديث النصوص القانونية 

عامل الزمن وبفعل -لعديد من النصوص القانونية ية التي تسعى هلا الدولة ألن اساساأل

فاحلياة ، نة احلياةوالتطوير وهذه ُس  صالحاإل أوالتعديل  أو لغاءاإل إىل إماحتتاج  -واملتغريات

تستمر  أنليس من املعقول وال املقبول  ،تساير هذه احلركة أنتتحرك والنصوص جامدة مما يوجب 

 واآلخرراجعة بني احلني دون ممن  –الحتادي بام فيها كردستان يف كل العراق ا-القوانني العراقية 

ليست مرنة وصارت جامدة  أوفالعديد منها مل تعد صاحلة ، للكثري من النصوص القانونية النافذة

وألن كثريا من القوانني جاءت موروثة من نظام دكتاتوري سابق رشع  ،أوالً بسبب عامل الزمن 

وضع حمدد ال حيقق املساواة وبقيت حمصورة يف  ،هأهدافوفلسفته و ،القوانني بام يتناسب ومصاحله

 9وال ينسجم مع التغريات التي حصلت يف العراق منذ زوال النظام السابق يف  ،اإلنصافوال 

 .2003نيسان من عام 

التجارب الترشيعية للدول  إىلومل نتطرق  ،هذا البحث حمصور بالنظام القانوين العراقي إن

القانونية  أومل اجلمود للنصوص الدستورية فالكثري من الدول ال تعاين من مشكالت عا خرىاأل

احلاكمة واملحكومة ومن يف احلكم  طرافواالنسجام بني األ ،السياسية أنظمتهابسبب طبيعة 
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والتعديل واالستجابة للتغيريات والتطورات مما جيعل من  صالحولسهولة اإل ،واملعارضة

حتى بعض  أو ،األوربيةلقانونية للدول ا نظمةالصعوبة املقارنة بني النظام القانوين العراقي واأل

 1804ن القانون املدين الفرنيس الذي وضع يف فرنسا عام إوعىل سبيل املثال ف؛ العربيةالدول 

هو القانون املدين النافذ املفعول منذ ذلك  (Code Civil 1804) (قانون نابليون) ـوسمي ب

نية العربية ومنها القانون املدين العراقي رقم تأثرت به العديد من القوانني املدو ،اآلنالتاريخ حتى 

جرت وجتري عليه  وإناملكنه مل يبق كام هو  1949والقانون املدين املرصي لعام  1951لسنة  40

وكذا احلال يف النظام ، التعديالت بام ينسجم مع التطورات يف املجتمع الفرنيس فلم يلحقه مجود

وتواكب  ،تطلبه املستجداتتالتي تستجيب ملا  ،رىخاأل األوربيةالقانوين السويدي والدول 

لذلك سوف نبني باختصار نموذجا من بعض ، ديدة وتنظمها ملنع مجود النصوصاجل األوضاع

القوانني العراقية بالنسبة لعامل اجلمود الذي يتطلب جهودا من متخصصني يف علم القانون 

كام سنعرض مقرتحا  ،صلت يف العراقالنظام القانوين بام ينسجم مع التطورات التي ح صالحإل

ن شكل الدولة العراقية كان إالسيام و ،لتحقيق عامل التحديث والتطوير للنظام القانوين العراقي

ة حيكمها نظام رئايس دكتاتوري وحتول بعد عام يمركزدولة بسيطة و -القانون الدويل  يف علم -

هوري نيايب )برملاين( ديمقراطي )املادة مج ي احتادية قائمة عىل نظام حكمأدولة مركبة  إىل 2003

( ومؤسسات دستورية تفصل 6اول السلمي للسلطة )املادة رقم ( ويقوم عىل التدمن الدستور 1

صدارها إني مىض عىل ن بعض هذه القوانإالسيام و، بني السلطات الترشيعية والقضائية والتنفيذية

 .عرشات السنني

 نامذج من عامل اجلمود

الثبات يف النصوص القانونية للقوانني العراقية يف هذا  أوكل عوامل اجلمود  ىلإلن نتطرق 

 أمهيةمر الذي يبني األ، صالحنام سنعرض البعض من النامذج التي تستوجب اإلإو ،البحث املوجز

 ،و ميتا بسبب رسعة تطور احلياة ومتغرياهتاأن يبقى النص جامدا وعاجزا أذ ال يمكن إ، املوضوع

مثلة غة القانونية حيث ال جيوز رضب األن بعض املواد القانونية تفتقد لفن الصياإعن  هذا فضال

 222 واملادة 117/2مثال املواد  )انظريف صياغة النصوص كام جاء يف القانون املدين العراقي 

 (.227و 226و 225و 223واملادة 
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 املعدل 1951لسنة  40. القانون املدين العراقي رقم 1

 القانون املدين العراقي ن هناك عرشات النصوص القانونية يفإ، ول وبكل تأكيدنستطيع الق

لتناسق ان يتحقق فيه )أوبات ملحا  ،عاماً  70كثر من أفقد مر عىل صدوره  صالحىل اإلإحتتاج 

حتت  ( وقد كتبنا مالحظات كثرية ويف بحث مستقل سينرش الحقاالداخيل والتوافق اخلارجي

( ألن القانون لتناسق الداخيل والتوافق اخلارجيا-لقانون املدين العراقيحظات يف امالعنوان )

ثم توقفت اجلهود  1936عام  أخرىعقبتها جلنة أ 1933بدأت جذور كتابته منذ عام  املذكور

من الكبري عبد الرزاق السنهوري مع عدد  ستاذتشكلت اللجنة برئاسة األ إذ 1943حتى عام 

ي والقوانني سالممتكنوا من حتقيق التالقح بني قواعد الفقه اإل ،ساتذة القانون من العراقينيأ

 خطر التجارب يف تاريخ التقنني احلديث.أهنا من أ من رغمعىل الوهي جتربة ناجحة  ،الغربية

( الذي ثبات االلتزامإه من نصوص )ن تشتت قواعد القانون املدين ومنها خلوّ إومع ذلك ف

، قواعد القانون يلزم تداركه اسق بني املصادر التي استقيت منهفصل بقانون مستقل وانتفاء التنا

ن القانون املدين أحبيسة للفكر القديم الذي اعترب  لكنها ظلت ،ة ذلكاألخريوقد حاولت اللجنة 

ىل توسيع رقعة التنظيم القانوين إالية بينام تتجه النظرة احلديثة ال دستورا للمعامالت املإليس 

ألن القانون املدين يرتب للمعتدى  ،نساننصوص محاية الكيان اجلسدي لإل أيضاً لقواعده ليشمل 

 .رضار جسدية ومالية ومعنويةأيه حقا يف التعويض عام يصيبه من عل

، بحكم ما حييط بكيانه من قدسية بعيدا عن الدخول يف جمال الدائرة املالية نسانذا كان اإلإو

ىل كرس إانتهى التطور الفقهي والترشيعي  رة القديمة حيثال يف النظإوجودا ن هذا املبدأ مل يعد مإف

 عضاءوعصمة بدنه السيام يف جمال نقل وغرس األ نسانجاز املساس بكيان اإلأعامل اجلمود و

( والعمليات اجلراحية DNA)البرشية والتلقيح الصناعي واالستنساخ البرشي وحتليل الدم و 

 . ريهاامن الصحة العامة وغالتلقيحات الطبية لضو

يف القانون  يمنع من املساس به وتنظيم حاالتهن مبدأ التكامل اجلسدي ال أونحن نقصد بذلك 

املدين ويمكن تنظيم العقد الطبي واملسؤولية الطبية فيه من أجل حتقيق التوافق اخلارجي وحتقيق 

مكن فصل ذ ال يإ ،املرونة ومواكبة التطورات العلمية احلديثة يف علم البيولوجي وعلم الطب

القانون عن هذه العلوم وغريها هذا فضال عن رضورة التوافق اخلارجي للنصوص مع ثورة 
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ومنها مثال املعامالت املالية عرب االنرتنيت واملشكالت الناشئة  ،املعلومات والتكنولوجيا احلديثة

 عنها.

 املعدل 1959لسنة  188الشخصية رقم  حوالاأل. قانون 2

 إنغري ، دةيعدوقد جرى تعديله مرات  1959عام  خصية العراقيالش حوالصدر قانون األ

ية نسانالتي تتناقض مع القيمة اإل ،حقوق املرأة املهدورة يف القانون إىلهذه التعديالت مل تلتفت 

العاملي  عالنوذلك ألن فيه الكثري من النصوص التي تتناقض مع اإل ،هلا ومع دورها يف احلياة

واعد الدستورية فضال عن تعارضها مع االتفاقيات الدولية اخلاصة التي ومع الق ،نسانحلقوق اإل

وإذا كان من الصعب  ،ني اجلنسني السيام اتفاقية سيداوصادق عليها العراق يف منع التمييز ب

إال إننا يمكن  ،الشخصية سالف الذكر حوالالتعرض جلميع هذه احلقوق املهدورة يف قانون األ

ملني تعديلها بام ينسجم مع املجتمع العراقي رشيطة احرتام العامل آ ري إىل البعض منهاأن نش

 ،الدولية واالتفاقيات ذات الصلة حتقيق التوافق بني نصوص القانون مع املعايري أياخلارجي 

والتي هتدر حقوق املرأة هو موضوع  ،ولعل من أهم النصوص التي وردت يف القانون املذكور

فالزواج ، النشوز أحكاموكذلك النصوص املتعلقة ب ،يد الزوجتعدد الزوجات وحرص الطالق ب

ما يسمى بيت الطاعة  أحكاموكذلك ،  ال اإلكراهنساينيقوم عىل الرتايض يف العيش والتفاهم اإل

وكذلك ما يتعلق بنفقة الزوجة إذا  ،والبيت الرشعي للمرأة لتلك التي ترفض استمرار الزوجية

إذا امتنعت عن السفر مع  أوإذا حبست عن جريمة أو دين  أوج ذن الزوإية بال تركت بيت الزوج

إذ  ،وموضوع النشوز الذي هيدر كرامة املرأة وغريها من النصوص ،دون عذر رشعيمن زوجها 

 جيب حتقيق املساواة بني الطرفني يف احلقوق والواجبات واحرتام املعايري الدولية.

ب حتقيق مبدأ املساواة بني البرش وعدم جواز ي والقانوين يوجخالق واألنساينالواجب اإل إن

املذهب ألن الناس سواسية وهو ما  أوالدين  أوالقومية  أواللون  أوالتمييز بينهم بسبب اجلنس 

العراقيون متساوون أمام القانون دون )) :التي جاء فيها 14راقي يف املادة الدستور الع إليهذهب 

صل أو اللون أو الدين أو املذهب أو املعتقد أو الرأي أو األ عرق أو القوميةمتييز بسبب اجلنس أو ال

 .املعدل 1969لسنة  111. قانون العقوبات رقم 3 .((أو الوضع االقتصادي أو االجتامعي

التغيري  إىلهناك العديد من النصوص القانونية يف قانون العقوبات العراقي حتتاج  أنالحظنا 

جرائم جديدة ظهرت  إنهذا فضال عن  ،ناه سابقاً الذي بيّ  اتهذ لسببالصياغة ل إعادة أواحلذف  أو
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والفساد املايل  رهابومن ذلك مثال اجلرائم االلكرتونية وجرائم اإل ،مل تكن معروفة سابقا

وهذا ما  ،واجلرائم االقتصادية وغريها من اجلرائم التي مل ينص عليها قانون العقوبات داريواإل

قوانني خاصة منفردة بينام جيب توحيد النصوص العقابية يف قانون  رإصدا إىلدفع املرشع العراقي 

يتحقق فيه التوافق اخلارجي  أيوينسجم مع املعايري الدولية  ،موحد يتحقق فيه التناسق الداخيل

: ذات الصلة بالقانون املذكور وهي بعض املالحظات املهمة إىل اإلشارةوهنا البد من  ،كذلك

 اإلبادةوجرائم  رهابعدا جرائم اإلبة اإلعدام يف قانون العقوبات )والنظر بعق إعادةرضورة 

 ،وليس للثأر واالنتقام صالحتكون لإل أن( وبفلسفة العقوبة التي جيب يةنسانواجلرائم ضد اإل

جياد النصوص القانونية التي تعالج موضوع جريمة الزنا والقتل بدافع الرشف حيث إالبد من 

النصوص املتعلقة  إلغاء • .ني الرجل واملرأة وهذا غري مقبولقانونية بيوجد تفاوت يف احلامية ال

ذا وقع إجريمة ال ن قانون العقوبات العراقي ما ييل: ))م 41بتأديب الزوجة فقد جاء يف املادة 

أن التأديب من الزوج للزوجة  أساسعىل .(( …تأديب الزوج زوجته  --/1الفعل استعامال للحق 

ر قانونا للزوج فقط دون الزوجة وله أن يرضهبا كجزء من التأديب وهيجرها هو استعامل حلق مقر

النظر بجميع  إعادةية وهذا يوجب نسانواآلدمية والقيم اإل نسانوهو ما يتناىف وحقوق اإل ،كذلك

ألهنا جعلت وسيلة الرضب طريقة للتأديب تتناىف مع مبادئ  ،الفقرات الواردة يف املادة املذكورة

بالكيان اجلسدي  ومساسفالرضب جريمة ألنه سوء معاملة   .نساناإلحقوق علم النفس و

ان و يستحق الفاعل وال جيوز اللجوء إىل هذه الوسيلة من أي طرف وألي سبب ك نسانلإل

النظر يف قانون العقوبات نذكر منها  إعادة إىلالتي حتتاج  خرىومن املواد األ ،ذلك ىلالعقاب ع

و  20املادتان و - .املتعلقة باالختصاص الشخيص 10دة املا - :ما ييل عىل سبيل املثال ال احلرص

م السياسية باجلرائم من حيث طبيعتها ويف التمييز بني اجلرائم العادية واجلرائ تاناملتعلق 21

العديد من  -• .التي جرى تعديلها مرات متعددة 200املادة  - .وتصنيف اجلرائم املخلة بالرشف

ىل مقدار الغرامة املالية التي مل تعد تتناسب مع الوقت احلارض بسبب التغيري املواد التي تنص ع

ولألسف ما تزال العديد من قرارات جملس قيادة الثورة املنحل  للنقود،احلاصل يف القيمة الرشائية 

البديل رغم  إىلحتتاج  أخرىوهي موروثة عن النظام السابق مع قوانني عديدة  ،اآلننافذة حتى 

 .اآلنعاما عىل سقوط النظام الدكتاتوري وليس من املقبول العمل هبا حتى  18من  كثرأمرور 
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ن البداية التي يمكن الرشوع هبا تتمثل بتشكيل جلنة حتضريية من عدد حمدد من قضاة املحكمة إ

يف املنايف  أواجلامعات املتخصصني ومن خرباء القانون املعروفني يف العراق  وأساتذةاالحتادية 

ختصص ميزانية  أنوضع خطة العمل يف تشكيل اللجان عىل  أونقابة املحامني لرسم  رشاكوبإ

ومن ثم  ،ة زمنية حمددة من خالل رسم خارطة طريق هلذا اجلهدمدسس للرصف املايل وأخاصة و

ووفقا ملا نص  ،للسلطة الترشيعية أي جملس النواب اإلحالةتقدم املشاريع ملجلس الوزراء هبدف 

مرشوعات القوانني تقدم من ييل: )) التي جاء فيها ما أوال /60تور العراقي يف املادة عليه الدس

وال التي جاء فيها ما ييل: ))خيتص جملس النواب أ /61ء(( واملادة رئيس اجلمهورية وجملس الوزرا

 ((.ترشيع القوانني االحتادية - أوال: بام ييل

 

  



 2005ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| التعديالت المقترحة في لجان تعديل دستور 100

 

(6) 

 قليمإشكالية املركز واإل

 *عمر حسن الدكتور شورش

يف البداية الشكر اجلزيل إىل مؤسسة بحر العلوم اخلريية ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ومعهد العلمني للدراسات العليا يف النجف األرشف والقائمني عىل هذا املؤمتر العلمي الذي نحن 

عىل سطح  زماتر األوتظه، كثرية ويومية أزماتيمر بلدنا ب إذ، بأشد احلاجة إليه يف الوقت احلارض

ن رفوف أسيام ، واملحافظات قاليموكذلك بني احلكومة االحتادية واأل، احلكومة االحتادية نفسها

واحلكومة  قليموبني اإل، بني املحافظات واحلكومة االحتادية ىاالحتادية يوجد فيها دعاو املحكمة

 هذا املؤمتر يف وقت جيد.جاء لذلك ، االحتادية

( تقرر أن جملس النواب عند تشكيله 142نَّ املادة )إ إذ أزماتالدستورية مرت بإنَّ التعديالت  

ولكن ، أشهر 6أشهر وتقدم التعديالت خالل  4وفق هذا الدستور جيب أن تشكل جلنة خالل عىل 

م ُشكلت جلان خمتصة لتعديل 2019وبعد مفاوضات ترشين عام ، اأعامهلهذه اللجنة مل تنفذ 

هذه اللجان مل  أعامللكن ، واب ورئاسة اجلمهورية ورئاسة جملس الوزراءالدستور يف جملس الن

فنحن يف أزمة تطبيق ، (التعديالت الدستورية أزمة)عنوان املؤمتر  أؤيدلذلك أنا ، أيضاً لنتيجة  تؤدِ 

، بوجود ختالف فيه من العربة ليست بوجود الدستور سواء كانت نصوصه جيدة أإ إذ، الدستور

وكذلك ، امل فيها خلل ونواقص لكن العربة يف جودة الدستور ويف احرتامه وتطبيقهفكل دساتري الع

 طرافللمكونات أو لأل االنتقائيولكن التعامل ، وجود الثغرات يف هذا الدستورال ننكر 

من املحكمة  اً النص الواضح تفسري يفنطلب  إذ، عدة أزماتالسياسية مع هذا الدستور خلق 

 اً يف مورد النص فهناك نصوص واضحة ونطلب من املحكمة أن تعطي تفسريال اجتهاد ، االحتادية

حتى بعد  مثلام حصل يف الكثري من النصوص مثال الكتلة األكرب عدداً ، آخر للتعامل مع هذا النص

طلبوا ثانية وثالثة ورابعة من املحكمة االحتادية لإلدالء  طرافاأل ،توضيح املحكمة االحتادية

وكان رأي املحكمة االحتادية مستقرًا عىل هذا املفهوم حول الكتلة األكرب ، كرببمفهوم الكتلة األ

                                                           
نية، عضو جلنة التعديالت الدستورية يف كلية القانون/ جامعة السليام-أستاذ القانون الدستوري  *

 .رئاسة اجلمهورية
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لتصبح الكتلة التي ُتشكل  األخريحتى تم تعديلها يف القرار ، بأهنا التي ُتشكل داخل جملس النواب

 حتى بعد انتخاب رئيس اجلمهورية.

 مالنظام الفيدرايل أ مملاين أكانت متعلقة بالنظام الربية يف هذا الدستور سواء ساساملبادئ األ

وهي األسس الرئيسية لتفسري الديمقراطية هلذا البلد املتكون من املكونات ، النظام الالمركزي

دون اإليامن بوجود اآلخر ال يمكن و دون اإليامن بالديمقراطيةفدون العيش املشرتك و، املختلفة

لذلك هناك ثغرات ، ر تطبيقًا سليامً وال يمكن أن نطبق الدستو ،أن نعيش يف هذا البلد سعداء

لكن أشري إىل بعض ، وهي عدم التوازن بني الربملان والسلطة التنفيذية ،موجودة يف النظام الربملاين

الفيدرالية هلا تاريخ حتى قبل سقوط النظام أن اعتقد ، املعوقات من حيث النظام الفيدرايل

تقرير بدستان ترجع لثامنينيات هذا القرن ترتبط كر إقليمهناك أدبيات يف  إذ إن، السيايس السابق

وكذلك مقررات مؤمترات املعارضة العراقية ، صري والفيدرالية حلل املشكلة الكردية يف العراقامل

لكن موقف الدستور عندما أقر بالفيدرالية أقرها ، قبل سقوط النظام أقرت بالفيدرالية للعراق

لدينا ال نزال  يف العراقنحن ف، الزمة للنظام الفيدرايلفلم يتم حتديد األسس الرئيسة ال، بخجل

وبعد سقوط النظام صدر قانون ، م1992كردستان املوجود واقعًا منذ عام  إقليمواحد وهو  إقليم

 أخرى أقاليملكن أسس الفيدرالية ووجود ، أقر هبذا الواقع دستورياً  2005الدولة ودستور  إدارة

جديدة بحيث املحاوالت التي كانت  أقاليموالقانوين لتشكيل الطريق الدستوري  من رغمعىل ال

 أقاليمرفضت تلك املحاوالت لتشكيل  قاليماأل إقامةموجودة يف وسط وجنوب العراق حول 

بوحده  قليمألن هذا اإل، واحد إقليموال يمكن هلذه الفيدرالية أن تدوم وتزدهر بوجود ، جديدة

والفيدرالية ، جديدة أقاليمري تعزيز الفيدرالية من خالل فمن الرضو، يزاحم احلكومة الفيدرالية

وهناك دول ، دولة يف العامل تتبنى النظام الفيدرايل 25فهناك أكثر من ، لالنفصالهي ليست نزعة 

ها ءتقرر بقا قليمعىل الرغم من حصول استفتاء فيها مرتني أو ثالث لكن أبناء هذا اإل أقاليمفيها 

 ألهنم استفادوا من بقائهم ضمن هذه الدولة.ضمن الدولة الفيدرالية 

وجملس االحتاد ، متثل يف السلطة املركزية من خالل جملس النواب فقط أقاليمال يمكن تكوين 

جملس االحتاد تم تعطيله دستوريًا ونحن بأشد احلاجة  أنبمعنى ، خصص له الدستور مادة واحدة

أو  اً ال يستطيع أْن يرفض قرار قليمد نواب اإلمن متثيل نفسه مهام كان عد قليمله حتى يتمكن اإل

نَّ األسس الفيدرالية جيب إلذلك ف، يمنع مترير قانون ملجلس النواب إال من خالل املجلس الثاين
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أما إذا كنا غري مؤمنني بتجسيد ، مؤمنني بتجسيد وتعزيز الفيدرالية كناإذا  ،أْن تؤخذ بنظر االعتبار

 فهذا بحٌث آخر. قاليماأل الفيدرالية وغري مؤمنني بحقوق

يمكن  ةإداريواملحافظات وحدة ، هنفس مع املحافظات يف املستوى قاليمإنَّ الدستور وضع األ

 قليملكن اإل، كام قرر الدستور ةداريإنفاذ صالحيات املحافظات من خالل منح الالمركزية اإل

 وحدة سياسية يتمتع بسلطات معينة.

من الدستور أقرت بعجلة حقوق القوميات السياسية  (125املادة )، بالنسبة للمكونات

والثقافية املفرتض من هذه املادة تفّصل يف الدستور حتى تتمكن تلك القوميات أو املكونات 

يف  ميف أربيل أ ميف بغداد أ ممنطقة تواجدهم سواء يف كركوك أ من ممارسة حقوقهم يف خرىاأل

 املوصل.

 تكالومقرتحات ناجحة لتساهم يف حل مش متر بحلوللذلك ندعو أخريا أن خيرج هذا املؤ 

والتي مل تكن موجودة يف الدساتري السابقة  ،قرها هذا الدستورأية التي ساسالبلد وتعزيز املبادئ األ

 .ةداريمثل الديمقراطية والفيدرالية والنظام الربملاين والالمركزية اإل، 2003قبل 
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(7) 

 2005لسنة  الدستور العراقي التعديالت عىل أهم

 *الدكتور حسن كريم الكعبي

ملا كان الدستور يف أّي دولة من الدول ُيعدر انعكاسًا للظروف واألوضاع التي تعيشها الدولة  ❖

وحيث أّن هذه الظروف واألوضاع قابلة ، من الناحية السياسية أو االجتامعية أو االقتصادية

من مسايرة هذا التطور املستمر بتطور مماثل  فال بد، للتغيري بطبيعة احلال وفقًا لقانون التطور

 حكاموإال ابتعدت هذه النصوص والقواعد واأل ،التعديل عليها إجراءمن خالل  يف الدساتري

األمر الذي يكون من شأنه التفكري جديًا بتعديلها ، الدستورية التي تنطوي عليها عن الواقع

 بالطرق غري القانونية كاالنقالب والثورات.

وأّن النظام ، فكرة اجلمود املطلق للدساتري يستحيل حتقيقها من الناحية العمليةوإّن   ❖

يل الدستوري ألّي دولة ال يمكنه الوصول إىل درجة الثبات وعدم القابلية للتغيري أو التعد

بام معناه أن يكون هذا اجلمود نسبيًا ولو تطلب القيام ، الدستور عىل ذلك مهام حرص واضعو

وإّن اهلدف األسمى ، أكثر تشددًا من تلك املتبعة يف تعديل القوانني العادية خاصة اتإجراءب

ها األقوى من بقاء الدستور دون ؤوبقا ،سمو ظروف الواقع والتطبيق اتجراءمن تلك اإل

 تعديل.

ن إإذ ، احلارض واملايض فحسب أساسإّن دستور أّي شعب ال يكتب للحارض فقط أو عىل  ❖

اجات املستقبل بكل اشرتاطاته وحتدياته مع األخذ بعني االعتبار املهم أن يكون ملبيًا حل

 مصالح األجيال القادمة من أبناء الشعب.

 ( من الدستور فإّن:126املادة ) أحكامبناًء عىل  ❖

، جملس النواب أعضاء( 1/5أو خلُمس )، لرئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني -1 " 

 اقرتاح تعديل الدستور.

واحلقوق واحلريات الواردة يف ، األولية الواردة يف الباب ساستعديل املبادئ األ ال جيوز -2

 أعضاءوبناًء عىل موافقة ثلثي ، الّ بعد دورتني انتخابيتني متعاقبتنيإ، الباب الثاين من الدستور

                                                           
 الدورة اخلامسة.-الدورة الرابعة، نائب رئيس الكتلة الصدرية-النائب األول لرئيس جملس النواب *
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خالل سبعة ، ومصادقة رئيس اجلمهورية، وموافقة الشعب باالستفتاء العام، جملس النواب عليه

 .أيام

الّ إ، من هذه املادة "ثانياً "غري املنصوص عليها يف البند  خرىال جيوز تعديل املواد األ  -3

ومصادقة رئيس ، وموافقة الشعب باالستفتاء العام، جملس النواب عليه أعضاءبعد موافقة ثلثي 

 .أيامخالل سبعة ، اجلمهورية

ن ينتقص من صالحيات أمن شأنه ، ّي تعديل عىل مواد الدستورأ إجراءال جيوز   -4

الّ بموافقة إ، التي ال تكون داخلًة ضمن االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية قاليماأل

 عام. يةأغلبوموافقة ، املعني قليمالسلطة الترشيعية يف اإل
ٍ
 سكانه باستفتاء

عليها  أـ ُيعُد التعديل مصادقًا عليه من قبل رئيس اجلمهورية بعد انتهاء املدة املنصوص  -5

 يف حالة عدم تصديقه.، من هذه املادة "ثالثًا  "و  "ثانيًا  "يف البند 

 ."من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية، ب ـ ُيعُد التعديل نافذاً 

 ( من الدستور فإّنه: 142املادة ) أحكاموبناًء عىل  ❖

الرئيسة يف ه تكون ممثلة للمكونات أعضائيشكل جملس النواب يف بداية عمله جلنة من  -1 "

، شهرأ أربعةخالل مدة ال تتجاوز ، جملس النواب إىلمهمتها تقديم تقرير ، املجتمع العراقي

وحتل اللجنة بعد البت ، جراؤها عىل الدستورإبالتعديالت الرضورية التي يمكن  يتضمن توصية

 يف مقرتحاهتا.

لنواب للتصويت تعرض التعديالت املقرتحة من قبل اللجنة دفعة واحدة عىل جملس ا  -2

 املجلس. أعضاءاملطلقة لعدد  يةغلبعليها وُتعدر مقرة بموافقة األ

تطرح املواد املعدلة من قبل جملس النواب وفقا ملا ورد يف البند )ثانيًا( من هذه املادة عىل   -3

 التعديل يف جمس النواب. إقرارخالل مدة ال تزيد عىل شهرين من تاريخ ، الشعب لالستفتاء عليها

مل يرفضه ثلثا  وإذا، املصوتني يةأغلبناجحًا بموافقة ، يكون االستفتاء عىل املواد املعدلة  -4

 .أكثر أواملصوتني يف ثالث حمافظات 
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حني  إىل، ( املتعلقة بتعديل الدستور126املادة ) أحكاميستثنى ما ورد يف هذه املادة من   -5

 ."يف هذه املادةاالنتهاء من البت يف التعديالت املنصوص عليها 

( من الدستور سبق وأن قام جملس النواب العراقي بتشكيل جلنة من 142 لنص املادة )أعامالً  ❖

املراجعة  إجراءه ممثلة للمكونات الرئيسة يف املجتمع العراقي لغرض أعضائ( عضوًا من 29)

ان رئيس وك، جلنة كتابة الدستور األصيل أعضاء( عضوًا منهم من بني 19وكان )، الدستورية

وبعد عمل استغرق ، جلنة املراجعة الدستورية هو رئيس جلنة كتابة املرشوع األصيل للدستور

وتضمن اقرتاح ، 2007عام  أيارقدمت تقريرها األويل يف  إذا أعامهلاللجنة  أنجزت، سنوات

أصدرت جلنة املراجعة التقرير األويل  2008ويف حزيران عام ، عدد من التعديالت الدستورية

متضمنًا توصيًة بالتعديالت  ثم قدمت اللجنة تقريرها النهائي إىل جملس النواب، النهائي

ومل يناقش جملس النواب ، 2009عىل الدستور يف هناية عام  إجراؤهاالرضورية التي يمكن 

التي انطوت عىل التعديالت املقرتحة عىل  ،تقرير اللجنة ومل يبت يف التوصية املقدمة منها

 ومل ُيطرح لالستفتاء.، ورنصوص الدست

سبق وأن قام جملس النواب وخالل الدورة النيابية الرابعة بتشكيل جلنة مؤقتة من املجلس  ❖

عىل أن  ،( من الدستور142مقرتحات التعديالت عىل الدستور استنادًا للامدة ) إجراءلغرض 

عقدت اللجنة  وقد، ة ال تتجاوز أربعة أشهرمدنة تقريرها ملجلس النواب خالل تقدم اللج

إالّ أن حل جملس النواب ، ( اجتامعًا تضمنت االتفاق عىل عدد من التعديالت الدستورية20)

 ا.عامهلاللجنة أل إكاملقد حال دون 

( 2017احتادية//54) املحكمة االحتادية العليا قرارها التفسريي املرقم أصدرتسبق وأن  ❖

دى التدقيق واملداولة من املحكمة الذي ذهبت فيه إىل أنه ))ول 21/5/2017املؤرخ يف 

( 142وجد أّن املادة )، ( من الدستور142( و )126االحتادية وبعد استقراء مضامني املادتني )

عت لظروف تستدعي تأمني مصلحة مكونات الشعب الرئيسة يف املجتمع  من الدستور رُشّ

املرسومة  واخلطوات اتجراءوذلك من خالل تعديل نصوص الدستور ومن اإل ،العراقي

( من الدستور 126الواردة يف املادة ) اتجراءالتي ختتلف يف بعض مفاصلها عن اإل ،فيها

وقد أوردت الفقرة )خامسًا( منها ونصها ، مراعاة ً لالعتبارات التي رّشعت من أجل حتقيقها

حني  إىل، ( املتعلقة بتعديل الدستور126)املادة ) أحكاماآليت )يستثنى مما ورد يف هذه املادة من 
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ّن هذا االستثناء الذي إوص عليها يف هذه املادة((. لذا فاالنتهاء من البت يف التعديالت املنص

 أحكام( يف فقرهتا )اخلامسة( يشكل رشطًا ما مل يتحقق فال يمكن تطبيق 142أوردته املادة )

ًا عىل ما وتأسيس ،( من الدستور وأن احلكم الدستوري يلزم بمراعاة ذلك الرشط126املادة )

( من الدستور عند تقديم 126املادة ) أحكامجتد املحكمة االحتادية العليا أن تطبيق ، تقدم

مقرتح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ال يكون إالّ بعد البت يف التعديالت التي أوصت 

ملرسومة هبذه ا اتجراء( ووفق اإل142هبا اللجنة املنصوص عليها يف الفقرة )أوالً( من املادة )

 املادة((.

نذهب إىل القول بعكس ذلك ودليلنا ما ، ومع كبري احرتامنا لقضاء املحكمة االحتادية العليا ❖

( من الدستور ُيعّد حكاًم استثنائيًا من 142إن احلكم الذي أورده البند اخلامس من املادة ) ييل:

إذ ، ن التعديالت الدستورية( منه بشأ126األصل العام الذي أورده الدستور يف نص املادة )

الدستورية أن ّن األصل العام هو جواز التعديل الدستوري؛ ذلك ألّن األصل يف القاعدة إ

ونظرًا ألّنه ال ، ألهّنا تعبري عن حقيقة سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية ،تكون قابلة للتعديل

فيجب بالتايل أن تأخذ ، لنام توجد حقائق نسبية قابلة للتعديإو، توجد حقائق مطلقة أبدية

عديله يف الوقت القريب أو ما يعني رضورة ت، التغيريات الرضورية مكانًا هلا يف الدستور

املتعلقة بتشكيل اللجنة  حكاموإّن االستثناء ينحرص يف عدم جواز التعديل عىل األ ؛البعيد

تقرير اللجنة وعىل النصوص التي تناوهلا ، املكلفة بتقديم مقرتحات التعديل الدستوري

يف أبعد مدًى يمكن أن يصل له ذلك االستثناء  -( من الدستور142املشكلة بموجب املادة )

بدليل ، -يف حال التسليم بكون ذلك ال يكون حتمياًل للنص بأكثر مما حتتمله عباراته وألفاظه

ضمنته املادة وإّن ما ت، ما ورد يف صدر البند اخلامس من عبارة )يستثنى ما ورد يف هذه املادة(

( من الدستور ينحرص يف تشكيل اللجنة ومهامها وتوصياهتا بالتعديل الدستوري 142)

وإّن القاعدة الدستورية والفقهية املعتمدة يف تفسري ، واالستفتاء الشعبي عىل املواد املعدلة

يف  2016احتادية//85ذهبت إليه املحكمة ذاهتا يف قرارها املرقم  وكام –النصوص

وأن االستثناء ال جيوز القياس عليه ، تقيض بعدم جواز التوسع باالستثناء –8/11/2016

العبارات التي ، أيضاً وإّن مما يؤيد ما ذهبنا إليه ، وإن الرضورة تقدر بقدرها، كام هو ثابت

حني االنتهاء من البت يف  إىل( من الدستور )142وردت يف ذيل البند اخلامس من املادة )

ذلك أنه ويف حال انتهاء املجلس من البت يف ، ص عليها يف هذه املادة(التعديالت املنصو
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التعديالت املنصوص عليها يف هذه املادة ينتفي الغرض من وجود االستثناء املنصوص عليه 

تعديل الدستور  اتجراءويصار إىل العودة إىل األصل العام احلاكم إل، يف البند )اخلامس( منها

( من 142وال خوف حينئٍذ إذا جرى تعديل نص املادة )، ( منه126)املنصوص عليه يف املادة 

و إّن التفسري الذي يتالءم مع القواعد ، ( منه126املبينة يف املادة ) اتجراءالدستور وفقًا لإل

واألصول املرعية يقيض بالقول بأن احلظر املوضوعي الذي أورده الدستور يف نص البند 

 حكامالتعديل عىل األ إجراءحرص ويتحدد نطاقه يف عدم جواز ( منه ين142اخلامس من املادة )

باالستناد ملا أورده  ،املتعلقة بتشكيل اللجنة املكلفة بتقديم مقرتحات التعديل الدستوري

وقاعدة ، "ثنى ما ورد يف هذه املادةيست"البند اخلامس من املادة عينها  الدستور ذاته يف صدر

فام ثبت عىل خالف القياس ال جيوز القياس ، القياس عليهعدم جواز التوسع باالستثناء أو 

 غ لالجتهاد يف مورد النص الواضح.ووعدم وجود مس، عليه

، ( منه142أّما بشأن احلظر الزمني الذي أورده الدستور يف نص البند اخلامس من املادة )

ملنصوص عليها يف هذه فيتحدد نطاقه زمنيًا بالفرتة السابقة عىل االنتهاء من البت يف التعديالت ا

بام  –مدار البحث  –النظر يف قرارها  إعادةلذا ندعو حمكمتنا االحتادية العليا املوقرة إىل ، املادة

ر على غيملها ال تحوأن ، ينسجم والقواعد واألصول املتسامل عليها يف تفسري النصوص الدستورية

أو ، سياقهان بها عواء لى االلتؤول إي أو بام، وأال تفرس عباراهتا بام خيرجها عن معناها، هادمقاص

تقديرًا ، أو بمجاوزهتا األغراض املقصودة منها، وعهاضومن بفصلها عواء يهاً لها سوتشبام يعترب 

كاشفة عن  دهي التي تع، والتي ينبغي الوقوف عندها، بأن املعاين التي تدل عليها هذه النصوص

ملقية ، وجهته وغايته من إيرادهاحقيقة  مبينة ،منهاّرع لمشاه دمفصحة عما قص، حقيقة حمتواها

 على ما عناه بها.الضوء 

 الغموض(: -نصوص خالفية يف الدستور )النقص ❖

 النقص/ ❖

ية لغالبية الشعب سالمثانيًا ))يضمن هذا الدستور احلفاظ عىل اهلوية اإل/2املادة  .1

ال بد من وضع التزام ، هلويةمل يبنّي النص كيف يضمن الدستور احلفاظ عىل هذه ا (( ،...العراقي

األفضل استخدام تعبري )تضمن الدولة احلفاظ عىل ، حمدد عىل عاتق الدولة لتحقيق هذا الغرض

 فهي خطوة نحو حتديد املسؤول احلقيقي. (( ،...يةسالماهلوية اإل



 2005ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| التعديالت المقترحة في لجان تعديل دستور 108

 

 األموال( ))تكفل الدولة حرية االنتقال لأليدي العاملة والبضائع ورؤوس 24املادة ) .2

وينظم ذلك بقانون.((. مل يتطرق النص إىل حرية االنتقال إىل ، واملحافظات قاليماقية بني األالعر

 .خرىالدول األ

 ( ))تكفل الدولة وبام ال خيل بالنظام العام واآلداب:38املادة ) .3

  .أوالً. حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل     

 . والنرش عالمواإل عالنثانيًا. حرية الصحافة والطباعة واإل

 ((.ع والتظاهر السلمي وتنظم بقانونثالثًا. حرية االجتام

، بالنظام العام واآلداب اإلخاللمل يتضمن النص يف البندين )أوالً( و )ثانيًا( سوى القيد بعدم 

ويتطلب ، بخالف حرية االجتامع والتظاهر السلمي، دون وجوب تنظيم هذه احلريات بقانون

 تنظيم مجيع هذه احلريات بقانون وبام ال خيل بالنظام العام واآلداب. تعديل النص بام يفيد

( ))ال يكون تقييد ممارسة أي من احلقوق واحلريات الواردة يف هذا الدستور 46املادة ) .4

عىل أال يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر احلق أو احلرية.((. ، بقانون أو بناًء عليه إالأو حتديدها 

أو  أنظمةييد ممارسة احلقوق واحلريات الدستورية أو حتديدها بترشيعات فرعية )النص يسمح بتق

عىل حني ينبغي أن ال يكون ذلك إالّ بقانون تصدره السلطة ، تعليامت( تصدر عن السلطة التنفيذية

 الترشيعية فحسب ال بناًء عىل قانون.

 ( خيتص جملس النواب بام يأيت: ))سادسًا. 61املادة ) .5

جملس  أعضاءاملطلقة لعدد  يةغلبءلة رئيس اجلمهورية بناًء عىل طلٍب مسبب باألأ. مسا

  النواب.

من  إدانتهبعد ، جملس النواب أعضاءاملطلقة لعدد  يةغلبرئيس اجلمهورية باأل إعفاءب. 

 : اآلتيةاحلاالت  إحدىاملحكمة االحتادية العليا يف 

 احلنث يف اليمني الدستورية.  .1

 ستور. انتهاك الد .2
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من  إدانتهمن رغم عىل الربط النص مسألة إعفاء رئيس اجلمهورية و، اخليانة العظمى .3

، جملس النواب أعضاءاملطلقة لعدد  يةغلببصدور قرار من املجلس باأل ،املحكمة االحتادية العليا

 رية. بحكم قضائي بإحدى هذه اجلرائم الكب إدانتهبام معناه بقاء رئيس اجلمهورية بمنصبه رغم 

مل حيدد ، قرارات املحكمة االحتادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة((( ))94املادة ) .6

والنطاق الزمني ، النص األثر القانوين املرتتب عىل حكم املحكمة بعدم دستورية النص الترشيعي

 لتنفيذه.

أوالً. عراقيًا يكون:  أنيشرتط يف املرشح لرئاسة اجلمهورية  68( ))املادة 68املادة ) .7

. ثالثًا. ذا سمعة سنة من عمره األربعني وأتم األهلية. ثانيًا. كامل عراقيني أبوينبالوالدة ومن 

. رابعًا. غري للوطن واإلخالصحسنة وخربة سياسية ومشهودًا له بالنزاهة واالستقامة والعدالة 

لدرايس املطلوب يف املرشح حمكوم بجريمة خملة بالرشف((. جاء النص خالياً من حتديد التحصيل ا

 لرئيس اجلمهورية.

يصادق ويصدر القوانني التي  :اآلتية( ))يتوىل رئيس اجلمهورية الصالحيات 73املادة ) .8

جاء ، وتعد مصادقا عليها بعد ميض مخسة عرش يوما من تاريخ تسلمها((، يسنها جملس النواب

 .املصادقة واإلصدار معاً النص خاليًا من بيان احلكم يف حال امتناع الرئيس عن 

: اآلتيةختتص السلطات االحتادية باالختصاصات احلرصية سابعًا( ))/110املادة ) .9

 ((. مل يتطرق النص للحسابات اخلتامية.وع املوازنة العامة واالستثامريةسابعًا. وضع مرش

 الغموض/ ❖

 (.(وجملس االحتاد تتكون السلطة الترشيعية االحتادية من جملس النواب( ))48املادة ) -.1

 خيتص جملس النواب بام يأيت: ترشيع القوانني االحتادية((.أوالً( ))/61املادة )-

، .. اختصاصاته... وينظم.جملس ترشيعي ُيدعى بـ )جملس االحتاد( إنشاءيتم ( ))65املادة )-

 وكل ما يتعلق به بقانون((.
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وإذا كانت السلطة الترشيعية تتكون  ،فإذا كان جملس النواب خيتص بترشيع القوانني االحتادية

االختصاص  إناطةفهل جيوز ، وكان جملس االحتاد جملسًا ترشيعياً ، من جمليس النواب واالحتاد

 أوالً( من الدستور./61وهل سيكون ذلك القانون متعارضاً مع نص املادة )، الترشيعي له بقانون

: اآلتيةالختصاصات احلرصية ختتص السلطات االحتادية باسابعًا( ))/110املادة ) .2

املوازنة (. مل يبني النص املقصود بـ )واالستثامرية(سابعًا. وضع مرشوع املوازنة العامة 

فهل املقصود هو استقالل املوازنة ، وما اجلدوى من استخدام حرف العطف )و(، االستثامرية(

 بدالً من )وحدهتا(.، ازنات(وبالتايل األخذ بمبدأ )تعدد املو، العامة عن املوازنة االستثامرية

 ثانيًا( ))تنرش حمارض اجللسات بالوسائل التي يراها املجلس مناسبة((./53املادة ) .3

، والً( ))تكون مدة الدورة االنتخابية ملجلس النواب أربع سنوات تقويميةأ/56. املادة )4

 قصود بعبارة )تقويمية(.وتنتهي بنهاية السنة الرابعة((. مل حيدد النص امل، تبدأ بأول جلسة له

املطلقة  يةغلبيتحقق نصاب انعقاد جلسات جملس النواب بحضور األ -( ))أوالً 59املادة ) -

بعد حتقق ، البسيطة يةغلبتتخذ القرارات يف جلسات جملس النواب باأل -ه. ثانيًا أعضائلعدد 

 النصاب ما مل ينـص عىل خالف ذلك((. 

ثلثي  يةأغلبلس النواب من بني املرشحني رئيسًا للجمهورية بأوالً( ))ينتخب جم/70املادة ) -

 (. ه(أعضائعدد 

مل حيدد النص النصاب املطلوب النعقاد جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية وفيام إذا كان يتحقق 

املطلقة لعدد  يةغلبأوالً( من الدستور )بحضور األ/59وفق القاعدة العامة الواردة يف نص املادة )

املطلوبة لتمرير الرتشيح يف جولته  يةغلبموصوفة تتناسب مع األ يةأغلبأنه يتطلب  أم، ه(أعضائ

 األوىل.

انتخابه  إعادةأوالً( ))حتدد والية رئيس اجلمهورية بأربع سنوات وجيوز /72املادة )- . 5

 لوالية ثانية فحسب((.

 -النواب. بلس تنتهي والية رئيس اجلمهورية بانتهاء دورة جم -ثانيًا(( ))أ/72املادة )-

يستمر رئيس اجلمهورية بمامرسة مهامته إىل ما بعد انتهاء انتخابات جملس النواب اجلديد 
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انعقاد  أوليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خالل ثالثني يومًا من تاريخ  أنعىل ، واجتامعه

س جديد يتم انتخاب رئي، يف حالة خلو منصب رئيس اجلمهورية ألي سبب من األسباب -له. ج

إلكامل املدة املتبقية لوالية رئيس اجلمهورية((. ففي الوقت الذي حدد النص الدستوري والية 

عاد ليقرر استمراره بمامرسة ، رئيس اجلمهورية بأربع سنوات تنتهي بانتهاء دورة جملس النواب

لية انتخاب عم إمتاممهامه إىل ما بعد انتهاء انتخابات جملس النواب اجلديد واجتامعه مشرتطًا 

( يومًا من تاريخ أول انعقاد للمجلس دون أن يبني األثر املرتتب عىل 30الرئيس اجلديد خالل )

كام أن النص مل يبني املقصود بعبارة )خلو ، هبذا االلتزام الدستوري خالل املدة املحددة اإليفاءعدم 

 املنصب(.

عددا بتشكيل  األكثرالنيابية  أوالً( ))يكلف رئيس اجلمهورية مرشح الكتلة/76املادة ) -6

. مل حيدد النص ((من تاريخ انتخاب رئيس اجلمهورية جملس الوزراء خالل مخسة عرش يوما

أم ، صواتوفيام إذا كانت تعني الكتلة الفائزة بأكثر عدد من األ، األكثر عددًا(املقصود بعبارة )

 قة عليها وأداء اليمني الدستورية.عن نتائج االنتخابات واملصاد عالنالكتلة التي تتشكل بعد اإل

ثالثًا( ))يكلف رئيس اجلمهورية مرشحا جديدا لرئاسة جملس الوزراء خالل /76املادة ) -7

رئيس جملس الوزراء املكلف يف تشكيل الوزارة خالل املدة املنصوص  إخفاقمخسة عرش يوما عند 

إذا كان املرشح اجلديد الذي جيري تكليفه  ((. مل حيدد النص فياممن هذه املادة "ثانيا"يف البند  عليها

 أم جيوز من غريها. هانفسمن قبل رئيس اجلمهورية من الكتلة النيابية األكثر عددًا 

، واملفوضية العليا املستقلة لالنتخابات نسان( ))تعد املفوضية العليا حلقوق اإل102املادة ) -8

 ا بقانون((.أعامهلوتنظم ، وابهيئات مستقلة ختضع لرقابة جملس الن، وهيئة النزاهة

ويرتبط ، مام جملس النوابأ ثانيًا( ))يكون البنك املركزي العراقي مسؤوالً /103املادة )-

 واالتصاالت بمجلس النواب((.  اإلعالمديوان الرقابة املالية وهيئة 

وع ون االرتباطاستخدمت النصوص الدستورية تعابري خمتلفة تثري اللبس يف حتديد جهات      

، مام جملس النواب(أ .. مسؤوالً .)يكون، االرتباط للهيئات املستقلة )ختضع لرقابة جملس النواب(

 واالتصاالت بمجلس النواب(. اإلعالم)ويرتبط ديوان الرقابة املالية وهيئة 
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عراق وضامن طيط السياسات املتعلقة بمصادر املياه من خارج الختثامنًا( ))/110املادة ) -9

((. إّن ةالدولي واألعرافتوزيعها العادل داخل العراق. وفقا للقوانني ق املياه ومناسيب تدف

 التوزيع العادل للمياه داخل البلد يكون وفقًا لقوانينه ال وفق القوانني واألعراف الدولية.

يف ، قليمتعديل تطبيق القانون االحتادي يف اإل قليمثانيًا( ))حيق لسلطة اإل/121املادة ) -10

بخصوص مسألٍة ال تدخل  قليموجود تناقض أو تعارض بني القانون االحتادي وقانون اإلحالة 

 يف االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية((. 

وفيام إذا كان ذلك التعديل ، مل يبني النص املقصود بعبارة )تعديل تطبيق القانون االحتادي(-

  .كرارباإلضافة إىل الت، لغاءواإليصل إىل مرحلة التعليق 

 ،( بشكل متباين يثري اللبس يف حتديد املعنى املقصوديةغلباألوردت العبارات اخلاصة بـ) .11

 يةغلبحيانًا بصيغة )باألأإذ ورد ، املجلس أم احلارضين منهم أعضاءعدد  يةأغلبوفيام إذا كان هو 

، البسيطة( يةغلببصيغة )باأل أخرى أحيانعىل حني وردت يف ، املجلس( أعضاءاملطلقة لعدد 

 املطلقة(. يةغلبحيانًا )باألأو

 حكامما مل تلغ أو تعدل وفقا أل، ( ))تبقى الترشيعات النافذة معموال هبا130املادة )-. 12

 هذا الدستور((.

وُيعد باطاًل كل نص يرد ، ثانيًا( ))ال جيوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور/13املادة )-

 انوين آخــر يتعارض معه((.نص قــ أيأو  قاليميف دساتري األ

( من الدستور بقاء الترشيعات النافذة 130يف الوقت الذي يقرر النص الدستوري يف املادة )

ثانيًا( منه ليقرر بطالن النصوص /13جاء نص املادة )، أو تعديله إلغاؤهمعموالً به ما مل يتم 

الدستور أم حيتاج إىل أن تقرر جهة بحكم  اً فهل تقرير هذا البطالن يكون تلقائي، املخالفة للدستور

 خمتصة كاملحكمة االحتادية العليا.
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(8) 

 2005املالحظات عىل الدستور العراقي لسنة  أهم

 *احلكيم العزيز عبد حمسن الدكتور

 

 دستورية؟ما الذي حيتاجه العراق من تعديالت 

يقتيض ، ذا نحتاج.حتى نحدد ما2005الدستور االحتادي النافذ لسنة  إقرار سؤال يطرح منذ

 :اآليت إىل اإلشارةاحلال 

 قر الدستور االحتاديأماذا -والأ

 نياحتياجات الشعب والدولة العراقيَ  ما هي-ثانيا

 ما الذي سكت عنه الدستور جمربا-ثالثا

 الذي وضعه الدستور من مواد وعالجات للعراق ما-رابعا

 ما هي التعديالت التي نقرتحها -خامسا

 فرضية:السابقة سننطلق من  لتناول املوضوعات

ن يستعيد جمده بعزم أب إرادةي له إقليموفاعل ، مستقل، ن ببناء عراق قويونحن متمسك

باستعادة التاريخ  إرادتهحتى يبقى التاريخ حيسب للجيل الراهن ، مواطنيه وقواه السياسية احلالية

 ي.قليمواحلضارة والعمق السيايس واإل

 ماذا اقر الدستور-أوالً 

 الدستور: اقر

 حملية وإدارات، ةإداريوال مركزية ، أقاليمو، نظام مركب: دولة احتادية .1

                                                           
 قيادي وعضو املكتب السيايس يف تيار احلكمة الوطني  *
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 حكم مجهوري برملاين فدرايل تعددي .2

وال ، محاية كافية ومناسبة للمساواة ولكنه مل يعطِ ، واحلريات العامة نسانحقوق اإل .3

 جتامعية والثقافية.ية يف احلياة السياسية واالقتصادية واالسالمملركزية اهلوية اإل

 نياحتياجات الشعب والدولة العراقي   ما هي-ثانيا

 :اآليتيوضح ، تتبع احتياجات العراق والعراقيني إن

-فيه عىل وجوب وجود دولة فرادجيمع األ، اجتامعي جديد-عقد سيايس إىلالعراق حيتاج -1

 :فرادتعطي لأل أنعىل ، وقادرة، قوية، أمة

استقراره  للمجتمعمهام كانت هوية الفرد ووالءاته وانتامءاته و ، تعطي للفرد األمن، أمن (1

 ه.هدافو قوته و نيأل

 .تعطي تكافؤ فرص لكل العراقيني، رفاهية  (2

 .يف ظل حكم القانون، مساواة  (3

 .مكانة  (4

  .هوية وطنية راسخة (5

 .حضارة متجددة مع احلفاظ عىل الثوابت (6

التي تتنافس عىل ، ن تطبيق التعددية السياسية غري املقيدةال يمك، يف ظل انقسام جمتمعي-2

  .نظام احلكم الربملاين الديمقراطي إدارة

توزيع السلطات وفقا  أي، يف ظل عدم انقسام جمتمعي يمكن تطبيق النظام الفدرايل-3

احلل وعدم جعلها  إىلدفع االختالفات الصغرية  أي، يف ظل التعددية السياسية، للدستور

 .حمليا أويا إقليمموضوعا  جعلها إنام، ا احتادياموضوع

: املحكمة ب تعزيز املؤسسات الساندة للدولةيتطل، سيايس –يف ظل انقسام جمتمعي -4

وجعل العضوية ، وجعلها مؤسسات تتمتع باستقاللية، األمنيةواملؤسسات ، والقضاء، االحتادية
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وجتريم مناسب لكل وجود وانتامء ، هلا فيها ختضع الشرتاطات مناسبة تؤكد عىل عراقية الوالء

 .يتعارض يف تلك املؤسسات مع النهج العراقي وأداء

: جملس االحتاد وجملس النواب ورئيس السلطات أعضاءمن الرضوري عند اختيار -5

ختتلف مدة تويل كل  أن، وغريهم، املحكمة االحتادية أعضاءاجلمهورية ورئيس جملس الوزراء و

وبام يضمن االستمرارية يف ، ال حيدث توافق يف عملية اختيار تلك املناصبحتى ، منهم لواليته

 الدولة. أداء

  ؟ما الذي سكت عنه الدستور-ثالثا

 سكت الدستور عن:

ن حالة النزاع كانت استثنائية وقصرية إو،  بقوا متعايشني لقرون عديدةنيالعراقي إن .1

 .املدة

 .العراق ذو تاريخ حضاري عميق إن .2

 اً ية كانت جزءقليمالبيئة اإل أغلبن إو، اً عاملي اً وسياسي اً حضاري اً العراق كان مركز إن .3

 .من العراق وليس العكس

 .ممكن أمربناء العراق باملوارد املتاحة  إن .4

حيفظ مصالح العراق ، لالستقطاب الدويل يكون العراق مركزا كبرياً  أنيمكن  .5

 ى الكربى.و يوائم بني مصالح القو اإلسرتاتيجية

 ما الذي وضعه الدستور من مواد وعالجات -رابعا

 إىلكان يفرتض االجتاه ، إقليمواملحافظات غري املنتظمة ب قاليماأل املركب:النظام  (1

 .ةدارياإلالالمركزية  أو قاليماأل

جملس  أعضاءبالثلثني من  اجلمهورية )التصويتومنها طريقة اختيار رئيس ، التوافقية (2

 النواب(

 اهليئات املستقلة (3
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عدم تناسبها مع  إىلتشري  أهناالبعض وصفها  إن إال األقلياتمنح الكوتا حلفظ متثيل  (4

 .مبدأ املساواة بني العراقيني

يقيد نظام االنتخابات  أنفاملفروض ، التعددية السياسية غري املقيدة بنظام االنتخابات (5

صول املصوتني من األ أصوات% من 5عىل اقل من التي حصلت  حزابمثال عرب منع األ، التعددية

 .إقليمواملحافظات غري املنتظمة ب قاليميف األ، جملس النواب إىل

 ما هي التعديالت التي نقرتحها -خامسا

 :اآليتيمكن النظر للموضوع عرب 

 املوضوعات التي تستدعي االستمرارية-1

 الفدرالية أ.

 النظام الربملاين ب.

 توزيع السلطات ج.

 اعتامد النظام الديمقراطي .د

 تعدد اجلنسية ه.

 ال يمكن التذرع بقبض السلطة مركزيا، العامل اليوم تغري و.

 النظر فيها إعادةاملوضوعات التي تستدعي -2

ن تتكيف مع قابلة أل، حكومة تعمل يف ظل منظومة مستقرة إىلالعراق بحاجة  أ.

 التحوالت التي يعيشها العامل.

ومنها املادة ، مجود الدستور الضمني إىلتعديل الفقرات التي تشري  إىلالعراق بحاجة  ب.

قادرا عىل التعامل مع  ه: يمكن تعديل الدستور بام جيعلواستبداهلا بنص، من الدستور 126

من رئاستي  إمايقدم طلب التعديل  أنويمكن ، داخليا وخارجيا، التحوالت التي يعيشها العراق

ويقدم ، أدنىجمالس حمافظات كحد  3من ممثيل  أو، استي السلطة الترشيعيةرئ أو، السلطة التنفيذية
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البسيطة لعدد املصوتني  يةغلبالتعديل بعد صياغته ليعرض عىل استفتاء شعبي عام تقبل نتيجته باأل

 عليه.

وقد ال يكون ، املوارد موضوع به ندرة إنمن رغم عىل ال، موازنة الدولة أرهقتلقد  ج.

 .لألجيالمما يستوجب ضامن وجود صندوق ، ل موارد كافيةهنالك باملستقب

وتنظيم احلصول عىل ، متول هبا نفسها اً تفرض رسوم أنواملحافظات  قاليميسمح لأل

ويكون متويلها االحتادي بام ، واملحافظة لعملهم قليماإل أداءوالرسوم التي تساعد عىل  اإليرادات

 عدد السكان الكيل أساسىل التمويل املطلوب ويعطى ع 3 /1ال يزيد عىل 

، بصفة عقود يف املؤسسات احلكومية غري االحتادية فرادواملحافظات بتوظيف األ قاليميسمح لأل ❖

 ال مركزي أوي إقليمم خدمة املستخدمني بقانون تقاعد ظين أنعىل 

لتي والرسوم ا اإليراداتوتعتمد عىل ، يمنع متويل اخلدمات البلدية من موازنة الدولة االحتادية ❖

 .يتم حتصيلها من املخالفات والرضائب واملحال التجارية واملصانع

، وتقاعد العسكريني، : تقاعد املدنينيصناديق أربعةليشمل ، يعاد النظر بصندوق التقاعد العام ❖

له صوأبطريقة استثامر ويعاد النظر ، وتقاعد غري املوظفني، وتقاعد العمل والضامن االجتامعي

السياسية  عاملويرفع منه تقاعد األ، يراداته السنويةإمن  ¼طي الدولة نسبة ن تغأعىل ، املالية

ال يمتد ، اً مؤقت اً مهمة تعد تكليف وأيالسلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية والرئاسات  أعضاء)

 .النفط لصندوق وطني سيادي إيرادات ¼وخيصص ، سنوات( 10كثر من أل

وتنظم ، واعتقاداهتم مأحواهلالشخصية حسب  والحاأليف تنظيم شؤون  أحرار فراداأل د.

 حوالاألوحتال النزاعات يف موضوعات ، حسب اجتهاداهتا حوالاألاملرجعيات الفقهية تلك 

 .املرجعيات الفقهية إىلالشخصية 

، من الدستور االحتادي 110لينسجم مع نص املادة ، يعاد النظر بعدد الوزارات االحتادية .ـه

وفقا لالمركزية ، حمافظة أو إقليممؤسسات مناظرة يف كل  إىل خرىزارات األوحتال صالحيات الو

بقى الوزارات التنفيذية تو، والسلطة التنفيذية، نه ترشيق اجلهاز التنفيذيأوهو ما من ش، ةدارياإل

 االحتادية:

 وزارة اخلارجية ❖
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 وزارة الدفاع ❖

 وزارة الداخلية ❖

 وزارة املالية ❖

 وزارة االتصاالت ❖

 رد املائيةوزارة املوا ❖

 وزارة التخطيط ❖

ويبت ، تعرض عليه مسودة الترشيع، يؤلف مركز استشاري يف داخل السلطة الترشيعية و.

، متها للواقعءومال، النافذة والترشيعاتيف املسودة لبيان مدى انسجامها مع الدستور 

 .إقرارهاالتي يرتتب عىل  واإلشكاليات

مراجعة يف يف كل االختصاصات التي حيتاجها  من املختصني اً يعني املجلس االستشاري عدد

عارة املؤقتة من اجلامعات العراقية يكون التوظيف فيه يعتمد صيغة اإل نأو أ، الترشيعات

 بمكافئات وليس بمرتبات ثابتة.، لتخصصات خمتلفة

عضوية  إىلالسابقني يف السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية االحتادية  عضاءحيال األ

 .تقديم الرأي االستشاري عند احلاجةببام يسمح هلم ، اختياريا، كز االستشارياملر

وقبل ، من مسودة الترشيع التي وافق عليها املجلس االستشاري ةاألخريحتال النسخة 

متها مع النظام ءلبيان مال، جملس شورى الدولة إىل، التصويت عليها من جمليس النواب واالحتاد

رئاسة السلطة  إعالمويتم ، احتاج لذلك إنويصوب ، للدولة داريإلواالدستوري والقانوين 

 الترشيعية باحتياجات الترشيع املناسبة عىل نصوص مشاريع القوانني.

بعد حتقق ، تنيالبسيطة لعدد املصوّ  يةغلبالتصويت داخل جملس النواب يكون باأل ز.

 النصاب

 تعديل هي: إىلاملواد التفصيلية التي حتتاج -3

 ج -أوال/  9املادة تعديل 
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، انتخابات عامة أيالتصويت يف  أو: الرتشح واألمنياجلهازين العسكري  أعضاءيمنع عىل 

 هنائي من العمل إعفاء أوبعد تقديم استقالة  إال، القوى السياسية أواملرشحني  ألحدالدعاية  أو

 (43تعديل املادة )

  :يف أحرارأو مذهب كل دين  أتباع: والً أ

  احلسينية.الشعائر الدينية بام فيها الشعائر  أ ـ ممارسة

 . وينظم ذلك بقانون، وشؤوهنا ومؤسساهتا الدينية األوقاف إدارةب ـ 

 .أماكنهاتكفل الدولة حرية العبادة ومحاية  :ثانياً 

 .األهيلللتنوع املجتمعي واالجتامعي يعد تعرضا للسلم  أوالتعرض حلرية االعتقاد -ثالثا

 (49تعديل املادة )

يمثلون الشعب ، عىل عدد السكان وزع مقاعدهت، مقعد 200: يتكون جملس النواب من والً أ

 .طريق االقرتاع العام الرسي املبارشعن يتم انتخاهبم ، بأكملهالعراقي 

وال يمتلك ، األهليةيكون عراقيًا كامل  أن: يشرتط يف املرشح لعضوية جملس النواب ثانياً 

 .حني العضوية خرىم جتميد جنسيته األيت أن أوجنسية دولة ثانية 

 . بقانون: تنظم رشوط املرشح والناخب وكل ما يتعلق باالنتخاب ثالثاً 

اجلنس  أساسعراقي عىل  ألي: يستهدف قانون االنتخابات عدم منح استثناءات رابعاً 

 .والقومية والقبيلة والديانة واالعتقاد واالنتامء السيايس

الكلية  صوات% من األ5تخاب ضامن صعود من حيصل عىل : يستهدف قانون االنخامساً 

وتوزع ، لدخول عضوية جملس النواب يتأهلحتى ، واملحافظة من الكيانات السياسية قليملإل

والكيانات  حزابوالقوى التي حصلت عىل هذه النسبة واستبعاد األ حزاباملقاعد عىل األ

امن وجود نسبة للمستقلني من مقاعد )ويمكن ض .التي حصلت عىل اقل من هذه النسبة خرىاأل

 ال ختضع هلذا الرشط(، لعضوية جملس النواب االحتادي، املحافظة أو قليماإل
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ه عند االستقالة أو أعضائيقوم جملس النواب بسن قانون يعالج حاالت استبدال : سادسا

 .أو الوفاة اإلقالة

 .آخرصب رسمي عمل أو من وأيجيوز اجلمع بني عضوية جملس النواب  سابعا: ال

 / سادسا/ 61تعديل املادة 

ـ مساءلة رئيس اجلمهورية بناًء عىل طلٍب مسبب باأل  جملس النواب  أعضاءاملطلقة لعدد  يةغلبأ 

 جملس االحتاد أمامب ـ يتم حماكمة رئيس اجلمهورية 

من  إدانتهبعد ، جملس االحتاد أعضاءاملطلقة لعدد  يةغلبرئيس اجلمهورية باأل إعفاءج. 

 : اآلتيةاحلاالت  إحدىملحكمة اجلنائية العليا يف ا

 . ـ احلنث يف اليمني الدستورية 1

 . ـ انتهاك الدستور 2

 .ـ اخليانة العظمى 3

 ي جريمة جنائية مقصودة.أ. 4

  62تعديل املادة 

من كل عام  أغسطس /آب: يقدم جملس الوزراء مرشوع قانون املوازنة العامة بتاريخ والً أ

من  األولكانون  1 هاأقصاموافقة جملس االحتاد يف مدة من قبل جملس النواب وب ارهإلقرميالدي 

 ه.نفس العام

يناقش جملس النواب احلكومة يف و، تربط املوازنة االحتادية بالربنامج احلكومي أنجيب : ثانيا

ت جملس صيغة مقبولة لتعديال إجيادمع ، عالقتها بالربنامج احلكومي إطاراملوازنة االحتادية يف 

 املوازنة االستثامرية. بأبوابالنواب دون املساس 

من كل  آذاريف شهر  إلقرارهيقدم جملس الوزراء احلساب اخلتامي إىل جملس النواب  -ثالثا

 .عام

 جملس االحتاد 65تعديل املادة 
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واملحافظات  قاليميضم ممثلني عن األ "جملس االحتاد"جملس ترشيعي يدعى بـ إنشاءوالً: يتم أ

 .عن ضامن وحدة البلد ويكون مسؤوالً ، إقليمغري املنتظمة يف 

املحافظة باالقرتاع العام الرسي وملدة  أو قليمجملس االحتاد من سكان اإل أعضاءينتخب : ثانيا

ولكل حمافظة غري ، مهام كان عدد املحافظات داخله أربعة إقليمولكل ، قابلة للتمديد، سنوات 4

 . كان عدد سكاهنان مهامامقعد إقليممنتظمة ب

 .رشوط العضوية نفس رشوط عضوية جملس النواب: ثالثا

ويف الترشيعات ، واملحافظات قاليمخيتص جملس االحتاد بالترشيعات التي ختص األ: رابعا

يستلزم موافقة املجلس عىل مرشوع الترشيع بعد موافقة جملس النواب عليه كرشط  خرىاأل

 .إلقراره

، اآلتيةاد باستجواب مسؤويل السلطات التنفيذية يف حالة اجلرائم خيتص جملس االحت: خامسا

 العليا للحكم فيها:  اجلنائيةاملحكمة  إىليف حال توجيه االهتام  وإحالتها

  الدستورية.ـ احلنث يف اليمني  1

  الدستور.ـ انتهاك  2

 ـ اخليانة العظمى 3

 جريمة جنائية مقصودة. أي. 4

 .صواتالبسيطة لعدد األ يةغلباملجلس باألنظام التصويت داخل : سادسا

  73و ، 72، 70تعديل املواد 

، ( سنوات4وملدة )، ملانالرب أعضاءينتخب رئيس اجلمهورية باالقرتاع الرسي من قبل : أوال

 .قابلة للتجديد

الثلثني لعدد املصوتني يف املرة  يةأغلبيفوز بمنصب رئيس اجلمهورية من حيصل عىل : ثانيا

ويتم تنظيم عملية ، الثانية مأ األوىلسواء بالدورة االنتخابية ، لعدد املصوتني يةغلباأل أو األوىل

 .االنتخاب بقانون تضعه املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
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 :اآلتيةلرئيس اجلمهورية الصالحيات -ثالثا

م الدولية العفو اخلاص باستثناء ما يتعلق باحلق اخلاص واملحكومني بارتكاب اجلرائ إصدار ❖

  واملخدرات. داريواإلوالفساد املايل  رهابواإل

بعد موافقة جملس النواب وتعد مصادقا عليها ، املصادقة عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية ❖

 . مخسة عرش يومًا من تاريخ تسلمها بعد ميض

ا بعد وتعد مصادقا عليه، يصادق ويصدر القوانني التي يسنها جملس النواب وجملس االحتاد ❖

 . مخسة عرش يوما من تاريخ تسلمهاميض

جملس االحتاد املنتخب لالنعقاد خالل مدة ال تتجاوز مخسة عرش يوما  أودعوة جملس النواب  ❖

املنصوص عليها يف  خرىويف احلاالت األ، من تاريخ املصادقة عىل نتائج االنتخابات

 الدستور. 

 . لس الوزراء وفقا للقانونرئيس جم والنياشني بتوصية من األوسمةومنح  إصدار ❖

 . قبول السفراء ❖

 . التي تصدرها املحاكم املختصة اإلعدام أحكاماملصادقة عىل  ❖

 .الترشيفية واالحتفالية لألغراضيقوم بمهمة القيادة العليا للقوات املسلحة  ❖

 (76تعديل املادة )

االنتخابات بتشكيل عددا الفائزة ب األكثريكلف رئيس اجلمهورية مرشح الكتلة النيابية : أوال

 .من تاريخ انتخاب رئيس اجلمهورية جملس الوزراء خالل مخسة عرش يوما

وزارته خالل مدة أقصاها ثالثون يوما  أعضاءثانيا: يتوىل رئيس جملس الوزراء املكلف تسمية 

 من تاريخ التكليف. 

رش يوما ثالثا: يكلف رئيس اجلمهورية مرشحا جديدا لرئاسة جملس الوزراء خالل مخسة ع

يف البند  رئيس جملس الوزراء املكلف يف تشكيل الوزارة خالل املدة املنصوص عليها إخفاقعند 

 . من هذه املادة "ثالثا"
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عىل ، واملنهاج الوزاري، وزارته أعضاء أسامء: يعرض رئيس جملس الوزراء املكلف رابعا

 يةغلبباأل، دين واملنهاج الوزاريويعد حائزا ثقتها عند املوافقة عىل الوزراء منفر، جملس النواب

  املطلقة.

خامسا: يتوىل رئيس اجلمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خالل مخسة عرش يوما يف 

 .حالة عدم نيل الوزارة الثقة

 أداءكل عام ميالدي عىل تشكيل احلكومة االحتادية جلسة مراجعة تطابق  ىرجُت  :سادسا

 إخفاقوعند  ،من قبل جملس االحتاد، الذي اعتمد عند منح الثقةاحلكومة مع الربنامج احلكومي 

احلكومة يف تطبيق الربنامج احلكومي تستوجب يف جلسة مشرتكة من قبل جمليس االحتاد والنواب 

 لسحب الثقة عنها.

مكافئات مؤقتة تنتهي بانتهاء  أصحاهباالوظائف السياسية وظائف مؤقتة يتقاىض  دتع

 امتياز دائم. أيليها وال يرتتب ع، التكليف

 (78تعديل املادة )

والقائد ، رئيس جملس الوزراء هو املسؤول التنفيذي املبارش عن السياسة العامة للدولة: أوال

 .جملس الوزراء ويرتأس اجتامعاته إدارةيقوم ب، العام للقوات املسلحة

طلقة من قبل جملس امل يةغلبالوزراء بعد التصويت باأل بإقالةلرئيس احلكومة احلق : ثانيا

 النواب.

 يلتزم رئيس احلكومة بالربنامج احلكومي الذي منح بموجبه الثقة بوزارته-ثالثا

 .وزارته وفقا للربنامج احلكومي أداءيتم استضافة رئيس احلكومة كل سنة عن ا: رابع

 يف وإحالتها، اآلتيةخيتص جملس االحتاد باستجواب رئيس احلكومة يف حالة اجلرائم : خامسا

 العليا للحكم فيها:  اجلنائيةاملحكمة  إىلحال توجيه االهتام 

 الدستورية. اليمني بـ احلنث  1

 الدستور. ـ انتهاك  2

 ـ اخليانة العظمى 3
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 جريمة جنائية مقصودة. أي. 4

 (95تعدل املادة )

 وينظم عملها بقانون، حمكمة جنائية عليا دائمة إنشاءيتم 

  108 -102املواد  إلغاءيمكن 

 ويصاغ بدال منها مادة:

 وفق الدستورعىل ، هيئات مستقلة احتادية إنشاءملجلس النواب 

موازية هلا  أخرىواملحافظات تشكيل  قاليمال جيوز لأل، تعد اهليئات املستقلة هيئات احتادية

 .عن اختصاصاهتا أوبدال عنها  أو، حملية أوية إقليم

 ترتبط كل اهليئات املستقلة بمجلس النواب

ها أفرادوال يتمتع ، ظم اختصاصاهتا وعدد املستخدمني فيها بقوانني تصدر من جملس النوابنت

 .واجباهتم الوظيفية أداءبمقدار  إالسبب كان  أليبامتيازات وحصانات خاصة 

 وكااليت: 123 -110يعاد النظر باملواد 

 ليمقا: )االختصاصات احلرصية لألكاآليتوتكون ، من الدستور 110تعدل املادة 

 ...(:وحتدد تلك االختصاصات عىل سبيل احلرص، واملحافظات

  112املادة  إلغاء

 113املادة  إلغاء

 114املادة  إلغاء

كل ما مل ينص عليه من اختصاصات حرصية من الدستور وتكون: ) 115عدل املادة وت

 (ديةكون من اختصاص السلطات االحتاي، املحلية واإلداراتواملحافظات  قاليملسلطات األ

  117تلغى املادة 

  118تلغى املادة 
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 / رابعا 121املادة  إلغاء

 123املادة  إلغاء

 احلالية )نظرا النقضاء املرحلة املؤقتة( واملرحلةاالنتقالية بام يتناسب  حكامالنظر يف األ إعادة

 التعديل عرب عقد إجراءن يكون تعديل هذا الدستور بعد املوافقة عىل أمن الواجب ، خرياأو

 بمبادئ: ةملتزم اهنأعلن فيه كل القوى السياسية ت، وطني

 سالمما ال يتعارض مع ثوابت اإل .1

 املساواة واملواطنة مصالح الدولة العليا يف .2

 ىل جملس شورى الدولةإحيال  ثمقبل جملس االحتاد ن يعاد صياغة مسودة الدستور القادم من أو

ويعد مقبوال ، للخصوصيات إلغاءدون ، املواطنة أساسعىل ، ثم يعرض عىل االستفتاء الشعبي

 عليه.عدد املصوتني  يةأغلبن حصل عىل إ

  النتيجة:

النظر فيه  إعادةىل إوحيتاج  ،ملتويةكتب يف ظل ظروف معقدة و 2005سنة الدستور العراقي ل

 يد يأخذ بنظر االعتبار تطوراتسيايس جدحلة الفعلية يف ظل عقد اجتامعي وبام يتناسب واملر

يعزز اهلوية الوطنية  الوحدة الوطنية وحداث العراقية ويسهل عملية االنسجام االجتامعي واأل

 .و طائفيةأثنية إ، دينية، حق املواطنة بعيدا عن اي اعتبارات عرقيةالعراقية و
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(9) 

 ؟أزمةمتى حصلت التعديالت حتى حتصل 

 *النائب الدكتور عالء الركايب

نوجه جزيل الشكر واالمتنان ، لسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالسيدات والسادة احلضور ا

وأنا خجل أْن نبدي ، إىل اإلخوة يف معهد العلمني ومؤسسة بحر العلوم عىل هذه الدعوة الكريمة

 ولست بخبري، بعض املالحظات بحضور هذه القامات العلمية وأساتذة القانون الدستوري

 ولكن اسمحوا يل أن أدلو بدلوي.

واحيانًا ، يف البيت حتتاج إىل دستور وحتتاج إىل رب األرسة، ء يف احلياة حيتاج إىل دستوركل يش

عليهم ذلك وبيته من اخلارج عائلته ال يظهر  أفرادولكن  ،يكون رب األرسة ميسور احلال جداً 

البسه معينة مثاًل يسهل له التعليم وم ياالعائلة بمزا أفرادوأحيانا رب األرسة يميز أحد  ،مهلهل

وعىل مستوى العشرية ، ربام بعض أخوته ال تتوفر هلم فرصة التعليم وهم يف بيت واحد ،منظمة

والذي يراجع هذه ، وهناك نظام إدارةوعندما تذهب إىل مؤسسة هناك ، هناك نوع من الدستور

ها فال خدمة معينة ال يعنيه ما هو هذا النظام بل يريد اخلدمة التي جاء من أجل ن عاملؤسسة بحثاً 

 بد لكل يشء يف احلياة من دستور.

م تفضل مجلة من األساتذة األفاضل يف القانون الدستوري بكتابة دستور مؤقت 2005يف عام  

وخصوصًا بعد زوال نظام الطاغية كان البد ، وهذا بالتأكيد أفضل من الفوىض، جلمهورية العراق

يالت الدستورية( ربام هناك أزمة يف بعض اليوم عنوان املؤمتر هو )أزمة التعد، من نظام وقانون

املواد الدستورية لكن متى حصلت التعديالت الدستورية حتى نحصل عىل أزمة عىل مدى أربع 

سنة  16إىل اآلن ما يقارب  2005ومن ، من سقوط نظام الطاغية اً عام 18وبعد ، دورات نيابية

دائاًم حمط فخر للعراقيني بكل مكوناهتم احلقيقة هذا الدستور مل يكن ، عىل إقرار الدستور املؤقت

، والبعض اآلخر بحاجة إىل تفعيل، وبعضها بحاجة إىل تعديل، بعض املواد جيدة، وتنوعاهتم

عندما نمر عىل مادة يف الدستور العراقي تقول )ال جيوز منح الوظائف ، وبعض املواد ُعطلت عمداً 

عليها أربع دورات نيابية ومل ترشع بقانون السيادية ملزدوجي اجلنسية وينظم ذلك بقانون( ومر 

                                                           
 رئيس حركة امتداد *
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ملاذا هذا اخللل؟  ،وكل الوظائف احلساسة كانت ملزدوجي اجلنسية، وكل رؤساء الوزراء السابقني

 وإىل متى سوف يستمر هذا اخللل؟.

ولكن من حق الشعب العراقي أن ، قضية التعديالت الدستورية تتعلق بالدورة النيابية األوىل

ملاذا التعديل يكون ، تعديالً  27حصل يف الدستور األمريكي وقد وصل إىل  امثليعدل الدستور م

وعندما يكون لدينا ظرف  متى ما ارتأى التعديأل وتعديالً  اً ترشيع ضعملاذا ال ن ؟يف الدورة األوىل

 معني يستوجب التعديل نشكل جلنة جديدة ونميض باجتاه التعديل.

 هبا: مرأمشاريع صغرية سوف  ةيف جعبتي تسع

ب التي أصبحت مطالب شعبية يف العراق أْن يتغري نظام احلكم يف العراق من املطال واحدٌ  -

 أعضاءاعتقد هذه فكرة مجيلة ألن الشعب ينتخب ، من نظام برملاين إىل نظام مجهوري شبه رئايس

رئيس وبعده ينتخب ، ثم جملس النواب ينتخب هيئة الرئاسة للربملان، جملس النواب وينتهي دوره

والشعب العراقي انتهى دوره من املرحلة األوىل من ، اجلمهورية ونائبيه وربام رئيس الوزراء

هذه ، ت بسبب توافقات داخل جملس النوابءوكل هذه املفاصل جا، االنتخابات النيابية

لذلك نطمح يف ، التوافقات ال تعطي القوة يف العمل ال لرئيس اجلمهورية وال إىل رئيس الوزراء

إذا طرحنا  ،لكن هذه حتتاج إىل مواعيد، م من األيام أْن يتم انتخاب رئيس احلكومة بشكل مبارشيو

بمعنى أن  ،شبه الرئايسيف بلدنا ليعرتضوا عىل النظام  هذه الفكرة يأيت اإلخوة من التنوعات

نى أنَّ والفكر بمع نسانمتى ما عملنا عىل بناء اإل، الشيعة سوف تأخذ رئاسة الوزراء مدى احلياة

عتقد أ ،و الرتكامين الذي يراه مناسبًا هلذا العملأه السني أو الكردي االشيعي ينتخب أخ نساناإل

 يف ذلك الوقت نستطيع طرح هذا التعليل. 

يف حني أهنا كانت مشاريع ، فيام خيص جمالس املحافظات املجتمع ينظر هلا عىل أهنا حلقة زائدة

لذلك ، لس املحافظات دستوريًا ترتبط بانتخاب املحافظنيجما، ناجحة يف بعض الدول املتقدمة

نحتاج إىل تعديل دستوري ومادة دستورية تصلح بانتخاب املحافظني باملحافظات أننا نعتقد 

بشكل مبارش لكي يكون مصدر قوته الشعب واجلمهور الذي منحه الثقة وليس التوافقات 

 السياسية داخل جمالس املحافظات.

وق سيادي يف العراق كحال الدول املتقدمة التي أنشأت صناديق سيادية رضورة إنشاء صند

كام هو احلال يف ، وحققت طفرة نوعية يف الزراعة واالستثامر الصناعي يف كل جماالت احلياة

 اإلمارات وماليزيا وغريها.
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لكل املشمولني يف صندوق الرعاية الصحية نحتاج إىل صندوق ، فيام خيص الضامن الصحي

مكان أن ترشع وباإل، من مبالغ النفط اً واحد اً نقتطع فيه مبالغ بسيطة كأن يكون دوالر سيادي

 شاريع العمالقة يف جمال الزراعة والصناعة.امل منبمرشوع 

وفيام خيص قانون ، رواتب املوظفنيلمن التعديالت الدستورية أن يكون هناك سلم موحد 

فام فائدة الدستور والقائمني عىل تنفيذ ، جتامعيةالتقاعد جيب أن يكون هناك نوع من العدالة اال

لذلك نحتاج إىل توحيد من خالل ، الدستور يف الدورات النيابية إذا مل حيقق العدالة االجتامعية

 نظام يشمل سلم رواتب كل املوظفني عندما يكون يف الوظيفة وتقاعدهم ما بعد الوظيفة.

 الديمقراطية بدأ العمل عىل إقرار قوانني نيابية يف بعض دول االحتاد األورويب التي سبقتنا يف

لدور  اً وهذا مهم جدًا حتى يكون الشعب ممارس، تضمن حرية احلصول عىل املعلومات وامتالكها

 رقايب حقيقي عىل كل مؤسسات الدولة.

، ذوي االحتياجات اخلاصة يف العراقب : خاصمن التعديالت الدستورية التي نطمح هلا

ملاذا نعتربها رشحية مهمشة؟ باإلمكان أن ، هلم كوتا خاصة هبم يف جملس النوابأقرتح أن تكون 

هذا البلد الذي علم الناس أن لكل دول العامل  ونثبت ذلك ونوضح ،يف جملس النواب اً نسن قانون

 الكتابة حيرتم هذه الرشحية.

قيادات ورسمي يف اختيار ال جملس النواب عىل مدى الدورة املاضية تدخل بشكل مرشعن

اهليئات  أعضاءوتدخل يف اختيار بعض ، واختيار القضاة يف املحكمة االحتادية، العسكرية

أْن  مننحتاج ألْن تكون هذه الدورة دورة متميزة وأْن نسن قوانني متنع جملس النواب ، املستقلة

 اهليئات املستقلة والقادة العسكريني. أعضاءيتدخل باختيار 

إال أنَّ جملس ، نَّ الربملان مشّكل من جملس احتاد وجملس نوابإيقول خريًا الدستور العراقي أ

ن نفسح جماالً أكرب للشباب يف جملس ألربام آن األوان ، االحتاد معطل من يوم إقرار الدستور

ربام يؤسس  وهذا، صحاب اخلربة يف جملس االحتاد ضمن آليات وضوابطأويكون الناس ، النواب

 لبلد.لإىل مستقبل أفضل 
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 مقرتحات حول التعديالت الدستورية

 *الدكتور غازي فيصل مهدي

ما عساين أقول يف عرش دقائق يف موضوع تبنى ، بسم اهلل الرمحن الرحيم السالم عليكم مجيعاً 

 به كتب وجملدات.

وانام نحن أمام رضورة التعديالت  ،اوالً لدي مالحظة حول عنوان املؤمتر نحن لسنا يف أزمة

 وما لدي من مالحظات ومقرتحات لتعديل الدستور هي:، يةالدستور

عىل سبيل املثال عندما يتكلم ، بعض مواد الدستور ركيكة و تعوزها الدقة، الصياغة -

يستعمل كلمة السلطة  أخرىو، الدستور عن مهام السلطات العامة مرة يستعمل كلمة املسؤولية

فالدستور هو أوىل ، املصطلحات القانونيةأو االختصاص أو الصالحية وهذا خلط يف استعامل 

 من املرشع يف استعامل املصطلحات القانونية الدقيقة.

أّي ، ختاذ قرارات املجلسانيًا( من الدستور تكلمت عن نصاب ثا/59فيام خيص املادة ) -

ولذلك جيب أن يكون هناك نص ، ومل تذكر نصاب التصويت عىل القوانني، القرارات الترشيعية

 عىل التصويت عىل القوانني.ينطبق 

ذكرت أنَّ املحكمة االحتادية العليا خرجت عن نصوص الدستور يف التصويت عىل رئيس 

املطلقة لعدد  يةغلبحضور األبصحيح أنَّ نصاب اجللسة يكتمل ، أنا ال اتفق معك، اجلمهورية

يت ثلثي عدد انتخاب رئيس اجلمهورية تقتيض تصوبجللسة اخلاصة ولكن ا، جملس النواب أعضاء

جملس  أعضاءإذن من مقتضيات نجاح هذه اجللسة هو حضور ثلثي ، جملس النواب أعضاء

جراء هذه جملس النواب يتفق مع احلكمة إل أعضاءإذن إشرتاط حضور ثلثي عدد ، النواب

 اجللسة.

                                                           
العلمني للدراسات العليا، مستشار دائرة الترشيعات أستاذ القانون اإلداري والدستوري يف معهد  *

 يف جملس النواب، عضو جلنة التعديالت الدستورية يف رئاسة اجلمهورية



 2005ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| التعديالت المقترحة في لجان تعديل دستور 130

 

، ( التي تتعلق بمرشوعات القوانني ومقرتحات القوانني وهذا خالف قديم60بالنسبة للامدة )

وهناك قوانني صدرت بناًء ، صيلة للدولةه السلطة األوصفأْن ال نقيد جملس النواب ب ن جيبنح

ختالف اللفظي البسيط جيب أْن ال يسلب جملس النواب فهذا اال، عىل مقرتحات من جملس النواب

 اختصاصه األصيل يف ترشيع القوانني.

هو أنَّ املجلس حيل نفسه الدستور أخذ باحلل الذايت و، جملس النوابموضوع حل  ما خيص

بني السلطتني  اً وهذا مل حيقق توازن، بناًء عىل مقرتح من رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء

فالسلطة الترشيعية تستطيع أن تسحب الثقة من احلكومة وجتربها عىل ، الترشيعية والتنفيذية

ذلك اقرتح أن نأخذ باحلل الرئايس ل، لكن السلطة التنفيذية ال تستطيع أن حتل الربملان، االستقالة

، أْن نأخذ باحلل الشعبي هذا الذي حيقق رقابة الشعب عىل عمل جملس النواب أيضاً و، أو الوزاري

فعندما يتقارص جملس النواب عن أداء وظيفته يمكن للشعب أن حيله وبالتايل ننتخب جملسًا 

 جديدًا.

، مل حيدد لنا من هو رئيس السلطة القضائيةهناك نقص يف الدستور و، بالنسبة للسلطة القضائية

، وعسكري وهكذا إداريهو رئيس القضاء العادي ولدينا قضاء  عىلألن رئيس جملس القضاء األ

ثم إن الدستور قىض أن املحكمة االحتادية العليا هي ، وهذا النقص جيب أن يسد يف هذه احلالة

وهذا ال جيوز ألن املحكمة ، عىلألجزء من القضاء االحتادي ويرشف عليها جملس القضاء ا

 .دارياالحتادية العليا هي جهة قضائية عليا خارج جهتي القضاء العادي واإل

ها دستوري قانوين يف قانون أساسو، بالنسبة للمحكمة االحتادية العليا هي حمكمة دستورية 

القانون ، ذه املحكمةفال جيوز التشكيك يف دستورية ه، الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية إدارة

نَّ املحكمة االحتادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة ولدهيا استقالل مايل إ( وقال 92جاء يف املادة )

استقالل منقوص ُيمنح للمؤسسات  داريوهذا خطأ فادح ألن االستقالل املايل واإل، إداريو

مواجهة سلطة رئاسية وال يوجد  هناك استقالل يف، ةدارينظام الالمركزية اإلعىل وفق  التي تعمل

بل هي تتمتع ، لذا فهي ال حتتاج هذا االستقالل، سلطة رئاسية للمحكمة االحتادية العليا

 باالستقالل التام الذي يملكه القضاء.
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( عندما تتحدث عن اختصاصات املحكمة )البند ثالثًا( يقول: املنازعات التي تنشأ 93املادة )

هذا النص هبط باملحكمة إىل مستوى حماكم ، والقرارات...الخ مةنظعن تطبيق القوانني واأل

فعىل سبيل املثال إذا ُحِرم موظف من العالوة السنوية ، داريالدرجة الدنيا من القضاء العادي واإل

فهذا ، يستطيع أْن يطعن أمام املحكمة االحتادية العليا ألنَّ قانون اخلدمة املدنية قانون احتادي

، ألنَّ املحكمة االحتادية العليا هي حمكمة عليا بصدق الكلمة ،النظر فيه عادةإاالختصاص جيب 

إذا حصل تنازع بني املحكمة االحتادية العليا وحمكمة من الدرجة األوىل يف القضاء ف ،ذلك ال جيوزو

العكس عىل ؟ خرىمن يفصل يف هذا التنازع؟ وهل هذا التنازع مألوف لدى الدول األ ،العادي

 ال يمكن أن حيصل يف دولة من دول العامل.و ، الواقعهو شاذ يف

هناك حمكمة متييز وال عالقة  ،كذلك املنازعات التي تنشأ بني اهليئات القضائية يف املحافظات

أن نحدد وجيب ، النظر يف هذه االختصاصات إعادةلذلك جيب ، للمحكمة االحتادية هبكذا تنازع

 أيضاً و، أثر رجعي أم من تاريخ صدوره؟ فيجب أْن يكون نصهل ب ؟قرار املحكمة نافذاً  در متى نع

يرتتب عليه تعويض بأثر رجعي  ،للمواطنني اً الذي حُيدث أرضاروأقرتح أنَّ القانون الذي طبقناه 

فيه نص أن القانون الذي ُتلغيه املحكمة ُيلزم  1925لسنة  ساسفالقانون األ، من تاريخ صدوره

واآلن أي قانون ُيلغى من قبل املحكمة االحتادية ، ترضروا منه نالذي احلكومة بأْن ُتعوض املواطنني

 ها. أوز التعويض عن األرضار التي انشال جي

مل ينظمها القانون عىل الوجه  قاليمبالنسبة الختصاصات السلطات االحتادية وسلطات األ

فظات غري املنتظمة وحتى من قبل املحا قليموأعطى امتيازًا للقوانني التي تصدر من اإل، األسمى

وهذا يشء غريب يف ، اً تصدر قانون أيضاً اجتاه املحكمة االحتادية العليا أنَّ املحافظة  ألن، إقليمب

 وبني النظام الفيدرايل. ةداريوصار هناك خلط بني نظام الالمركزية اإل ،ةدارينظام الالمركزية اإل

منها جهات غري مرتبطة بوزارة مثل  ألن قسامً ، ريضاهليئات املستقلة مل ينظمها بالشكل املُ 

وال حتتاج هذا ، دواوين األوقاف ومؤسسة الشهداء فهي دوائر مرتبطة مبارشة بمجلس الوزراء

االستقالل الذي متلكه اهليئات املستقلة ألن هذا االستقالل يساوي االستقالل الذي يملكه 

 .عامليامها هبذه األولكن ممكن حصول رقابة بعد ق، ال أحد يتدخل يف عملها، القضاء
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يف ، يقوم عىل ثالثة مقومات ةداريالدستور أخذ نظام الالمركزية اإل ،داريلتنظيم اإللبالنسبة 

وبالتايل أصبح نظام الالمركزية ، ةداريحني جاء وسقط مقوم من هذه املقومات وهو الرقابة اإل

 نظامًا مشوهًا. ةدارياإل
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 الدستوري التعديل حدود

 *حممد اهلامونديالدكتور 

 املقدمة

، أخرىإىل التعديل من دولة  اتإجراءمن حيث  -بوجه عام-خيتلف تعديل الدستور 

وذلك من حيث الطبيعة القانونية للنظام السيايس ، واالختالف يعود اىل أسباب سياسية وجغرافية

ويف  ،ن جانبهذا م ،يث التطور والتخلف املجتمعي فيهاجتامعية من حالسباب ااألو، يف الدولة

وأن ، وحرياته نسانحرتام املتبادل ملبدأ حقوق اإلاالخر يتمثل يف احلفاظ عىل آخر ثمة إعتبار اآل

ال اليوم  هاوتوسيعن مبادئ نظريات احلق والعدل إو ،ة اليوم ال تعيش يف جزيرة معزولةالدول

 . أيضاً  يتحكم فيها الدستور فحسب بل القانون الدويل العام

 افية للتعديل الدستورياحلدود اجلغر

 من القانون العام أسايسوجزء ، وفق مجيع املعايري حالة حملية داخليةعىل ن حمتوى الدستور إ

ويعتمد عىل القوانني الداخلية لتحقيق  ،يف نظام السياسة الداخلية للدولة أساسالداخيل وعنرص 

اظ عىل الوحدة الداخلية االستقرار السياسى والسالم اإلجتامعي والتأمني اإلقتصادي واحلف

واحلدود الدولية للدولة هي مصانة ورضورية ومن املألوف حتقيق هذه املسائل وضامن املصلحة 

ن احلالة الدولية ترتبط إ ،لدولة. بيد أن اليوم ليس البارحةالعامة من قبل السلطة العامة يف ا

قانون عام مستقل  هناك واليوم ،وحرياته تأرخيياً  نسانبالطريقة التى تطورت مع مفاهيم حقوق اإل

ن مواكبة الدولة إو ،الدولىل مجيع إيمتد تقريبًا  له تأثري سيايس ،نساينبعنوان القانون الدويل اإل

جتربة العراق عام  -وتعديل دستورها أمر ال غنى عنه ملسايرة املتغريات واملستجدات الدولية

 االقتصادية واالجتامعية يف الدولة. التي قد تطرأ عىل األوضاع السياسية و -وغريها 2003

 األسباب الداخلية لتعديل الدستور

                                                           
 أستاذ القانون الدستوري يف معهد العلمني للدراسات العليا *
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ية والرضورية يف شكل األسباب الداخلية لتعديل ساسألسباب واملسائل األانذكر هذه 

 الدستور يف النقاط اآلتية:

التي حتيط بنشوء الدولة ، األسباب الرضورية: عند التطلع اىل الظروف والعوامل -1

نأيت بمثال من ، ولبيان القصد من املوضوع، جدد وتتطورتهنا تإو، هي وليدة احلاجة، وديمومتها

، نائب بغداد، "توفيق السويدي"حتدث الراحل  ،27/5/1943داخل الربملان العراقي يف يوم 

 "1925دستور " سايسعن قانون تعديل القانون األ، وأحد رؤساء الوزارات السابقة للعراق

تعديل يف دستور  إجراءيشء ما يستلزم النظر يف أن من الرضوري ،  ما أعلمعىل، مل حيدث"برأيه: 

كن الشعور الذي ول، بشكل تتطلبه مصلحة رضورية عامة ومستعجلة يف هذه البالد 1925عام 

أثناء سري حياة األمة فهي ليست ناشئة من الدستور يف دستورية  أخطاءذا ارتكبت إكان سائدًا بأنه 

سواء  ،فاسدة رشعت أو وقعت أحكامومن ، هأحكامتكون من سوء تطبيق وقد ، أو نقص فيه

نت وهي مل حتقق التي ُس  خرىأم القوانني األ، أكان ذلك يف قانون االنتخابات الذي مل حيقق األمل

ن بعدما ختلخلت كثري من واآل ؛سايساألمل الدستوري الذي جيب أن يدعم هذا القانون األ

أتت من سوء ، هنا مل تأِت من الدستورإواحلقيقة ، تية من الدستورأا متأصبحنا نعتقد بأهن، احلوادث

التي مل حتدد ، 67وهو م/ 2005نختاره من الدستور العراقي لعام ، ( واملثال عىل ذلك)"التطبيق.

ومل تنظم يف ، 72يف املرشح لوظيفة رئيس اجلمهورية. م/ ااملؤهالت العلمية الواجب توافره

وشغل ، ومل يذكر حالة وفاة رئيس اجلمهورية ،اجلمهورية حالة العجز الدائمئيس املرشح ملنصب ر

 أخرى(. وحالة )والية كاملة للنائب أم ال؟، هل ُتعدر املدة الباقية التي ال تتعدى شهراً ، نائبه وظيفته

 مثل حتويله من، قد تلجأ الدولة إىل التعديل إلزاحة التناقض أو تغيري النظام اخلاص يف الدولة

و اىل رأساميل وغريها من أ، من ليربايل إىل اشرتاكي، أو تغيري النظام االقتصادي، برملاين إىل رئايس

لغرض محاية املال  داريشأهنا مواجهة الفساد املايل واإل ضافة مادة منإوكذلك يمكن  ،الدوافع

                           مدة مناسبة.ىل مخس سنوات إمن ثامن  -عىل سبيل املثال–وقد تكون مدة عمل الربملان ، العام

اذ خضع ، كر تعديل الدستور اجلزائرينذ، ية: املثال عىل هذه النقطةنساناألسباب اإل -2

وكذلك ما يتحقق من التعديالت  ،ه )األمزيغية( لغة وطنية جزائريةللتعديل بحيث أدرجت في

سنة  25ملان الرتكي من يح للربمن ختفيض سن الرتش 2019الدستورية الرتكية يف ترشين الثاين

ذ تعرف إ، واحلال يف شأن التعديالت األوىل التي طرأت عىل دستور الواليات املتحدة ،سنة18اىل



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 135 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

 1789سبتمرب 5وكانت قد اقرتحت يف "وثيقة احلقوق"بالتعديالت العرشة األوىل من الدستور بـ

هذه التعديالت تنطبق عىل ويف األصل كانت 1791كانون األول/ديسمرب15وقد تم إقرارها يف

إال أن التعديل الرابع عرش أعلن أنه اليمكن ألية والية أن حترم الفرد من حق ، احلكومة الفيدرالية

 ."القانونية املعمول هبا اتجراءاإل"احلياة واحلرية وامللكية دون اتباع 

قوق ينطبق عىل وقد فرست املحكمة العليا هذه التعابري بأهنا تعني أن معظم بنود وثيقة احل 

النظر يف تعديل بعض مواد الدستور  إعادةومن احلقول التي تتطلب  األخريويف  ،أيضاً الواليات 

                                                  منها مبادرة بتأمني حقوق املرأة دعاًم للمشاركة السياسية هلا.

 لتني: هذه النقطة عىل احلا ئاألسباب السياسية: نجز -3

ووضع مدة ، احلالة السياسية االعتيادية: منها تعظيم سلطات احلاكم يف مواجهة الربملان -أ

خر للتعديل الدستوري والسبب اآل، فضاًل عن تعديل الصالحيات للجهات السيادية، إضافية له

ًا يؤدى اىل حتريك كل من الربملان واحلكومة رسيع ،ية كبريةإرهابهو وقوع حوادث ، سياسياً 

وتعديل أية قوانني مكبِّلة بام يضمن اجلزاء ، بشكل فعال رهابإلصدار قوانني تعالج حالة اإل

، ( واملثال تركيا)القانوين لكل من يستهدف أمن املجتمع من أجل ضامن األمن القومي للبالد

من آلية تساعد عىل حتقيق نوع ، هو يستخدم أحياناً ، خر يف التعديل السيايسوالسبب اآل ؛ومرص

رئيس الدولة السلطات  ىويف الغالب يعط، التوازن بني سلطات املؤسسات الدستورية العليا

، والشك ،السيادية الرسيعة التي يستطيع من خالهلا أن يقود الدولة يف حاالت الرضورة والطارئة

م دف إىل تغيري طبيعة احلكم من نظام حكهيبعضها ، خمتلفة هدافألهتدف التعديالت  أنسياسيًا 

ضاف حماكم األمن وحماكم الرشطة يف صلب تأو العمل ل، مركزي اىل نظام حكم المركزي

 الدستور بدالً من تركها للقانون. 

ب( احلالة السياسية احلزبية: يف املجتمعات املتخلفة يف الغالب تعرب الترشيعات والدساتريعن 

مضامينها وانحيازاهتا ومدى قدرة  وتعكس، موازين القوى احلزبية والطائفية واملذهبية يف املجتمع

وحني حيدث تغيري يف موازين تلك القوى تصبح مسألة سن  ،القوى االجتامعية عىل فرض إرادهتا

والتوافق مع التغيري وهنا يثبت النص  ،دساتري جديدة أو تعديلها أداًة لتثبيت األوضاع اجلديدة

فإهنا ، ة لكسب احلقوق وانتزاعهالذلك الترشيعات والدساتري هي أدا ،صورة القوى وموقعها

وكذلك أداة لفرض سلطة ، عقد سيايس حيّدد العالقات بني مؤسسات الدولة والشعب
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تستعني هبا القوى احلزبية ، املؤسسات التنفيذية عرب نصوص مكتوبة هلا صفة القوة واإلذعان

ات الردع كمؤسس، "الدولة العميقة"بجانب أدوات القوة اخلشنة ، والنظام لفرض هيمنته

وحني تتبدل الظروف وعالقات القوة يصبح الدستور قابال  ،العسكري والبولييس واألمني

وهذا املنطق والقياس العام يمكن تطبيقه عىل جتارب دولية  ،للتعديل بموجب الظروف اجلديدة

يشهد ، فبعد كل ظرف استثنائي، أو كتبت دساتري جديدة، كثرية شهدت تعديالت دستورية

إىل إقرار دستور  الً يينتج مَ ، لة رصاع اجتامعي وسيايس ينتج عنه تغيري يف موازين القوىتصاعد حا

وينطبق ذلك عىل حاالت وظروف حدوث الثورات  ؛أو تعديل الدستور القائم، جديد

نتج عنها تعديالت تالتي ، أو حماوالت االنفصال واحلكم الذايت، واالنقالبات واحلروب األهلية

 ،ويميل إىل صف القوى املنترصة، يتناسب مع نتائج الرصاع، ر دستور جديددستورية أو إقرا

ؤقتة مجيعها من عام سن وتعديل الدساتري العراقية امليف واملثال الواضح لذلك تثبت 

 أن اخلالفف، أنه يف حالة ضامن السلم األهيل يف الدولة،  سبقاّم ع فضالً و ،2004اىل1959

ا مع التنظيامت ت احلزبية املتحالفة فيام بينها يف احلكم أو خالفهطرأ عىل العالقايي ذالسيايس ال

، نظام السيايس للدولةالية يف بناء ساسوبام أن الدستور هو أحد وأهم اآلليات األ ،احلزبية املعارضة

نصوصه وال  إعادةنه ال جيوز يف األصل أن ينفرد طرف سيايس واحد بتعديله وإألمهيته ومركزه ف

بل ، كثريل% من السكان با40لذين قد يمثلون ا ،طة احلاكمة واملعارضة جمتمعنيجيوز حتى للسل

نه يمثل أل، يتطلب امجاعًا وطنيًا وكثريًا ما يتطلب التعديل أن يقدم لالستفتاء العام لشعب الدولة

  هوية البلد بكاملها وال خيص حزبًا أو طرفًا معينًا.

 األسباب الدولية لتعديل الدستور

ىل دولة إوحتّولت الدولة من دولة السلطة ، ترص الزمن وتقّرب املكانخا، احلايليف العرص 

اما يف حالة السلم ، ية والدوليةقليماإل زماتوحترتم احلدود الدولية يف حالة احلروب واأل، اخلدمة

ودخلت االتصاالت واملواصالت ، فتختفي هذه احلدود أمام التجارة والسياحة الدولية

، ()وعليه بدأ احلال يف حتجيم مفهومي السلطة والسيادة، بيت الفرد ودائرة الدولةوالفضائيات يف 

وتقّيد ، القانون الداخيل أحكام تبسط ضالهلا عىل نساينوأخذت قواعد القانون الدويل العام واإل

وعليه أثرت عىل ممارسة السيادة الوطنية وعىل مبدأ استقاللية القضاة وعىل مبدأ  ،دستور الدولة

صدار إالجيـوز ألية جهـة يف الدولـة " والدليل هذا النص الدستوري: ،تساوي أمام القانونلا
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القـوانني واملراسيم النافذة أو املعـاهدات  أحكامأو لوائح أو قـرارات أو تعليامت ختالف  أنظمة

و وه، (. ونأيت بمثال آخر من فرنسا)"واالتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البالد

درج معاهدة ماسرتخيت يف أ 1992حزيران25لدستوري الصادر يف التعديل الذي تم بالقانون ا

املوحد  دول أوربا معاهدة الدستور األوريب يل وعندما وّقعتنطاق النظام القانوين الفرنيس الداخ

وبطبيعة ، 2007التي حلت مكاهنا معاهدة لشبونة املوّقعة يف عام  2004ترشين األول  29يف 

عرضت عىل املجلس الدستوري الفرنيس لريى مدى دستوريتها ورشعية دخوهلا يف اجلسم ، احلال

، 2004ترشين الثاين  19الصادر يف  505/2004الذي أعلن يف قراره رقم، الدستوري الفرنيس

أن هذا الدستور األوريب املوحد ال يمكن أن يدرج يف النظام القانوين الداخيل وضمن الدستور 

بيد  ،ثم ليس من قبيل التعديل الدستوريومن ، ال بعد تعديل الدستور الفرنيس ذاتهإ، الفرنيس

دستوري وفق القانون العىل وما حدث فعالً ، حدث تطور يف فهم هذا املوضوع 2005أنه يف عام 

، الذي عدل الباب )ف اكس( من الدستور الفرنيس 2005ذارآالصادر يف  2005-2004رقم 

أصابتها تعديالت عميقة ، ىل ممثيل الشعبإاملناطة بموجب الدستور ، الترشيعيةالوظيفة "ن إذا وه

ىل دور عنارص من القانون الدويل العام إيشري ، دراج الدولة يف شبكة وهذا التطور يف حينهإبسبب 

هذه الشبكة تتطلب تأطري عمل  ،داد كثافة يف العالقات بني الدولتز، يف التعديل الدستور الداخيل

قد  الذي ختتاره دولة يف دستورهان تنظيم السلطات العامة إ"و "ع الداخيل بقواعد الدوليةرشامل

أثر هذا التّطور املتذبذب يف مفهوم الدولة ، ويف الوقت ذاته ،تزعزع بتطور القواعد الدولية

، احلرب، ساننحقوق اإل"هذا ويف حاالت معينة  ،ا وسيادة الدولة واحلدود الدوليةودستوره

الدستور والقانون الداخيل الثاين لوضع أحيانًا  ديع "ة البرشية والتهجرياجلامعياإلباد، وءاللج

نه بحكم العالقات والقوانني الدولية ووجود املنظامت الدولية أصبحت العالقات أل ،قواعد احلل

وهي  ،رةودائمة وأحياناً مثم الدولية والسلطة الداخلية الوطنية واهليئات التي حتت سلطته مستمرة

عندما ، العالقات بينهام هو اإلشارة إىل تأمنيوواحدة من املهام الرئيسية للدستور يف هذا السياق 

ش مع العامل ينص الدستور يف الدولة احلديثة فإنه سيتم التعرف عىل عدة مستويات من التعاي

 نسانحقوق اإلويف شأن     ختصاص يف سن القوانني وتطبيقها وتنفيذها. اخلارجي أو تقاسم اال

ظم حقوق الفرد وتن، ا من دستور البالديً أساسا حالة اللجوء تشكل جزءً أو احلريات املدنية 

وغريمها هلا ، مثل الواليات املتحدة وفرنسا، معظم الواليات القضائية ،والدعوى ضد الدولة

ية لالحتاد سساومن األمثلة احلديثة عىل ذلك ميثاق احلقوق األ ؛مع وثائق احلقوق، دستور مدون
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 أمهيةولعل املثال األكثر ، األورويب الذي هيدف إىل أن تدرج يف املعاهدة املنشئة لدستور ألوروبا

ضامن السياسة  اوالقصد من هذ ،يف إطار ميثاق األمم املتحدة نسانالعاملي حلقوق اإل عالنهو اإل

اهليئة الدولية ملزمتان بضامن  مع، ية واملعايري االجتامعية واالقتصادية أن الدولة الوطنيةساساأل

 لزم دولته الوطنية بتأمني حياته.أن يُ  نسانية واىل حد ما أصبح لفرد اإلنساناملسائل والقضايا اإل

 اخلامتة

وحيتوي عىل املصالح  ،للدولة الدستور هو وثيقة عهد بني شعب الدولة وبني السلطة العامة  

دد من خالل النص عىل احلريات واحلقوق العامة بالنسبة للشعب تتح ،ية لكال الطرفينيساساأل

 تأمني النظام واألمن يف حني يعطي مصالح السلطة العامة يف، واخلاصة وتأمني القضاء العادل

فضال عن توفري العمل  ،لدولةوتنظيم املؤسسات الدستورية العامة ل ،ستقرار السيايسالعام واال

، اإلنتخابات النزهية إجراءواألهم ضامن  ،ثروةتوزيع العادل للدخل والالوالتعليم والصحة و

متر مجيع أن من الثابت  ،امعي واألمن اإلقتصادي يف الدولةذلك ألجل حتقيق السالم اإلجت

ن الثقة أو ،يةتني السياسية واإلجتامعية بتغيريات تدرجييالشعوب والدول باألخص من الناح

 يف عامل أسايسخر جزء بآ الدولة بشكل وبالذات والعمل الدائم وتقليل الوعود واملحافظة عىل

نص دستوري وجوده يف  وأما عن تعديل الدستور فهو جزء من الدستور ويف الغالب هو ،التغيري

وهناك  ،ربام تم حتديد نص غري سليم ملوضوع ما وإلعتبار سيايس وإقتصادي ،صلب الدستور

ينا أن نتبنى بدالً من ذلك ما من هنا يتوجب عل ،بأن هذا النص عليه تساؤالت وشكوكإعرتاض 

  تعديل الدستور.هو ما نلجأ إليه اىل وهو دستوري 
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(12) 

 2005 لسنة العراق مجهورية دستور تعديل يف احلزبية املحاصصة فكرة أثر

 *الدكتور عدنان عاجل عبيد

تور السادة احلضور السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أود أْن اتوجه بالشكر واإلمتنان للدك

بالغة متعلقة هبذا  أمهيةالتي تناقش مشاكل ذات لوم عىل تنظيمه املحافل العلمية إبراهيم بحر الع

اإلطار، يف البداية سأجترد عن اللغة األكاديمية وأتكلم بلغة بسيطة، وسأخوض يف موضوع يف 

ام نحن رجال وإن ،غاية احلداثة واحلساسية يف الكتابات األكاديمية، وأؤكد بأننا لسنا مع أو ضد

 علم ونقول ما يمليه علينا ضمرينا يف هذا اإلطار.

(، 2005العنوان هو: )أثر فكرة املحاصصة احلزبية يف تعديل دستور مجهورية العراق لسنة 

أنَّ التعديل يف كل إىل  أشري نْ والتعديل هو رضورة كي يواكب الدستور حاجة األجيال، وأود أ

املحكومني وال يبدأ من الطبقة السياسية، ودائاًم الطبقة السياسية  دول العامل يبدأ من الشعب أو من

موضوع التعديل، وموضوع التعديالت دائاًم يظهر بالواجهة بعد يف الشعب  رادةإل اً تأيت إنعكاس

تصاعد االحتجاجات الشعبية التي تثور ضد النظام السيايس، لذا يبدأ التفكري بقضية تعديل 

 الدستور.

التعديالت، لكنها  جراءلة، فقبل هذه الفرتة مل يكن هناك دعوة صادقة وقوية إلنحن لدينا مشك

هورية العراق ظهرت بعد هذه الدورة االنتخابية، عىل اعتبار أنَّ من ضمن مهامها تعديل دستور مج

( التي مررت الدستور، عىل اعتبار 142هي املادة )اة وسفينة النج د، وهناك مادة تع2005لسنة 

تعديلها أسهل من املادة  اتإجراء( التي عادًة ما تكون 142هناك اعرتاض كبري عىل املادة )أنه كان 

( يكون التصويت 126املطلقة، واملادة ) يةغلب( يكون باأل142(، ألنَّ التصويت عىل املادة )126)

 الثلثني. يةأغلبعليها ب

فكرة التوافق هل هي  أسلوب املحاصصة احلزبية خيتلف عن الديمقراطية التوافقية، بمعنى

نتاج للمحاصصة احلزبية أم نتاج لفكرة الديمقراطية التوافقية؟ الديمقراطية التوافقية هي مرحلة 

ألوىل ، فاملرحلة ايةغلبمتقدمة عليا يصلها النظام السيايس والدستور بعد مروره بديمقراطية األ

                                                           
 جامعة القادسية-كلية القانون-أستاذ القانون الدستوري *



 2005ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| التعديالت المقترحة في لجان تعديل دستور 140

 

بلجيكا، ثم بعد ذلك تأيت املرحلة كام هو موجود يف كندا و يةغلبديمقراطية األالتي نصل هلا هي 

والتي تعني متثيل كل املكونات يف السلطة، وتأيت هذه  ،التي هي الديمقراطية التوافقية ،خرىاأل

أو غري ممثلة، لذلك  حزابالفكرة استنادًا إىل الطوائف املمثلة يف الربملان، وقد تكون ممثلة من األ

صصة احلزبية؟ املشكلة هي أنَّ توزيع املناصب يتم عىل ما الفرق بني الديمقراطية التوافقية واملحا

املمثلة يف الربملان هي نفسها ممثلة يف احلكومة، وال يوجد  حزابفكرة االستحقاق االنتخايب، واأل

يمثل الطوائف،  اً برملاني اً جهاز در لنواب يعوجملس ا ،أي سبب هلذا التمثيل ألنَّ احلكومة جهاز أمن

 تحقاق االنتخايب يف تشكيل احلكومة ال سند له من الدستور.لذلك تنفيذ فكرة االس

ختيار الوزراء ولكن الكتل انَّ رئيس الوزراء املكلف هو حر ب(، أل76املشكلة يف املادة )

 ختيارهم.اتفرض الوزراء عليه وهو مضطر إىل السياسية 

املرتاضية،  يةلبغما هي مالمح الديمقراطية التوافقية؟ أوالً وجود إئتالف واسع، وحكم األ

املرتاضية، وفكرة النسبية واالستقالل لكل قطاع يف  يةغلباحلاكمة واأل يةغلبوهناك فرق بني األ

شؤونه، وفكرة الديمقراطية التوافقية يؤسسها الدستور، وفكرة املحاصصة احلزبية أو فكرة  إدارة

رسا نجد أنَّ هناك إشارات يف التوافق ال سند هلا بالدستور، يف حني يف دساتري مثل بلجيكا أو سوي

 أنَّ النظام السيايس يؤسس من الدستور. بحسبانستور عىل هذا املوضوع، صلب الد

التعديالت؟ الكل يعرف كيف يتم توزيع احلقائب  إجراءما هو أثر املحاصصة احلزبية عىل 

إىل نقاط ويقومون ويلها % يف الربملان يتم حت60الوزارية، فعىل سبيل املثال إذا كنت قد حصلت عىل 

هذا النظام الذي هو نظام  أساسكرايس الوزارات نزوالً حتى لوكيل الوزير يتم عىل بتوزيع 

النقاط، وموضوع املحاصصة احلزبية الذي هو أصح من املحاصصة الطائفية جيعل التعديالت 

النواب  صورية، وأنا أطلعت عىل التعديالت التي أجرهتا جلنة التعديالت الدستورية يف جملس

( وهي برصاحة تعديالت ال متس جوهر النظام السيايس، باإلضافة 142التي نصت عليها املادة )

الصلة احلقيقية بني احلاجة للتعديل  فضاًل عن انقطاعل تنظري املستفتني، إىل ذلك التأثري من خال

 وبني العمل عىل إنجازه.

إشارة يف دستور مجهورية العراق لعام بالنسبة لدستورية املحاصصة احلزبية ال توجد هناك أي 

املحكمة االحتادية العليا، واملحكمة االحتادية مرت  أحكامإىل هذه الفكرة، مما حييلنا إىل  2005
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للدستور، وكان ذلك يف  مكمالً  اً ا جزءعّدهتىل أقرت املحاصصة احلزبية وبمرحلتني: املرحلة األو

، وهذا األسلوب أوجد وزارات 18/10/2011احتادية( الذي صدر يف /53حكمها الصادر )

هيضة اجلناح ال تقوى عىل القيام باملهام الكبرية مثل التنمية ومكافحة الفساد وما إىل ذلك، إالَّ م

وأصدرت حكمها الشهري الذي صدر يف  ،أنَّ املحكمة االحتادية املوقرة قد عدلت عن موقفها هذا

قضت بأنَّ قيام القوائم والكتل السياسية التي ( 2019احتادية /89بالدعوة ) 28/10/2019

باملطالبة بمناصب وكاالت الوزارات ورئاسة اهليئات املستقلة والدرجات اخلاصة يف أجهزة 

الدولة وفق استحقاقها هو اآلخر ال سند له من الدستور، إنَّ السري خالف ما نصَّ عليه الدستور 

من  هاناصب وقد ورد ذكرها وما نجم عنقد خلق ما ُيدعى املحاصصة السياسية يف توزيع امل

يف غري الصالح العام، إضافة ملخالفتها ملبدأ املساواة بني ات أثرت يف مسارات الدولة سلبي

العراقيني، وكذلك خالفت مبدأ تكافؤ الفرص، وهذا حكم رائد أصدرته املحكمة االحتادية العليا 

 وهو حكم يستحق الثناء.

ها، إخويت األعزاء من صفات أحكامأهنا ترتاجع عن ملحكمة ت أنَّ البعض ُيعيب عىل ارأي

تعدل  األخريالقضاء الدستوري الناجح هو ما يسمى بالعدول، واملحكمة االحتادية العليا يف الفرتة 

عن بعض القرارات التي اختذهتا يف الفرتة السابقة أّما خلطأ ُتدركه فيام بعد أو ملواكبة املستجدات 

نحن نعتقد بأنَّ هذا احلكم قد قىض قانونًا عىل قضية املحاصصة احلزبية،  وما إىل ذلك، ولذلك

 أحكام ( نصت أنَّ 94املادة ) أن وأي حكومة تتشكل وفق هذا املبدأ ُتعد غري دستورية عىل اعتبار

املحكمة االحتادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، ونحن نعتقد أنَّ هذا احلكم يطوي صفحة 

 كانت فيها املناصب التنفيذية تتوزع عىل غري املنوال.سنوات عجاف 

يف العراق، وأرى أنَّ هذا الرأي شائع  اً دستوري اً البعض يقول أنَّ املحاصصة أصبحت عرف

جدًا، ولكن من رشوط العرف الدستوري باإلضافة للركن املادي واملعنوي أْن جيابه بالرىض وأْن 

وهو رفض املحاصصة، لذلك ليس هناك عرف  ألخريايقّره القضاء، وبعد هذا حكم املحكمة 

دستوري، وما لدينا يف العراق هو ليس عرف دستوري وإنام عادة دستورية، وثمة فرق بني العرف 

 الدستوري والعادة الدستورية.

 أنا قدمت اقرتاحات سأوجزها باآليت:

  الصحيح.أوالً: إخراج فكرة تعديل الدستور من إطارها السيايس إىل وضعها القانوين
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ثانيًا: زّج األكاديميني والقضاة املتخصصني يف املوضوع مع جلنة التعديالت الدستورية وفسح 

ن لكن غري متخصصني واللجنة السابقة كان فيها أكاديمياملجال هلم وتوفري فضاء من احلرية، ف

 بقضايا القانون الدستوري.

ديالت دون اتباع نظام الصفقات يف التع إجراءثالثًا: نويص جملس النواب املوقر اجلديد ب

 التصويت أو مناقشتها لوحدها يف جلسات منفردة.

( ولكن حتت رقابة دولية، وإذا مل 142رابعًا: كذلك طرحها لإلستفتاء الشعبي حسب املادة )

التي معناها أْن ينزل  ،سرتداد السيادي ما يعرف بفكرة االحيدث ذلك ستؤول عاقبة األمور إىل

ويعيد السلطة من جديد، وهذه كتب عنها الفقهاء لشارع وُيعطل مؤسسات الدولة الشعب إىل ا

نَّ هذه مرشوعية ألنَّ الشعب هو صاحب السلطة األصلية، ولذلك إذا مل إن الذين قالوا واملرصي

 .اً جديد اً متثله املؤسسات من املمكن أْن ينتفض عليها ويشكل وضع
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(13) 

 لعراقا يف الدستورية التعديالت زمةأ

 *الدكتور عيل عيسى اليعقويب

 السادة احلضور السالم عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاته.

 ينطلق من مقدمة يف ضبط مسألة عانى سايسم عنواننا األ2005الكالم عن فاعلية دستور عام 

منها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وهي قضية االنقالبات العسكرية، وقضية التداول 

هم بشكل فاعل يف معاجلة هذه ي للسلطة وعدم وجودها، تنظيم هذه االنتخابات املتتالية ساالسلم

برملانات وأكثر من سبع حكومات بفضل هذا الدستور، إذن هذا الدستور  ةئية، لدينا اآلن مخساجلز

، اً عام 80نجح يف ضبط إيقاع تداول سلمي للسلطة كانت تعاين منه العملية السياسية منذ أكثر من 

 هذا إذن فاعلية أوىل يف االستقرار.

هددت وجود  اً عام 17 الـ ن طوال هذهان أو خطردايالذي هدد هذا الدستور؟ هناك هتد من

 الفرقاء: أغلبهذا الدستور كوثيقة متسامل عليها بني 

 التهديد األول: وجود داعش الذي احتل أكثر من ثلث األرايض العراقية.

كردستان، وهذا كان أكرب رضبة  إقليم االستفتاء الذي جرى يف التهديد الثاين: الدعوة إىل

موجعة للدستور، وبدل أن ُيدرس ملاذا تم خرق التعاهد أو التعاقد الذي ُبنيت عليه العملية 

 .أخرىالسياسية بدأنا نتكلم عن قضايا جانبية 

العملية بعد أْن نجح هذا الدستور يف النهوض جمددًا من فشل هاتني املحاولتني عادت 

السياسية بقوة، فاملناطق الُسنية التي حتررت من داعش رجعت إىل بغداد بقوة، واملناطق الكردية 

رجعت إىل بغداد بقوة، وهو عنرص آخر لفاعلية هذا الدستور  أيضاً التي فشل هبا االستفتاء 

ضل، وهناك هذا التنوع من جديد، إذن هذا الدستور له القوة والف إدارةالسياسية، وقدرته عىل 

الكثري ممن ينتقد هذا الدستور وهو بفضل هذا الدستور وصل إىل االمكانية التي يمكن أْن ينتقد 

 هبا هذا الدستور. 

                                                           
 كلية املنصور اجلامعة -رئاسة اجلمهورية  مقرر جلنة التعديالت الدستورية يف *
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احلقيقة هناك الكثري من اإلجيابيات يف هذا الدستور كوثيقة، فهو ضمن التعددية، واتاح 

نه ال يوجد سلبيات؟ نعم الرجوع إىل القضاء كمرجعية دستورية وغريها، لكن هل هذا يعني أ

هناك العديد من السلبيات، وهناك دعوة جدية للتعديالت، وهذه التعديالت والدعوة هلا هي 

قرها أالتي ها نفسدليل عىل حيوية األمة ونشاطها، إذن الدعوة إىل تعديل الدستور باآلليات 

 عالشباب يف ظل جمتم أن، فمن الطبيعي الدستور هو دليل عىل حيوية هذا الدستور وهذا املجتمع

عنه، إذن اليوم الشباب  به هبة ديمغرافية عالية مثل العراق أْن جيد اخلطاب السيايس منفصال

بل بحاجة إىل خطاب جديد، ثانيًا الطبقة السياسية التي كتبت الدستور وإْن كانت قد كتبته للمستق

اث املايض ليست مثل التخلص من ترب تمهتاالهتاممات التي كانت  وهذه اجلدلية، إال أن

 االهتاممات املطلوبة اليوم يف التنمية.

 عيد النظر فيها، ولكن برشط أالية يقوم عليها كل دستور بحاجة أن نأساسحماور  ةأختم بثالث

يتم هذا التعديل إال يف حوار هادئ شامل مسؤول، حوار خيلو من الغالب واملغلوب، ألنه إذا 

اليوم نسمع كثريًا عن معاجلة آليتني بالتعديل، أو نعمل انطلقنا من قضية الفرض وخصوصًا 

تعديالت بسيطة جدًا لكرس احلاجز النفيس، ال، جيب أْن نربط بني التعديالت وأثر االستقرار 

سوف  اً للعملية السياسية، فإذا لعبنا به ومل حيقق استقرار األخرياملجتمعي، فالدستور حاجز الصد 

، ومسؤوالً  السياسية، لذلك جيب أْن يكون تعديل الدستور شامالً  يفقد اجلمهور الثقة بالعملية

 اً وحوار اً يعني حوارهذا  ،ن عالج الديمقراطية مزيد من الديمقراطيةووكام يقول الفالسفة األوربي

 حماور يقوم عليها كل دستور يف العامل هي: ةحتى الوصول إىل النتيجة، ثالث اً وحوار

 رة يف دستورنا.احلقوق واحلريات وهذه متطو -

طبيعة النظام السيايس طبيعة برملانية، وهنا أدعو للبقاء يف هذا النظام الربملاين، النظام الرئايس  -

والقوانني تعطي صالحيات  ةخطري بالتحول يف جمتمعنا يف ظل ضعف الضامنات، فضامناتنا ضعيف

ة جدًا، وجتربة مرص هائلة للسلطة التنفيذية، جتربة تونس التي يقودها فقيه دستوري خطري

لنظام الرئايس، التحول إىل يف االعربية خطرية تعطينا جرس إنذار استبداد، وجتربة كثري من الدول 

التوازن له، وإعطاء صالحيات للسلطة التنفيذية  إعادةضبط العمل يف النظام الربملاين، و إعادةف

 .اً واسع هلذا النظام الذي يعطي متثيالً  حٌل 
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لفيدرالية، الفيدرالية املوجودة يف العراق بحاجة إىل ضبط نصوصها من خالل شكل الدولة ا -

نجده الصالحيات احلرصية والصالحيات املشرتكة وعند النظر إىل موضوع النفط والغاز 

دون النفط والغاز واآلثار؟ العراق هو نفط وغاز من ثنني، ماذا يعني العراق بني اإل عائامً  اً موضوع

حاول معاجلة هذا النقص، لكن ضبط النظام الفيدرايل بإنشاء  األخريحكمة وآثار، وقرار امل

االختصاصات  إيضاحاملجلس الثاين بيت اخلربة الذي يعقلن شعبوية جملس النواب مهم جدًا، و

 بني الطرفني، وإنشاء هيئة توزيع الواردات.

لة يف العراق نضيفها إىل املحاور الثالثة هي توزيع الثروات، صلب املشك أخرىنقطة  

االقتصاد وعاجلناه معتمد عىل النفط، متى ما ضبطنا  ها هو اقتصادي، يف ظل اقتصاد ريعيأساسو

 بنصوص واضحة رصحية حمددة سوف يكون هذا عامل استقرار مهم للعملية السياسية.
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(14) 

 االحتادي العراقادارة املوارد املائية يف الدستور و

 *حسن اجلنايبالدكتور 

 :اوال

العراق حتول من دولة شمولية شديدة املركزية وقامعة، اىل نظام فيدرايل دستوريا، برزت معه 

مراكز قوى مل تكن موجودة سابقا، واضمحلت مراكز قوى وسلطات كانت طاغية، فيام اّقر 

الدستور اجلديد مبادئ توافقية عامة، مل يزل الكثري منها بحاجة اىل ترشيع قوانني، وظهر واقع 

يد مل تتبلور به بعد حدود السلطات االحتادية واملحلية بوضوح مقنع يف جمال ادارة الثروات جد

الطبيعية، ومنها املوارد املائية. كذلك مل يتمكن الرشكاء السياسيون من االتفاق عىل ما توصلت له 

رضورة  جلنة التعديالت الدستورية يف جملس النواب بعد انتهاء اعامهلا، رغم اهنم متفقون عىل

تعديل بعض فقرات الدستور، لذلك مازالت ادارة املوارد املائية يف العراق الفيدرايل بحاجة اىل 

 نقاش جدي ومراجعة. 

 ثانيا:

ففي اسرتاليا مثال  باختالف ظروفها.ختتلف جتارب الدول الفيدرالية يف ميدان املوارد املائية 

احلكومة االحتادية ائية اىل احلكومة االحتادية الن جيري نقل صالحيات الواليات يف ادارة املوارد امل

اكثر قدرة عىل تطبيق مبدأ االستخدام املنصف واملعقول من االطراف )الواليات( يف ظل 

ويف دول  التنافس بني مستخدمي املياه املختلفني.ومستجدات التغري املناخي واالحتباس احلراري 

ر وزارة للموارد املائية السباب عديدة منها تطوية او توجد وكالة احتادال  فيدرالية متقدمة اخرى

خمولة بغطاء قانوين حلامية ووجود مؤسسات فيدرالية وحملية قوية ، والتطبيق الصارم لهوالقانون 

                                                           

*وزير املوارد املائية السابق وسفري العراق السابق لدى اليابان وتركيا ومنظمة االغذية والزراعة لالمم 

 املتحدة )فاو(
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، دين يف ادارة املوارد الطبيعية، وخاصة جلان االحواض املائية املشرتكةاملجتمع ، وفعالية املالبيئة

 للمشاريع منها مشاريع املياه وغريها.ات الدولة التي تؤمن مراقبة شاملة مؤسسيف عمل الشفافية و

 ثالثا:

بني الدول  تلك التي جتابه ادارة املياه تشبهاشكاالت ادارة املوارد املائية يف الدول الفيدرالية ان 

ام فتحديات التنمية ومتطلباهتا هي نفسها يف حال استخداملستقلة املشرتكة باالهنار الدولية. 

املستقلة.  الدول يف اواملنتظمة بدولة فيدرالية املجرى املائي من قبل مستخدمي املياه يف االقاليم 

تطلبات وحتديد تلك املان الدولة الفيدرالية الواحدة اكثر قدرة عىل االستجابة الرسيعة لوال شك 

 وغري ذلك مما هو ،دتأمني املصلحة العليا للباللوتطوير الترشيعات الالزمة ، اجتاهات التنمية

 .بعيدا عن اخلالفات او الرصاعات السياسية بني الدولرضوري 

  رابعا:

املوارد املائية متنوعة، جيري بعضها يف االهنار وخيّزن يف البحريات واالهوار والسدود 

واملسطحات املائية وحتت سطح االرض وتتجمع يف البحار واملحيطات، فتسمى املياه الزرقاء. اما 

طار ورطوبة الرتبة والغيوم ودرجة تشبع اهلواء بالبخار فتسمى املياه اخلرضاء، يف حني تطلق االم

تسمية املياه احلمراء عىل ماحيتاجه االنسان الغراض الرشب والتي اليمكن بدوهنا البقاء عىل قيد 

قا من احلياة. ومن الطبيعي فان املياه احلمراء هي اجلزء االكثر حساسية وخطورة باعتبارها ح

حقوق االنسان، واليمكن االخالل هبذا احلق دون ارتكاب خمالفة قانونية واخالقية اذ ان ذلك قد 

 يتسبب بموت الناس عطشا.

 خامسا:

البد من االعرتاف ان يف العراق مشكالت تتعلق باملياه احلمراء، اذ ان مناطق الريف العراقي 

التغطية بشبكات املياه الصالح للرشب واملرافق والعشوائيات وعدد من املناطق الفقرية حمرومة من 

الصحية االخرى، ولكن العالقة هلذا االمر بنظام الدولة االحتادية بل بقدرة الدولة عىل تقديم 

اخلدمات عىل كامل الرتاب الوطني، اما املشكلة التي تثريها هذه املقالة املخترصة، والتي اكد عليها 

( فهي ترتبط بادارة املياه الزرقاء، وهي بالطبع املياه 114( و )110الدستور العراقي باملادتني )
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التي تتمحور حول محايتها وادارهتا وتقاسمها اخلالفات بني الدول املتشاطئة فضال عن مكونات 

 الدولة الفيدرالية الواحدة. 

 سادسا:

عثة يونامي قامت جلنة التعديالت الدستورية وبمساعدة برنامج االمم املتحدة االنامئي ضمن ب

ملناقشة قضايا املوارد الطبيعية )النفط واملوارد  2009يف العراق، بعقد مؤمتر يف بغداد يف حزيران 

املائية( يف ظل احكام الدستور وكان يل رشف املسامهة باضاءة جوانب، مازلت اعتقد اهنا مهمة 

بعض ماقدمُته من رؤًى حول بقدر تعلق االمر باملوارد املائية يف العراق، وال اجد رضرا من اعادة 

 االمر انذاك، خاصة ان احلاجة إلجراء تعديالت دستورية أصبحت ملحة يف الوقت احلارض.

 سابعا:

سياسية وتوافقية باعتقادي، وال تتناسب  قضية املوارد املائيةلالدستور العراقي جاءت معاجلة 

ور املوارد املائية يف العراق، وفق مع الواقع املائي واخلصائص الطبيعية لالهنار. فقد قّسم الدست

سابعا، اىل موارد مائية خارجية، واعتربها من اختصاص السلطات -114ثامنا و -110املادتني 

االحتادية، وموارد مائية داخلية، اعتربت من اختصاص االقاليم والسلطات املحلية. ومن الواضح 

تحكم هبا او السيطرة عليها، بدال من فان هذا تعسف النه خيضع حركة املياه الطبيعية لرغبة ال

الرغبة بديمومة استخدامها وتأمني املساواة باحلصول عليها. فاالهنار العراقية ، مثل كل االهنار 

االخرى، هلا منابع وروافد متعددة ولكنها جتري باجتاه واحد نحو املصب يف شط العرب ثم 

 اخلليج، واليصح تقسيمها اىل خارجية وداخلية.

 ثامنا:

ختطيط "ثامنا، ضمن الصالحيات احلرصية للسلطات االحتادية عىل  -110املادة نصت 

السياسات املتعلقة بمصادر املياه من خارج العراق، وضامن مناسيب تدفق املياه اليه، وتوزيعها 

 ."العادل داخل العراق، وفقا للقوانني واالعراف الدولية

سؤولة عن التفاوض مع دول املنابع لضامن حصة الشك ان املقصود هو ان السلطة االحتادية م

العراق من املوارد املائية، ومنع االقاليم واملحافظات من التفاوض عىل الشؤون السيادية يف 

العراق، ومنها ادارة االهنار املشرتكة. لكن النص ركيك وفيه التباسان واضحان ومها اوال: اشارته 
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توزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانني "ثانيهام: عبارة ، و"ضامن مناسيب تدفق املياه اليه"اىل 

 . "واالعراف الدولية

فاملقصود بالعبارة االوىل هو ضامن كمية املياه القادمة للعراق وليس منسوهبا وهناك فرق كبري 

 الن املنسوب ليس الكمية او الترصيف، اما العبارة الثانية فهي يف غري حملها، اذ ان تشغيل منظومة

السيطرة يف نظام الري بالعراق خيضع حرصا لسياسة التنمية الوطنية ومتطلباهتا، والشأن للقوانني 

واالعراف الدولية بذلك. الشك فان احرتام القوانني واالعراف الدولية امر جد مهم، ولكن 

ن املختلفة قوانني املياه الدولية تكتفي بتحديد اطر عامة وتبتعد عن حتديد السياسات الوطنية للبلدا

 نظرا الختالف الظروف وقضايا السيادة وغريها.

ختطيط "واذا ما سمح يل بتقديم مقرتح لصياغة افضل هلذه الفقرة الدستورية فسأقول ماييل: 

 ."وادارة املوارد املائية يف العراق، وضامن حقوق العراق املائية وفق القوانني الدولية

 تاسعا:

، اي فعليا من صالحيات الصالحيات املشرتكة ، وهي ضمنسابعاً  -114املادة  نصت املادة

رسم سياسة املوارد املائية الداخلية، وتنظيمها بام يضمن توزيعا عادال هلا، وينظم "عىل: االقاليم 

 ."ذلك بقانون

ن النظام النهري، ونظام يف هذا النص ال "املياه الداخلية"اليمكن بالطبع القبول بفكرة 

اجزاءه املتعددة جمموع يكون تكامليًا، اي ان  جيب اننشآت املقامة يف العراق، السيطرة عن طريق امل

حقوق مجيع مستخدمي  تؤمنوضع اليات  مسؤولة عنتشكل نظاما واحدا يدار من جهة واحدة 

، واليمكن السامح حتت اية ذريعة ان تصل مدينة البرصة، دون متييز بسبب املوقع اجلغرايف ،املياه

اخرى يف ذنائب االهنار، مياه ملوثة او شحيحة، بسبب االستخدام املفرط اوسوء او اية مدينة 

 االدارة يف اماكن تقع شامهلا، مما قد يرّشعه التفسري اليسء هلذه الفقرة الدستورية.

تكون صالحيات االقاليم الواردة ان واذا كان البد من اقرتاح نص بديل فأرى من االنصاف 

املنصف،  واستخدامهااية املوارد املائية داخل حدود االقاليم واملحافظات، مح" هبذه الفقرة كام ييل:

 . "تدفقها بصورة عادلة والفيزيائية، وضامنداهتا البيئية حمدّ  احرتامو

 عارشا:
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املوارد املائية يف  وكميةحتسني نوعية  هو ،كدولة احتادية ،العراقيف ادارة املياه ان معيار نجاح 

 يتيح حقوقاً ايضا، و نجاح ادارة املوارد املائية يف اعايل احلوض النهري مثليالذنائب، الن ذلك 

ان النص الدستوري مهام كان دقيقا الحيل . كذلك من املؤكد متساوية جلميع مناطقه اجلغرافية

وضوح النص ودقته هو االطار الذي جيري ضمنه  لكن ،مشكالت ذات طابع عميل وحركي

دارة القطاع املائي يف ظل هذه احلركية وعواقب االحتباس احلراري ترشيع القوانني التي تنظم ا

وتغريات املناخ. 



 احملور الثالث

 كادمييةأناقدة بعيون تعقيبات 

 

 شارك فيه:

 رئاسة اجلمهوريةكبري مستشاري -الشكري د علي ❖

 جامعة املوصل-محدأد لقمان عثمان  ❖

 جامعة القادسية-د عدنان عاجل عبيد ❖

 معهد العلمني للدراسات العليا–سعد عمران  يد عل ❖

 جامعة كركوك-د فوزي حسني سلمان ❖

 جامعة بغداد-د مصدق عادل ❖

 كلية املنصور اجلامعة-عيسى اليعقوبي يد عل ❖

 جامعة دمشق-د حسن البحري ❖

 جامعة الكوفة-د حيدر الوزان ❖

 جامعة املوصل-د حممد عزت مصطفى ❖

 جملس النواب-النائب د حممد عنوز ❖

 صباح الساعدي النائب السابق الشيخ ❖

 جملس النواب-النائب د عالء الركابي ❖

  جامعة كربالء-الدكتور حسن الياسري ❖
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 املحور الثالث

 تعقيبات اكاديمية ناقدة 

 زمة التعديالت الدستوريةأ

 

 الدكتور عيل الشكري متمرس . ا

ة هذا قامهذه االلتفاتة الكريمة، إلعىل شكرًا ملعهد العلمني ومؤسسة بحر العلوم اخلريية 

، بعد أن أّرق هذا املوضوع ة التعديالت الدستورية يف العراقاملؤمتر العلمي املتخصص ببحث أزم

اىل من ال يستطيع وكان ذريعة للساسة املتصدين لنقل عبء مسؤولية إخفاقهم  ،املتخصصني

األعم من الساسة يتحدث عن عيوب الدستور وإخفاقاته  غلب، إذ راح األالدفاع عن نفسه

، حتى راح بعضهم يرى فيه أنه سايرة املستجد وضبط إيقاع القائمره وعدم قدرته عىل موقصو

، والسبب الذي وقف وراء الرتاجع االقتصادي فشل السيايس ومكمن اخلالف البينيال أّس 

 .ءقايف واألمني والبيئي وهو منه براجتامعي والثواال

 ساتيذ متخصصني أنَّ ر علمي ومن أ، ويف أكثر من مؤمتوالالفت إنني استمع يف عدة مناسبات

واحدًا من أهم أسباب اإلخفاق السيايس يف العراق وتراجع اخلدمات وارتفاع معدالت البطالة 

وتزايد حاالت الفقر واإلخفاق يف حقيل التعليم والصحة وارتفاع معدالت الطالق وانتشار 

ين ما يقوله غري مردد مكررين، ٢٠٠٥اهرة الطالق هو دستور سنة حاالت االنتحار وتفيش ظ

 .وذلك املترضر منها ،للعملية السياسية املتخصص واملناوئ

ليه املثالب؟، ، ومن ال تسجل عنافذة من ال يعاين النقص والقصورنعم ليس من الدساتري ال

االختالف نسبي بني قارص ناقص،  كر وعصارة العقلن املصنوع من يد البرش ونتاج الففأل

، فالقصور كبري ومنه من يعاين النزر اليسريدساتري من يعاين القصور ال، فمن المصنوع ومصنوع

ة ، وهو ما يفرس اتفاق الدساتري النافذو بفعل املستجد واملتغري والطارئحكمي أما حني الوالدة أ

لوالدة ، فالنص عىل التعديل وآلياته هو إقرار بقصور الدستور حني اعىل تنظيم آلية التعديل اجلزئي

 بعد ست ١٧٨٧تحدة االمريكية لسنة ، فقد ُعدل دستور الواليات املر الالحق املتوقعأو القصو
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ًا واألطول عمرًا واالقل نصوصًا، ، وهو األول تدوينه حيز النفاذأحكامساعات فقط من دخول 

  .ليه يعود املبتكر من النظام الفيدرايل والرئايس والقضاء االحتادي والفيدرايلوإ

ن املتوقع الكامل أو ليس م ٢٠٠٥ة ُكتبت فيها نصوص دستور سنة ويف ظروف استثنائي

، ُكتبت نصوصه يف ستة طائفي -اذب وتوافق مكونايت قومي ، فدستورنا نتاج جتاألقرب اليه

ولة العراقية للمرحلة االنتقالية، وإال الد إدارةأسابيع فقط، بفعل التحديد الزمني الوارد يف قانون 

، لة احلرب واالحتالل جتوب الشوارع، اجتمعت اجلمعية التأسيسية وآولفالعودة خلط الرشوع األ

، انتهت ا شهداء التأسيس، فكانواجلمعية أعضاءيعصف بالعراق حتى طال عدد من  رهابواإل

 الدستور عىل االستفتاء املكون االجتامعي الثاين بمقاطعةا وهدد قادة أعامهلاجلمعية التأسيسية من 

، من خالل ية اضافة لآللية األصلية لتعديلهنائاستث آلية إليه ُتضاف مل إن برفضه التصويت أو

، وربام ل مدة أربعة اشهر من تاريخ نفاذها خالأعامهلتشكيل جلنة لتقديم مقرتحات التعديل ترشع ب

ول غري املؤقت يف ، أنه األمن راحوا هيامجون دستورنا الوليدغفل أو تغافل بعض املتخصصني 

سيم يف مبانيه وتأسيساته ، وحينام تطرح التساؤل عن مواطن اخللل اجلالعهد اجلمهوري

 .، ال تسمع اال اجلزئيات والفرعيات والتكريرات من املالحظات اهلامشيةونصوصه

كبرياً ملستشاري فخامة _نامرس عملنا يف رئاسة اجلمهورية  لقد كان خط رشوعنا األول ونحن

ساتيذ القانون الدستوري يف مت يف عضويتها كبار أتشكيل جلنة لتعديل الدستور، ض _الرئيس

قضاة فضاًل عن ، العراق وحتى جنوبه مرورًا بوسطه اجلامعات العراقية من شامل أغلب

وممثلني عن فئات اجتامعية خمتلفة، عملت اللجنة عىل ومتخصصني يف حقل االقتصاد واالجتامع 

مهورية ودولة رئيس جملس الوزراء، ىل فخامة رئيس اجلمدى سنة ونّيف، وقدمت مقرتحاهتا إ

، اح التعديل( من الدستور ُترشك رئاسة اجلمهورية وجملس الوزراء يف اقرت١٢٦بلحاظ أن املادة )

 السيد الكاظمي رئاسة احلكومة االنتقالية ، وتويّل الة حكومة السيد عادل عبد املهديلكن استق

 .عطلت مرشوع التعديل

ًا يف جملة املحقق احليل، محل عنوان )التعديل القضائي علمي اً بحث ٢٠١٧لقد نرشنا سنة 

يل ، كيف يطرح الدكتور الشكري فكرة تعدوأثار هذا البحث ضجة علمية كبرية( للدستور اجلامد

ف واحدًا من ذ وجد من طرح استفهامه االستنكاري أننا نخالالدستور اجلامد من قبل القضاء، إ

، مع ونشاكس الثوابت ونخالف املسلامت ،اهأسس البناء الدستوري، ونجدف عكس االجت

 دستوريةً  اً لت فيها نصوصمالحظة أننا سقنا مجلة من قرارات املحكمة االحتادية العليا التي عدّ 
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، من بينها حجب احلصانة النيابية عن النائب يف جريمتي املخالفة واجلنحة وقرصها واضحة جلية

اد جملس النواب بمناسبة تفسريها الصادر بشأن يتني النعقأغلبعىل اجلنايات فقط ، وابتكار 

 /٥٩ة )الرغم من أن املادس يف جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية، عىل التي ينعقد هبا املجل يةغلباأل

يتحقق نصاب انعقاد جلسات جملس واحدة لالنعقاد ) يةأغلبال عىل أوال( من الدستور ال تنص إ

مريكية أن املحكمة االحتادية العليا األ ( ، والالفتهئأعضااملطلقة لعدد  يةغلبالنواب بحضور األ

الذي أقر احلق يف  ١٩٧٣ قرارًا خالفت فيه التعديل الدستوري الصادر سنة ٢٠٢٢أصدرت سنة 

التعديل القضائي للدستور  واليوم راح الباحثون وطلبة الدراسات العليا يبحثون يف اإلجهاض،

 .، بل موضوع الساعة والبحث العلمياً مستساغ الً مقبو ٢٠١٧، وأصبح ما طرحناه سنة اجلامد

، أمر مناط لقفز عىل نصوصه، واحلد من اإننا نرى أن حفظ مهابة الدستور، واستمرار حياته

، شارعني وُيساير املتغري وُيعالج املستجد، ت الرضورية عليه، لُيكمل النقصبإدخال التعديال

نتاج توافق سيايس، قومي، ، فدستورنا يًا أو طائفياً يه سياسيًا أو قومباملتفق عليه غري املختلف ف

ام جيب أن يكون، واحلالة ، ويتحدث باملقبول، ومن يقول بغري ذلك خيالف املنطق وجيايف طائفي

، والدستور األنجح ذلك الذي حياكي الواقع ويستجيب للمستجد املثالية، ال بام هو كائن قائم

 .ويلبي احلاجة

و عدم استكامل اهلياكل كرب الذي ُيسجل عىل العملية السياسية هإننا نعتقد أن اخللل األ

ع منها إىل حيز وانني املحورية من جانب، وعدم نقل بعض امُلرّش ، والعجز يف ترشيع القالدستورية

يف ترشيع قانون جملس االحتاد، النفاذ من جانب آخر، فقد أخفق القائمون عىل الشأن السيايس 

االحتادية العليا ينسجم عجزوا عن ترشيع قانون للمحكمة اين، ووهو الفرع الترشيعي الث

الدولة  إدارةلة بموجب قانون ، إذ ال تزال املحكمة االحتادية العليا القائمة مشكّ والدستور

املنصوص عليها يف دستور سنة الرغم من كوهنا متارس الصالحيات للمرحلة االنتقالية، عىل 

ا املأخذ ويوائم هذ ٢٠٢١لتعديل الطارئ عىل قانوهنا سنة ، وكان املأمول أن يتجاوز ا٢٠٠٥

 .، لكنه أبقى عىل طبيعة التشكيل ذاته ووافق صالحياهتا والدستورتشكيلها الدستوري

انتهاء الدورات النيابية  الرغم منمرشوعات القوانني تنتظر الترشيع عىل وال تزال العديد من 

ي اجلنسية، وقانون النفط ، كقانون مزدوجوىل والثانيةاألربع السابقة من قراءهتا القراءتني األ

 .   والغاز، وقانون سلم الرواتب املوحد
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نفاذها  وربام كان اإلشكال األكرب ترشيع بعض القوانني ذات املساس بحياة املواطنني وتعطيل

 انون تشغيل محلة، وقجملس النواب قانون الضامن الصحي ، فقد رّشعمن قبل السلطة التنفيذية

نفيذها، متذرعة ا تزال احلكومة تتلكأ يف تالشهادات العليا، وقانون تشغيل الطلبة األوائل، وم

مات السياسية سببًا لعدم ، بل مدخلة االعتبارات الشخصية وتصفيات اخلصوبحجج واهية

ء ترشيعها وسيلة للكسب ، خشية أن يتخذها النائب أو الكتلة النيابية التي وقفت وراالتنفيذ

، وارتفاع ات الطبية وتراجع اخلدمات الصحية، واحلصيلة تفيش األمراض ونقص اخلدمخايباالنت

 .معدالت البطالة بني صفوف محلة الشهادات العليا واملتفوقني األوائل

االعتقاد باخلالف ، وجتاوز عقبة رس حاجز اخلشية من تعديل الدستوريف اخلتام أرى أن ك

جيل البحث يف تعديل ، وتأوالنصوص حكامفق عليه من األ، تبدأ بتعديل املتالقومي الطائفي

حافظ من ، كتعديل النصوص املنظمة الختيار املحافظ عىل نحو جيري معه اختيار املاملختلف عليه

 أعضاء، وحتديد عدد خاب أمني بغداد من قبل شعب بغداد، وكذا انتقبل شعب املحافظة مبارشة

  .ددهنواب عىل نحو الدقة مع ختفيض عجملس ال

كل الشكر والتقدير ملعهد العلمني ومؤسسة بحر العلوم اخلريية عىل اخلوض يف هذا املوضوع 

ء لدولة املواطنة دون ، فال بنال السياسة والثقافة وصناع القرارق ومل يزل املختصني ورجاالذي أرّ 

 .جد، وال تشييد ملدنية دون منظومة ترشيعية مؤهلة ملسرية املتغري واملستدستور قادر

 

 :*امحد الدكتور لقامن عثامنا. 

 أخرىشكر معهد العلمني إلتاحة هذه الفرصة أن نجتمع مرة أالسالم عليكم مجيعا يف البدء 

 كعراقيني من أقىص شامل العراق إىل أقىص جنوبه.

تب يف ظروف أمنية صعبة وال يفوتني أن أستذكر هنا شهداء أن هذا الدستور كُ إىل أوّد أن أشري 

والدكتور حسيب ، والدكتور ضامن حسني، لدستور ومنهم الشيخ جمبل الشيخ عيسىكتابة ا

ن هذا الدستور العراقي مل حيَظ إىل أن أشري أردت أو ،والشيخ حممد طه عبد ربه، عارف العبيدي

 املطلقة ملحافظة ثالثة. يةغلبثلثي حمافظتني من حمافظات العراق واأل يةأغلببموافقة 

                                                           
 كلية القانون/جامعة املوصل *
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ي للقوى السياسية التي كانت قابضة عىل السلطة أخالقوري وسيايس وكان هناك التزام دست

( التي تم إضافتها يف 142م أن يكون هناك تعديل دستوري بموجب املادة )2005يف عام 

اليوم وبعد ، ة من كتابة الدستور إلقناع القوى السياسية الرافضة هلذا الدستوراألخرياللحظات 

، وتفعيل مقتضيات الدستور، مطالبهم اليوم هي تطبيق الدستورهذه املحافظات الثالث  اً عام 16

والدستور ينص عىل التوازن  ،فام زالت هذه املحافظات إىل حد كبري مهمشة يف القوات العسكرية

وما زالت مناطق هذه املحافظات ، العسكري وأْن يتكون من مجيع مكونات الشعب العراقي

ال تتناسب مع عدد سكاهنا وخري مثال حمافظة نينوى وما  ختصيصاهتا من امليزانية العامة للدولة

 شهدته من تدمري ومعارك حترير املوصل.

واعتقد ، ن هذا الدستور فيه ما فيه من حماسن كثرية حتتاج إىل تعديالت رسيعةإأود أن أقول 

ور واحلفاظ عىل الدست، أنَّ هذا الدستور كان عامل استقرار وما زال هو الضامن لوحدة العراق

 .هو احلفاظ عىل العراق وعىل وحدة شعبه

 

 *الدكتور عدنان عاجل عبيدا. 

مة تفيض أن ما تفضل به األساتذة األفاضل من مالحظات مهمة وقيّ إىل اوّد أن أشري 

 نيأن العيب يف السياسيإىل أهنم خلصوا يف اجللسة  ولكن يبدو، باملالحظات والتعقيبات الكثرية

ن املشكلة عىل إ اً هناك اتفاقأن ا الحظته من خالل اجللسة ممعتقد أ، حتاديةأو العيب يف املحكمة اال

العيب يف املحكمة االحتادية العليا  هنفسويف الوقت  ،ليست يف الدستور بل يف اجلانب السيايس

 ة كام تفضل السيد رئيس اجللسة.أجنبيالتي هي حمكمة 

والقضية ، ة هذه القضية األوىليف مؤسساتنا الدستوري اعتقد ليس من مصلحتنا أن نشكك

دساتري الدول ا يف م يفتقر إىل النظريات العلمية القانونية املتعارف عليه2005الثانية دستور عام 

ساتذة أكتابة الدستور لكنها مل تكن تضم وهذا سببه بعد اجلهد الذي قدمته جلنة ، املقارنة

 ور يكون أفضل.وكان من املمكن وضع دست، متخصصني يف القانون الدستوري

                                                           
 كلية القانون/ جامعة القادسية *
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الدساتري إذا مل تطبق تضع آليات تردع هبا السلطات ، إذا كان العيب يف التطبيق مثلام تفضلتم

ن هم من يتحمل وولذلك نحن نسأل إذا دستورنا ال يطبق والسياسي، املسؤولة عن عدم التطبيق

 ظروف صعبة ن جلنة كتابة الدستور كتبت الدستور يفمن إما هو احلل؟ عىل الرغم  ،املسؤولية

م فكروا 2005جدًا لكن ورد حتى يف الدستور األمريكي هل الذين وضعوا الدستور يف عام 

بتكريس مكاسب سياسية آنية أم أهنم استرشفوا املستقبل؟ وهل فكروا يف وضع دستور لألجيال 

 ؟املستقبلية أم أهنم فكروا يف تكريس وضع قائم خشية من املايض وحفاظًا عىل الوضع احلايل

عام وهو أقدم دستور مكتوب والذين وضعوه  200نعود إىل الدستور األمريكي منذ أكثر من 

هل هو عامل استقرار أم عامل  2005أن دستور عام جنابك تطرح ، فكروا باألجيال املستقبلية

يكون عامل استقرار يف هكذا من تطبيقه  اً عام 17إذا بعد  2005أزمة؟ هل تعتقدون أنَّ دستور 

وتصنيف العراق ، نَّ لعامل االستقرار مؤرشات بلغة األرقام وهي: العامل االقتصاديإوضع؟ 

فمن هو املسؤول عن كل ، ومشكلة البطالة، ومشكلة الشهادات، والوضع األمني، للمديونية

 ذلك؟ أمتنى من الدكتور أن نخرج من النمطية يف الطرح.

 

 :*الدكتور عيل سعد عمرانا. 

 م عليكم ورمحة اهلل وبركاته. السادة احلضور السال

والسؤال الذي طرح هل هذا الدستور عامل  ،النقاش حول أزمة التعديالت الدستورية لعل

ا األساتذة بأنَّ ؟ من وجهة نظري ابتداء من اخلامتة التي انتهى إليهأزماتاستقرار أم عامل خللق 

السياسية  زماتولعل هذه األ، عىل املستوى السيايس يف العراق زماتمن األ ئاً الدستور خلق شي

جلنة كتابة الدستور األفاضل هو اخلالف السيايس فيام بينهم وقت كتابة  أعضاءمنبعها كام قال 

 النصوص الدستورية.

السيام يف األعوام التي  زماتأوّد أن أشري إىل قضية واحدة أدت إىل حدوث جمموعة من األ

يف نقطة واحدة هي نظام احلكم ، م2019 -م2018م صعودًا لعله إىل عام 2010تلت عام 

                                                           
 معهد العلمني للدراسات العليا *
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ن نظام احلكم أ ومعروف، الدستور العراقي أقرَّ بأنَّ العراق مجهورية برملانية، وسلطات الدولة

ويف ، الربملاين يقوم عىل وجود ثنائية يف السلطة التنفيذية مها رئيس مجهورية ورئيس جملس وزراء

يف ، الدستور البدَّ من وجود توازن بني العالقاتقامة هذا التوازن السيايس الذي ينظمه إسبيل 

م إن الدستور العراقي قد 2020الحظنا قضية واحدة وقد مررنا هبا يف عام  االدستور العراقي إذ

اعطى احلق ملجلس النواب بأْن يسحب الثقة من رئيس جملس الوزراء ومن الكابينة الوزارية 

ربام الفلسفة التي ، هذه هي املشكلة، حل الربملان ىلعاملقابل عدم قدرة رئيس الوزراء ب، الكاملة

 عليها الدستور وقد أشار هلا األساتذة األفاضل بأنَّ اخلوف من وجود دكتاتورية سابقة ال بد بنَي 

نديم أنه ال  لذلك اشار الدكتور، من تقسيم السلطات )وضع السلطة الفعلية بيد جملس النواب(

لذلك ، ق العسكرية يعينهم جملس النواب ويوافق عىل تعيينهمن قادة الفرأنرى يف دستور معني 

من فلسفة نظام احلكم التي كانت مسيطرة عىل جلنة كتابة الدستور هو وضع السلطة بيد  اً جزء كان

عند بداية وضع  األساتذة األفاضل يف احلقيقة أنه يف حالة عدم الثقةوكام أشار ، ممثيل الشعب

وهذه ، يف خلق أزمة بني رئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراءلذلك هذا ما أسهم ، الدستور

وقد أشار إليها الدكتور  ،قرار الترشيعاتإتؤدي وتلقي بظالهلا عىل مسألة مهمة وهي موضوع 

جانب كبري من احلقوق واحلريات جيب أن ينظم  :حسن البحري قال الكثري من النصوص تقول

نعم هذه مشكلة  ر ملاذا ال نقول املشكلة يف جملس النواب؟بقانون فلامذا نلقي اللوم عىل الدستو

وعىل ، ألنَّ العالقة السياسية بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية من الناحية الدستورية غري متوازنة

م الحظنا حالة من تعطيل ترشيع الكثري من القوانني املهمة 2010مدار الثامن السنوات بعد عام 

( التي تشرتط وجود 126ال سيام املادة )، لس االحتاد والتعديالت الدستوريةيف مقدمتها قانون جم

وهكذا ، حالة من التوافق بني رئاسة اجلمهورية ورئاسة جملس الوزراء يف تقديم مقرتح التعديل

لذلك ، وجود استقرار سيايس منظم بنص دستوري الكثري من القوانني التي توقفت بسبب عدم

ات دستورية جذرية إصالحتعديالت و إجراءنتفق مع عنوان املؤمتر أرى من الرضوري ونحن 

 وصل إليه.العراق من احلالة التي ية إلنقاذ النظام السيايس يف أساسأصلية 
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 *الدكتور فوزي حسني سلامن

ركاته. شكرا بسم اهلل الرمحن الرحيم السيدات والسادة احلضور السالم عليكم ورمحة اهلل وب

، شيئا فشيئا تعززت أوارص كثرية، تاحة هذه الفرصة لتوحيد وجهات النظرإل للسيد رئيس اجللسة

ء البلد فاملواطنة اليوم هي التي تسود وأرى اليوم هذا اجلمع املبارك يف هذه املدينة املباركة وكل أبنا

 صحة هذا املؤمتر.عىل حارضين وهذا مؤرش 

ا تزال حمور رصاع كبري حول مانت وكركوك وهذه املحافظة التي كمداخلتي حول أبناء حمافظة 

لو نسأل كل أبناء كركوك رغم كل ، تركها كباقي املحافظات العراقية وكردستان أ إقليمها إىل ضمّ 

أنا أطمئن اجلميع ال يوجد أي بغضاء أو مشاحنات  ،ما جرى من حماوالت جرها إىل رصاع دامي

وعندما ، بعد يوم اً ة زادت تقاربًا يوموارصهم االجتامعيأن ووالكل متحاب، كركوكيف عىل الشارع 

ي حساسية يف ذلك دجئت إىل النجف وضعت مفاتيح داري وسياريت عند جار الكردي وليس ل

ن كركوك أاطمئن اجلميع ، فالشارع غري جمرب أْن يساير السياسيني يف كل ما يطرحون، اطالقاً 

لكن احللول التي قد توجد ، وال يوجد أي رصاع، ستبقى صامم أمان لكل أبناء الشعب العراقي

( مل يكتب هلا نجاح بسبب الطبقة 23نعم حينام طرحت املادة )، هنا وهناك بالطبع كانت تكلف

( 140وحقيقة هذا املوضوع هو أنه حتى حماوالت قراءة املادة )، السياسية التي متثل كركوك

أي بمعنى أن الصيغة  مواطني كركوك؟ إرادةمن الذي حيدد ، قراءة من جديد إعادةبحاجة إىل 

من هي املناطق املتنازع عليها ، قراءة مرات ومرات إعادة( بحاجة إىل 140التي وردت يف املادة )

هل املناطق التي يوجد فيها مكون أو قومية ، غري كركوك خرى؟ بمعنى املناطق األأخرىمرة 

وجودة يف كل فالقوميات م، معينة؟ وهل كانت القوميات هي حدث طارئ عىل مستوى البلد

نجررنا هلذا اإذن إذا ، مكان وال ختلو أي حمافظة من وجود أكثر من قومية أو أكثر من مذهب

، لذلك أقول اتركوا كركوك ألهلها بعيداً عن رصاعاتكم، املوضوع سوف لن نخرج بنتيجة اطالقاً 

 ل.كركوك تنعم باالستقرار وتبقى هي مدينة التآخي كام أطلق عليها املرحوم مام جال
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 *الدكتور مصدق عادل

ر إبراهيم بحر نوجه الشكر اجلزيل إىل السيد الدكتو، السالم عليكم مجيعًا السادة احلضور

 تاحة هذه الفرصة.العلوم إل

وهي ، يف احلقيقة هناك مشاكل دستورية كربى قد ال يقوى جملس النواب احلايل عىل القيام هبا 

، % فقط45يقارب  ما مل يصدر منها سوى، ا بقانونأحاهلا الدستور لتنظيمه اً موضوع 83وجود 

واليوم بعيدًا عن االعتبارات والتوافقات السياسية نرى رضورة الوقوف عىل التعديالت 

( يف 59أن قرار املحكمة االحتادية العليا رقم ) حسبانب، الدستورية املتعلقة بملكية النفط والغاز

وبالتايل حتتاج إىل ، كردستان إقليمالنفط والغاز يف م قد أقر بعدم دستورية قانون 2021شباط  15

كام ذهبنا مع  –رسم خارطة توزيع الثروات الطبيعية من ضمنها النفط والغاز بأن يصار  إعادة

إىل استحداث نص يف  –يف رئاسة اجلمهورية  يةالدكتور عيل الشكري يف جلنة التعديالت الدستور

ال يكفي ، من النفط والغاز لكل أبناء الشعب العراقي( يقول بتوزيع حصة عادلة 111املادة )

 للمواطن اليوم أن يكون مالكًا للثروة وهو يعيش حياة معدمة.

، املشرتكة للنفط والغاز دارة( من الدستور التي تتعلق باإل112املسألة الثانية واملهمة املادة )

ألننا ، النظر فيها إعادةة نحتاج إىل بالنسبة للحقول احلالية هذه املادة بعد قرار املحكمة االحتادي

نحتاج إىل حرص النفط والغاز وجعله من اختصاصات السلطة االحتادية املركزية يف ظل القرار 

 افبالتايل اليوم نطرح هذ، عن تسليم النفط والغاز قليمالصادر بأربع فقرات وامتناع حكومة اإل

حسن الكعبي لتكون هلم البادرة إلطالع الرأي  ستاذأمام النائب الدكتور عالء الركايب والنائب األ

وما سينوون القيام به بالنسبة للنفط والثروات الطبيعية ، العام عىل التعديالت الدستورية السابقة

وكذلك بالنسبة ، للعراق بعد صدور قرار املحكمة االحتادية الذي هو ُملزم لكل السلطات

 م.2003للحقول النفطية املكتشفة جديدًا بعد عام 

 

 

                                                           
 كلية القانون/ جامعة بغداد *
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 الدكتور عيل عيسى اليعقويب

أي دستور من الدساتري يوضع ليطبق يف مدة زمنية معينة لينسجم مع ظروف معينة يمر هبا 

م خيتلف عن 2020واليوم عام ، املجتمع عىل الصعيد السيايس واالجتامعي والثقايف واالقتصادي

واملحيط ، لسياسية تغريتوكذلك ظروف البيئة ا ،م فظروف املجتمع العراقي تغريت2005عام 

وكذلك اليوم عندما تتابع جيل الشباب الواعي املثقف الذي يدعو إىل هنضة فكرية وحوار ، تغري

والدستور كام نعلم هو رضورة حتمية وأي جمتمع البدَّ أْن ، شامل إلدخال تعديالت عىل الدستور

رضورة ، نونية وسياسيةوالدستور هو رضورة قا والدستور هو قانون وتعديل، حيكمه الدستور

ورضورة سياسية ألن هذا الدستور وضع يف ظل ، قانونية ألنه قانون وأي قانون يقبل التعديل

ظروف معينة عندما تغريت هذه الظروف ينبغي أن يواكب هذا الدستور تلك التغرّيات احلاصلة 

 يف ُبنية املجتمع.

فخاخ يف ألبعض اآلخر يقول هناك وا، ن هناك فراغات يف الدستورإيقول  مناحلقيقية هناك 

هذا الكالم فيه مبالغة كبرية ألن أي ، الدستور اهلدف منها النيل من سيادة العراق وأمنه واستقراره

وبالتايل نتمنى ، نة الدولةوالتعديل ُس  ،دستور من الدساتري حتاًم فيه نواقص ألنه عمل برشي

لنجاح عند إدخاهلم التعديالت املطلوبة تكلل جهودهم باتجملس النواب أن  أعضاءللسياسيني و

فهناك الكثري من املالحظات عىل سبيل املثال استكامل نظام املؤسسات االحتادية ، عىل الدستور

وأقول يف اخلتام عىل لسان حال العراقيني: نعيب ، كاملحكمة الدستورية العليا وجملس االحتاد

 دستورنا والعيب فينا وليس لدستورنا عيب سوانا.

لو كانت هناك نية خملصة من قبل ،  احلقيقة العيب يف السياسيني ويف رجال السياسةيف

ونتمنى لعراقنا الشقيق ، نتقلوا بالبالد إىل بر األمان والسالماالسياسيني لتجاوزوا تلك األزمة و

 اخلري والسالم والطمأنينة وشكرًا جزياًل.
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 *الدكتور حيدر الوزان

كرا للسيد رئيس اجللسة وملؤسسة بحر العلوم اخلريية ومعهد بسم اهلل الرمحن الرحيم ش

العلمني للدراسات العليا يف النجف األرشف إلتاحة هذه الفرصة ملناقشة املسائل املتعلقة يف حياة 

 ومن تلك املسائل املهمة هي تعديل الدستور. نساناإل

أنه راعى العملية  إذالرغم من بعض املزايا التي اقرتن هبا دستور مجهورية العراق عىل 

 خطاءم إىل اليوم إال أننا نعتقد من وجهة نظر ختصصية أنَّ األ2005الديمقراطية من عام 

والتي استغرقت إىل اآلن هي الرس التي جعلت من دستور ، الدستورية التي الزمت كتابة الدستور

قلعة احلصينة التي وكان من املفرتض عليه أْن يكون الدستور هو ذلك ال، مجهورية العراق أزمة

وعن آماهلم وتطلعاهتم يف ، يةساسواملدافع عن حقوقهم وعن حاجياهتم األ، فرادحيتمي هبا األ

 أنَّ الدستور جاء ببعض املواقع ليحصن سلطاته من العقاب. خطاءومن تلك األ، العيش الكريم

بأْن بعض املدد باإلمكان وبالتايل القول ، قواعد آمنة ال يمكن خمالفتها دإنَّ املدد الدستورية تع

وأقول هذا من ، ل عمل الكثري من املؤسسات الدستوريةوهذا مما عطّ  ية،تنظيم جتاوزها ألهنا مددٌ 

نعتقد بأنَّ ، شأن دستور وهذا القول كان نتيجة للخطأ الذي وقع فيه الدستور يف بعض املواقع

وهو الذي ، فهو الذي يؤسس الدولة، الدستور بوصفه قاعدة االرتكاز األوىل يف الدولة القانونية

عني تلذلك فإنَّ صحة الدستور ، ومنه تتفرع السلطات العامة يف الدولة، خيلق النظام القانوين فيها

الدستور هذا يعني أننا بدأنا  إصالحوإذا ما بدأنا ب، يتهاوصالح صحة ترصفات السلطة العامة

 هلذه الوثيقة القانونية. ات ألن كل ما يتفرع عنه هو نتاجصالحبالكثري من اإل

وكان من ، ن املحكمة االحتادية العليا هي حمكمة دستورية ساميةأعتقد أة األخريالنقطة 

ألنَّ يف القواعد ، املفرتض عىل من كتب الدستور أْن ال يمنحها األختصاص يف تفسري نصوصه

 إرادةق يف أن ترتجم الراسية يف بناء الدساتري ليس للسلطة املؤسسة التي خيلقها الدستور احل

واضعي الدستور أن يذهبوا مذاهب الدساتري املقارنة عىل وكان من املفرتض ، السلطة التأسيسية

                                                           
 كلية القانون/ جامعة الكوفة *
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ها احلامية وصفابة عىل دستورية القوانني بالتي مل متنح هذه املحكمة إالّ االختصاص بالرق

 للترصفات العامة والقانونية يف الدولة.

هو اللجوء للمذكرات ، جوء إىل ما جلأت له الدول املقاربةلذلك احلل كان من املفرتض الل

وهذا ما فعله الدستور الكويتي ، ية يف تفسري بعض النصوص الغامضة يف بعض األحيانيضاحاإل

 خيص بعض الكلامت وتضمنت هذه املذكرة كل التوضيحات فيام، يةإيضاحالذي اصدر مذكرة 

أو نلجأ إىل  ،منزلةً  اذاهتوأخذت القاعدة القانونية ، ال يتجزأ من الدستور اً هتا جزءعدّ الغامضة و

 إدارةنتقالية عندما أصدر ملحقًا سمي بملحق قانون الدولة للمرحلة اال إدارةما جلأ له قانون 

 نتقالية ووضح فيه بل حل فيه الكثري من املسائل.الدولة للمرحلة اال

 

 *الدكتور حممد عزت مصطفى

 امؤمتر ستضافتهاامعهد العلمني العلمية  إدارةبحر العلوم ومؤسسة  دارةإليف البدء نثمن 

 يف نتاجاته العلمية وتوصياته. اً سيكون متميز، ذا هك امتميز اعلمي

املشاركة يف هذا املؤمتر العلمي وكانت مشاركة بحثية بعنوان )األسس الدستورية بسعيد جدا  

 العراق( ولكن يف هذه املنصة ال أتعرض يف قاليمللتوفيق بني مبدأ الوحدوية والنزعة املحلية لأل

هلذا البحث كثريا وانام سوف أعقب عىل كثري من املوضوعات التي طرحت يف هذه اجللسة 

 العلمية.

ي تعديل يراد منه مواكبة املتغريات احلديثة التي يطمح هلا الشعب العراقي من خالل أ

التي  هانفس خطاءأو األ هانفسالدستورية فالتعديل ال ُيراد منه اإلبقاء عىل املضامني ، التعديل

وضعف العالقة ما بني ، ومن ضعف احلكومة االحتادية، وقعت هبا العملية السياسية من حماصصة

 قليموضعف العالقة ما بني احلكومة املركزية وحكومة اإل، جملس النواب والسلطة التنفيذية

 احلالية.

                                                           
 كلية القانون/ جامعة املوصل *
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وكذلك جيب أن يضمن تذليل العقبات ، مةأي تعديل يف الدستور جيب أْن يضمن قوة احلكو

واالستقرار املوجود ، نحن اآلن أمام استقرار بفعل الدستور، يةأغلبالتي حتول دون إجياد حكومة 

ختّلف االتفاق ما ما بمعنى متى ، احلايل هو استقرار عارض بفعل االئتالفية املوجودة يف السلطة

، ث هناك تأخري يف عملية تشكيل احلكومةوحيد، بني املكونات متى ما بدأت السلطة تضعف

نحتاج إىل تذليل املشكالت التي حتول دون ، قد تنتقل إىل الشارع العراقي أزماتوحتدث هناك 

حتتاج إىل وجود حزب جامع وطني عابر للمناطقية يضم  يةغلبوحكومة األ، يةأغلبقيام حكومة 

أما أن نتحدث عن ، يةغلبل حكومة األاجلميع من أجل أن يكون فكره متجانسًا وفعاًل يتم تشكي

تعني املساومات النفعية  هيو ،بمشاركة هذا املكون وذاك املكون فهذا يعني ائتالفية يةأغلبحكومة 

 وتعني هتديد السلطة متى ما ختّلف االتفاق بني احلكام يف ممارسة شؤون السلطة.

حافظات من خالل جملس وامل قاليمإىل تعزيز مشاركة األ –كبديل عن املحاصصة  –نحتاج 

وتفعيله وتزويده باختصاصات حقيقية كأن يكون بدياًل عن  ،متخصص أال وهو جملس االحتاد

مع ، فالذي لديه رأي ومطالب معينة يمكن أن تفرغ من خالل جملس االحتاد، املحاصصة املقيتة

 رضورة إبعاد احلكومة ورئاسة اجلمهورية وكذلك جملس النواب عن أي

 

 *دكتور حممد عنوزالنائب ال

شكري وتقديري إىل مؤسسة بحر العلوم ومعهد العلمني ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

الذي دأب عىل إقامة مثل هذه احلوارات املستمرة يف موضوعات متس األمن العراقي بشكل عام 

 ية.نسانضمن ختصصهم يف املجاالت القانونية واإل

أزمة أكرب وهي موضوعة ، وأنا يف تقديري هذه أزمة نتاج، ريةزمة التعديالت الدستوأالعنوان  

ولو كانت هناك عالقة ودية صحيحة ال يوجد فيها اختالل بني ، السياسية طرافالثقة بني األ

ملا عانينا من  ،مها للسلطةلّ ستدء معارضتها للنظام السابق حتى السياسية العراقية منذ ب طرافاأل

واحلديث الذي سمعته اليوم ، إىل درجة أزمة تلد أزمة أزماتصل من وال عانينا مما ح ،االحتالل

                                                           
 رئيس اللجنة القانونية النيابية *
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من ال ، وخالل طيلة السنوات منذ إقرار الدستور حتى هذا اليوم هي تربيرات وليست معاجلات

وقد ، يكون فيه نواقص كثرية أيضاً قارص ورأيه غري كامل وبالتايل الدستور  نسانيعلم بأن اإل

أنا أقول أنصاف  أي حل ينتج عنه قصور؟، ة أنَّ الدستور فيه نقصسمعنا اليوم أكثر من مئة مر

فلو كان هنالك عقلية سياسية حترتم تضحيات الشعب العراقي ، نصاف العقولأاحللول هي نتاج 

نا لالستعجال ءألن ال أحد يركض ورا، الدستور ولكتبناه بدقة ووصلنا اىل نتائج ملا تعجلنا يف كتابة

وهي ، م2004ترشين لعام  15تب عىل ضوء اتفاقية الدولة كُ  إدارةى قانون حت، يف كتابة الدستور

ترشين  15ويف اتفاقية ، فكتب آنذاك أن العراق ملكي ودستوري...الخ، م1922شبيهة باتفاقية 

 ...الخ.اً دستوري اً م مع بريمر واملرحوم جالل الطلباين هي أن يكون العراق ديمقراطي2004

وسببه  ،ل رضورة أن تأخذ الظرف امللموس املتعلق بأداء جملس النواباملواد التي جيب أن تعد

ومثال عىل ذلك قضية النصاب وكرس النصاب والصفقات التي تنتج عنها ، نتاج دستوري أيضاً 

 أعضاءتني وتم رضب عدد األخرييف الدورتني  اً نائب 329، مصائب وصفعات للشعب العراقي

تب وهذا أول خرق كُ ، نائب 400ب أْن يكون لدينا اليوم جملس النواب بمئة ألف وهذا يعني جي

دهى واأل، اً ثابت اً فكل الربملانات تضع عدد، ومل يلتزموا به ألنه غري واقعي وليس صحيح ،بايدهيم

وهذا يعني أنَّ ، نائب 84بـ والقرار يصدر، ( نائب166من ذلك أن النصاب النصف زائد واحد )

 205-200 أي جلسة يرتاوح من حضور يف أعىلو، اً نائب 84بكامله بيد هؤالء الـ مصري بلدٍ 

أنا من دعاة ، هذه القضية مهم جدًا أن نلتفت هلا، نائب ال أعرف أين ذهبوا 100كثر من أو نواب،

 يكون بالنصف زائد واحد. والقرار، عضاءأن يكون النصاب يف جملس النواب ثلثي األ

الشعب جيب أْن  إرادةوحيتاج إىل ضابطة ألن  ،البلد متعدد السياسات واملكونات والتنوعات

رجعوها إىل أوهذه األزمة التي تتحدثون عنها ، ال تكون بيد طاّلب السلطة نحن طاّلب حق

الشعب بعد أن توضحوا له األسس السياسية والقانونية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية لكي 

 يقول نعم.

دستور اجلمهورية  :حدى القنوات وقلتإعىل  تظهرالتصويت عىل االنتخابات بشهر  قبل

والكثري من حرضاتكم حتدث عن عدم ، بالدليل أنه عائم ائم أم عائم؟ كان عائاًم وأثبتناالعراقية د

 ،نام عندما كان مسودةإو ،األزمة والتشخيص واحلديث ليس بعد النفاذ، تطبيق الكثري من املواد
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فالدستور ُكتب من أناس غري ، الشعب دةراوكان عليه مالحظات ولكن مل يستمعوا إل

ويف وعي املسؤول ، النص وإنام املشكلة يف وعي املواطنيف واملشكلة ليست فقط ، متخصصني

( 144( مادة والذي صدر هو )139فالنص الذي تم توزيعه )، واملتصدي غري املؤهل هلذه القضية

فام ، نكون رصحيني أمام املواطن لذا جيب أنْ ، املواطن وهي خدعة رادةوهذا أول خرق إل ،مادة

وهو النص ، فباب احلريات الذي تتحدثون عنه والتعذيب مستمر، اجلدوى من نص ال حكمة فيه

ونتائج انتفاضة ترشين وما شاهدناه من العنف الذي ، م1970يف دستور عام  هنفساملوجود 

يتعامل مع هذه م املتصدي كيف سهذه القضايا تعلّ ، فتحت سقف الدستور لنا شهداء، حصل

 العقلية. 

نام جوانب إاملجلس ليس فقط العدد ورضورته و هناك الكثري من التعديالت ختص عمل

  .تتعلق بقضية االنتخابات املبكرة وغري املبكرة

املحمود وقراره غري  :وانا لدي عنوان هو ،إذا ذهبنا باجتاه النص، املادة التي تتعلق بالكتلة األكرب   

 األخريولذلك قانون االنتخابات ، التفسري جيب أن ال ختلق بيئة انتهازية سياسية فقضية، املحمود

ولكن املحكمة االحتادية مع رئاسة ، إال بعد إقرار احلكومة أخرىمنع التقافز من كتلة إىل كتلة 

فهذا قرار املحكمة يف تفسري الكتلة األكرب املتعلقة ، اجلمهورية تفسح املجال لكي تتشكل حكومة

وجعل النائب الواحد يكون بيضة ، لكتلة النيابية خلق بيئة انتهازية خطرية يف العمل السيايسبا

 تتحالف مع من تشاء. النص الدستوري مل يقل الفائزة بعد ذلك، القبان

وليس اجلدل من  ،من يريد أن يعالج وضع العراق جيب أن يعالج األمور بموضوعية اجلدل

ن ولدينا مهوم مرتاكمة وضحايا تدين ونحن عراقي ،سا وأمريكافرن لسنا يفألننا ، أجل اجلدل

فمن يريد أن يذهب ، وال يوجد لدينا بناء واستقرار ،سنة كلها قوائم شهداء 100، لتاريخ العراق

 أن حيدد يف أي اجتاه جيب أْن نعدل وليس مجال النص ودقته فقط.  يرضور ،باجتاه التعديل
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 *الشيخ صباح الساعدي

وصول إىل مؤسسة بحر العلوم وإىل معهد العلمني للدراسات العليا ملؤمترهم العلمي الشكر امل

 حول أزمة التعديالت الدستورية.

، فاملفرس هو املحكمة االحتادية العليا بنص الدستور، أركز مداخلتي حول املفرس والضامن

التي تنص عىل )أنه ( من الدستور 67والضامن لتطبيق الدستور هو رئيس اجلمهورية بنص املادة )

والدستور كوثيقة ، فاملحكمة االحتادية دستور ناطق ومتكلم، يسهر عىل ضامن االلتزام بالدستور(

حتى ال  ،دستوريةالواملحكمة االحتادية البدَّ من حتديد آليات التفسري للنصوص ، ةساكت ةمكتوب

ندما تتغري املحكامت ولذلك ع، يفرس الدستورخيص لعضو املحكمة االحتادية جتعل الرأي الش

وعندما يتغري شخص عضو يف املحكمة االحتادية يتغري التفسري وال حيصل استقرار ، تتغري اآلراء

 25-10بعد  كان ، فذلك إذااملحكمة االحتادية يف تعديل آرائها يةجوازبالذي يقول ، دستوري

هو الرجوع والدستورية وهلذا البدَّ من أهم آليات تفسري النصوص ، عاما وليس بعد شهر أو سنة

ألهنا وثيقة تشري إىل رأي املرشع الدستوري أياً كان ما يراد من هذا النص ، إىل حمارض كتابة الدستور

 الدستوري.

املحكمة االحتادية يف طبيعة تشكيلها املنصوص عليها يف الدستور هي أقرب ألْن تكون جملسًا 

واملجلس ، ضم الفقهاء واخلرباء والقضاةبل جملس دستوري ي، دستوريًا وليس حمكمة احتادية

وهلذا عندما نذهب باجتاه كتابة ، الدستور يف طبيعة مهامه خيتلف متامًا عن املحكمة االحتادية

ونوضح مهام املجلس ، التعديالت علينا أن نوضح أن هذه املحكمة املقصود منها جملس دستوري

 القضاة وحتسم القضايا التي يتم التقايض حمكمة احتادية نقترص عىل تالدستوري ما هي؟ وإذا كان

 يتقاىض أمامه. اً أما إذا جملس دستور فهو الذي يتقصد التفسري وال ينتظر أحد، أمامها

أما رئيس اجلمهورية هو ضامن ، املحكمة االحتادية هي هيئة قضايا مستقلة تفرس الدستور

هو مرشف وللدستور  اً ضامن هوصفورئيس اجلمهورية ب، للدستور يسهر عىل ضامن االلتزام به

وإذا خرقت ، وعىل كل السلطات بام فيها املحكمة االحتادية نفسها، عىل كل البالد دستوري

                                                           
 باحث ونائب سابق *
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املحكمة االحتادية نصًا واضحًا ورصحيًا من مبادئ الدستور أو نصوص الدستور يوقفها رئيس 

 اجلمهورية.

وهي مادة إرشافية عىل الدولة  (؟67ما هي اآللية لضامن االلتزام بالدستور وفقًا للامدة )

ورئيس اجلمهورية من حقه ، وآلية الضامن الدستوري هي املراسيم السيادية، وليست ترشيفية

إصدار املراسيم السيادية ألن الدستور هو السيادة الداخلية فهو يتسيد عىل القوانني والقرارات 

ْن ذهب إمما يستدعي أنَّ التعديل ، ويتسيد عىل املؤسسات والسلطات تطبيقياً ، ترشيعياً  نظمةواأل

 ( اإلرشافية الدستورية.67باجتاه توضيح املادة )

 

 النائب الدكتور عالء الركايب

وجود هذه القامات العلمية من أساتذة القانون الدستوري السيام الشخصيات استغل فرصة 

لسؤال األول هناك ا، سؤالني من اجلمهور مُحّلُت  ،م2005التي شاركت يف كتابة الدستور لعام 

مادة  139اآلن عىل أن الدستور عندما كتب كان  –وهو ممن اشرتك يف كتابة الدستور  –من يتكلم 

اجلمهور يسأل هل هذه حقيقة؟  ،ضيفتأهناك مخس مواد ، مادة 144يف حني أنَّ الدستور احلايل 

 ،جابةم باإل2005عام دستور  ةأمتنى أن يتطوع من أساتذة القانون أو من الذين سامهوا يف كتاب

 ألننا نواب عن الشعب والشعب يبحث عن املعلومات بشكل رصيح واحلقيقة كام هي.

واليوم نتكلم ، م خرج شباب العراق للتظاهر ضمن الدستور العراقي2019يف ترشين عام 

هل كان أداء احلكومة السابقة حكومة السيد عادل ، أنه عندنا أمجل ما كتب هو يف فصل احلريات

فهل كان ترصف ، للدستور اً راعي ورية الدكتور برهم صالح بصفتهبد املهدي ورئيس اجلمهع

 احلكومة املاضية مع الشباب املنتفض دستوريًا هبذه الكمية الفظيعة من الدماء؟.

العراقي يصف املحكمة  الدستور، املحكمة االحتادية هي حمكمة دستورية :السؤال الثاين

كان من ، األمريكية سلطة االحتالل بوصف معني ويف توقيت معني دارةبان سلطة اإلإاالحتادية 

ثم ، املفرتض باملحكمة االحتادية التي تشكلت يف عهد بول بريمر أهنا تنتهي ضمن سقف زمني



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم 170
 

، حتادية غري دستوريةفهل كنا ملدة أكثر من عرش سنني حتت ظل حمكمة ا، تبدأ حمكمة احتادية جديدة

 دقات عىل الدورات النيابية املاضية؟.مع كل القوانني واملصا

 

 الدكتور حسن اليارسي

الدستور ، ما تفضلت به حرضتك يؤكد ذلك ،( عىل أهنا مادة ميتة142أنا اعرتضت عىل املادة )

ولكن يف الساعات واللحظات ، (126وتعديل الدستور كان بموجب املادة )، مادة 139كتب بـ

فحدثت اتفاقات بموافقة ، دة برضورة أن نريض الُسنةة حصل ضغط كبري من األمم املتحاألخري

النظر يف هذا  إعادةوالسنة طلبوا وضع مادة يف الدستور تضمن هلم ، الطرف الشيعي والكردي

يشكل جملس النواب يف بداية  :( وخالصتها142فتم وضع املادة )، الدستور الذي كتب يف غياهبم

ثم تقدم  ،التعديالت الرضورية إجراءعراقي تقوم بعمله جلنة متثل املكونات الرئيسة للشعب ال

وُشكلت هذه اللجنة يف بداية عمل جملس النواب ، تقريرها إىل جملس النواب خالل أربعة أشهر

، إىل أْن استمرت ملدة ثالث سنوات أخرىعة أشهر بأشهر ومل تكتمل وتم متديدها إىل أر 4ملدة 

مل يكن هناك اتفاق مع األخوة األكراد حول مواد عندما  ،ومن ثم بعد ذلك نسفت كل التعديالت

 (.140النفط والغاز والفيدرالية واملادة )

، مادة 144االنتقالية وأصبح الدستور مكون  حكامأضيفت بعد ذلك للدستور بعض األ

ولكن كان هناك خطأ فني ارتكبته األمم ، مادة 144عندما ُعرض عىل االستفتاء ُعرض بمواده 

أما الدستور الذي تم ، تبقت احلدث وقامت بطبع النسخة األوىل غري املعدلةاملتحدة فهي اس

( ميتة وارجعوا إىل 142وهلذا أقول املادة )، مادة 144التصويت عليه هو الدستور املكون من 

 ( مقيدة وقيودها هي:142( ملاذا؟ ألن املادة )126املادة )

وال يوجد لدينا حماصصة يف تعديل ، ةجيب أن تكون اللجنة ممثلة من املكونات الرئيسي -1

 الدستور.

 ثلثا املصوتني يف ثالث حمافظات أو أكثر. رفضهالنور إذا  ىالدستور لن يرَ  -2
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فاقرتاح التعديل أما رئيس اجلمهورية ، ( ألهنا مادة وبسيطة126هلذا أقول الرجوع إىل املادة )

يتم ثم بعد ذلك  ن التعديلتقرتحو، جملس النواب أعضاءوجملس الوزراء جمتمعني أو من مُخس 

 الثلثني ثم يعرض عىل االستفتاء الشعبي. يةأغلبالتصويت عليه داخل جملس النواب ب

مدحت املحمود هي حمكمة رشعية  ستاذالتي كانت يف زمن األية احلالية املحكمة االحتاد -

( حتدث عن حمكمة 193نَّ الدستور جاء يف املادة )إنحن نقول  :واخلالف هو، دستورية قانونية

ن هذه املحكمة ليست دستورية بل هي أوهذا ال يعني ، احتادية غري هذه املحكمة املوجودة

ويف الدورة ، م2004الدولة للمرحلة االنتقالية لعام  إدارةدستورية أرسيت دعائمها عىل قانون 

ام تم تعديل قانون السابقة عندما تم تعديل قانون املحكمة االحتادية مل يتم تعديل الدستور وإن

ما نقوله فلنؤسس املحكمة ، م يف عملية التعديل2005إذن تم االستناد عىل قانون ، 2005

ي سالماالحتادية العليا التي أرادها الدستور التي تتكون من عدد من القضاة وخرباء يف الفقه اإل

 وفقهاء القانون تشكيل باختصاصات.

 

  الدكتور جابر اجلابري

ن هلم ى أْن ُتذكر املرجعية الدينية ألكنت أمتن، تاحة هذه الفرصةعيل الشكري إل شكرًا للدكتور

فالبدَّ من تقديم الشكر ، الفضل األكرب يف إقرار هذا الدستور من قبل السادة الباحثني واملفكرين

 للمرجعية الدينية العليا عىل هذا العمل الكبري الذي أصبح بفضلها دستورًا.

، اجته أن هذا البلد هو بلد احلضارات والثقافات واملبدعني والشعراء واألدباءالدستور يقر يف ديب

( بأنَّ هذه الدولة راعية لألنشطة الثقافية حسب التقاليد 35لكنه مل يفرد إال فقرة واحدة يف املادة )

 واألعراف.

ب الفكري اخلطأ الذي وقع فيه الدستور هو إغفال اجلان ،نحاز إىل رأي الدكتور نديم اجلابريأ

وهذا ما أشكل يف  ،حتى يف كتابة النص مل يأِت بمختصني بقواعد اللغة العربية، الثقايف واإلبداع

غياب الصياغة لذلك ، نصوص املواد الدستورية ومل تكن مرشقة وواضحة بلغتنا العربية

، توريةالصحيحة واللغة السليمة يف كتابة الدستور انعكس عىل مواده وخلق أزمة التعديالت الدس
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بعد أن خاضت مؤسسة بحر العلوم والدكتور إبراهيم بحر العلوم ف ،أنا امتنى هذه التعديالت

امتنى للدستور أن ينطلق من هذا املؤمتر ، بمعركة السيادة وخرجت بمعطيات كبرية وتارخيية

 لتعديالته.

 

 *الدكتور حسن البحري

ني للدراسات العليا عىل هذه الدعوة الشكر اجلزيل ملؤسسة بحر العلوم اخلريية وملعهد العلم

 الكريمة.

فالدستور الذي يف محاه تزدهر البالد يبدو يف ذاته عظياًم ، ينظر إىل الدساتري عىل ضوء نتائجها

نكب البالد يقىض عليه بأنه بحد بينام الدستور الذي يف ظله تُ ، فيبجل ويقتبس منه ويقاس عليه

بقاءه. ولو أرص أنصاره عىل أنه كان من النكبة  ،ه بهذاته أخفق يف إدراك الغاية فيستبدل غري

هذا ، ومطلع عىل التجربة الدستورية العراقية احلديثة ما بعد سقوط النظام السابق كمختص

كاالحتالل األمريكي وانقسامات  الدستور تعرض لظلم كبري ألنه وضع يف ظل ظروف عصيبة

 وانسحاب لبعض الكتل ومقاطعة.

اللجنة التي وضعت الدستور مل تكن خمتصة ونحن نعلم يف القانون  أن خرىاملسألة األ

 - لوضع الدساتري مها:نيالدستوري أن هناك أسلوب

 عضاءوهو أن ينتخب األ، األسلوب الديمقراطي هو أسلوب اجلمعية التأسيسية املنتخبة -

، الربملان ضاءأعمن  من قبل الشعب ولكن عىل أن يكونوا متخصصني ال أْن يكونوا من السياسيني

وضع من قبل جلنة فنية متخصصة من كبار العلامء والفقهاء  1958لذلك الدستور )ديغول( عام 

فكان دستور اجلمهورية اخلامسة من أروع ، واملتخصصني بعلم السياسة والقانون الدستوري

 الدساتري وأطوهلا عمرًا.

                                                           
 رئيس قسم القانون العام يف كلية احلقوق جامعة دمشق *
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يف التاريخ الدستوري  ول مرةهذا الدستور بخالف اطالعي عىل نصوصه ومواده لفتني بأنه أل 

، وعن سيادة القانون، فهو حتدث عن حسن اجلوار، يتحدث عن مضامني مهمة جداً  العراقي

والتأكيد عىل اهلويات وأنَّ هذا البلد متعدد اهلويات ، والتعددية السياسية واحلزبية والثقافية

 خرىومن املبادئ األ ،لواضعي الدستور والقوميات واالثنيات وهذا يشء مجيل حيمد وحيسب

اعتقد ألول مرة أن ، بفقراهتا الطويلة التي تتحدث عن املواطنة 18التي لفتت انتباهي املادة رقم 

حرصت املادة  أيضاً مسألة التغيري الديموغرايف  خرىاملسألة األ، العراقية متنح اجلنسية إىل أوالدها

 عىل ذلك وهي مادة مضيئة جدًا. 18



  



 

 

 

 

 لفصل الثانيا

 برؤية نقدية دستور 

 *القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف الفضل

 

 احملور األول: مراحل كتابة الدستور

 يف دستور  هدافدئ واألااحملور الثاني: املب

 نقاش يف النقاط اخلالفية -احملور الثالث: التعديالت الدستورية

 رية العراق لعام احملور الرابع: تطبيقات قضائية لدستور مجهو

 

 

 

 

 

                                                           
 وزير ونائب سابق *
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  املقدمة:

مل يكتب دستور مجهورية العراق عىل عجل كام يتحدث البعض انام استغرق وقتًا اطول من كل 

فقد مر القانون بمراحل عدة  ،2005 – 1925فرتات كتابة دساتري الدولة العراقية من 

قليدية التي كانت وردت فيه مبادئ ونصوص جديدة خارج النصوص التو ،طولأومشاورات 

هذه املسائل  يضاحوإل، 2004-1958والدساتري املؤقتة من  1925ترد يف دستور العراق الدائم 

 وفق خطة البحث االتية: عىل سوف نعالج ذلك 

 مراحل كتابة الدستور  :الفصل االول

 اخلارجية : دور املعارضة الداخلية واملبحث االول

 كلها جملس احلكم التي ش 25جلنة الـ  :املبحث الثاين

 أعضاءالدولة العراقية للمرحلة االنتقالية املوقع عليه من قبل  إدارةقانون  :املبحث الثالث

 .2004ار / اذ 8 جملس احلكم يف

 انتخابات اجلمعية الوطنية وجلنة كتابة الدستور.  :املبحث الرابع

 .2005يف دستور  هدافاملبادئ واأل :الفصل الثاين

 قراطي. الديم –لنظام االحتادي ا :املبحث االول

 احلقوق واحلريات العامة.  :املبحث الثاين

 طريقة تعديل الدستور.  :املبحث الثالث

 كردستان قائاًم بسلطاته وقوانينه. إقليمقرار إ: املبحث الرابع

 نقاش يف النقاط اخلالفية.  –التعديالت الدستورية  :الفصل الثالث
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 املحور االول

 الدستورمراحل كتابة 

 :املبحث االول

 الداخل يف تأمني قاعدة متكاملة لبناء الدستوردور معارضة اخلارج و

 – 1968ىل العراق بعد سقوط حكم البعث الثاين إلتي عادت ن معارضة اخلارج اأ كال ش

ن النظام )املركزي( مل يعد نظامًا سياسيًا سلياًم لقيادة أومعارضة الداخل توافقت عىل  2003

( ل املركزية )الفردية ومن ثم الشموليةآن مأرة املركزية اىل الالمركزية ذلك والبد من مغاد ،الدولة

وغزو  1988 - 1980االيرانية  –رب العراقية احلوالفردية ونتائج احلروب والغطرسة وما  -

ن إو ،ال نتيجة من هذه السياسات املركزية الفاشلةإواحلصار االقتصادي  2/8/1990كويت ال

  :نواعأ ةىل ثالثعركزية تنقسم الالم

  ةداريالالمركزية اإل -1

 و املرفقية أالالمركزية املصلحية  -2

 الالمركزية السياسية  -3

 من الالمركزية السياسية هي الفدرالية  ةاألخريواملرحلة 

اطية للعراق والفدرالية لكردستان( فقد كانت قر)الديم ن املعارضة كانت حتمل هدفاً وأل

 هدافاألقراطية وهي ربام مهورية نظام احلكم والالمركزية والديمبج ،العامة واضحة هدافاأل

حداث قاعة اخللد أاملعاناة التي عاشها الشعب منذ  التي حيملها معارضو الداخل نتيجة اذاهت

بقتل نخبة من قيادات البعث عىل يد زعيمهم صدام حسني ثم علامء الدين وبعدها  1979

 احلصار االقتصادي. و –احلروب العبثية 
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 :املبحث الثاين

 التي شكلها جملس احلكم 25جلنة الـ 

وغزو العراق من قبل قوى  9/4/2003يف  2003 – 1968بعد سقوط حكم البعث الثاين 

( 25التحالف بقيادة الواليات املتحدة االمريكية تم االتفاق عىل تشكيل جملس احلكم املكون من )

( مخسة 25وقد شكل جملس احلكم جلنة من ) ،الداخلة اخلارج ومن معارض مخسة وعرشين عضواً 

هداف لدستور مؤقت املبادئ واألع )وعرشين عضوًا من القضاة واحلقوقيني واملحاميني لوض

( وكانت هذه اللجنة برئاسة فؤاد معصوم )رئيس اجلمهورية السابق( وقد وضعت هذه للعراق

وقد درس جملس احلكم هذه ، شهرأكثر من ثالثة هداف بعد نقاشات دامت االلجنة املبادئ واأل

طلق عليه أول يف جملس احلكم وشكل جلنة لكتابة الدستور املؤقت وبعد التدا هدافاملبادئ واأل

/  8جملس احلكم يف  أعضاء( املوقع عليه من قبل ولة العراقية للمرحلة االنتقاليةالد إدارةقانون )

صيل .. بعض التعديالت لنص القانون األ...31/5/2004ثم عدل بملحقه يف  2004اذار / 

 . 2005 – 2004ضاف تفصياًل يف تشكيل احلكومة املؤقتة أو

 :املبحث الثالث

 الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية إدارةقانون 

ر العراق الدائم واملبادئ لدستو هدافهم األأالذي محل  ساسيعد هذا الدستور املؤقت األ

  :ملبادئ التي احتواها القانون هيهم اأومن  2005لعام 

ابات وتنظيم االنتخ إجراءرسم كامل املرحلة القادمة يف كيفية تشكيل الوزارة املؤقتة و -1

 . املدد الدستورية هلا

 نظام احلكم يف العراق مجهوري احتادياملادة الرابعة ) حكامحدد نظام احلكم وفقًا أل -2

 ( ....ديموقراطي تعددي "فيدرايل"

املادة ..( ).كومة العراقية االنتقاليةختضع القوات املسلحة الوطنية للسيطرة املدنية للح -3

 اخلامسة( 

ويعد مصدرًا للترشيع وال جيوزسن قانون خالل املرحلة ، دين الدولة الرسمي سالماإل -4

لواردة احلقوق ايمقراطية وداملجمع عليها وال مع مبادئ ال سالماالنتقالية يتعارض مع ثوابت اإل
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، ية لغالبية الشعب العراقيسالموحيرتم هذا القانون اهلوية اإل ،يف الباب الثاين من هذا القانون

  السابعة(. )املادةاملامرسات الدينية يف حرية العقيدة و فرادوبضمنه كامل احلقوق الدينية جلميع األ

وقد  ،2005اق لعام لدستور العر ساساأل دد من املواد الدستورية التي تعالعدي فضاًل عن

  دستورية. مادة ني وستنيتبلغت املواد اثن

 :املبحث الرابع

 انتخابات اجلمعية الوطنية وجلنة كتابة الدستور

( 2004اذار//8للمرحلة االنتقالية  الدولة العراقية إدارةقانون نظم دستور العراق املؤقت )

  :ييل ية كام نصت املادة الثانية وكاماالنتخابات وتشكيل حكومة دائم جراءاملراحل الدستورية إل

يونيو  30تعني املرحلة التي تبدأ من  <املرحلة االنتقالية>املاّدة الثانية: )أ( / إّن عبارة 

كام ينّص عليه هذا ، حّتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم 2004)حزيران( 

 61إالّ يف حالة تطبيق املاّدة ، 2005ل( ديسمرب )كانون األو 31وذلك يف موعد أقصاه ، القانون

 من هذا القانون.

 )ب( إّن املرحلة االنتقالية تتألف من فرتتني:

 30تبدأ الفرتة األوىل بتشكيل حكومة عراقية مؤّقتة ذات سيادة كاملة تتوىل السلطة يف  ـ 1

ر رشائح وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاوعىل وستتأّلف هذه احلكومة ، 2004حزيران 

ور مع األمم املتحدة ويمكن التشا، املجتمع العراقي يقوم هبا جملس احلكم وسلطة االئتالف املؤقتة

وبضمنها املبادئ واحلقوق ، إّن هذه احلكومة ستامرس السلطة بموجب هذا القانون ،ذلكيف 

حلة االنتقالية وملحق يّتفق عليه ويصدر قبل بداية املر، ية املنصوص عليها يف هذا القانونساساأل

 ويكون جزءًا ال يتجّزأ من هذا القانون.

االنتخابات  إجراءالتي تتّم بعد يف احلكومة العراقية االنتقالية ـ تبدأ الفرتة الثانية بعد تأل 2

عىل أال تتأخر هذه االنتخابات إن أمكن ، كام هو منصوص عليه يف هذا القانون، للجمعية الوطنية

تنتهي املرحلة الثانية  2005كانون الثاين  31وعىل كّل حال قبل ، 2004كانون األول  31عن 

 عند تأليف حكومة عراقية وفقًا لدستور دائم.
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ن امكن بتهيئة مستلزمات انتخابات اجلمعية الوطنية إ 2005 – 2004كلفت احلكومة املؤقتة 

عية الوطنية ن اجلمإو 2005كانون الثاين  31قصاه أو يف موعد أ 2004كانون االول  31قبل 

الوطنية التي  وضع الدستور املؤقت رشوط املرشح لعضوية اجلمعيةو ،عضواً  275تتألف من 

 هذا القانون بنّي و ،املعاهدات الدوليةقرار قانون املوازنة واملصادقة عىل االتفاقيات وإبخولت 

وانعقدت  31/12/2005كذلك خطوات مرشوع القانون وقد جرت االنتخابات العامة يف 

والبالغ  2005يار / أ /10تخاب جلنة كتابة الدستور يف ة وجيزة تم انمدّ وبعد  ،جلمعية الوطنيةا

  :اجلمعية الوطنية وهم أعضاءعضوًا من  55عددهم 

 .عضواً  28 :كتلة االئتالف

 .عضواً  19 :كتلة التحالف الكردستاين

 .أعضاء 8 :القائمة العراقية

رئاسة جلنة وكانت ب 2005حزيران/  /4امع هلا يف ول اجتأوقد عقدت جلنة كتابة الدستور 

افقت اللجنة عىل كتابة الدستور و، وعدنان اجلنايبة فؤاد معصوم وعضويالدستور مهام محودي و

عضوًا يمثلون املكون السني بغياب متثيلهم يف اللجنة وبناء عىل  15اجلبهة الوطنية عىل تعيني و

  :بواب الدستور وهيأبحسب ، جلان ىل ستعمقرتحي قسمت جلنة كتابة الدستور 

 .يةساسول / جلنة املبادئ األالباب األ

 .ب الثاين / جلنة احلقوق واحلرياتالبا

 .الثالث / جلنة السلطات االحتاديةالباب 

 الباب الرابع / جلنة اختصاصات السلطات االحتادية. 

 .قليمالباب اخلامس / جلنة سلطات اإل

 اخلتامية واالنتقالية.  حكامجلنة األ / الباب السادس

عىل مسودة الدستور وقد  28/8/2005املنعقدة بتاريخ  (57اجلمعية الوطنية يف جلستها )

وكانت نسبة التصويت بنعم  2005لسنة  11ىل استفتاء الشعب بموجب القانون إل الدستور ّج أ

78,59 %.  
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 املحور الثاين

 2005يف دستور عام  هدافاملبادئ واأل

 :ولاملبحث األ

 قراطييمدالنظام االحتادي وال

  :من الدستور نظام احلكم كام ييل -1-عاجلت املادة 

نظام احلكم فيها مجهوري نيايب  مجهورية العراق دولة احتادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة

 . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق برملاين( ديمقراطي)

  :وبتحليل هذه املادة نالحظ ماييل

 لعراق دولة احتادية واحدة كاملة السيادة ا -1

 العراق دولة ديمقراطية -2

 العراق دولة نظام احلكم فيها مجهوري  -3

 برملاين( العراق دولة نظامها نيايب ) -4

 غري قابل للتجزئة  -5

ن العراق دولة احتادية ومل يتكلم عن الفيدرالية أاملعطيات اخلمسة توضح بشكل قاطع وهذه 

 .ش فقهي واسعوفيها نقا

 :املبحث الثاين

 احلقوق واحلريات العامة

وفيها  46غاية املادة ل 14من املادة  الباب الثاين وعاجلها يف املواد فرد هلا املرشع الدستوريأوقد 

  (.. الخ.و العرقأم القانون دون متييز بسبب اجلنس ماأن )العراقيون متساوون إتأكيد عىل 

 .( .من واحلريةاة واألكذلك )لكل فرد احلق يف احلي

 (..تكافؤ الفرص حق مكفول جلميع العراقينيو )
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 .مورقوق القانونية يف كثري من األالتمتع باحل فضاًل عن

 :املبحث الثالث

 طريقة تعديل الدستور

الشيعة من جهة ثانية حول الكرد ون اخلالف كان كبريًا بني )العرب السنة( من جهة وأل

ىل إوالذهاب هذا االجتاه الفيدرايل  إلغاءيدرالية وكانت مطالبهم بي الفأمصطلح )االحتادية( 

االحتادية يعني تبديل الدستور  إلغاءن إن كتابة الدستور قد اكتملت وة وأليدراالالمركزية اإل

  :بالكامل ظهرت حالتني يف اجلانب السني وهي

  إقليامً ن تكون كل حمافظة أوىل/ نقبل بالفيدرالية رشيطة األ

 التعديالت الدستورية بأرسع ما يمكن بعد نفاذ الدستور  إجراء /يةالثان

ول جلسة من جلسات جملس اشهر من انعقاد أربعة أن جتري التعديالت بعد أوكان االتفاق 

برئاسة الشيخ مهام  أيضاً وكانت  ،وقد شكلت اللجنة 2010 – 2006وىل النواب/ الدورة األ

 . التعديالت الدستورية إجراءاللجنة مل تكمل  أنال إ ،محودي

  :سباب تعذر التعديالت الدستوريةأ

 هنالك مادتان للتعديالت الدستورية 

 :ونصها 126املادة 

 اخلتامية حكامالفصل األول األ 

، جملس النواب أعضاء( 1/5أوال: لرئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني أو خلمس )

 اقرتاح تعديل الدستور.

ية الواردة يف الباب األول واحلقوق واحلريات الواردة يف ساسل املبادئ األثانيا: ال جيوز تعدي

 أعضاءوبناء عىل موافقة ثلثي ، إال بعد دورتني انتخابيتني متعاقبتني، الباب الثاين من الدستور

وموافقة الشعب باالستفتاء العام ومصادقة رئيس اجلمهورية خالل سبعة ، جملس النواب عليه

 أيام.
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غري املنصوص عليها يف البند )ثانيا( من هذه املادة إال بعد  خرى جيوز تعديل املواد األثالثا: ال

ومصادقة رئيس ، وموافقة الشعب باالستفتاء العام، جملس النواب عليه أعضاءموافقة ثلثي 

 اجلمهورية خالل سبعة أيام.

 قاليمن صالحيات األأي تعديل عىل مواد الدستور من شأنه أن ينتقص م إجراءرابعا: ال جيوز 

التي ال تكون داخلة ضمن االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية إال بموافقة السلطة 

 سكانه باستفتاء عام. يةأغلباملعني وموافقة  قليمالترشيعية يف اإل

خامسا: أ ـ يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس اجلمهورية بعد انتهاء املدة املنصوص 

 ( من هذه املادة يف حالة عدم تصديقه.ثالثاً ( و)د )ثانياً عليها يف البن

 ب ـ يعد التعديل نافذا من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية.

  ونصها 142املادة 

ه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية يف أعضائأوال ـ يشّكل جملس النواب يف بداية عمله جلنة من 

يتضمن ، خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر، لس النواباملجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إىل جم

وحتّل اللجنة بعد البت يف  ،ة التي يمكن إجراؤها عىل الدستورتوصية بالتعديالت الرضوري

 مقرتحاهتا.

ثانيا ـ تعرض التعديالت املقرتحة من قبل اللجنة دفعة واحدة عىل جملس النواب للتصويت 

 املجلس. أعضاءاملطلقة لعدد  يةغلبوتعد مقرة بموافقة األ، عليها

 :(142 – 126املادتني والفارق بني االثنني )

اب جملس النو أعضاء 1/5و مخس أجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني رئيس الن إ -1

جتري بأن يشكل جملس النواب يف  142ن التعديالت وفق املادة إاقرتاح تعديل الدستور يف حني 

 .126ا غري موجود يف املادة ه وهذأعضائبداية عمله جلنة من 

واذا  ،املصوتني يةأغلبن طرح املواد املعدلة من قبل جملس النواب يكون ناجحًا بموافقة إ -2

جود يف املادة ن هذا الرشط غري موإيف حني ، كثرأو أثلثا املصوتني يف ثالث حمافظات  مل يرفضه
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ورية يف الرشوط الواردة الدستالتعديالت  إجراءسهل يف أ 126ن املادة أويتضح من ذلك  126

 .ىل خامساً إوال أبرشوطها الواردة من  142املادة  خالف، ىل خامساً إوال أفيها من 

  :نصت عىل ماييل 142ا من املادةن الفقرة خامًس ألكن املشكلة  -3

ىل حني إ –( املتعلقة بتعديل الدستور 126املادة ) أحكاميستثنى ما ورد يف هذه املادة من 

 اء من البت يف التعديالت املنصوص عليها يف هذه املادة.االنته

  :رأي املحكمة االحتادية العليا

لية التطبيق يف آة االحتادية العليا حول املادة واستوضحت رئاسة جملس النواب من املحكم

من الدستور يف  142املادة  أحكامىل إفأوضحت البد من اللجوء ، التعديالت الدستورية إجراء

 من الدستور. 126ىل تطبيق املادة إن مل تنجح ومل مترر يصار إالتعديالت الدستورية ف إجراء

سوف وهذا ما  2005هم النقاط اخلالفية يف دستور العراق لعام أ والبد من الوقوف عند

 . يكون قاطعًا يف الفصل الثالث

 ، معارض ومؤيدا حول مفهوم االحتادية )الفدرالية( بنين هناك خالفا كبريً إذلك ف فضاًل عن

فهذه املفاهيم تعرقل  ،ليه يف التطبيقإن تصل ألح الالمركزية واملدى الذي يمكن كذلك مصطو

 إقليمالتعديالت الدستورية ألن االحتادية مل تعد هبذا الوصف بعد التجربة التي حصلت يف  إجراء

 ،و املصلحيةأزية املرفقية ة والالمركداريتتنوع بني الالمركزية اإلكذلك الالمركزية التي  ،كردستان

وقد  ،نه بينها وبني الفدرالية خطوةأر بيعرب عنها فقهاء الدستوكذلك الالمركزية السياسية التي 

ولكن التطبيق غري سليم وغري صحيح ألن  ،عىل املحافظات ةداريطبقت الالمركزية اإل

مامل يتحقق حتى يف  ذاوه ،ةدارياإليف الصالحيات املالية و تعني سعةً  ةداريالالمركزية اإل

و املصلحية هو مثاهلا اهليئات املستقلة التي مل تطبق الصيغة أاملحافظات كذلك الالمركزية املرفقية 

يف  يتعلق بارتباطها كان هناك التباس كبريوفيام  ،السليمة يف بناء هذه املرافق اهلامة يف الدولة

و القانوين أ يغري متوفرة بوصفها الدستورالتي تدير هذه املرافق  دارةأن جمالس اإلو ،الدستور

ىل جمالس إن يعود أحيات واالختصاصات دون وقد استغل رئيس اهليئة املستقلة كامل الصال

دارات املحلية كام عطل الترشيع ملحلية وقد عطل الترشيع قانون اإلدارات اما اإلأ، دارةاإل

ل قانون العاصمة عطو ،لترشيعيةاملؤسسات الدستورية كمجلس االحتاد وهو جزء من السلطة ا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم 186
 

.. النستطيع .ام سيايسمام نظأصبحنا أو، طبق عليها الالمركزية السياسيةتال أبغداد التي جيب 

ىل دوام االستمرارية هبذا الوضع فاملحافظ مثال ينتخب من قبل جملس إن نطمئن أمن خالله 

وبالتايل  ،لقانون هلا سائباً ت جمالس املحافظات وبقي الوضع اوكذلك يقال وقد حلّ  ،املحافظة

فضاًل عن  ،القوانني الناجتة عنهو هوموادالدستور ناه يف مبادئ النظام السيايس يأيت عىل هتديم مابيّ 

عىل و ،التعديالت الدستورية إجراءتطلعات غري مرشوعة بام يتعلق باالحتادية عطلت عملية 

  :يتر الظروف املناسبة وعىل النحو اآلالرغم من توف

عاما تعطينا فرتة 16ي جتاوزت تال ،نىل اآلإ 2005التي طبق فيها الدستور من  ن الفرتةإ -1

 .التي وقعت فيها العملية السياسية خطاءمناسبة للوقوف عىل األ

ية العليا بصيغة قرارات صدرهتا املحكمة االحتادأن هناك العديد من القرارات التي إ -2

ىل إا من الديباجة من التطبيقات للدستور بدءً  هائالً  اً دو قرارات تفسريية تشكل رصيأالدعاوى 

 .منها 144املادة 

 ذاهتا، لفرتةل الذي هنض به جملس الدولة وقضاء املوظفني داريضاء اإلتطبيقات الق -3

نت عىل مستوى سواء كا دارةلتطبيقات اإل كبرياً  العديد من القرارات الصادرة تشكل رصيداً و

 .س املحافظات واملحافظني ودوائر الدولةالسلطة التنفيذية وجمال

من ثروة   هائالً نتجت كاّم أن ىل اآلإ 2006ن السلطة الترشيعية منذ بداية تشكيلها عام إ -4

ىل اجلمعية الوطنية إضافة يف جملس النواب يف دوراته اخلمس املتعاقبة باإل تقييم العملتقدير و

مكان وهذه جتربة باإل ،القواننييق الدساتري وهي جتربة ثرية لتطبو ،جملس احلكم املؤقتواملؤقتة 

 ،دورات3مرات يف 3ن اللجنة التي شكلت إو، التعديالت الدستورية إجراءاالستفادة منها ب

ن التوافق السيايس قد فشل يف هذه العملية أالتعديالت الدستورية تدل عىل  إجراءوفشلت يف 

نظام الو تعديل أخر آالبحث عن نظام سيايس من والبد ، نىل اآلإاسية منذ فرتة جملس احلكم السي

 ا يزال.مو السيايس احلايل الذي يعاين التأزم طيلة الفرتة املاضية
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 املحور الثالث

 اخلالفية نقاش يف النقاط التعديالت الدستورية

 :مدخل

 عىل 2018 – 2014الربملانية الثالثة –ن جملس النواب قد عقد العزم يف دورته النيابية أيبدو  

من دستور  142، 126التعديالت الدستورية مناط التكليف فيها املادتني  إجراءالرشوع يف 

ات التي تبنتها صالحلسياسة اإل ن ذلك جيري استكامالً أو، 2005مجهورية العراق لعام 

وقد دعت هيئة الرئاسة يف جملس النواب ، النوابالوزراء و اا جملسهل)اجلامهري( واستجاب 

جلنة مؤقتة ]جملس النواب للتسجيل يف جلنة )التعديالت الدستورية( وهي  عضاءأالراغبني من 

ىل إقرتحات التي تتفق عليها وتقدمها كامل عملها بتقديم املإحتل بعد ، من جلان جملس النواب

 عاملأل واستكامالً  ،وقد طلبت هيئة رئاسة جملس النواب كذلك [جملس النواب للتصويت عليها

املختصتني من الدستور و 142، 126املادتني  أحكامة االحتادية العليا تفسري اللجنة من املحكم

 ،حتادية املجلس بتفسري املادتنيوقد أجابت املحكمة اإل ،جراؤهاإورية الواجب بالتعديالت الدست

 ،الت الدستورية يف مهمتهم النبيلةن يعني املتصدين للتعديأوهي ملحق هبذا البحث الذي نتمنى 

                                         نستمد العون. (عز وجل)ي ومن البار

 ،مهيةيف غاية األ اً التعديالت موضوع جراءالدستوري إل ساساأل 142-126تشكل املادتان 

استثنائية  126ن املادة أالرغم من عىل ن النقاط الدستورية وإ ا،أحكامذ ينتهك الدستور مبادئ وإ

التعديالت الدستورية هي املادة  إجراءالطبيعية يف ية وساسن املادة األأال إومقيدة للتعديالت 

تعرض  نأواخلالفية البد  ،البد من معاجلة )خمالفة( املدد الدستوريةو ،ليهامإالبد من التطرق  142

املواطن بأمانة للوقوف عىل االختناقات التي واجهت كتابة الدستور عىل املرشع ورجل القانون و

 ليه يف الوريقات القادمة.إالت الدستورية ذلك ما سوف نتطرق وزها يف التعديوكيفية جتا

 تأصيل التعديالت الدستورية

جملس  أعضاءع عليه من قبل الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية املوقّ  إدارةسس قانون ألقد 

حكم  وهناية 9/4/2003راق مابعد االسس اجلديدة لعاملفاهيم و 2004اذار //8حلكم يف ا

سس عىل يشء األ هبذه 2006خذ الدستور العراقي النافذ اعتبارا من عام أوقد  ،صدام حسني()
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داخل جلنة كتابة الدستور عام  اً التي شكلت خالفالتفصيل فيام يتعلق باالحتادية )الفيدرالية( من 

من جهة  (الوحيدة اخلالفية بني )الشيعة والكرد( من جهة و)العرب السنة وكانت النقطة ،2005

يف هناية املطاف ولكن  ( وقد قبلوا هباسس فيدرالية )احتاديةأالذين رفضوا بناء العراق عىل  ،أخرى

ىل إومل يتم التطرق و شوفينية أسس طائفية أعىل  قاليمن ال تكون األأو ،إقليامً ن تكون كل حمافظة أ

وضع التعديالت الدستورية  ىلإي( مما حدا بلجنة كتابة الدستور كردستان )الكرد إقليم)الكرد( و

ي تعديالت عىل الدستور قبل دورتني أ إجراء 126( وقد قيدت املادة 142 – 126يف مادتني )

ية( ساساملبادئ األول )ما يتعلق بالباب األ 2014-2010و  2010 -2006ي أ ،انتخابيتني

نتقص من صالحيات ي تعديل يأ إجراءكام ال جيوز ، احلريات الواردة يف الباب الثاينواحلقوق و

ال بموافقة إ التي ال تكون داخلة ضمن االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية قاليماأل

 يت: الدستور سنعاجلها عىل النحو اآلالنقاط اخلالفية يف لن كإ ،املعني قليمالسلطة الترشيعية يف اإل

 عضاءىل تسجيل األإ 2018-2014واب يف دورته الثالثة ن دعت هيئة رئاسة جملس النأبعد   

ت من املحكمة )استفرس     ( استوضحت)جلنة التعديالت الدستوريةاالنضامم إىل الراغبني يف 

وسوف يكون  ،طالقإمن قيود و 142-126علق باملادتني التي بينت رأهيا فيام يتاالحتادية العليا( 

-126تعلق بالفارق بني املادتني ما ما يأ، هبذا اجلزء لالطالع عليه اً ( ملحقرأهيا )املحكمة االحتادية

 :نقاط اخلالفية الحقاالن نعالج أييل وعىل  نوضحه بام 142

 126نص املادة 

جملس النواب  أعضاء 1/5مس و خلُ أجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني لرئيس ا -والأ 

 اقرتاح تعديل الدستور.

احلريات الواردة واحلقوق و، ولية الواردة يف الباب االساسال جيوز تعديل املبادئ األ –ثانيا 

 أعضاءعىل موافقة ثلثي  وبناءً ، ال بعد دورتني انتخابيتني متعاقبتنيإ، يف الباب الثاين من الدستور

صادقة رئيس اجلمهورية خالل سبعة وم، وموافقة الشعب باالستفتاء العام، جملس النواب عليه

 يام.أ
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ال إوص عليها يف البند ))ثانيا(( من هذه املادة غري املنص خرىالجيوز تعديل املواد األ –ثالثا 

ة رئيس ومصادق، وموافقة الشعب باالستفتاء العام، جملس النواب عليه أعضاءبعد موافقة ثلثي 

 .يامأاجلمهورية خالل سبعة 

ن ينتقص من صالحيات أمن شأنه ، ي تعديل عىل مواد الدستورأ إجراءالجيوز  –رابعا 

ال بموافقة إ، اخلة ضمن االختصاصات احلرصية للسلطات االحتاديةالتي ال تكون د قاليماأل

 .سكانه باستفتاء عام يةأغلبوموافقة ، املعني قليمالسلطة الترشيعية يف اإل

نصوص ا عليه من قبل رئيس اجلمهورية بعد انتهاء املدة امليعد التعديل مصادقً  -أ –خامسا 

 ادة يف حالة عدم تصديقه.( من هذه املعليها يف البند )ثانيا( و )ثالثا

 من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية. يعد التعديل نافذاً  -ب-     

 -:من الدستور فهي عىل النحو االيت 142ما نص املادة أ

ه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة يف أعضائيشكل جملس النواب يف بداية عمله جلنة من  –وال أ

شهر يتضمن أربعة أخالل مدة ال تتجاوز ، ىل جملس النوابإ تقريرمهمتها تقديم ، املجتمع العراقي

ل اللجنة بعد البت يف وحت، جراؤها عىل الدستورإالتعديالت الرضورية التي يمكن بتوصية 

 .مقرتحاهتا

تعرض التعديالت املقرتحة من قبل اللجنة دفعة واحدة عىل جملس النواب للتصويت  –ثانيا 

 املجلس. أعضاءاملطلقة لعدد  يةغلبة بموافقة األوتعد مقّر ، عليها

( من هذه املادة عىل د يف البند )ثانياتطرح املواد املعدلة من قبل جملس النواب وفقا ملا ور -ثالثا

قرار التعديل يف جملس إة ال تزيد عىل الشهرين من تاريخ الشعب لالستفتاء عليها خالل مد

 النواب.

ثلثا  ذا مل يرفضهإاملصوتني و يةأغلبا بموافقة لة ناجحً يكون االستفتاء عىل املواد املعد -رابعاً 

 .كثرأو أاملصوتني يف ثالث حمافظات 

ىل إ، ( املتعلقة بتعديل الدستور126املادة ) أحكاميستثنى ما ورد يف هذه املادة من  -خامسا

 حني االنتهاء من البت يف التعديالت املنصوص عليها يف هذه املادة.
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 :الفارق بني املادتني

ي أال بعد دورتني انتخابيتن إن ال جتري )أ قيدت التعديالت الدستورية -126-ن املادةإ -1

وال الدورة الثانية  2010 -2006وىل األ ال جيوز التعديل يف ظل الدورة الترشيعية

وقد ، احلالية 2018-2014ن ذلك متاح يف الدورة الترشيعية الثالثة أو (2014 -2010

جملس النواب وموافقة  أعضاءكون التعديل بموافقة ثلثي ن يأقيد التعديل برضورة 

 طلقتهأوذات القيد  ،يامأئيس اجلمهورية خالل سبعة مصادقة رالشعب باالستفتاء العام و

ال بموافقة ثلثي إا البند ثانيً  غري املنصوص عليها يف خرىالفقرة ثالثا فيام يتعلق باملواد األ

ت غري فيام يتعلق باالختصاصا قاليمألاقوق ن اليمس حأو ،جملس النواب عليه أعضاء

 .احلرصية للحكومة االحتادية

وفق هذه املادة خولت رئيس عىل ومن الناحية الشكلية يالحظ أن التعديالت الدستورية 

 الدستور.جملس النواب اقرتاح تعديل  أعضاء 5-1و خلمس أالوزراء جمتمعني  وجملساجلمهورية 

ء جملس أعضاالتعديالت من خالل جلنة تشكل من  إجراءأوجبت  142ن املادة أيف حني 

شهر أربعة أخالل مدة ال تتجاوز  (اقيممثلة للمكونات الرئيسية يف املجتمع العرتكون ) النواب

( وهي ترفع 2005دستور مجهورية العراق لعام  )نفاذ 2006من بداية عمل جملس النواب عام 

ن تستكمل أوحتل اللجنة بعد ، ؤها عىل الدستورجراإبالتعديالت الرضورية التي يمكن  توصية

جملس النواب وتعد ( تعرض املقرتحات عىل ت وهي جلنة مؤقتة يف مقرتحاهتا )جلنة مؤقتةالتعديال

 ( شكالً ن التعديالت الدستوريةإي أ) املجلس أعضاء( لعدد املطلقة يةغلباألمقرة بموافقة )

 .اختصاص جملس النواب موضوعاً و

ىل حني إاملتعلقة بالدستور  126 املادة يف أحكامما ورد من  142ي أه املادة وقد استثنت هذ

 . نصوص عليها يف هذه املادةالبت يف التعديالت امل

توقيت واشرتاط عدد فيام يتعلق بالشكلية وال (142-126)املادتني أحكاموواضح من 

وجبت أ بينام أسايسعي وهي ركن موضو 126الثلثني وردت يف املادة  يةأغلب ن، إذ إاملصوتني

 إجراءن جملس النواب هو اجلهة املختصة بإو 142املطلقة يف املادة  يةغلبلتعديل األ 142املادة 

يف كل  ؛من الدستور 126املادة  أحكامليه عخالفا ملا نصت ، التعديالت الدستورية حرصا
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ن الوقت املحدد هلا أالرغم من عىل  142ستوري يف التعديل هي املادة الد ساسن األإ حوالاأل

 2005عام  ول جلسة يف جملس النواب املنتخب طبقا لدستورأوىل منذ انعقاد شهر األأربعة األ

ىل إسف مل تتوصل الدستور ولكن لأل حكامأل فقاً ووقد شكلت اللجنة  2006انعقدت يف التي 

 .ها عىل الدستورؤإجراتوصية للتعديالت الرضورية التي يمكن 

  :اخلالصة

 ،من الدستور 142ن بموجب املادة مام جملس النواب اآلأعديالت الدستورية متاحة ن التإ

مكان ن التعديالت الدستورية باإلإو، من الدستور 126املادة  أحكامهنا قيدت واستثنت إو

وافقة جملس النواب ثم مرورا بمرحلة االستفتاء من قبل ملعىل مواد الدستور التي ختضع  اجراؤها

ورية اليوم بعد مرور وهي رض، املتقدم ذكرها 142عىل النحو املرسوم يف املادة  الشعب العراقي

 حكامن التطبيق ألإذ إ 2005 حد عرش عاما من تطبيق دستور مجهورية العراق لعامأ 11اكثر من 

ر عن املحكمة االحتادية العليا )القضاء  صداّم فضاًل عن ىل اآلإ 2006الدستور منذ عام 

من القرارات القضائية تفسريات كثرية تشكل كاًم هائال و ةرات عديدالدستوري( من قرا

التطبيقات اجلارية عىل الدستور من قبل جملس الوزراء و ،ىل القرارات التفسرييةإضافة إالدستورية 

الكفاءات ىل ما تراه النخب وإضافة باإل ،كافة اهليئات املستقلة وسلطات الدولة -جملس النواب  -

 ؛القوى السياسية من متطلبات تعديل الدستورومنظامت املجتمع املدين و ،تخصصةالقانونية امل

 إجراءىل توصية يف إالتعديالت الدستورية يف الوصول غناء جلنة إمور تساهم يف كل هذه األ

 أعضاءاملطلقة بعدد  يةغلبقرارها باألإلرية التي تعرض عىل جملس النواب التعديالت الدستو

خالل مدة ال تزيد عىل الشهرين من  ،م طرحها عىل الشعب لالستفتاء عليهاجملس النواب ومن ث

 اً ن املرشع الدستوري قد حدد توقيتات ومددأواملالحظ  ،قرار التعديل يف جملس النوابإ تاريخ

 .ىل جملس النواب مراعاة هذه املددن املدد الدستورية حتمية وعإو ،دستورية

 الدستور. التطبيق يف ورضورةاملدد الدستورية حتمية االلتزام 

وسوف يكون كذلك ولكن هذه املرة من ، ذا كان احلديث عن الدستورإتكلم عن بدهيية نربام 

خالل التوقيتات الدستورية فالدستور يبدأ عادة من الديباجة حتى املادة اخلتامية يكمل بعضه 

تكامل نصوص رضورة الالو هدافاألن وحدة الدستور يف املبادئ وأل، بعضا ويفرس بعضه بعضا

، خر مادة فيهآىل إور من الديباجة مة يستوجب فهام عاما للدستو األأيف العقد االجتامعي للشعب 
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ن الديباجة غري قابلة للتطبيق فاملبادئ أو أ 110تتقاطع مع املادة  56املادة ن إفال جيوز القول مثال 

ىل جانب صفتي إع هبا تم صفة تتملزاكون عىل شكل نصوص دستورية لكن اإلالدستورية قد ال ت

لديباجة جزء ال يتجزأ من ن اأن الدستور ووال مأ /13لعلوية التي دونت يف املادة االسمو و

 .الدستور

 -1-عليه الدستور يف املادة  دالذي يشي ساستوقيتات بناء السلطة( األلكن املدد الدستورية )

سنوات ملجلس النواب  ددها الدستور بأربعتخابية التي حفالنظام الربملاين يعني الدورة االن

خرقتها بامتياز لكي  ( ولكن القوى السياسيةلزاميةإه املادة هذورئيس اجلمهورية وجملس الوزراء )

زمن متارس فيه السلطة وهي غري خمولة بذلك فمواد الدستور كذلك املبادئ التي بتطيل عمرها 

 ،ن املواطن مل خيرق الدستوروأالشعب غاضب ن أ ىهلذا نر، حيتوهيا ملزمة للسلطة قبل غريها

 .()القابضة عىل السلطةالقوى السياسية  هو الذي خرق الدستور

، برملاين، نظام احلكم مجهوري نيايبم الذي اختاره املرشع الدستوري )ن نظام احلكإ

يتحول  وأية التي يمر هبا املجتمع الدويل قراطاملرحلة الرابعة من مراحل الديم ( وهيديموقراطي

قراطية يف العامل نواع الديمأفضل أوهي من ، قراطية املبارشةفالبداية كانت مع الديم ليهاإو ينتقل أ

 ،و نائب عن الشعبأو ممثل أىل الشعب دون وسيط إهنا فعال متارس من الشعب وأل ،املعارص

واتساع  ،ةعداد السكان من جهأولكن لتعذر تطبيق هذه الديمقراطية يف الوقت الراهن لتزايد 

مصار مما يتعذر معه مجع كل الشعب لكي تتخذ القرارات اهلامة التي حيتاجها البلدان يف األ

و القرارات أيصوت عىل القوانني ، و اجللسات التي يعقدهاأالشعب يف هذه اجللسة ن إ، الشعب

الديمقراطية ك كانت املرحلة الثانية من ولتعذر تطبيق ذل ،و يكتبها املختصونأها التي ربام يعدّ 

قراطية من الديمقراطية املبارشة والديم( وهي حالة بني احلالتني وهي )الديموقراطية شبه املبارشة

تلك هي الديمقراطية النيابية  ،قراطيةىل النوع الثالث من الديمإوقد انتقل العامل  ،النيابية

امرس السلطة بنفسه ن يأن الشعب ال يستطيع أ)الربملانية( ومؤدى مفاهيم هذه الديمقراطية 

نواب منتخبني من قبل الشعب يديرون دفة احلكم ، ىل ممثلنيإنام يوكل ممارسة احلكم إمبارشة و

ابة عن الشعب يف ين( بمعنى الاً جملس النواب )نواب أعضاءبالنيابة عن الشعب وهلذا يطلق عىل 

 نوأ( )مصدر السلطاتن الشعب أمع عىل ن مجيع الدساتري يف العامل جُت إ، قراطيةممارسة الديم

كافة يف الدستور قد رتب عمل السلطات  -1-رست دعائمه املادة أالنظام النيايب الربملاين الذي 
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، قراطيديم، نيايب، احتادي، ن الدستور بأكمله ترتب كنظام حكم مجهوريإعىل هذه املادة بل 

 .(دارةاإلتوصيف تام لنظام احلكم ونظام وىل من الدستور)برملاين عىل املادة األ

تور وعادة تكون بني ن النظام النيايب الربملاين حيدد عمل من يامرس السلطة لفرتة حيددها الدسإ

سس السلطات أوقد  ،سنوات كدورة انتخابية ربعخذ دستورنا النافذ بمدة األأ دوق ،سنوات 4-6

ة ئيس اجلمهوريجلس النواب وبعدها رملوىل الوالدة األ، عىل هذه الدورة االنتخابيةكافة بناء 

 .وتسمية رئيس الوزراء و الوزراء

حتديدها من ملدة واا يف الدستور لتبيني مدلول حكم حسب وروده مع املدد الدستورية رِسْ نَلِ 

 ييل: احرتام مدة الدورة االنتخابية وكام أمهيةقبل املرشع الدستوري و

 دستور /-56املادة 

ول جلسة ألنواب اربع سنوات تقويمية تبدأ بتكون مدة الدورة االنتخابية ملجلس ا :والأ -

 .هي بنهاية السنة الرابعةله وتنت

نتهاء ربعني يوما من تاريخ اأب جملس النواب اجلديد قبل مخسة وجيري انتخا :ثانيا -

الترشيعية كانت املادة ولكي ينظم املرشع الدستوري عمل السلطة ، الدورة االنتخابية السابقة

 .دستور/-57

 دستور  /-57املادة 

مدمها ثامنية اشهر حيدد النظام الداخيل كيفية أعيني ملجلس النواب دورة انعقاد بفصلني ترشي

 .ال بعد املوافقة عليهاإالذي تعرض فيه املوازنة العامة  وال ينتهي فصل االنعقاد، انعقادمها

 :الدستور عىل ماييل/5كذلك نصت املادة 

خالل مخسة عرش يوما من ، نعقاد بمرسوم مجهورييدعو رئيس اجلمهورية جملس النواب لال

النتخاب  سناً  عضاءكرب األأوتعقد اجللسة برئاسة ، تاريخ املصادقة عىل نتائج االنتخابات العامة

 .كثر من املدة املذكورة أنفاً وال جيوز التمديد أل، رئيس املجلس ونائبيه

 :الدستور عىل ماييل /-55وألزمت املادة 
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املطلقة لعدد  يةغلبباأل، اً ثاني اً ونائب والً أ اً ثم نائب ول جلسة له رئيساً أب يف ينتخب جملس النوا

 باالنتخاب الرسي املبارش.، املجلس أعضاء

 .دستور تشكيل الوزراة )احلكومة( السلطة التنفيذية/76املادة وقد بينت 

لس الوزراء بتشكيل جم كثر عددامرشح الكتلة النيابية األ، يكلف رئيس اجلمهورية :والأ -

 .من تاريخ انتخاب رئيس اجلمهورية اً خالل مخسة عرش يوم

ها ثالثون وزارته خالل مدة اقصا أعضاءيتوىل رئيس جملس الوزراء املكلف تسمية  :ثانيا -

 .من تاريخ التكليف يوماً 

الوزراء خالل مخسة عرش يوما مرشحا جديدا لرئاسة جملس ، يكلف رئيس اجلمهورية :ثالثا -

خالل املدة املنصوص عليها يف ، فاق رئيس جملس الوزراء املكلف يف تشكيل الوزارةخإعند 

 .املادة البند ثانيا يف هذه

املنهاج الوزاري عىل وزارته و أعضاءسامء أ، رئيس جملس الوزراء املكلف يعرض :رابعا -

وزاري املنهاج الاملوافقة عىل الوزراء منفردين و ويعد حائزا ثقتها عند ،جملس النواب

 املطلقة. يةغلبباأل

ة خالل مخسة عرش يوما خر بتشكيل الوزارآتوىل رئيس اجلمهورية تكليف مرشح ي :خامسا -

 يف حال عدم نيل الوزارة الثقة.

ن دورة احلياة إو ،ن حتمية االلتزام باملدد الدستورية يعني احرتام العقد االجتامعي للشعبإ

دورة االنتخابات ن مدة أواملعروف  –( احلياة النيابية )تتقوم ن ترتشدأىل إن تتجدد أالربملانية جيب 

 .وىلتبدأ باجللسة األ

 .للدورة االنتخابية )بداية تنظيم عمل سلطات الدولة( وىلألاجللسة ا

ن تبدأ الدورة أاالنتخابية ويف هذه اجللسة جيب  البدء باملدة الدستورية للدورةالبداية و دتع

 ن يتم انتخاب رئيسٍ أويف هذه اجللسة جيب  ،من الدستور /57ادة الترشيعية التي حددهتا امل
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جملس النواب و باالنتخاب  أعضاءاملطلقة لعدد  يةغلبباأل ل ونائب ثاينوأملجلس النواب ثم نائب 

 .الرسي

من بني املنتخبني  سناً  عضاءكرب األأي أوىل تدار من قبل )رئيس السن( ن اجللسة األإصحيح 

وربام بعض زعامء  ،راءفاملراسيم الدبلوماسية بدعوة الس وتوكولية من حيثوقد تكون جلسة بر

ىل عمكان تقسيمها ابقني وغريهم لكن هذه اجللسة باإلجملس النواب الس أعضاءالعراق و

يات من الذكر احلكيم املبارش وكلامت لرئيس آقراءة  ؛وىل وهي الربوتوكوليةاأل ،مرحلتني

ن تكون هناك كلمة لعميد أبام رئيس الربملان السابق ويفضل ور اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء

 .ول بروتوكويل()القسم األ ق وتنتهي املرحلة االوىلالسلك الدبلومايس يف العرا

 ،ن تبدأ جلسة عمل فعليةأ فيها النصاب القانوين/ الدستوريالتي يشرتط ما املرحلة الثانية أ

ن يف استقبال طلبات املرشحني لرئاسة جملس النواب رئيس الس أملتطلبات الدستور فيبد طبقاً و

 صواتاأل أعىلعىل املرشحني فمن حيوز  عضاءونواب رئيس جملس النواب وجيري تصويت األ

ول لرئيس أالرتشيح للراغبني يف مقعد نائب  يعلن رئيسا ملجلس النواب يف الدورة ثم يفتح باب

 علن نائباً يُ  صواتاأل أعىلومن حيصل عىل  ،يسامء ويفتح االقرتاع الرسوتدون األ ،جملس النواب

فتح باب الرتشيح للراغبني يف شغل  عن لسنوبعدها يعلن رئيس ا، لرئيس جملس النواب والً أ

ومن  ،وبعد تسليم الطلبات يفتح باب االقرتاع الرسي ،منصب النائب الثاين لرئيس جملس النواب

انتخاب واب الثاين وهبذا تكتمل عملية يصبح نائب رئيس جملس الن صواتاأل أعىلحيصل عىل 

كمل أنيا( وعندها يدعو رئيس السن الذي وال ونائبا ثاأهيئة رئاسة جملس النواب )رئيسا ونائبا 

وىل ويبدأ فيها هذه اجللسة األ داجللسة عندها تع إدارةتنظيم انتخابات هيئة الرئاسة وتستلم اهليئة 

 نتخابية.إلنازيل للمدد الدستورية للدورة االعد الت

ظروف ذا كانت الإالرتشيح النتخاب رئيس اجلمهورية وبعد ذلك تفتح هيئة الرئاسة باب 

عىل ن تصوت ألن ترفع اجللسة قبل  طعاً قولكنها  ،تقرر هيئة الرئاسة ماكان مناسباً  همهينة وبخالف

التعاون  امل صفةكديد وترفع اجللسة عادة إلاجلكامل النظام الداخيل إاعتامد النظام الداخيل حلني 

 عاملن األإ حواليف كل األ، جلسات جملس النواب إدارةنائبيه يف بني رئيس جملس النواب و

 :يتآلاوقد نحددها ب ،نجازها كثريةإالواجب 
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ة ىل هيئة الرئاسإنة لدراسة النظام الداخيل ورفعه اعتامد النظام الداخيل وتكليف جل -1

 .لعرضه عىل جملس النواب للتصويت

 .من الدستور /70املادة  حكامنتخاب رئيس اجلمهورية طبقا ألا -2

 .كل جلنة والتصويت عليهم أعضاءحتديد عدد اللجان الدائمية و -3

كثر ية األيستمر جملس النواب بمتابعة تكليف رئيس اجلمهورية ملرشح الكتلة النياب -5

 .ةرعددا يف تشكيل الوزا

 :اجللسة املفتوحة

ىل اجللسة املفتوحة عند عدم اكتامل إن يلجأ أ 2010-2006 -1جملس النواب دورة/ اعتاد

 2ىل جملس النواب دورة/إوتطورت هذه البدعة لكي تنتقل  ،النصاب القانوين ملجلس النواب

مما  اجللسة مفتوحة واستمر احلال طويالً  إنعن علن رئيس السن أعندما  ،احلالية 2010-2014

لزام إاملحكمة االحتادية العليا وتطلب يم الدعوى لدى ن تقإىل أاضطر مؤسسات املجتمع املدين 

 كامل مستلزمات الدستور يف انتخاب هيئة الرئاسة.إس السن باهناء اجللسة املفتوحة ورئي

 ،لزمت فيه رئيس السن بدعوة جملس النوابأ صدرت املحكمة االحتاية العليا قراراً أوبعد فرتة 

 بالفعل.هيئة رئاسة جملس النواب وهذا ما كان كامل انتخاب إو ،توحةفهناء اجللسة املإو

 ماذا يرتتب عىل اجللسة املفتوحة ؟

فهي لن تكتسب الرشعية ن اجللسة املفتوحة غري دستورية لعدم وجود توصيف دستوري هلا أل

 :وعليه ،ال البطالنإهنا ال يرتتب عليها إو ،هنا بالتأكيد غري قانونيةإو

 غريها.و أو املالية أ ةدارياإل اتجراءيتعلق باإل رئيس السن ي قرار من قبلأاختاد  ال جيوز .1

ا فكل ترصف هبذ ةإداريو أواب التمتع بأية امتيازات مالية جملس الن عضاءال جيوز أل  .2

د انتخاب هيئة رئاسة داء اليمني الدستورية ومبارشة العمل بعأن دورة العمل تبدأ من املال باطل أل

 .جملس النواب
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 حكامىل املواضيع املتقدم ذكرها هو ))حصول الكثري من املخالفة ألإشارة ن اإلن الغاية مإ

 أيضاً ن التعديالت الدستورية وإ، ياملدستورية التي حددها الدستور باألانتهاك للمدد االدستور و

غفلت املدد أن القوى السياسية قد جتاهلت وإ إال ،من الدستور 142وفق املادة عىل تم حتديدها 

 املدد الدستورية ال يتم االلتزام هبا. يذان بأن التحديدات الدستورية وإوهذا  ،ريةالدستو

 2005النقاط اخلالفية يف دستور العراق لعام 

دستور العراق ل ساساأل 2004اذار/ /8الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية  إدارةقانون  ديع

هي  دارةاحلكم واإل اليها نظامسس عأُ سس اهلامة التي حد هذه األأومن بني  2005لعام 

نام يريد إو التأسيس أو يرفض هذا املبدأ أدرالية( فالذي ينكر يالف)االحتادية( وجمازا سميت )

، خر مادةآمنه وهي  144املادة من الديباجة حتى  2005طاحة بدستور مجهورية العراق لعام اإل

 111يباجة )احتادية( واملادة ري لذلك كانت الدن املبدأ هو الذي أسس للنص الدستوذلك أل

استجابة  القضائية عىل الثنائيةنظام احلكم )احتادية( وبناء السلطات الثالث الترشيعية والتنفيذية و

طاحة و االعرتاض عىل مبدأ )االحتادية( يعني اإلأو عدم تطبيق أرفض فإن لذلك  ؛ملبدأ )االحتادية(

 و بجملته.أبالدستور بأكمله 

جلنة كتابة  أعضاءومن قبل  ،ثناء كتابة الدستوريف أدناه النقاط اخلالفية ندرج يف أ ولعلنا

التعديالت الدستورية من عدمه  إجراءمكان ذا كان باإلإىل رؤية دقيقة فيام إالدستور للوصول 

 .تاح للجنة التعديالت الدستوريةومقدار التعديل امل

و أورفضها  هونصوصلدستور ( وهي كامل التأسيس ملبادئ ادراليةيالفاالحتادية ) -1

عدم تطبيقها عندما ترفع طلبات التطبيق )القانونية( يعني رفض الدستور مجلة أوتقييدها 

 وتفصيال.

 .الديباجة -2

 (.من الدستور 2دين الدولة الرسمي )م -3

 .خدمة العلم -4
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 (.يسالماإل –العريب هوية الدولة وعالقتها بمحيطها ) -5

 (.ن الدستورم 18اجلنسية )م أحكام -6

 .من الدستور( 41الشخصية )م حوالاأل -7

 (.من الدستور 65و  48جملس االحتاد )م -8

 ئهاأعضاواختصاص جملس النواب يف املوافقة عىل تعيني رئيس حمكمة التمييز االحتادية  -9

 (.خامسا -61)املادة 

 (.121- 120 -119 – 118 –ثانيا  -117املواد ) قاليمتكوين األ  -10

 (.من الدستور 112 -111املادتان ثروة النفط والغاز ) -11

 (.142 – 126املادتان تعديل الدستور ) -12

 (.من الدستور 135اجتثاث البعث )املادة  -13

 (رابعا /14)التعديل الدستوري  -14

 .لفظ املكونات -15

 :تيةسباب اآلوهذه اخلالفات نشأت عن األ

( 16-15ن العدد الذي حرض وعددهم )إلدستور وب السنة عن جلنة كتابة اغياب العر-1

 ،ن حضورهم متثييلإي أالدستور املنتخبة جلنة كتابة  خارج اجلمعية الوطنية املنتخبة وخارج

 ما تتعارض مع التوافق احلاصل يف اللجنة وال يؤخذ هبا. التي غالباً رائهم آدلون بوبالتايل يُ 

جلنة كتابة  أعضاءكان عدد  إذتحالف الكردستاين بني االئتالف الوطني وال هناك توافقاً ن أل-2

عضوا فيكون  18التحالف الكردستاين  أعضاءوعدد  ،عضواً  28ئتالف الوطني من اال الدستور

ي أة األخريو، عضوا 56من القائمة العراقية فيصبح العدد  8عضوا يضاف اليهم  46العدد 

د مور ولكن لالسف ال يؤخالكثري من األ ي أراء ذات قيمة يفوكانت تبد ،العراقية خارج التوافق
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اللجنة  أعضاءالساحقة من  يةغلبالتوافق حاصل بني األهبا كون قاعدة كتابة الدستور )التوافقية( و

 (.الف الوطني و التحالف الكردستايناالئت)

هبا الدستور وضوحا تاما ومنها  عدم وضوح بعض القواعد النظرية للمبادئ التي جاء-3

 .اهليئات املستقلة وغريها(، قاليماأل، حتاديةاالمهها )أو

 1991ه فيه من احلكم منذ طلق يدأيقيد ما خوف التحالف الكردستاين عىل صياغة دستور -4

مور خاص بام يمكنهم من فرض األوبالتايل كان دورهم دور ضامن وضعهم بشكل  2003 –

 :تيةاآل

الوطنية ئتالف الوطني ورفض القائمة االحتاد بحريته واختياره يف الديباجة بموافقة اال -1

 .لكل عبارات )الديباجة(

ربية وحتى ىل جانب اللغة العإلغة رسمية يف احلكومة االحتادية ن تكون اللغة الكردية أ -2

 .مع استحالة التنفيذ هنفستطالب باملبدأ  خرىالقوميات األ بقيةالوقائع العراقية و

من  طويالً  اً قتت وذاخ 112، 111ن املادتني أشفة والنفط والغاز يف املناطق غري املكت -3

 .اللجنة أعامل

يتمتع بالقوة النافذة عندما ترشع احلكومة االحتادية قانونا خارج  قليمن قانون اإلإ -4

 .من الدستور 110ة حرصا يف املادة اختصاصاهتا الوارد

ن العراق عضو مؤسس أيذكر  نامإو ،مة العربيةن العراق جزء من األإن ال تذكر كلمة )أ -5

 .ي(سالمجزء من العامل اإلو ،وفعال يف جامعة الدول العربية ويلتزم بميثاقها

قرار إمرحلة االستفتاء يعد ناجحا بعد  كذلك 142-126يف مادتني تعديل الدستور  -6

الثلثني يف ثالث حمافظات( لتأكيد  يةأغلبن مل ترفضه )إ التوصيات يف جملس النواب ويكون ناجحاً 

 طاحة بأي تعديالت مستقبلية عند عدم موافقتهم عليها.اإل

الدولة  إدارةمن قانون  58وقد كانت املادة  –املناطق املتنازع عليها حمافظة كركوك و -7

 من الدستور تم خصخصتها لكي 140ىل املادة إولكن عندما انتقلت  ،كل العراقالعراقية تشمل 
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 ةدارين شاملة لكل املناطق التي تغريت حدودها اإلن تكوأتكون مقترصة عىل كركوك فقط دون 

احلقيقي بني تشكل مشكلة كبرية يف التوافق  140ىل اليوم واملادة الـ إيف زمن النظام البائد و

 .هنا متشعبة وتطبيقهاكردستان أل إقليمحكومة احلكومة االحتادية و

ات يليشياملمفهوم )هذه القوات غري مشمولة ب نبأيتمسك الكرد  –قوات البيشمركة  -8

وعىل  ،( بالتايل هي قوات نظامية وال جيوز التعامل معها بغري ذلكمن الدستور 91الواردة يف املادة 

 2017 – 2003وحتى اليوم منذ  ،كردستان إقليمن تدفع رواتبهم ولكنهم يرتبطون بأاحلكومة 

 .قليمكردستان اإلة قائمة بني احلكومة االحتادية وزمواأل

بثالث حمافظات فأقل واستثنث )بغداد  – قاليمالدولة العراقية تكوين األ إدارةنون قيد قا -9

وبجهود التحالف  مستقالً  إقليامً ن تكون أو أ ،إقليمىل إالعاصمة وكركوك( من االنضامم 

مع الوضع اخلاص  (121-117) قاليمزيل هذا القيد يف املواد التي تعالج تكوين األأُ الكردستاين 

ا السامح التي جيوز من خالهلدستور من ال 140املادة  أحكامفظة كركوك( الوارد يف ي)حماأهلا 

 قليموعن طريق االستفتاء ملعرفة رغبة سكان اإل ،كامل االحصاء العامإلكركوك املحافظة وبعد 

وهي مشكلة كبرية وحتدي التنوع يف العراق عىل ما سنذكره  ،و الرفضأىل كردستان إباالنضامم 

 الحقا.

 الصة:اخل

 :مراحل ربعأمر هبا دستور مجهورية العراق هي ن املراحل التي إ

 –عضوا من القانونيني  25بداية اللجنة التي شكلها جملس احلكم وهي عبارة عن  .1

 .الدولة للمرحلة االنتقالية إدارةوكانت جلنة وضع مبادئ قانون  ةالقضا

اجلمعية الوطنية املنتخبة املتكون من  أعضاء( من بني 55جلنة كتابة الدستور املنتخبة ) .2

 عضوا. 275

 .جلنة الصياغة .3

 .(بخ( التي متثل )القادة السياسينياملطغرفة ) .4
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 إدارةاملشاورات العامة التي جرت بعد انتهاء املدة املحددة لكتابة الدستور يف قانون  .5

ىل إل اوبالتايل حت ،ستورالد النقاشات التي دارت يف عدم التصويت عىل مرشوع أمهيةالدولة و

ة وطنية جديدة تكتب دستورا جديدا/ عى أن انتخابات جديدة جلمعيدّ اجلمعية الوطنية نفسها ويُ 

ليه إالذي يصبو  روقد حتقق ماكان املقرىل انتخابات جملس النواب إن يقر الدستور والذهاب أو أ

 (.العامية وطرحه لالستفتاء الشعبي قرار الدستور يف اجلمعية الوطنإ))

و ألتي يشكلها هل تستطيع اللجنة ا ،املشكالت املعقدةمام هذه التحديات الكبرية وأ  .6

 التعديالت الدستورية؟ إجراءشكلها جملس النواب 

 مناقشة يف النقاط اخلالفية يف دستور العراق

  الفدرالية(االحتادية ) -

ىل إ وصوالً  ةداريالالمركزية اإلع يف أشكال د ونوّ ن املرشع الدستوري قد عدّ أالرغم من عىل 

لنصوص الدستورية مل تكن لاملفاهيم النظرية التي تؤسس ن إال إ( الفدرالية)ة األخرياملرحلة 

 .الرافضني هلاأم عند كتاب الدستور سواء عند الراغبني بمنهجها  ،حارضة دائام

 احلكومة االحتادية  -.املستوى االول1

 :مستويات (بستة) 6خذ بـأالعراق يف  داريإلا –فالبناء االحتادي للسلطة    

وتوزيع  قراطية)لغرض تعميق الديموهي ثنائية  ،كومة االحتادية بسلطاهتا الثالثاحل -1-

 مستقبال يف العراق. (دكتاتورية)ي أمام أالسلطة وغلق الباب 

 العاصمة بغداد -.املستوى الثاين2

وهي حتتل هذا  ،وال عاصمة سواها (قعاصمة كل العرا)ريد هلا وضع خاص كوهنا أُ التي  

قلب )والعاصمة بغداد متثل  (حمافظة بغداد) لـ ةدارياملوقع بحدودها البلدية وترتك احلدود اإل

كافة  إقليميف حالة حتول املحافظات غري املنتظمة يف ) إقليمىل إم ضوال تن إقليامً ال تشكل  (العراق

ن تكون يف املستوى الثاين أنها من اصمة بغداد يمكّ وهذا الوضع القانوين اخلاص للع (أقاليمىل إ

 قاليمن األأقانوين ليس سهال فعىل الرغم من  وهو مركز (درايليالف)من مستويات البناء االحتادي 
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ذا كانت بغداد إ( وهي باملستوى الثالث فكيف وقضائية –تنفيذية  –ترشيعية )تتكون من سلطات 

ن أو، كثرأن تتمتع هبذه السلطات وأا القانوين يتيح هلا فوضعه، العاصمة يف العاصمة الثانية

نام أراد املرشع إ( من الدستور 108-102املواد )اهليئات املستقلة يقارن بـ اً اليكون بناءها قانون

حمدودة ) إقليمكذلك املحافظة غري املنتظمة يف  قليمهذا الوضع اخلاص الذي ال يتشابه مع اإل

( فهي تسمو هيئة مستقلة)ها عدِّ ىل إكام النذهب  ،ةداريالمركزية اإلوتبقى تتمتع بال (الصالحية

 .عىل هذا البناء

 قاليمالثالث األ -املستوى -2

 –البرصة  –فالعراق قديام كان ثالث واليات ، احلديثة يف العراق –القديمة  –وهي التجربة 

واليوم النظام  ،دال ملركز واحإحكم كاملة غري خاضعة  إدارةوهي تتمتع ب –املوصل  –بغداد 

القائد يف )ر عداد السكان يف العامل وتعذّ أ ونتيجة اتساع املساحات وتزايد املتطور يف العامل دارياإل

املتطورة من الدولة احلكم بكل تفاصيله املتعددة و إدارةكان الوصف الذي هو فيه من  ي  أ( املركز

والقانون واحلكمة  دارة يف اإلنيواملصلح بداع الكتابإن إ ،(الدولة املتدخلة)ىل مفهوم إسة احلار

فضاًل  الدولة فهام إدارةعىل  مل يعد قادراً  (الفرد)ن احلاكم أل (توزيع السلطة)ىل إوالفلسفة أدى 

من  –الفرد– نسانلذلك حصلت االنتقاالت الطبيعية استجابة حلاجة اإل ةالكفاءاخلربة و عن

وعلامء االجتامع  دارةاإلساتذة القانون وأء وبدع احلكامأوقد  (الالمركزية)ىل إ (املركزية)

دراية ومنها فكانت الالمركزية اإل، نسانإلل (اخلدمة)توخي حتقيق  يففاضل من املصلحني واأل

ة األخري( وهي املرحلة (السياسية)ية )قليماإل المركزيةلثم ا (املصلحية)املرفقية  –ىل الالمركزية إ

قاهلا الدستور العراقي بلفظ  (دراليةيالف)ىل إوصول والبد من السري لل (الالمركزية)من 

درالية تأخذه ين االستعارة للفأن يطمئن املواطن يف العراق أو يريد ألعله ينتهي منها  (االحتادية)

املصطلحات  (و )التقسيمأ (االنفصال)و أو التجزئة أ (الفرقة)وعدم حصول  (االحتادية)بمفهوم 

 أنظمةالتقدم يف  –والعراق واكب هذا التطور  ؛(دراليةيالف)رجاته التي غلبت عىل جوهر املبدأ وخم

وكيفية تكوينها وكانت املستوى الثالث من مستويات البناء  (قاليمباأل)احلكم يف العامل فأخذ 

ولعل املرشع استجاب لرغبة  (العاصمة بغداد)و  (احلكومة االحتادية)الفدرايل بعد  –االحتادي 

 إدارةول مرة يف قانون كردستان( الذي ورد أل إقليم)يف انضاج مفهوم التحالف الكردستاين 
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 (الكرد)ودواعي البناء اجلديد حق دستوري يتمتع به ، 2004اذار / /8الدولة للمرحلة االنتقالية 

 –ن البناء االحتادي إو ،منه خرىن ال حترم املحافظات األأعىل  (2003 -1991)جتربة منذ 

حافظات ملن احلق املمنوح إذ إواحد( يف دولة احتادية  إقليم)ستقيم بوجود ن يأالفدرايل ال يمكن 

ن أالبد  (القضائية –التنفيذية  –الترشيعية )يف التمتع بالسلطات  (دهوك –السليامنية  –اربيل )

الثالث (قليملإل)فاملركز القانوين  ،وكان كذلك خرىمخسة عرش األ 15يشمل املحافظات الـ 

 (قاليماأل)قامة املعارضة إلن االيقونات املناهضة إيف العراق و دارةاإلكم وضمن مستويات احل

ن واقعنا يف العراق إو ،دولة يف العامل 25كثر من ع الصمود أمام التجارب الناجحة ألال تستطيكافة 

االدراية يف العامل وقد  نظمةاأل ةجارامل (حمافظات)ثم  (الوالية)أصبحت  (واليات) كان ثالث

قضاء  –ناحية  –قرية  –دور  –دار ) –املنطلق من التأسيس السكني  – داريلتأسيس اإليكون ا

 قليمىل اإلإو الذهاب أىل عدة حمافظات إما أ (املحافظة) األخريوماذا بعد املستوى  (حمافظة –

، حوالاحلديثة للمدن يف كل األ دارةنظم اإللويستجيب  ،الذي حيقق وحدة البالد عىلاملستوى األ

قانون )قد تم ترشيعها بموجب  إقليمىل إو التكوين من حمافظة ألقوانني املنظمة حلالة االنتقال ا نإ

 اخلطوات الواجب الذي بنّي  2008لسنة  13رقم  قاليمالتنفيذية اخلاصة بتكوين األ -اتجراءاإل

 .(إقليم)مستوى ىل إو املحافظات الراغبة باالنتقال أاتباعها لسكان املحافظة الواحدة 

 .إقليماملحافظات غري املنتظمة يف  –املستوى الرابع  -4

تبقى  قليميف العراق حتى املحافظات املكونة لإل دارةلنظام اإل ساسويعد هذا املستوى األ

 الواسعة بالصالحيات ةداريوهي تعمل بموجب الالمركزية اإل قليميغطيها اإل (حمافظات)

مر الترشيعي لسلطة األ ألغىالذي  2008لسنة  21قانون رقم املالية وقد رشع ال – ةدارياإل

 –املحافظ )يف املحافظة متكونة من  دارةتصبح اإل هوبموجب 2004لسنة  71االئتالف رقم 

 قضية والنواحي وهي حمددات املحالت والقرى والدور التي يريدوعدد من األ (وجملس املحافظة

االنتقال من املحافظة  –ن طلب التحول ع والسكان يف املحافظات يمتنعون ،هلا املرشع اخلدمات

راء والنظريات املانعة من وحتى يف هذا املستوى توجد اآل ،طبقا للقانون املتقدم ذكره قليمىل اإلإ

االختصاصات القانونية طبقا ملا ورد  –هذه املحافظات باملزيد من الصالحيات  إدارةن تتوسع أ
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رات اخلدمية الوزلبمنحها املزيد من الصالحيات  2013لسنة  19يف قانون التعديل الثاين رقم 

 .الفية غري متفق عليها بني الساسةنقطة خ أيضاً وهي 

  .دارات املحليةاإل –املستوى اخلامس  -6

 إذاالحتادي( يف دستور العراق )وهي متثل املستوى اخلامس من مستويات البناء الفدرايل 

والسياسية والثقافية  ةداريالدستور احلقوق اإليضمن هذا )ييل  ( من الدستور ما125نصت املادة )

وينظم  خرىسائر املكونات األشوريني وة للقوميات املختلفة كالرتكامن والكلدان واآلالتعليميو

 .(ذلك بقانون

كام نصت  ،التعليميةو ةداريربعة حقوق تراوحت بني اإلأهنا ذكرت أواملالحظ عىل نص املادة 

ني العربية تخرين عدا القومياآلكيد يشمل ألتوهذا با ،رينيشوعىل الرتكامن والكلدان واآل

قوق وماهي ولكن ما هي هذه احل (خرىاملكونات األ وسائر)الكردية للعبارة الواردة يف النص و

 ؟ن متارسأمدلوالهتا وكيف يمكن 

 ذ نصإواملرشع  ،هي مدلوالهتا وكيفية ممارستها يف البداية البد من التعريف هبذه احلقوق وما

ذ يامرس هذه إ ،نسانلإل يةساسنام هي من الناحية العلمية تشكل احلقوق األإربعة حقوق أعىل 

 نظمةينام كان ال سيام يف ظل األأ نسانن يتمتع هبا اإلأاحلقوق التي جيب احلقوق وهي جزء من 

 الديمقراطية.

  ةدارياحلقوق اإل :والً أ

حيددها العدد املناسب هلؤالء بحيث تتمكن ، وهي تشمل املنطقة التي تتواجد فيها املكونات  

ن إ ؛لثقافية والتعليميةاكاحلقوق السياسية و، ةداريالدولة من توفري احلقوق الالحقة للحقوق اإل

، عالهأليها إقليات باحلقوق املشار ملناسب لكي تتمتع هذه القوميات واألالدستور مل حيدد العدد ا

ن متتع أ (يضمن)وبالتايل فالدستور ، جد هذه املكوناتنام واقع العراق السكاين يفصح عن تواإ

انون الدويل وحق ن املبادئ اجلديدة للق، إت باحلقوق السياسية والثقافية والتعليميةهذه القوميا

من بقاع  ية بقعةأيف  نسانصبحت من املبادئ الدولية التي ال هتضم حقوق اإلأالتعايش السلمي 

جوائها الثقافية أن يعيش ضمن أن يتعلم هبا وأو ته،ن يتكلم بلغأوق بسط احلقأوبالتايل فمن  ،العامل
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نك إيف ذلك ، خرين املتواجدين يف الدولةادي شأن اآلاالحتيساهم يف العمل السيايس املحيل ون أو

 خر.ن تعطي احلق ملكون وحتجبه عن اآلأال تستطيع 

 احلقوق السياسية :ثانيا

متع بحق الرتشيح ملناصب الدولة كذلك حق وهي حقوق املسامهة يف احلكم كذلك الت

وهي  ،حال عىل القانون تنظيمهاأنام إمل حيددها الدستور  خرىوهذه الكيفية هي األ ،االنتخاب

كام جييز له الدستور  ،القضائيةيف السلطة االحتادية كالربملان والسلطتني التنفيذية وحقوق املشاركة 

املحلية  دارةاإلو ،املحلية هلذه البقعة دارةي تنظيم اإلأ، كوناتاملنطقة التي تتواجد فيها امل إدارةحق 

التي تستطيع تقديم  جهزة احلكوميةتشكيل األ منمكانية السكان يف هذه املناطق إىل إتنرصف 

القانون  حيكمون مناطقهم بالطريقة التي سوف ينظمها _غريهم ليس_هنم ألمواطنني ولاخلدمات 

 .الذي سيرشع هلذه الغاية

 إدارةاملحلية وهي  دارةاإل –ول الدولة عىل مستويني األ إدارةتسهم يف  (املكونات)ن هذه إ يأ

 .(املركزي)احلكم االحتادي  إدارةاملسامهة يف  –املستوى الثاينمناطقهم و

  احلقوق الثقافية :ثالثا

لف عن ثقافة كيد ختتأالثقافة( وهذه الثقافة بالتباللغة )وترتبط  ،غتها اخلاصة هبالكل قومية ل

التمتع باحلقوق  عونيوبالتايل فهم يستط، القومية العربيةكالقومية الكردية و خرىالقوميات األ

الفولكلور الشعبي و، دبسواء كان ذلك يف جمال األ ،ة بام يعنيه هذا املصطلح من سعةالثقافي

ن قلة حجم إ ؛عراقهبا القوميات الكبرية يف الالرتاث وغريها من احلقوق الثقافية التي تتمتع و

وهلذا  ،هنا جزء ال يتجزأ عنهستوجب حجب احلقوق الثقافية عنه ألو املكون ال يأو الديانة أالقومية 

درالية ين الفإ ،نات من التمتع باحلقوق الثقافيةلزم الدستور الدولة بتوفري ومتكني هذه املكوأ

مكاهنا إب، قليلة الكلفة، هلة التطبيقس، بالورود معبداً  املحلية ليست طريقا دارةاإلوالالمركزية و

هي مجلة من نام إ، ن تتمكن من حل املشاكل التي تعاين منها البالدأوبمجرد ترشييع القوانني 

هنا جتمع الناحيتني النظرية أل ،تقويم باستمرار بعد بنائها القانوينىل صقل وإاملقومات التي حتتاج 

درايل يف ياملعوقات التي جتابه البناء الفاملشاكل و والً أن نحدد أفال بد  ،العملية عىل حد سواءو
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 املشاكل وبعد ذلك ن نعالج بموجبهاألتي جيب ومن ثم نضع احللول عرب املحددات ا ،العراق

 املقرتحات.ما هي  نستمع

 احلقوق التعليمية رابعا:

من احلقوق هنا أ بحسبان نسانن يتمتع هبا اإلأية التي جيب ساساحلق بالتعليم من احلقوق األ

ية يف سلم ولوأتشكل  نسانفالتعليم وباللغة التي يرغب هبا اإل ،للحياة املعارصة نسانالتي هتيئ اإل

 ،كبرية أمهيةعراف التي تويل التعليم والقوانني واأل، كدت عليها املواثيق الدوليةأاحلقوق التي 

ينظم كيفية ن تنظم بقانون أ ن هذه احلقوق جيبإ ،تنظيم وممارسة هذا احلق الطبيعياملهم كيفية و

 ممارسة هذه احلقوق.

ينظم  ن تنظم بقانون وهذا القانونأية والتعليمية جيب الثقافوالسياسية و ةدارين احلقوق اإلإ

و أاملحافظة )حيث يتواجدون  ةداريطريقة التعامل مع الوحدة اإلكيفية ممارسة هذه احلقوق و

 (قليماإل)ممارستها حيث يتواجدون مع نظم هذه احلقوق ون هذا القانون يإكام  (و الناحيةأالقضاء 

 .قليموتبقى املسألة قيد الترشيع يف تنظيم العالقة بالقانون االحتادي مع اإل

 اهليئات املستقلة  :املستوى السادس -6

وقد عاجلها املرشع الدستوري يف ، (و املصلحيةأاملرفقية ) ةدارياإل –لالمركزية وتعد نموذجا 

من دستور مجهورية العراق  (الثالث)من الباب  (الرابع)يف الفصل  (108-102)واد امل أحكام

ي هيئة أترشيع ) جملس النواب (وأجاز للمرشع العادي ،ضمن السلطات االحتادية 2005لعام 

 –والالمركزية ) الرضورةحسب احلاجة و أخرىجيوز استحداث هيئات مستقلة  (مستقلة جديدة

 ،نام تتشابه مع ببعض املؤسسات العراقية يف ظل نظام احلكم امللكيإاملصلحية  املرفقية أو ةدارياإل

مصلحة  –مصلحة السكك احلديد ومصلحة املوانئ العراقية  (بغداد)ومنها مصلحة نقل الركاب 

وتتمتع بصالحيات كثرية جعلت من هذه  إدارةوكانت تدار من قبل جمالس ، التمور وغريها

التي انعكست عىل جوانبها دارهتا إومن خالل جمالس  ،ةدارييف جوانبها اإل املؤسسات ناجحة كثرياً 

وهي  دارةوتكليف جمالس اإل، وغاية املرشع من استحداثها ختفيف العبء عن الوزارات، املالية

هيئات كفوءة قادت هذه املؤسسات بنجاح كبري وقد عاجلها الدستور ضمن السلطات االحتادية 
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التنفيذية وربام متثل اهليئات املستقلة املستوى اخلامس من مستويات  وبفصل مستقل عن السلطة

ثم العاصمة  (القضائية –التنفيذية  –الترشيعية )بسلطاهتا االحتادية  الفيدرايل()البناء االحتادي 

فهي عاصمة العراق  إقليمىل إم ضوال تن إقليامً ن تتمتع بوضع خاص ال يشكل أريد هلا أُ بغداد التي 

املحافظات غري  حتولت أم ،إقليموحمافظات غري منتظمة يف  واحد )كردستان( إقليمي بسواء بق

التنفيذية اخلاصة  اتجراءمتاح ذلك يف الدستور وقانون اإل) أقاليمىل إمجيعها  إقليماملنتظمة يف 

يئات اهل خرياً أدارات املحلية وواإل إقليمغري املنتظمة يف واملحافظات  قاليمفاأل (قاليمبتكوين األ

ن املرشع أويالحظ ، املصلحية ةدارياإل –التي تعد نموذجا من نامذج الالمركزية املستقلة 

كل حلقها بالسلطات القائمة بشأنحها املزيد من االختصاصات عاد والرغم من معىل الدستوري 

قها بمجلس الوزراء وثالثة حلأ أخرىحلقها بمجلس النواب وأعشوائي فهناك عدد من اهليئات 

لقد كان غري موفق يف تعدد املصطلحات هلذه اهليئات فمثال العنوان ، راد هلا االستقالليةأام رب

ض املؤسسات لكن املرشع ذكر لفظ مؤسسة وعدد بع (هيئات مستقلة)الثابت يف الدستور هو 

و  (مؤسسة)السجناء والشهداء و (دواوين)الوقف عالم واالتصاالت ووهناك هيئات كهيئة اإل

وهذا يدل عىل عدم  (املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات)و  (نسانالعليا حلقوق اإل )املفوضية

، ةداريوضوح اجلوانب النظرية لدى املرشع الدستوري يف فهم هذا النوع من الالمركزية اإل

 -والثالث االستقاللية –الثاين االرتباط  –ول التسمية األ –ربعة مفاهيم أفالتخبط واضح يف 

املصطلح  ن لفظإ ،أخرىالنواب استحداث هيئات مستقلة  تاح ملجلسأالصالحيات وقد والرابع 

ها يف أحكاماملنظمة بالتايل مجيع اهليئات املشمولة وكام ورد الدستور  تهووحد هوتوحيد هودور

التنظيم )سس النظرية املؤسسة هلا ثالث من الدستور جيب أن تتحدد األالفصل الرابع من الباب ال

ن يكون االرتباط له دالالت فعلية أن تكون التسمية موحدة وأورضورة استحداثها و (يالدستور

رتباط سوى تطبيق مبادئ املحاصصة يتعلق باال إجراءي أومل نالحظ ، يف متابعة عملها ومراقبتها

فهو بعيد املنال  بشكل جاد تهارشاف عليها وترشيد عملها ومتابعإلاا الفعلية وأعامهلما مراقبة أ

اهليئات  ئو ينشأسس ن يؤأريد له أُ دستوري يف هذا الفصل اهلام الذي ارتباك املرشع الاًل عن فض

و املرفقية أاملصلحية  ةداريالذي ينسجم مع الالمركزية اإل ،اجلديد دارياملستقلة بمعايري العمل اإل

العامة  دارةإلبيشء من التفصيل كذلك القانون الدستوري ومبادئ ا داريالتي يعاجلها القانون اإل
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ن البعض منها إاخلدمات للمواطنني بل  السليمة التي تتوخى حسن تسيري املرافق العامة التي تقدم

ـ أسايسله دور وحمرك  هذه املؤسسة النقدية اهلامة  ،كالبنك املركزي العراقي (االقتصاد العراقي) ل

الختصاصات الواردة اها من استقرار العملة ومعاجلة التضخم وغرييف  ياً أساس التي تلعب دوراً 

 .2004السنة  56يف قانون البنك املركزي العراقي رقم 

 من هي اهليئات املستقلة ؟

 (احلالية)ن اهليئات املستقلة ن املرشع دوّ أفصل الرابع من الباب الثالث نرى القراءة املعمقة لل

ن املفوضية إ ،س الدولةلزامية ترشيع قانون جملإتيح استحداث هيئات جديدة ويذكر بيهو و ،كافة

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات وهيئة النزاهة تعد هيئات مستقلة و نسانالعليا حلقوق اإل

 .(من الدستور 102م )ا بقانون أعامهلختضع لرقابة جملس النواب وتنظم 

ت االتصاالت وهيئاعالم ووديوان الرقابة املالية وهيئة اإلكذلك البنك املركزي العراقي 

ويكون البنك ، (من الدستور 103م)ا وينظم القانون عمل كل هيئة منها إداريو مستقلة مالياً 

االتصاالت عالم وديوان الرقابة املالية وهيئة اإل مام جملس النواب ويرتبطأاملركزي مسؤوال 

 .(ثالثا من الدستور/ ثانيا و 104م / )ين الوقف بمجلس الوزراءواوترتبط دو، بمجلس النواب

املادة  حكامطبقا أل (بلفظ )مؤسسة (السجناء السياسينيالشهداء و)وقد استحدثت هيئتا 

ا اختصاصاهتن ينظم عملها وأن بمجلس الوزراء عىل ان املؤسستامن الدستور وترتبط هات 104

 .بقانون وقد رشعت القوانني هلام

 ،املحافظاتو اليمقمن الدستور بتأسيس هيئة عامة لضامن حقوق األ 105لزمت املادة أوقد 

فيام يتعلق بالوظيفة بتأسيس هيئة عامة ملراقبة ختصيص الواردات االحتادية و 106 كذلك املادة

تنظيم )بتأسيس جملس يسمى جملس اخلدمة العامة االحتادي يتوىل  107لزمت املادة أالعامة فقد 

 .2009لسنة  4القانون رقم وقد رشع  (الرتقيةبام فيها التعيني و (شؤون الوظيفة العامة االحتادية

مبادئ لتعارضه مع  املمثلة يف جملس النواب (القوى السياسية)لكن هذا القانون معطل من قبل 

التعيني  إعادةن هذا القانون يتعلق بالوظيفة العامة يف التعيني واملحاصصة غري القانونية وأل

يتوزع عىل السلطات الثالث الذي  دارياإل –التدريب وكل ما يتعلق بكادر الدولة الوظيفي و
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 ،قضية و النواحياألو إقليماهليئات املستقلة كذلك يف املحافظات غري املنتظمة يف والوزارات و

ىل إوهذا الكادر بحاجة  ،كرب يف تاريخ الدولة العراقية يف الوقت الراهنوهو كادر كبري لعله األ

ن يعجل جملس الوزراء أيف العامل فالبد  احلديثة دارةالتأهيل لكي يواكب اإل إعادةتنظيم وتأهيل و

االختصاصات املحددة يف قانون التأسيس الذي ينهض بالواجبات و (املجلس) أعضاءيف ترشيح 

 لكي يتم حسن تسيري الوظيفة العامة. 2009لسنة  4رقم 

  أخرىهيئات مستقلة 

املحكمة اجلنائية  (الفصل الثاين من الباب السادس)االنتقالية  حكاموقد عالج الدستور يف األ

حلقت بمجلس القضاء أوقد  (من الدستور 134العراقية العليا بوصفها هيئة قضائية مستقلة )م

 عىلن كانت تعمل خارج جملس القضاء األأبعد  عىلاأل

من  135م )ا بوصفها هيئة مستقلة أعامهلن تواصل اهليئة الوطنية العليا هليئة اجتثات البعث أو

 العدالة.لة وءىل هيئة الوطنية للمساإت التي حتول (الدستور

ىل حماكم البداءة إا أعامهلحتولت ا بوصفها هيئة مستقلة أعامهلن تواصل هيئة دعاوى امللكية أو

 . (القضاء العادي)

املحافظات املستحدثة بموجب و قاليمن هيئة االستثامر الوطنية وهيئات االستثامر يف األوإ

، 2015لسنة  50وقانون رقم  2010نة لس 2دل بالقانون رقم املع 2006لسنة  13القانون رقم 

الذي يعالج هذا الفصل من الدستور  أمهيةويالحظ القارئ الكريم  ؛تعد هيئات مستقلة يف عملها

تنهض بجوانب متعددة من  (مستقلة، كفوءة، مهنية) ن تكونأالتي يراد هلا  (اهليئات املستقلة)

 (وغريها -فنية  -وسائل االتصاالت  -العدالة االنتقالية  -يةاخلدم -االقتصادية)نشطة الدولة أ

يتيح هلا النهوض بالواجبات املكلفة هبا كام ، هلا جعة جادة هلذه اهليئات ورسم طريقفالبد من مرا

يد الكادر الوظيفي فيها لكي نفاق فيها وترشاإلوتقليص  ()العدالة االنتقالية هيئات أعاملينهي 

 .1958-1920يه يف العهد امللكي لإىل ما وصلت إنصل 

 الديباجة -2
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طة خالفية يف عدة موارد منها قحمط ن (تجزأ من الدستوريال  اً جزء دالتي تع)كانت الديباجة 

ىل عىل آالعراق الذي نحن شعب )دراج عبارة )إكذلك  ،يف صلب الدستور (ذكراملرجعية الدينية)

الرغم عىل فاالحتاد اختياري  (الحتاد بنفسهاختياره ن يقرر بحريته واأوأطيافه  نفسه بكل مكوناته

وقد قدمت نامذج كثرية  (مكوناته)كذلك ذكر مصطلح  ،يف الدستور -1-من وجود املادة 

ن التوافق إال إ ،للديباجة تنسجم ودستور عرصي حياكي دساتري العامل يف القرن الواحد والعرشين

 حبط كل االنتقادات ومررت الديباجة.أ

 الدولة الرسميدين  -3

 (يةساساملبادئ األ)يف الباب االول  مصدرالترشيع()لقد عالج املرشع مرجعية القوانني 

 -2-يف املادة  والً أتم تأكيد الفقرة  إذ ،وجرى حول هذه املادة خالف كثري بني جلنة كتابة الدستور

 .( للترشيعأسايسدين الدولة الرسمي وهو مصدر  سالماإل)

كذلك الفقرة  والً أىل ثالث فقرات تتبع إت املادة ئزرضاء اجلميع ُج بات إلونتيجة بعض املطال

 -ىل أإ -2-من املادة  والً أقيدت الفقرة  إذ ،فرادما يتعلق بضامن احلقوق الدينية جلميع األ ثانياً 

مكان ذا كان باإلإشارة من املعرتضني إيف  سالماإل أحكامالجيوز سن قانون يتعارض مع ثوابت 

 -2-االختالف الواقع عىل املادة الرغم من عىل و (سالماإل أحكامثوابت )يق ملصطلح حتديد دق

سن قانون يتعارض مع  ال جيوز –ب  –وال وهي أىل إفقرتني  ضافةإفقد استطاع ،  -أ-و  ،والً أ

ية الواردة يف ساساحلريات األض مع احلقوق والجيوز سن قانون يتعار –ج  –قراطية مبادئ الديم

ية سالمهلوية اإلبا -2-من املادة  ن العراق بلد متنوع فقد احتفظت الفقرة ثانياً وأل، تورهذا الدس

املامرسة العقيدة و)يف حرية  فرادميع األي مع ضامن كامل احلقوق الدينية جللغالبية الشعب العراق

ذا كانت إفيام  اً ايزال النقاش حمددمو ،نيييزيديني والصائبة املندائني واأليحيكاملس (الدينية

 .ية من عدمهسالمالرشيعة اإل أحكامقراطية تتقاطع مع الديم

 مخدمة العلَ  -4

التجنيد االلتزامي( واليوم يعارض قسم )منذ العهد امللكي عارض رؤساء القبائل والعشائر 

ول معارضة شديدة يف الباب األ (خدمة العلم)وكان لتدوين  ،فاعل من الساسة هذه اخلدمة
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وجملس الوزراء ال  2017صف ن منتاآل حتى 2006لف الكردستاين ومنذ التحامن خاصًة 

إذ ذا احلال مع رئيس اجلمهورية وك ،ىل جملس النوابإو يقدم مرشوع قانون خدمة العلم أيناقش 

الفقرة  أحكاموهذا ما ورد يف ، جملس الوزراءرية ون مرشوعات القوانني تقدم من رئيس اجلمهوإ

ذا كانت القوى السياسية قد إف (تنظم خدمة العلم بقانون) الدستورمن  -9-ثانيا من املادة 

ايزال النشيد مو ،( فكيف تتفق عىل خدمته(مالعلَ )عىل ) (جملس احلكم) 2003اختلفت منذ 

ن الظروف التي يمر إ ؛(التجنيد االجباري)الوطني والسالم اجلمهوري شأهنام شأن خدمة العلم 

 جباري.إلاالتجنيد  أمهيةعىل  ملموساً  عطت دليالً أهبا العراق 

 (يسالماإل –العريب )هوية الدولة وعالقتها بمحيطها  -5

العراق  ومرشوع دستور 1970/  1968/  1964/  1958/  1925ن دساتري العراق إ

وأنه عضو مؤسس وفعال  (مة العربيةيتجزأ من األ ن )العراق جزء الإكلها تنص عىل  1991لعام 

ىل إيف االنضامم  املعارص كان العراق فعاالً  (الدولة)ويف تاريخ العراق ، يسالممنظمة املؤمتر اإليف 

وكذا منظمة  1945ومؤسسا مليثاق جامعة الدول العربية  كذلك فعاالً  1945مم املتحدة عصبة األ

 بلداً  57ليها إم ضوقد ان ،قىص يف القدس املحتلةجة حلرق األوالوالدة نتي 1969ي سالماملؤمتر اإل

ن العراق أجلنة كتابة الدستور عىل استبعاد ربع قارات وقد تم التوافق يف أيف هذه املنظمة من  عضواً 

ا ورد التايل يذكر فقط مبوخمتلفة، ن العراق فيه قوميات متعددة وأديان أل ،مة العربيةمن األ جزءٌ 

عضو مؤسس  وهو، املذاهبديان والعراق بلد متعدد القوميات واأل)من الدستور  -3-يف املادة 

ويف النص الوارد  (يسالموهو جزء من العامل اإل، وملتزم بميثاقها، وفعال يف جامعة الدول العربية

 خالف عىل هذا املوضوع.

 التجنساجلنسية و أحكام -6

عراقيا هو كل  يعد)كان اخلالف شديدا يف هذا املوضوع السيام يف تعريف من هو العراقي )

م أ( كان االعرتاض عىل الوالدة من (وينظم ذلك بقانون، قيةو ألم عراأمن ولد ألب عراقي 

م أب وأن العراقي هو كل من ولد من أ حيث االجتاه (األب)النظر عن الزوج  ضعراقية بغ

 .عراقية
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ية من تسلم يتعلق باستبعاد كل مزدوج اجلنس (نص)كذلك بالنسبة لتعدد اجلنسية وقد ورد 

ايزال القانون الذي ينظم هذه مو، ي جنسية مكتسبةأ عن و التخيلأمنية املناصب السيادية واأل

 .(مزدوجي اجلنسية)رؤساء القوى السياسية  أغلبب يطيحألنه س معطالً  حكاماأل

 الشخصية حوالاأل -7

حوال الشخصية وقد ترشيعيا حول األ مراً أيام جملس احلكم عندما اختذ أبدأت املشكالت يف 

( وقد أثار CPAسلطته املدنية )دين للعراق السفري بول بريمر وملمر من قبل احلاكم اأبطل هذا األ

وعند الرشوع ، قراطيلعراقي السيام اخلط املدين الديميف الشارع ا اً القرار مظاهرات واعرتاض

يف  أحرارالعراقيون )من الدستور ونصها  41بكتابة الدستور النافذ حصل توافق عىل املادة 

و اختياراهتم و ينظم ذلك أو معتقداهتم أو مذاهبهم أب دياناهتم حس، م الشخصيةأحواهلااللتزام ب

 أساسالشخصية عىل  حوالسست حماكم األأذ تإا تزال خالفية موهذه املسألة كانت و (بقانون

ذا ناف 1959لسنة  188وبقي القانون رقم  ،الشخصية حوالىل حماكم األإوقد وحدت  ،املذهب

وصدر ، يةسالمعليه مواكبا يف استيعابه جلميع املذاهب اإل جريتأمع العديد من التعديالت التي 

ىل حماكم إاتزال املحاوالت جارية للعودة موفقها وعىل كثرية  قضايا –التطبيقات القضائية )نتيجة 

 .(حنفية –سنية ) أخرىو (شيعية

 (الغرفة الترشيعية الثانية)جملس االحتاد  -8

خذ به الدستور العراقي أبد من وجود الغرفتني وهذا ما ال الربملانية –النيابية  نظمةيف ظل األ

ول رشع بمواد من جملس النواب وجملس االحتاد األبأن السلطة الترشيعية تتكون  2005لعام 

حال إذ أ، من الدستور 65وأفرد املرشع الدستوري ملجلس االحتاد مادة واحدة  64-48الدستور 

يضم ممثلني  (جملس االحتاد)جملس ترشيعي يدعى بـ  نشاءإع الدستوري عىل املرشع العادي املرش

فيه ورشوط العضوية ، وينظم تكوينه، إقليماملحافظات غري املنتظمة يف و قاليمعن األ

 .جملس النواب أعضاءثلثي  يةأغلبقانون يسن بواختصاصاهتا وكل ما يتعلق بـ

 أيضاً بمجلس االحتاد  املواد اخلاصة أحكاممنه العمل ب -137-وقد أجل الدستور يف املادة 

بعد دورته االنتخابية ، الثلثني يةأغلبىل حني صدور قرار من جملس النواب بإ، وردت يف الدستور
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قد انتهت يف  2010-2006وىل كانت الدورة األ وملا، وىل التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستوراأل

قانون )مل يسن هذا القانون  2014-2010ن جملس النواب يف دورته الثانية إال إ – 2010ذار آ -

ال توجد جدية  2018-2014ولغاية العام الثالث من دورة جملس النواب الثالثة  (جملس االحتاد

 :ىلإسباب تعزى يع هذا القانون و األيف ترش

ىل جملس النواب وبالتايل إقد منحت كافة الرقابية  –ن االختصاصات الترشيعية إ – والً أ

( يف حني ما يرد من ))دستورية(صاصات من جملس النواب ألهنا الجيوز انتزاع هذه االخت

 والقانون.ثنني الدستور وشتان بني اإل )قانونية(ىل الغرفة الثانية جملس االحتاد إاختصاصات 

ام يكبدها جملس فضاًل ع الدولة مبالغ طائلةستحداث جملس جديد يكلف خزينة ان إ – ثانياً 

 .النواب

مع املحافظة  قليموكيفية التعامل مع املحافظات هل يتساوى اإل قاليمكيفية متثيل األ – ثالثاً 

 .قليمعدد املحافظات املتكون منها اإل احلسبانم يؤخذ بأ إقليمغري املنتظمة يف 

بن ها الغمنحصاء عن املحافظات يلحق بالبعض اإل –غياب التعداد العام للسكان  – رابعاً 

 .البرصة وهكذا –يف عدد السكان كذلك املوصل  و دهوكأفبغداد ال تتساوى مع الساموة 

 .قرار القانون يف جملس النواب قد تكون متعذرةإالثلثني يف  يةأغلب – خامساً 

ىل إسيس جملس االحتاد أي الصواب عندما أحال تجانب املرشع الدستور حواليف كل األ

رشوط الواجب توافرها اله وأعضائكثر من الثاين لقلة أ أمهيةول قد يكتسب فاأل ،جملس النواب

و املحافظة غري أ قليمإللن التمثيل بالنسبة إو (العمر وغريها، التحصيل الدرايس)يف كل عضو 

بينام ، لف نسمةأمقعد لكل مائة  األخريكثر من عضو جملس النواب فأيكون  إقليماملنتظمة يف 

مان للعمل مع م األافظة كاملة كام أنه يشكل صامملح جملس االحتاد سوف يكون العضو ممثالً 

 .حصل خالف بينها وبني السلطة التنفيذية ذاإو أالسلطة الترشيعية 

ن عدده سوف إلبناء املؤسسات الدستورية و الرضورة تقتيض ترشيع هذا القانون استكامالً 

كثر من متثيل عضو أوهذا ما يعطي النائب متثيال ديمقراطيا  اً نائب 36=  218ال يتجاوز  يكون

 ب.جملس النوا
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 –تدوين صالحيات  إعادةاحلسبان ب (جلنة التعديالت الدستورية)أخذ تن أوالبد 

النظر  إعادةن تطلب إ الدستور وليس يف القانون حتى واختصاصات جملس االحتاد يف

ن السلطة أل (ةدارياإل –السياسية  –الرقابية  –الترشيعية )باختصاصات جملس النواب الدستورية 

ن تكون أتعالج يف الدستور و، جملس النواب)وىل ن تكون الغرفة األأال جيوز متوازنة ف الترشيعية

لقانوين ملجلس االحتاد فاملركز ا، يف قانون يسن يف الغرفة االوىل تعالج (جملس االحتاد)الغرفة الثانية 

يعد  2005 ن دستور مجهورية العراق العامإ فضاًل عندنى مرتبة من جملس النواب أسوف يكون 

التعديل  إجراءلكن ، ةقد ومراحله هلذا الغرض كذلك معقدن تعديله معإدساتري اجلامدة ومن ال

املتعلقة بمجلس االحتاد قابلة للتعديل من قبل  حكامهلذا سيكون تعديل األ عىل القوانني سهل

تعديل القانون د ولكن يع ،كربأوهنا سيكون التمثيل الديمقراطي ملجلس االحتاد  ،جملس النواب

وهذا تناقض كبري وقع فيه املرشع الدستوري لتفاوت املركزين القانونيني لكل  ،سهلأله  ئشاملن

تتكون السلطة ) 48النص الدستوري يف املادة  احلسبانخذين بآ، من جملس النواب وجملس االحتاد

 (نااملجلس)ذن يف املركز الدستوري إ( (جملس االحتاديعية االحتادية من جملس النواب والترش

 .(السلطة الترشيعية االحتادية)متعان بمركز قانوين واحد وهي مكونات يت

 سلطة تعيني السلطة القضائية السلطة الترشيعية و -9

م أن السلطة الترشيعية إىل أظام احلكم يف العراق اجته الرأي املتداول لبناء ن ويلقه األيف الف

كثر أو أس اجلمهورية واقرار اختيار نائب رئي وبالتايل انتخاب ،السلطات يف النظام النيايب الربملاين

ولكن  كثر عدداً ية يسمي مرشح الكتلة النيابية األورئيس اجلمهور، يكون داخل قبة الربملان، له

ما السلطة القضائية فشملت بذلك بمعارضة العديد من أ، قرار الوزارة يكون يف جملس النوابإ

رار التعيني الصادر عن ترشيح جملس القضاء قإ)اختزل ذلك بسلطة  خرياً أو، اللجنة أعضاء

ن ذلك سوف يف التدخل يف السلطة القضائية أل وحتى هذا االختصار مل يكن موفقا، (عىلاأل

 .قرار التعيني فقطإسلطة القضائية ولو كان ذلك يقدر يساهم يف تسييس ال

 قاليمتكوين األ -10
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رايض التي كان فيها وقوانني عىل األسلطات )كردستان  إقليمقرار إي اعرتاض عىل أمل حيصل 

واحد يف دولة  إقليمدرايل اليكون بوجود ين البناء الفأو جتاهلوا أ اوقد تناسو 19/4/2003يف 

 أساسرصار عىل بناء العراق عىل واجلدال بني الرفض واإل، ضيزى ذن قسمةإاق تلك العر

و أو التقسيم أىل االنفصال إاة لتأويالت بأن ذلك قد يكون مدعتتيح عنه الكثري من ا قاليماأل

ليس  قاليمن األأو أ ،ىل حكومة مركزية قويةإلية السياسية يف بداياهتا بحاجة ن العمإو أ ،التجزئة

ىل دول متعددة وليس إيض فن ذلك قطعا سيإ، احلوار –النقاش  –وقد تطور اجلدال  ،نواهنا اآلأ

من يعرتض  يف الوقت الذي مل نجد فيهلتخوف والكثري من ا (الكرد –السنة  –الشيعة )دولة واحدة 

املؤسس  عدالذي ي 2014/ اذار /  8قالية الدولة العراقية للمرحلة االنت إدارةعىل قانون 

افقت عىل االحتادية لسياسية املمثلة يف جملس احلكم ووبالتايل كل القوى ا ،درالية يف العراقيللف

ا تزال هذه املسألة معطلة نتيجة مستان ودرك قليموافقت عىل الوضع اخلاص إلو، الفدرالية

التنفيذية اخلاصة بتكوين  اتجراءالرغم من ترشيع قانون اإلعىل السياسية  اخلالف بني القوى

 .2008لسنة  13رقم  قاليماأل

 الغازو طة النفوثر -11

ت وقتا طويال ليس يف جلنة كتابة الدستور قرغمن الدستور است 112و  111ن املادتني إ

تشكل قاعدة عامة ليس فيها خالف  111ن املادة إ (غرفة)كثر يف جلنة الصياغة واأليف نام إ ،فحسب

وهو مبدأ ، قليماإليف كل املحافظات و (املواطنني)فهم العادل عىل الوربام صياغتها تسهل ، كبري

 ن تكون حالً أوممكن ، بناء الشعب العراقيأم عن عدالة توزيع عائدات النفظ والغاز عىل سلي

 :يتالنحو اآل وعىل ،من الدستور 112للكثري من اخلالفات التي هيأت هلا املادة 

  -111-املادة 

 .املحافظاتو قاليمالنفط و الغاز هو ملك الشعب العراقي يف كل األ

  -112-املادة 

الغاز املستخرج من احلقول احلالية مع حكومات النفط و إدارةتقوم احلكومة االحتادية ب – والً أ

اسب مع التوزيع السكاين ن توزع وارداهتا بشكل منصف يتنأعىل ، املحافظات املنتجةو قاليماأل
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التي حرمت منها بصورة ، املترضرة قاليممع حتديد حصة ملدة حمددة لأل، نحاء البالدأيف مجيع 

ختلفة بام يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق امل، والتي ترضرت بعد ذلك، جمحفة من قبل النظام السابق

 .وينظم ذلك بقانون، من البالد

املحافظات املنتجة برسم السياسات و قاليمتقوم احلكومة االحتادية وحكومات األ –ثانيا 

معتمدة ، منفعة للشعب العراقي أعىلبام حيقق ، الغازجية الالزمة لتطوير ثروة النفط واالسرتاتي

 .حدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثامرأ

  :ادتني نوضح ماييلوبصدد امل

تعطي عدة تفسريات لصدر  112ن املادة إاملتقدم ذكرها ف -111-وح املادة مع وض :والً أ

من احلقول احلالية مع حكومات  النفط والغاز املستخرج إدارةتقوم احلكومة االحتادية ب)املادة 

و حتى عملية أشفة ىل احلقول غري املكتإومل يتطرق نص املادة  (املحافظات املنتجةو قاليماأل

-ن املادة إالرغم من عىل اخلالف واضحا يف هذه املادة  ترككل الطرق مما بلنفط والغاز اكتشاف ا

 .يف الترصف هبذه الثروة دارةال تعطي جماال لتعدد اإل -111

املحافظات و قاليماملشرتكة بني احلكومة االحتادية وحكومات األ دارةاإل)نقاط اخلالف  :ثانيا

عىل  أطرها القانونية بناءً  ذمل تأخ دارةيف اإل (مع)ن املعية إي أ ،مل تتحقق دارةوهذه اإل (املنتجة

 س فيه.لبزاميتها يف الدستور بنص واضح اللإ

نام جهة إ، السياسية يف الدولة طرافن تفرس من قبل األأن النصوص الغامضة ال جيوز إ :ثالثاً 

من  ثانياً  192التي سوف تشكل بموجب املادة )ا التفسري واحدة وهي املحكمة االحتادية العلي

الفقرة ثانيا من املادة  أحكامتفسري نصوص الدستور كام ورد يف  والتي متارس اختصاص (الدستور

ت الكثري من الدعاوى املقامة قد ردّ  (احلالية)ولعل املحكمة االحتادية العليا ، من الدستور 93

احلنث باليمني )ن قرارها يف رد عريضة إ ،املتنازع عليها يف املسألة (قانون)مامها لعدم ترشيع أ

الغاز القانون غري املرشع للنفط و)وسوف يكون  –املقامة ضد رئيس اجلمهورية  (الدستورية

ىل قانون وعند تطبيق إألن النص الدستوري بحاجة ، ية دعوى تقام هبذا اخلصوصأ مدعاة لردِّ 
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الغاز كقطار و طع النفن مرشوإال إللنزاع  وتفسرياً  امً تور والقانون ينهض دور القضاء حسالدس

 .الربملانيف البرصة دون حسم من القوى السياسية رصة صاعد نازل بني حمطتي بغداد والب

امة ن املوازنة العإ% من الدخل القومي للعراق و91كل وة تشرن هذه الثإالرغم من عىل 

، الصناعية، الزراعية –ة لكافة قطاعات الدولة ن الرتاجع السمإال إ طللدولة عامدها مبيعات النف

 العام.الدعم الكامل للقطاع القطاع اخلاص ال يزال مستبعدا و ن دورإكام  ،االستثامرية، التجارية

 من الدستور142 – 126-تعديل الدستور  -12

م بشكل خاص وضعه اً ن يكون هذا الدور ضامنأىل إدى أيف كتابة الدستور  (دور )الكردان 

 :تيةمور اآل يمكنهم من فرض األبام

ورفض القائمة  ،االحتاد االختياري واختياره يف الديباجة بموافقة االئتالف الوطني -1

 .(الديباجة)الوطنية لكل عبارات 

تثبت اللغة الكردية يف احلكومة االحتادية وحتى الوقائع العراقية وبقيت القوميات  -2

 .هنفس تطالب باملبدأ خرىاأل

طويال من  اً قتخذت وأ 112و  111ن املادتني أط والغاز يف املناطق غري املكتشفة والنف -3

 .اللجنة أعامل

رشع احلكومة االحتادية قانونا خارج تيتمتع بالقوة النافذة عندما  قليمن قانون اإلإ -4

 .من الدستور 110يف املادة  اختصاصاهتا الواردة حرصاً 

ن العراق عضو أيذكر  نامإمة العربية وق جزء من األالعران إ)ن ال تذكرعبارة حكمة أ -5

 .يسالممؤسس وفعال يف جامعة الدول العربية ويلتزم بميثاقها وجزء من العامل اإل

قرار إعد بكذلك يف مرحلة االستفتاء و 142 – 126تعديل الدستور ويف املادتني  -6

 .(الثلثني يف ثالث حمافظات يةأغلب)ن مل ترفضه إ التوجيهات يف جملس النواب ويكون ناجحاً 

الدولة  إدارةمن قانون  58وقد كانت املادة ، املناطق املتنازع عليهاحمافظة كركوك و -7

تكون  من الدستور ثم خصخصتها لكي 140ىل املادة إولكن عندما انتقلت  ،العراقية لكل العراق
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يف زمن  ةداريدودها اإلن تكون شاملة لكل املناطق التي تغريت حأمقترصة عىل كركوك فقط دون 

 احلكومة تشكل مشكلة كبرية يف التوافق احلقيقي بني 140ىل اليوم واملادة الـ إو ،النظام البائد

 كردستان. إقليمحكومة االحتادية و

امليليشيات )هذه القوات غري مشمولة بمفهوم بأن قوات البيشمركة يتمسك الكرد  -8

ن أعامل معها بعد ذلك وعىل احلكومة ظامية وال جيوز التبالتايل هي قوات ن (الواردة يف الدستور

زمة قائمة واأل 2017 – 2003كردستان وحتى اليوم منذ  إقليمتدفع رواتبهم ولكنهم يرتبطون ب

 .قليموكردستان اإل –االحتادية بني احلكومة 

 ،ظات فأقلحماف بثالث قليمالدولة العراقية للمرحلة االنتقالية تكوين اإل إدارةقانون  قيد -9

وبمجهود التحالف  إقليامً ن تكون أو إقليمىل إاالنضامم  منوكركوك  ،واستثنت بغداد العاصمة

مع الوضع اخلاص هلا الوارد  (121 -117) قاليمالكردستاين أزيل هذا القيد يف مواد تكوين األ

كامل إد ا السامح لكركوك املحافظة وبعالتي جيوز خالهل، من الدستور 140املادة  أحكاميف 

 .و الرفضأن كردستا إقليمىل إء ملعرفة رغبة السكان باالنضامم حصاء العام باالستفتااإل

 خالصة:

 :ربعأ مر هبا دستور مجهورية العراقن املراحل التي إ

 –عضوا من القانونيني  25بداية اللجنة التي شكلها جملس احلكم وهي عبارة عن  -1

 .القضاة

 275اجلمعية الوطنية املنتخبة املتكونة من  أعضاءتخبة من بني كتابة الدستور املن جلنة -2

 عضوا.

 جلنة الصياغة. -3

 .(القادة السياسيني)التي متثل  (املطبخ)غرفة  -4

النقاشات  أمهيةاملشاورات العامة التي جرت بعد انتهاء املدة املقرتحة لكتابة الدستور و -5

ىل إ ىدعحتل اجلمعية الوطنية نفسها ويُ  تايلالتي دارت يف عدم التصويت عىل الدستور وبال
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ىل إوالذهاب  ،ن يقر الدستورأو أة جديدة تكتب دستورا جديدا / انتخابات جديدة جلمعية وطني

قرار الدستور يف اجلمعية إ، ليهإقد حيقق ماكان الفريق الذي يشار و ،انتخابات جملس النواب

 (الوطنية و طرحه لالستفتاء الشعبي العام

التعديالت الدستورية  إجراء شكلها جملس النواب وأل تستطيع اللجنة التي يشكلها فه -6

  ؟

 .(من الدستور 135املادة )اجتثاث البعث  -13

 (بالقوة)1970وسقوط نظام احلكم الصدامي كذلك سقوط دستور عام  9/4/2003بعد 

نشاء إحل حزب البعث و الترشيعي املتضمنمر دين للعراق السفري بول بريمر األصدر احلاكم املأ

 10العدالة رقم ه اهليئة بقانون هيئة املساءلة واهليئة الوطنية العليا الجتثاث البعث ثم استبدلت هذ

 .2008لسنة 

 حزاباألقانون حظر حزب البعث والكيانات و) 2016لسنة  32وبعدها رشع القانون رقم 

( قد (135)هورية العراق ويف املادة )ن دستور مجإالرغم من عىل و يةرهاباإلنشطة العنرصية وواأل

ا أعامهلتواصل اهليئة الوطنية العليا الجتثاث البعث )قر اهليئة الوطنية العليا الجتثاث البعث أ

طار القوانني املنظمة إية يف ذجهزة التنفيالتنسيق مع السلطة القضائية واألب /بوصفها هيئة مستقلة

ملجلس النواب )حل هذه اهليئة بالنص  أيضاً ح الدستور وقد اتا، (وترتبط بمجلس النواب ،لعملها

 .وال وثانيا من الدستورأ -135املادة  ة(املطلق يةغلبحل هذه اهليئة بعد انتهاء مهمتها باأل

قد حل ، (العدالةهليئة الوطنية العليا للمساءلة وقانون ا) 2008لسنة  10 ن القانون رقمإو

الئتالف املؤقتة برئاسة السفري االصادر عن سلطة  2003 لسنة (1)مر الترشيعي رقم حمل األ

 .بريمر

بيقا وترشيع القانون الذي ينظم حظر نشاط حزب البعث بأي شكل من االشكال قد جاء تط

 -:التي تنصمن الدستور  -7-لنص املادة 

  .و التكفريأ رهابو اإلأو هنج يتبنى العنرصية أحيظر كل كيان  – والً أ
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ن تكون أراضيها من أمحاية وتعمل عىل ، شكالهأبجميع  رهاببمحاربة اإل تلتزم الدولة –ثانياً 

 .ساحة لنشاطه أو و ممراً أ مقراً 

لة والعدالة بديلة اهليئة الوطنية الجتثاث البعث ءهيئة املسا)ن الدستور احلق أالرغم من عىل و

ل مطالبات اخلالف فال تزا، وهذه القوانني تعد من قوانني العدالة االنتقالية، (بمجلس النواب

 .وعىل ثالثة مستويات ةبشأهنا قائم

 هثاث البعث بكل صوروفيها اجت 2003قوانني العدالة االنتقالية التي بدأت عام  إلغاء :االول

 .يف الدستور املتقدم ذكرها -7-للامدة  عىل قانون حظر حزب البعث استجابةً  بقاءواإل

واالنتهاء من  مرحلياً  (و قيادة فرقة فام فوقرفع احلظر عن قيادات حزب البعث )عض :الثاين

الدور و ،رايضبام فيها حجز األكافة مور املتعلقة األن تنجز أعىل ، سقف زمني حمدديف ا امللف هذ

 موال املنقولة.سهم والسندات واألاألوالسكنية 

ب حزمن كل من ترضر  ىبدوع (السلطة القضائية)ىل إىل حتويل هذا املوضوع إيدعو  :الثالث

  .املديننائي واجل، ىل القضاء يف جانبيهإالبعث للجوء 

 (/ رابعاً  142املادة )التعديل الدستوري  -14

ن التعديل الدستوري التعديالت الدستورية أل إجراءية يف ساستعد هذه املادة من املواد األ 

ت املادة عاجلت التعديال وهذه ،فقط (جملس النواب)جيري من خالل السلطة الترشيعية 

ىل جملس إاب جلنة ترفع توصيات بالتعديالت كل جملس النوشي إذ، الدستورية بشكل اعتيادي

عة واحدة عىل جملس قرتحاهتا وهذه التعديالت تعرض دفميف أن تستو وحتل اللجنة بعد، النواب

وهذه ، املجلس أعضاءاملعلقة لعدد  ةيغلبوتعد فقرة بموافقة األ، عليها تالنواب للتصوي

ويعد ، ت تطرح املواد التي وافق جملس النواب عىل تعديلها عىل الشعب لالستفتاء عليهاالتعديال

، و اكثرأيف ثالث حمافظات  ذا مل يرفضه ثلثا املصوتنيإو ،املصوتني يةأغلباالستفتاء ناجحا بموافقة 

 .(142)وقد استثنتها املادة  ،من الدستور فهي مادة استثنائية يف التعديالت 126ما املادة أ

 مصطلح املكونات  -15
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فقد ورد يف ، يف مادتني من مواد الدستور كذلك ورد يف الديباجة (املكونات)ورد مصطلح 

يف الدستور التي تنص  -14-من وجود املادة الرغم عىل و – والً أ/  142واملادة  –وال أ/9املادة 

و اللون أصل و القومية او األأق و العرأم القانون دون متييز بسبب اجلنس ماأالعراقيون متساوون )

التي تعد مادة  (و االجتامعيأو الوضع االقتصادي أو الرأي أو املعتقد أو املذهب أو الدين أ

وال و أ 19ني يف املادت (املكون)ن ذكر لفظ إال إة من مواد الباب الثاين احلقوق واحلريات يأساس

 .لوروده اً الدستور وفقا للمواطنة ويشكل نقدوال وهي مواد ثانوية ال تأثري هلا عىل بناء أ/  142

وردته املادة أالتعديالت الدستورية هو ما  إجراءية املستحكمة يف تعذر ساسن العقدة األإ -16

 يةأغلبيكون االستفتاء عىل املواد املعدلة ناجحا بموافقة )التي تنص ) يف فقرهتا رابعاً  142

وكأن هذه الفقرة قد وضعت ، ((كثرأو أثالث حمافظات ثلثا املصوتني يف  ذا مل يرفضهإاملصوتني و

 إجراءو عدم رغبتهم يف أذا ما رفض الكرد هذه التعديالت إي تعديالت دستورية ألعرقلة 

 إجراءلكي نحول الدستور الذي يتعذر  أيضاً عاجلة هذه الفقرة ن مالتعديالت الدستورية فالبد م

ن يتشابه القانون أوال نقول جيب  ،التعديالت جراءلة إلقبواملىل حالة من املرونة إالتعديالت عليه 

 .مع الدستور يف هذا القانون
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 املحور الرابع

 2005العراق لعام  تطبيقات القضائية لدستور مجهوريةال

 املقدمة 

بتشكيل املحكمة االحتادية العليا بتسعة  2005القضاء الدستوري تأسس يف العراق بداية عام 

الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية املوقع  إدارةىل قانون ع رئيس املحكمة استناداً بينهم  أعضاء

 حيث رشع قانون املحكمة االحتادية العليا 2004اذار/8جملس احلكم يف  أعضاءعليه من قبل 

وبدأت  2005لسنة  1صدرت املحكمة نظامها الداخيل رقم أكام  2005لسنة  30بالقانون رقم 

وهي  2005لسنة 30من قانون املحكمة رقم  4تطبيق اختصاصاهتا الواردة يف املادةهذه املحكمة ب

ىل تطبيق اختصاصاهتا عىل ماورد يف إللمرحلة االنتقالية لكنها حتولت الدولة  إدارةاملتعلقة بقانون 

سست أد صدرت العديد من القرارات التي وق، 2005من دستور مجهورية العراق لعام  93املادة 

التي سنأيت عليها  العديد من القرارات التفسرييةكثر كام أصدرت أو أ ،صومة بني الطرفنيعىل اخل

 1ية للامدة ساساملبادئ األ)مفهوم السيادة الوارد يف الباب األول  إيضاحوقد بدأت ب، الحقا

بينت يف قرارها التفسريي إذ ..( .مجهورية العراق دولة احتاية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة

ن االدعاء بأن العراق السيادة له وناقص السيادة إ) 15/6/2009يف  2009احتادية //15املرقم

عاله يف معرض أقد جاء قرارها  (االتفاقياتالقانون ومن حقه عقد املعاهدات وقول السند له من 

دها يف ثناء عقيف أمريكية وذلك ألن وجود قوات امريكية العراقية األ الطعن املقدم بشأن االتفاقية

سيادة للشعب وهو الذي يمنحها ن الأومعلوم ، هلية القانونية للتعاقداأل العراق يمس السيادة

ن الشعب باٍق أرشعيتها و أساسو السلطة ألن الشعب مصدر السلطة وأرة او الوزألحكومة ل

لنيابة لسلطة لكي متارسها بالممارسة السيادة فهو يمنحها  ن الشعب ال يستطيعوأل ،السلطة تتبدلو

رشعيتها لسلطات واالشعب مصدر السيادة للقانون و)يقة بالشعب صن السيادة لإعنه وبالتايل ف

التي تتعلق  من الدستور 5الدستورية )املادة قرتاع الرسي العام املبارش وعرب مؤسساتهيامرسها باال

يث جاء قرار ح 1999لسنة  127ثبات وتعدد الزوجات وقرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم باإل

 77م دستورية املادة ن الدفع بعدإ 2010احتادية//60لتفسريي املرقم املحكمة االحتادية العليا ا

ثبات االلتزام ملا زاد عن مبلغ معني دلة إلتي تشرتط الكتابة دون غريه من األثبات المن قانون اإل

ن اشرتاط الكتابة حيح ألع غري صفوهو د ،من الدستور 2/1املادة  أحكامخيالف  اً لوصفها ترشيع
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ِذيَن آَمنُوا إَِذا َتَداَينُْتْم ) من سورة البقرة نصت عىل 282ة ين اآلأو ،سالميتفق مع ثوابت اإل َا الَّ َيا َأهير

ى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب َبْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدلِ  كام جاء يف قرارها املرقم  (...بَِدْيٍن إىَِل َأَجٍل ُمَسم 

الشخصية  حوالمن قانون األ 40/5ن نص املادة إ) 4/12/2012يف  2012حتادية/ا/69

ن تقرأ مواد قانون أزم ال..( ألن ال.سالماخلاصة بتعدد الزوجات ال تتعارض مع ثوابت اإل

ذا توافرت إلزواج بأكثر من واحدة ها متكاملة ومنها تنظيم اأحكامالشخصية برمتها ألن  حوالاأل

واحدة وكذلك قرارها من كثر أهذه املواد مايمنع من الزواج من ومل يكن يف  ،سباب ذلك التعددأ

يف  12/احتادية/ 82وقرارها املرقم  2/6/2014يف  2014احتادية/اعالم//32املرقم 

 127نه التعارض بني قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم أين جاء فيهام الذَ  18/12/2012

ية سالمبالذهب وبني ثوابت الرشيعة اإل امً قيّ أة مهرها املؤجل مباستحقاق املرالقايض  1999لسنة 

 ىل التوازن االقتصادي.إلدستور ألنه حيقق العدالة ويؤدي او

( من الدستور وبصدد تعبري الكثافة السكانية 4الفقرة رابعا من )املادة  أحكاموبالقدر املتعلق ب

ن إ 21/4/2008يف  2008احتادية //15 قمجاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا التفسريي املر

من دستور مجهورية العراق ينرصف  4من املادة  4ها يف الفقرة تعبري الكثافة السكانية املنصوص علي

لك ينطبق ن ذإ إذ.. .زا يف املدن املتكونة من عدة قومياترىل اجلامعات التي تشكل ثقال وظهورا باإ

يانية يف حمافظة كركوك فيكونان ضمن مفهوم الكثافة عىل الناطقني باللغة الرسعىل الرتكامن و

عليه جتد املحكمة االحتادية العليا  .. وبناءً .السكانية التي ال تعني بالرضورة غالبية عدد السكان

اللة للدوائر يف مكانية كتابة لوحات الدإمن الدستور  4رة رابعا من املادةالفق حكاموتطبيقا أل

يف حني  ،الرسيانيةويف الناحية باللغات العربية والكردية والرتكامنية وء يف القضامركز املحافظة و

لغة لابيف كتابة لوحات الداللة  (التينيةلا –اهلجاء العريب )حرف املستخدمة ن حتديد األأكدت أ

 .الرتكامنية يف دوائر حمافظة كركوك اليدخل ضمن اختصاصات املحكمة االحتادية العليا

..( جاء يف قرار .مام القانون دون متييزأالعراقيون متساوون ) 14ادةوبالقدر املتعلق بامل

عدم دستورية  3/3/2010يف  2010احتادية/ /6املحكمة االحتادية العليا يف الدعوة املرقمة 

قانون تعديل قانون  2009لسنة  26وىل من القانون رقم من املادة األ 3من البند  -ج–الفقرة 

ن الصابئي للمكوّ  ان تكون املقاعد املخصصة من الكوتأجيب  2005لسنة  16النتخابات رقم ا
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من دستور  14املادة حكام باملسيحيني واستنادا ألةً ة ضمن دائرة انتخابية واحدة اسواملندائي كاف

 .3/3/2010يف  2010احتادية //7جاء يف قرارها املرقم ه ذاتاملعنى عراق ومجهورية ال

لشخصية بام ال يتناىف لكل فرد احلق يف اخلصوصية ا)والً أور من الدست 17ملادةباوفيام يتعلق 

 .(داب العامةخرين واآلمع حقوق اآل

يف  2010/احتادية / 1ةجاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا يف الدعوى املرقم

 إلغاءالصادر من برملان كردستان اخلاص به وؤإلغان القرار الترشيعي املطلوب إ 16/5/2011

صلة لغى املزايدات عىل وجه العموم وليس املزايدة احلاأ 31/8/1996احلاصلة يوم  ملزايداتا

الفرص  ؤذ كفل حتقيق مبدأ تكافإ ،الدستور أحكاممنسجام مع  ءبدين املدعي فقط وهو بذلك جا

 .من الدستور 16جلميع العراقيني الوارد يف املادة

ي وردت يف يف الدستور من املفاهيم التداب العامة الواردين يتعلق بالنظام العام واآلوفيام 

 .املكانيقرر ذلك وهي ختتلف حسب الزمان ون القضاء هو الذي أالعديد من الترشيعات و

  :ييل مامن الدستور  18راقية نصت املادة ويف جمال اجلنسية الع

 .مواطنته أساسوهي ، اجلنسية العراقية حق لكل عراقي -1

 .و ألم عراقية وينظم ذلك بقانونأعراقي ب كل من ُولد أل يعد عراقياً  -2

وقد صدرت قرارات عديدة من املحكمة االحتادية العليا ومنها قرارها املرقم 

م عراقية يعترب عراقيا أو أاملولود ألب عراقي )بأن  23/6/2008يف  2008احتادية/متييز / /18

حلكم جاء يف قرارها املرقم ذاك او (خرن برصف النظر عن جنسية الوالد اآلبالوالدة بحكم القانو

يف  2009احتادية/متييز//25كذلك قرارها املرقم  25/1/2009يف  2009احتادية/متييز//2

احلكم )بأن  30/7/2008يف  2008احتادية/متييز//30قرارها املرقم  أيضاً  25/1/2009

 له فيكون س منشأً ولي ،م عراقية كاشفًا للحقأاملولودين من  والدالذي يصدر بمنح اجلنسية لأل

ضافة إة العراقية بصفتهم الشخصية وليس قامة الدعوى ملنحهم اجلنسيإمن حق والدهتم 

 .لوصايتها

 حيظر احلجز. -أ– 12الفقرة  19وفيام يتعلق باملادة
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مر أويكون بتقييد حرية الشخص من دون احلجز ويقصد به حجز االشخاص ال االموال 

 23/7/2013يف  2013/احتادية/ 65دية العليا رقم وقد جاء يف قرار املحكمة االحتا ،قضائي

اخلاصة بمنح صالحية  2001 لسنة 154من قرار جملس قيادة الدولة املنحل  5 تعترب املادة

والجيوز لغري القضاة ممارسة املهام القضائية  ،فتها للدستورباحلجز معطلة ملخال داريللموظف اإل

 .3/9/2013يف  2018احتادية //81ونفس املضمون قرارها 

لاملك االنتفاع هبا وحيق ل، امللكية اخلاصة مصونة -والأمن الدستور  23 وبصدد املادة

 .الترصف هبا يف حدود القانونواستغالهلا و

 غراض املنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون. ألالإالجيوز نزع امللكية  –ثانيا 

ن إ 15/7/2009يف  2009/احتادية/ 37 ا املرقموقد جاء بقرار املحكمة االحتادية العلي 

ن قانون االستمالك إية ألغراض املنفعة العامة بذلك فنزع امللك جازأدستور مجهورية العراق 

 12/10/2009 يف 2008احتادية //48وكذلك جاء يف قرارها املرقم  ،اليعد خمالفا للدستور

من الدستور ألن  23املادة أحكامارض مع غراض تنفيذ الطرق العامة اليتعن قرار االستمالك ألإ

م كام جاء يف قرارها املرق لألرايضمصادرة  دواليع ،نفعة العامة لقاء تعويضهدفه حتقيق امل

و منفعة القسم املتبقي من العقار وزيادة أموقع  ن حتسنإ) 8/1/2008يف  2007احتادية//25

ثانيا /23ص الدستوري يف املادة قيمته بسبب االستمالك هو التعويض العادل الذي قصده الن

 (.منه

وفيام يتعلق بحظر التملك ألغراض التغيري السكاين جاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا 

ورده الدستور ألغراض التغيري السكاين أر الذي ن احلظإ) 6/5/2013يف  2013احتادية //23

املذهبية وبام ثنية والدينية وغرافية اإلاجل مفاظ عىل اهلوية السكانية بمناطقهجاء مطلقا وهيدف للح

مالك الدولة أاخلاصة بحفظ  حكامتنظم بقانون األ)الفقرة ثانيا من الدستور  أحكاميتعلق ب

 إذ ،موالالجيوز فيها النزول عن يشء من هذه األ واحلدود التي، رصف فيهادارهتا ورشوط التإو

نه الجيوز أب 24/8/2006يف  2006احتادية /  / 12جاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا املرقم 

ومحايتها واجب عىل كل  ،العامة حرمة فلألموالدون بدل من الدولة وعقاراهتا  بأموالالتربع 

  .مواطن



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم 226
 

  :ماييلعىل  37نصت الفقرة )ب( من املادة  ()احلرياتويف الفصل الثاين 

قد جاء يف قرار املحكمة ال بموجب قرار قضائي إو التحقيق معه أحد أالجيوز توقيف ))

ن صالحية التحقيق والتوقيف إ) 26/9/2012يف  2012احتادية //66االحتادية العليا املرقم 

د تعليامت من خالل ذلك يعد يراإو أبالقضاء وكل نص ورد يف قانون  حرصياً  طٌ واملحاكمة منو

 :دابلنظام العام واآلولة بام الخيل باتكفل الد)من الدستور  38وفيام يتعلق باملادة  (باطالً 

  .الرأي بكل الوسائل نعبري عتحرية ال -1

  .عالم والنرشواإل عالناإلحرية الصحافة والطباعة و -2

 .حرية االجتامع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون -3

 11/10/2012يف  2012احتادية //63وقد جاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا املرقم 

داب العامة الواردين يف الدستور من املفاهيم التي وردت يف العديد اآللعام ون مفهوم النظام اإ)

ما كذلك ، (املكانب الزمان وساء هو الذي يقرر ذلك وهي ختتلف حن القضإو ،من الترشيعات

ن ممارسة احلريات إ) 22/8/2011يف  2011احتادية //46جاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا 

داب لذا خالل بنظام العمل واآلمن الدستور مقيدة برشط عدم اإل 38املادةاملنصوص عليها يف 

 وال وثانياً أ/38املادة  أحكامالواردة يف قانون العقوبات غري متعارضة مع  84ىلإ 81ن املواد من إف

 .(من الدستور بل متفقة معها

حكمة االحتادية كام جاء يف قرار امل ،شغد هو بحث املسؤولية عن جرائم الومضمون هذه املوا

 زحية اجلزائية املمنوحة ملدير جهاتعد الصال) 25/5/2013يف  2013احتادية//25املرقم 

لسنة 42املنحل رقم  ةرص عليها يف قرار جملس قيادة الثواحلبس املنصواملخابرات بالغرامة و

للدستور يف املواد  املعطل بمخالفته 1983لسنة  1246القرار  (املعدل 1992

وكام جاء يف قرار املحكمة  ،غري القضاة ممارسة هذه املهام القضائيةلوالجيوز  (37/3/47/87)

 .24/2/2013يف  2013احتادية //11االحتادية املرقم 

 :من الدستور التي تنص 44وبقدر تعلق املوضوع باملادة 

  .خارجهية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وللعراقي حر -1
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 .ىل الوطنإانه من العودة مو حرأ –بعاده إو أ جيوز نفي العراقي ال -2

يف  2008/احتادية / 34وقد جاء يف املحكمة االحتادية العليا يف الدعوى املرقمة 

صانة عنه ه برفع احلئأعضاحد أوز ملجلس النواب اختاذ قرار بحق نه الجيأ) 24/11/2008

الت حمددة وردت عىل سبيل عىل طلب من السلطة القضائية ويف حا ال بناءً إومنعه من السفر 

حتقيق  إجراءوهذه احلالة ارتكاب جناية وتلبس فيها مع ، قرار جملس النواب إلغاءوقررت  (احلرص

ىل إحيظر تسليم العراقي )) :افة فقرة جديدة وهيإضاقرتحت اللجنة )من جملس النواب بذلك )

  ((للقانون ال وفقاً إة أجنبيي جهة أو أي بلد أ

  :ما ييلعىل  47املحكمة االحتادية نصت املادة  /ويف الباب الثالث

متارس ، القضائية –ية ذالتنفي –تتكون السلطات االحتادية من السلطات الترشيعية )

وقد جاء يف قرار املحكمة االحتادية  ،مبدأ الفصل بني السلطات أساسمهامهتا عىل اختصاصاهتا و

 صدار جملس النواب قراراً إخصوص ب 18/10/2011يف  2011ادية /احت/57العليا املرقم 

ن اويام دزلإو ،سيا وكورك تلكوم بدفع املبالغ املرتتبة بذمتهاآلزام رشكة زين وإيقيض بالتوصية ب

عدم دستورية )جاء فيه  إذاملبلغ  قرار جملس الوزراء بصدد تقسيط إلغاءتدقيق ذلك و املالية الرقابة

يف  388رار جملس الوزراء املرقم ق إلغاءب 10/8/2011قرار جملس النواب بتاريخ 

من الدستور لعدم  147ة منها املاد ثانياً و / اوالً  6املادة أحكامبمخالفة  10/11/2009

 2013احتادية//25كام جاء يف قرار املحكمة االحتادية املرقم ، (صدار قرارات متثيليةاختصاصه إل

احلبس ز املخابرات للغرامة وملدير جها تعد الصالحية اجلزائية املمنوحة)" 25/5/2013يف 

 1246القرار ، املعدل 1992لسنة  42املنصوص عليها يف قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم 

والجيوز لغري القضاة ممارسة هذه  37/48/87معطلة بمخالفتها للدستور يف املواد  1963لسنة 

 .املهام القضائية

 24/2/2013يف  2013احتادية //11ملرقم جاء يف قرار املحكمة االحتادية ا هنفس املعنىو

 91من قانون االستثامر املدين رقم  16تعد املادة )بأنه  2012احتادية//7كام جاء يف القرار املرقم 

 صالحياتني داريمعطلة ملخالفتها للدستور لعدم جواز ممارسة املوظفني اإل 1988لسنة 

 (.قضائية
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ة متثيلهم بالشعب العراقي بأكمله جاء يف قرار جملس النواب وكيفي أعضاءوفيام يتعلق بعدد 

ء من الدستور جا 49وال من املادة أالعليا عىل ضوء ماجاء يف الفقرة تفسريي للمحكمة االحتادية 

ن أ 20/7/2009يف  2009/احتادية / 45ا التفسريي املرقم يليف قرار املحكمة االحتادية الع

جتد املحكمة االحتادية )من الدستور وبالتدقيق  والً أ/7املادةو ،والً أ/49دة املاباملوضوع يتعلق 

ن ذلك إيف التقسيم ف اً أساسذا كان اهلدف منها اعتامد العنرصية إن املقرتحات املتقدم ذكرها أالعليا 

يف  2006احتادية//15وقد جاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا املرقم  (للدستور يعد خمالفاً 

26/4/2007. 

ملخالفته املادة  2005لسنة 16ثانيا من قانون االنتخابات رقم /15تورية املادة عدم دس) -ب:

حصة املحافظة من ن القانون اعتمد معيار الناخبني املسجلني الحتساب أل (من الدستور 49

كام جاء يف قرار املحكمة ، ن الدستور اعتمد معيار عدد النفوس الكيل للمحافظةإاملقاعد يف حني 

ر العراقي بني مل يميز الدستو)نه )إ 19/11/2009يف  2009احتادية//72 عليا املرقماالحتادية ال

جملس  أعضاءن يراعي يف اختيار أنام اشرتط إو ،و خارجهأالعراقيني الساكنني داخل العراق 

، ه((أعضائن التقل نسبة متثيل النساء عن الربع من عدد ألنواب متثيل سائر مكونات الشعب وا

كام جاء يف قرار املحكمة ، ية االنتخابات تتوالها املفوضية العليا املستقلة لالنتخاباتلآن حتديد إو

لية حتديد املرشحني الذين آن بيان إ 29/3/2010يف  2010احتادية//11ة يف الدعوى املرقم

هو واجب املفوضية العليا  2010جملس النواب لسنة  يف سيشغلون املقاعد التعويضية لالنتخابات

 .مام اهليئة القضائية املختصةألالنتخابات وقرارها خيضع للطعن  لةاملستق

تنظم بقانون رشوط املرشح الناخب وكل من يتعلق نفسها،  ثالثاً  /من املادة جاء بالفقرة ثالثاً و

وقد جاء يف قرار ، وتعديالته ٢٠٠٥لسنة  (١٦)رشع قانون االنتخابات برقم  (۲باالنتخابات )

بخصوص الفقرة  ٢٠١٠/٦/١٤يف  ٢٠١٠/ احتاديـة /  ١٢العليـا رقـم املحكمـة االحتاديـة 

رابعـا أدنـاه التـي نـصت عىل أن متنح املقاعـد الـشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت عىل عدد 

 من املقاعد بحسب ما حصلت عليه من

 .أصوات
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قانون  ٢٠٠٩لسنة  (٢٦)من القانون رقم  (١٣)مـن املـادة  (رابعاً )عدم دستورية الفقرة  -ب 

دون إرادته من ن حتويل صوت الناخب أل ٢٠٠٥لسنة  (١٦)تعديل قانون االنتخابات رقم 

تعديا عىل حقوقه  دّ جه إرادته االنتخابية إليـه يعمل تت أخرىاملرشح الذي انتخبه إىل مرشح قائمة 

لسنة  4300عدد  ةونرش بالوقائع العراقي ٢٠١٣لسنة  45لغي بصدور قانون رقم أثم  ،الدستورية

عاله التي أـن قـانون انتخابات جملس النواب م الفقـره ثالثـاً  8ن املـاده أويالحظ  ،۲۰۱۳/۱٢/٢

، بالرشف ةخمل ةوأن اليكون حمكوما بجريم ةوالسلوك للمرشح للنياب ةاشرتطت حسن السري

 ةسريلنسبة عدم حسن ال ،ثارت نقاشـات بسبب استبعاد عدد من النواب من حق الرتشيحأ

 ةاهليئـ ةت حمكمـه التمييز االحتاديـعدّ وقد  ،بـالـرشف هلـم ةنسبة جـرائم خملـ وأوالسلوك هلم 

ن أالنواب ]حد أبصدد استبعاد  ٢٠١٤/ استئناف /  ٧٧لالنتخابات يف قرارهـا املـرقم  ةالقضائي

ملرشع العراقي ها امل يعترب -عقوبات  // أ 406/  1 ةوفق املادعىل جريمة قتل  - ةاملرتكب ةاجلريم

وقد  الصلة، والقرارات ذات 6/١/٢١ ةبالرشف التي ورد ذكرها يف املاد ةمن اجلرائم املخلـ

 ،لذا قرر نقض احلكم املطعون فيه، قراراً  ٢٠١٤/3/19يف  14 ةصدر جملس النواب يف اجللسأ

 باتاً  احلكم حكامً والسلوك و ةحسن السري راد من هذه الفقره التالزم احلكمي بنيأن املرشع ذلك أ

ي مرشح بعـدم استبعاد أ ةيعاز للمفوضيوقرر اإل ،بالرشف وعدم الفصل بينهام ةخملـ ةبجريمـ

صدرهتا حلني تعديل أالتي  ةمهام كانت اجله ،يـة قـرارات خالف ذلكأغري حمكوم وعـدم اعتمـاد 

غري دستوري والقضاء وتدخل  ةيوهو قرار خطري وفيه اعتداء صارخ عىل املفوض ،القانون

ن عمله يقترص عىل إو ،صدار قراراتإن جملـس النـواب ليس لـه سـلطة إعن  فضالً ، بعملهام

 .((ثانيا وثالثا)توحيد الفقرتني ) ةاقرتحت اللجن (عوالترشي ةالرقاب

  : 4 –الفقرة  (49املادة )

جملس  أعضاءيستهدف قانون االنتخابات حتقيق نسبة متثيل للنساء ال تقل عن الربع من 

 النواب.

 :جاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا املرقم

 مـن مبـدأ جـاءت اسـتثناءً  (كوتا النسـاء)ن أ ۲۰۲۰/۱/۲۷يف  ٢٠١٩/ احتادية /  ۱۲۰

ن االستثناء ال يتوسع إالقاعدة القانونية ن أمن الدستور و (14) املساواة املنصوص عليه يف املادة

مـن  (/ رابعـاً  49)ن االستثناء الـوارد فـي املـادة إكمـا  ،قـدرهفيـه وال يقاس عليـه ويقدر ب
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ه يعني تنحية رجل فاز ئيف ضو ٢٠١٨لسنة  (١٢)الذي صيغ نظام توزيع املقاعد رقم الدستور 

تفز  مل ،حمله أةحالل امـرإو ،ه يف عضوية جملس النواب ويف املقعد املخصص للمحافظةأصواتب

ن حتقق وإ ،حمله احالهلإاملرأة التي يراد  أصواتبأكثر من  لز به رجاحلاصلة عليها وفا صواتباأل

 ،من الدستور (/ رابعاً  49)املـادة  إليه ي هدفتتمـن النساء يف املحافظـة الـ ىدنـنسبة احلد األ

الناخبني  أصواتن يضحى بأز ال جتوّ  ،منه كام تقدم (14)املادة  أحكاممـن  والتـي جـاءت استثناءً 

ن حتل حمله بموجب أة التي تريد أبأعداد تفـوق مـا حصلت عليه املرم وأصواهتـوا الذين أعط

ن ا كفلتهمـا املـادتنيالناخب ومع حرية التعبري اللتَ  إرادةن ذلك يتعارض مع أل (كوتا النساء)

 مـن الدستور وبـذلك يكون الطعن ال سند له من الدستور. (والً أ/  ۳۸)و  (۲۰)

 جملس النواب أعضاءوص استبدال بخص ٥فقرة  ٤٩املادة 

الفقرة اخلامسة منها بأن يقوم  49ملحكمة االحتادية املستند إىل نص املادة اجاء يف قرار    

وقد جاء  ،ه عند االستقالة أو اإلقالة أو الوفاةئأعضابسن قانون يعالج حاالت استبدال  جلسامل

بخصوص حق الكتلة أن ختتار العضو  2011احتادية  73يف قرار املحكمة االحتادية العليا املرقم 

وأن من حق الكتلة التي ينتمي  ،جملس النواب وفقا لقانون االستبدال أعضاءأنه يستبدل  ،البديل

 إذ 2013حتادية ا 72إليها صاحب املقعد الشاغر ترشيح العضو البديل وكذلك قرارها املرقم 

الكتلة التي ينتمي إليها العضو املشمول  جاء فيه يكون تعويض املقعد الشاغر يف جملس النواب من

 هنفس وترد الدعوى إذا عجز املدعي عن إثبات ذلك باملضمون ،باالستبدال ضمن قائمة املحافظة

العضوية  إعادةبخصوص  21/1/2014يف  2013/ احتادية / إعالم  68يف قرارها املرقم 

قد استوزر حيث بينت املحكمة  من النيابة لسبب ما كأن يكونلعضو جملس النواب الذي خرج 

 نأل عادةعدم اختصاصها يف اإل 13/12/2010/ احتادية /  90قم االحتادية العليا يف قرارها املر

أما الطعن بقرار استبدال  ،املصادقة عىل فوزه من اختصاص املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات

يف  2013احتادية  13 كمة يف قرارها املرقمالعضو أمام املحكمة االحتادية العليا فقد قررت املح

عىل االستبدال لدى جملس النواب وأن ن هذا الطعن جيب أن يسبقه االعرتاض أ 6/5/2013

 للطعن. قراره قابٌل 
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 ( بدء العمل النيايب ٥٠املادة)

ه لليمني الدستورية ئضوية النائب يف جملس النواب بأدابدء ع عىل من الدستور 50نصت املادة 

 2011احتادية  56وعىل ضوء ذلك جاء قرار املحكمة االحتادية العليا املرقم  ،ل مبارشته بعملهقب

 ،يصبح املنتخب نائبا إذا صادقت املحكمة االحتادية العليا عىل النتائج املعلنة 28/2/2011يف 

ية والعملية قبل العضوية بأنه منتخب وهنا فاصل بني العملية االنتخاب وأداء اليمني الدستورية

نتخب إىل نائب القانوين من موالثانية يتغري فيه مركزه  ًا،النيابية األوىل ويكون الشخص بذاته كيان

ه اليمني الدستورية فأدائه اليمني ئاأدمتيازات بام فيها الرواتب قبل ي اأواليستحق املنتخب 

يف قانون جملس النواب والنظام افة كيمنحه احلقوق املرتتبة له ورية يمنحه احلصانة الربملانية والدست

 .الداخيل

 .انتخاب رئيس الربملان ونائبيه (٥٥)املادة

  :ما ييلعىل ر ومن الدست 55وفيام يتعلق بانتخاب هيئة رئاسة جملس النواب نصت املادة 

 املطلقة لعدد يةغلبثانيا باأل ونائباً  ،والً أول جلسة له رئيسا ثم نائبا ألس النواب يف ينتخب جم)

كمة االحتادية العليا حجاء يف قرار امل ، إذجلس باالنتخاب الرسي املبارشامل أعضاء

لس النواب بصدد انعقاد بعدم دستورية قرار جم 24/10/2010يف  2010احتادية //55املرقم

لزام رئيس إجازة مفتوحة وإواعتبار ذلك  2014 – 2010وىل يف الدورة الربملانية اجللسة األ

يف  2010احتادية// 156عوة املجلس لالنعقاد كذلك قرار املحكمة املرقم دبجملس النواب 

هيا التفسريي املرقم أضحت املحكمة االحتادية العليا بروأكام  24/10/2010

تنعقد أداء مهامه وببخصوص استمرار جملس النواب  5/2/2009يف  2009احتادية//9

وبرر ذلك بعدم جواز تعديل  ،املجلسجلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس إذا خال منصب رئيس 

مهام املجلس وقد درج االصطالح يف جملس النواب عىل تسمية رئيس جملس النواب ونائبيه هبيئة 

من  ن ما جاء يف النظام الداخيل ملجلس النوابإو ،دستوري له ة وهو اصطالح ال أصٌل الرئاس

حكمة االحتادية العليا يف قرارها املرقم وقد جاء يف قرار امل ،خمالف للدستور صالحاستعامل هذا اإل

بوجود هيئة رئاسة بأنه ال يوجد نص دستوري يقيض  2/12/2010يف  2010احتادية  87

إن الدستور حدد االختصاصات احلرصية لرئيس املجلس كام جاء يف قرار و ،ملجلس النواب

نه تاريخ انعقاد اجللسة إ 8/12/2010يف  2010احتادية  89املحكمة االحتادية العليا املرقم 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| مقترح دستور لجنة السيد بحر العلوم 232
 

الترشيعي األول وال يعتد  هو تاريخ بدء الفصل 14/6/2010األوىل ملجلس النواب يف 

ألوىل املفتوحة يف ن كان املجلس قد عقد اجللسة اإو ،تواريخ الالحقة النعقاد املجلسالب

 ائبيه.وانتخب فيها رئيس جملس النواب ون 11/11/2010نفت بتاريخ ؤوأست 14/6/2010

 مدة الدورة االنتخابية (٥٦املادة )

يف  2009احتادية  29للمحكمة االحتادية العليا املرقم  ياستنادا للقرار التفسري

من الدستور  56املادة بشأن مدة الدورة االنتخابية ملجلس النواب التي حددهتا  13/5/2009

نة الرابعة حيث بينت املحكمة بأن تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السربع سنوات أب

ويكون التاريخ  15/3/2010يكون تاريخ انتهاء الدورة االنتخابية احلالية ملجلس النواب هو 

ألن السنوات األربع التي  30/1/2010انتخابات جملس النواب اجلديد هو  جراءاملحدد إل

 24وكذلك قرارها املرقم  ،ناً س ءعضاكرب األأتبدأ بأول جلسة  يرأسها  أوالً  56حددهتا املادة 

 365الذي جاء فيه أن الدورة االنتخابية أربع سنوات بواقع  14/3/2010يف  2010احتادية 

جملس النواب قياسًا عىل حكومة  عضاءأللكل سنة وال جيوز متديد مدة العمل التمثييل  اً يوم

ادية احت 39قرارها املرقم أو استمرار عمل رئيس اجلمهورية يف حني جاء يف  عاملترصيف األ

متديد عمل برملان كردستان موافقًا للقانون مادام قد تم بقانون  ديع 12/10/2009يف  2009

اق دستور مجهورية العر أحكاميتعارض مع وال قليموصادق عليه رئيس اإل ،صادر من الربملان

ولو بقانون ما دام ليس له نه ال جيوز أن يمدد الربملان لنفسه وهو قرار حمل نظر أل 2005لسنة 

 غطاء دستوري.

 املوازنة الفصول الترشيعية و (٥٧املادة )

جاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا التفسريي بشأن املوازنة العامة ملجلس النواب يف قرارها 

إىل أنه تعبري املوازنة التكميلية ينرصف إىل ما ينرصف إليه  3/17/2008يف  2008ت  29املرقم

ن إمن دستور مجهورية العراق التي تنص عىل  57ادة عبري املوازنة العامة املنصوص عليها يف املت

شهر حيدد النظام الداخيل أا ثامنية مدمهأة انعقاد سنوية بفصلني ترشيعيني )ملجلس النواب دور

 افقة عليهاال بعد املوإالذي تعرض فيه املوازنة العامة  كيفية انعقادمها وال ينتهي فصل االنعقاد

 النتهاء الفصل الترشيعي الذي تعرض فيه. الزمٌ  ن املوافقة عىل املوازنة التكميلية رشطٌ إو ،حكامً 
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 صالحية تقديم مقرتحات القوانني  (٦٠املادة )

 اجلهات التي هلا حرصاً  ٢٠١٠/ احتاديـة /  43جاء يف قرار املحكمة االحتاديـة العليـا املـرقم 

 (٦٠)حيث إن دستور مجهورية العراق رسم يف املادة )جاء فيه  إذوانني حق تقديم مرشوعات الق

إىل السلطة الترشيعية ومها رئيس  حرصاً ،  مرشوعات القواننياممنه منفذين تقدم من خالهل

 ٦٠)ن ذلك يعد خمالفة دستورية لنص املـادة إا فـدم من غريمهاجلمهورية وجملس الوزراء وإذا ما ق

/ احتادية /  43بينـت املحكمة االحتاديـة العليـا فـي قراراها املرقم  إذ، (رمـن الدستو (أوالً  /

إن املقرتح هو فكرة ينبغي أن تقدم إىل إحدى جهتـي تقديم املرشوعات وهي رئيس )) ٢٠١٠

تقـديم مقرتح  ،ملجلـس النـواب (60)اجلمهورية أو جملس الوزراء حـسـب مـا جـاء يف املـادة 

جملـس النـواب أو مـن إحـدى جلانه املختصة ومقتـرح  أعضاءق عـرشة مـن القوانني عن طريـ

 واملعنـى (والفكرة ال تكـون مـرشوعا ،ن املقتـرح هـو فكـرةقانون ال يعنـي مـرشوع القانون ألال

 .٢٠١٠/ احتادية /  44فـي قرارها املرقم هذات

نصت الفقرة رابعًا من ، هداترابعًا بخصوص املصادقة عىل االتفاقيات واملعا (٦١املادة )

ن من صالحيات جملس النواب تنظيم عىل إ ٢٠٠٥من دستور مجهورية العراق لعام  ٦١املادة 

عملية املصادقة عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية ويتم ذلك بقانون حيث جاء يف القرار 

لنواب املوافقة عىل لس امكان جمإن بإ ٢٠٠٨احتادية  ٤٢دية العليا رقم التفسريي للمحكمة االحتا

ليه يف إملعاهدات قبل سن القانون املشار قانون عقد ا حكاماملعاهدات الدولية وفقًا ألاالتفاقيات و

لسنة  35اهدات رقم ن جملس النواب رشع قانون عقد املعأب علامً  ٦١من املادة  -رابعاً  –الفقرة 

 .1979لسنة  111لغى قانون عقد املعاهدات رقم أو 2015

  .(صحاب الدرجات اخلاصةأ)فقرة خامسًا  (٦١ادة )امل

جملس النواب املوافقة عىل تعيني خامسًا من الدستور بأن من صالحيات /٦١جاء يف املادة 

يف  2013احتادية  81 جاء يف قرار املحكمة االحتادية املرقم ،صحاب الدرجات اخلاصةأ

ما ترقية أموافقة جملس النواب  ل مرة يتطلبن تعيني الدرجات اخلاصة ألوإ 3/9/2013

ن هذه الرتقية ال تعني التعيني املقصود يف إ جملس شورى الدولة إىل مستشار فاملستشار املساعد يف

من الدستور كذلك نصت هذه املادة عىل أن يتم التعيني باقرتاح من جملس  -ب –خامسا  61املادة 

حتادية ا / 43لعليا يف قرارها التفسريي املرقم الوزراء استنادا إىل ذلك بينت املحكمة االحتادية ا
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صحاب الدرجات أت جملس الوزراء يف اقرتاح تعيني أن املحكمة االحتادية جتد صالحيا2019/

ستثنى منهم بنص خيضع إىل ما هو يإال من  ،ومن بينهم املستشارون يف دوائر الدولة كافة ،اخلاصة

ور وتعني يف كل السلطات الثالث الدست من -ب  –خامسا  (61منصوص عليه يف املادة )

 .توابعها ينبغي أن يقرتحهم جملس الوزراءو

 فقرة سابعًا توجيه السؤال  (٦١املادة )

يس حتديد رئ ٢٠٠٩/١٠/١٢يف  ٢٠٠٩احتادية  ٥١جاء يف قرار املحكمة االحتادية املرقم 

مور التنظيمية للمجلس األ ئل الرقابة الربملانية يعد منولويات يف استخدام وساجملس النواب لأل

عىل صدور  جاء القرار بناءً إذ  ،مورالتدخل يف هذه األبية للمحكمة االحتادية العليا صالح وال

ن يتسلسلوا من السؤال ثم طرح موضوع عام ثم ألزام النواب يف الرقابة إقرار من رئاسة املجلس ب

  .منع جتاوز هذه املراحلو ،االستجواب

بخصوص حق عضو جملس النواب بتوجيه السؤال لرئيس جملس  :ًا / جفقرة سابع 61املادة 

يف  ٢٠١٢احتادية  ٣٥جاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا بقرارها املرقم  إذ، الوزراء

بأنه خلطورة وسيلة االستجواب من  ٢٠١٤/٥/٣٠يف  ٢٠١٢احتادية  ٢٨و  ٢٠١٢/٥/٢

ن يكون االستجواب مستوفيًا أفيذية وجب يعية عىل السلطة التنوسائل رقابة السلطة الترش

وبعكسه يكون من باب  ،للرشوط املنصوص عليها يف الدستور والنظام الداخيل ملجلس النواب

يعد قرار  ٢٠١٣/١١/١٢يف  ٢٠١٣احتادية  ٧٨كام جاء يف قرارها املرقم  ،السؤال واالستيضاح

ما أالشكلية يف االستجواب  ر اجلوانبستجواب وزير الكهرباء صحيحًا لتوفاجملس النواب ب

 .هءأعضاوانب املوضوعية فمناطها املجلس واجل

 حد الوزراء أحية جملس النواب بسحب الثقة من صال :ثامناً  (٦١)املادة 

  (املطلقة يةغلبحد الوزراء باألأملجلس النواب سحب الثقة من )

يف  ٢٠٠٧ية احتاد ٢٣ جاء يف القرار التفسريي للمحكمة االحتادية العليا املرقم

رابعًا من  ٧٦ثامنًا / أ و  ٦١املطلقة الواردة يف املادتني  يةغلباألن املقصود بأ ٢٠٠٧/١٠/٢١

احلارضين يف اجللسة بعد حتقق النصاب القانوين لالنعقاد  عضاءعدد األ يةأغلبالدستور هي 
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الواردة يف حكم  ءعضاهنا جاءت جمردة من مفردة عدد األأل ،والً منهأ ٥٩ص عليه يف املادة املنصو

 .٣ثامنًا / ب /  ٦١املادة 

 اتجراءثامنًا / هـ )ملجلس النواب حق استجواب مسؤويل اهليئات املستقلة وفقًا لإل٦١املادة

لت ن املحكمة االحتادية العليا الرديفة عدّ إال إ (املطلقة يةغلباملتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم باأل

 يةغلبالطلقة ليس بعدد احلضور وانام بتوفر األ يةغلباألىل مصطلح إاملطلقة  يةغلبمصطلح األ

 .جملس النواب أعضاءاملطلقة لعدد 

عفاء إبصدد  ٢٠١١/٨/١١يف  ٢٠١١احتادية  ٤٣جاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا املرقم 

عفاء إالصادر من جملس النواب القايض ب جملس املفوضني بعدم دستورية القرار مفوض من

ن الفعل املنسوب أل ،عضوية جملس املفوضني يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات املفوض من

( من قانون رقم ٦من املادة ) -خامسًا  - وظيفته حسبام اقتضته الفقرة عاملله مل ينشأ عن خمالفته أل

و أعفاء جملس املفوضني جمتمعًا إاب ملجلس النو)قانون املفوضية التي تنص عىل  ٢٠٠٧لسنة  ١١

 .(املطلقة بعد ثبوت خمالفتهم القانونية يةغلبمنفردًا من مهامه باأل

  (الثلثني يةأغلبحالة الطوارئ باحلرب و إعالناملوافقة عىل ) :تاسعاً  ٦١املادة 

جملس النواب احلارضين بعد حتقق نصاب انعقاد اجللسة  عضاءالثلثني أل يةأغلبوُيعنى هنا ب

 ٢٠٠٦/١٢/٦ يف ٢٠٠٦احتادية ٢٧٨االحتادية العليا املرقم  وبحسب القرار التفسريي للمحكمة

جملس النواب احلارضين بعد حتقق نصاب انعقاد  عضاءالثلثني أل يةأغلبن إجاء يف حيثياته  إذ

ن املرشع لو من دستور مجهورية العراق أل ٦١والً من املادة أ ٩لسة املنصوص عليها يف الفقرة اجل

 ٧٠والً من املادة ألنص عىل ذلك كام ورد يف الفقرة  جملس النواب كافة عضاءالثلثني أل يةأغلبراد أ

 من الدستور. ٩٢والفقرة ثانيًا من املادة 

ًا قابلة للتمديد وبموافقة عليها لن حالة الطوارئ ملدة ثالثني يوم)تع :تاسعًا / ب (٦١املادة )

بام فيها هيئة رئاسة  أخرىجهة  ةيأ،حيث ال جيوز ختويل هذه الصالحية يف التمديد اىل  (يف كل مرة

هذا ما قررته املحكمة االحتادية العليا و ،و انتهاء دورتهأولو كان املجلس يف عطلة  ،جملس النواب

ن املحكمة إحيث جاء فيه  ٢٠٠٦/١٢/٦يف  ٢٠٠٦احتادية ٢٧٨يف قرارها التفسريي املرقم 

ىل هيئة رئاسة إختويل هذه الصالحية  جملس النوابمكانية إن الدستور مل ينص عىل أاالحتادية جتد 
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املطلوبة ويف حالة عطلة املجلس  يةغلبن كان االمر يقتيض ذلك يف حالة عدم حتقق األإو ،املجلس

  .ىل التعديالت الدستوريةإن يضيف هذه الصالحية أورته مما يقتيض عىل جملس النواب و انتهاء دأ

 نة واحلساب اخلتامي وخطط التنمية( تقديم مرشوع قانون املواز) :والً أ – 62املادة 

ملوازنة ن يقدم جملس الوزراء مرشوع اأ من دستور مجهورية العراق عىل والً أ ٦٢نصت املادة 

بواب أقضة بني املنا إجراءملجلس النواب  -2قراره ىل جملس النواب إلإالعامة واحلساب اخلتامي 

اء زيادة رعىل جملس الوز ن يقرتحأورة ختفيض جممل مبالغه وعند الرضوفصول املوازنة العامة و

رية يف مرشوع املوازنة بام يزيد تغيريات جوه إجراءوالحيق ملجلس النواب  ،مجايل مبالغ النفقاتإ

 ٤٨كدت ذلك املحكمة االحتادية العليا يف قرارها املرقم أوقد  ،و تغيريها جوهرياً أمجايل النفقات إ

مل  ٢٠١١لسنة  ٢٧ن القانون رقم أثبت للمحكمة )جاء فيه  إذ ٢٠١٣/٢/٢٥يف  ٢٠١٢احتادية 

ه جملس عدّ أوافقة عىل اقرتاح القانون الذي مل تتم املوكمرشوع قانون من جملس الوزراء يقدم 

 حكامىل جملس الوزراء وحسب توجيه املحكمة االحتادية العليا الصادر يف األإرسله أالنواب و

ن مهمة السلطة التنفيذية يف ختطيط إو ٢٠١٠حتادية ا ٢٤و  ٢٠١٠حتادية ا ٤٣الصادرة يف الدعاوى 

ت غري املرتبطة رشاف عىل الوزارات واجلهاواخلطط العامة واإل هاوتنفيذالعامة للدولة السياسة 

عدادها لذا قرر احلكم  احلكومة إلىلإن ترسل املقرتحات أوالً من الدستور يلزم بأ ٨بوزارة املادة 

يف ٢٠١٢دية احتا ٢٥دت ذلك املحكمة االحتادية العليا بقرارها كأوقد  ،لغائهإدستوريته و مبعد

مجايل النفقات مامل يتقرح ذلك عىل جملس إنه ليس من صالحيته زيادة أوجاء فيه  ٢٠١٢/١٠/٢٢

 الوزراء.

 .حقوق وامتيازات جملس النواب (٦٣املادة )

 .ون(املجلس بقان أعضاءنائبيه ودد حقوق وامتيازات جملس النواب و)حت :والأ

احلكم }الذي قررت فيـه  ٢٠١٣عالم / إ/  ة/ احتادي 86جاء يف قرار املحكمة االحتادية املرقم 

بخصوص مـاورد فيهمـا مـن  ٢٠٠٣لسنة  50من القانون رقم  4و  3بعدم دستورية املادتني 

النواب  جملس عضاءلرئيس جملس النواب ولنائبيه وأل ةواتب التقاعديبالر ةاملتعلق حكاماأل

 .{وال من الدستورأ/  60 ةخالفتهام للامدمل
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ذا كان إال إعىل العضو خالل الفصل الترشيعي  لقاء القبضإالجيوز ) :ثانيًا / ب (٦٣املادة )

بط متلبسًا باجلرم ذا ُض إو أنه ع ةة املطلقة عىل رفع احلصانيغلبباأل عضاءبموافقة األمتهاًم بجناية و

 املشهود يف جناية(. 

يف  ٢٠٠٩احتادية  /٢٧الحتادية العليا يف قرارها يف الدعوى املرقمة كدت املحكمة اأ

عن عضو جملس النواب هي  ةاملطلوبة للتصويت عىل رفع احلصان يةغلببأن األ ٢٠٠٩/٨/١١

  .مردودلنصاب ن االدعاء بعدم حصول اأاحلارضين و عضاءعدد األ يةأغلب

  (-جملس االحتاد-نشاء املجلس الترشيعي إ) 65املادة 

وع قانون جملـس ن إعداد مرشإينص عىل  (٢٠١٢احتادية / /  ۷۲)قرار املحكمة املرقم 

ن يـدعو جملـس النـواب السلطتني التنفيذيـة أو ،ن تسبقه مرحلـة حتـضرييةأاالحتـاد يـجـب 

ية ساسوفق املبادئ األعىل والقضائية واملنظامت واملعنيني إلعداد األفكـار والتصورات التي ختصه 

 ٢٠١٢لسنة  65ل جلنة برقم ن جملس الوزراء شكّ أور وجتارب الدول يف هذا املجال ودستلل

 .لتحقيق هذا الغرض

  (كثر لرئيس اجلمهوريةأو أاختيار نائب  أحكام)تنظم بقانون  ثانيًا / (٦٩املادة )

ن الدستور أ ٢٠١١/٨/٢٢يف  ٢٠١١احتادية  ٤٢م جاء يف قرار املحكمة االحتادية املرق

 ،لية االنتخابآنتخاب نواب لرئيس اجلمهورية وال ورية مل حيدد كيفية اهاجلم ن نواب رئيسوقانو

 .ن انتخاهبم بسلة واحدة جرى بالتوافق وال خيالف الدستورإو

انتخابه لوالية ثانية  إعادةحتدد والية رئيس اجلمهورية بأربع سنوات وجيوز  :(٧٢)املادة 

 .(فحسب

رئيس بخالف والية رئيس جملس الوزراء ومهورية بواليتني حدد الدستور والية رئيس اجل

ن جملس النواب سن قانون حتديد واليات الرئاسات إو ،جملس النواب الذين جاءا دون حتديد

لوزراء طعنت بالقانون ن رئاسة اأو ٢٠١٣لسنة  ٨برقم  (النواب، الوزراء، اجلمهورية)الثالث 

ت بنقض القانون من الناحية الشكلية دون الدخول يف التي قاممام املحكمة االحتادية العليا أ

ن القانون مل يتبع أوبينت  ٢٠١٣/٨/٢٦يف  ٢٠١٣عالم إاحتادية  ٦٤ضوعه بقرارها املرقم مو
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صيغة بعداده حكومة إلحالته للإكان يقتيض  اً نيابي اً السياقات الدستورية يف ترشيعه لكونه مقرتح

  .مرشوع قانون

  (رئيس مجهورية)صالحيات  :(٧٣املادة )

صدار العفو اخلاص بتوصية من رئيس جملس الوزراء باستثناء ما يتعلق باحلق اخلاص إ :والً أ

جاء يف قرار املحكمة و داريوالفساد املايل واإل رهابواإل ،واملحكومني بارتكاب جرائم دولية

اص الذين شخبخصوص العفو عن األ ٢٠٠٧/١/٨يف  ٢٠٠٧احتادية  ٢٨االحتادية العليا املرقم 

من الدستور العفو اخلاص  والً أ ٧٣جازت املادة أ، حكمت عليهم املحكمة اجلنائية العراقية العليا

خلاص واملحكومني ستثناء ما يتعلق باحلق االرئاسة بتوصية من جملس الوزراء بمن جملس ا

  .عنهم ي ال حيق له العفوذال داريالفساد املايل واإلو رهابرتكاب اجلرائم الدولية واإلاب

 .من تاريخ التسلم( اً يوم ١٥صدارها بعد إاملصادقة عىل القوانني و) :ثالثاً  (٧٣املادة )

 ٢٠٠٩/٤/٨يف  ٢٠٠٩احتادية ١٨املرقم  جاء يف القرار التفسريي للمحكمة االحتادية العليا

ور من الدست /ثانياً  ١٣٨نه ال يملك رئيس اجلمهورية صالحية النقض املنصوص عليها يف املادةأ

احتادية  ٧ وجاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا املرقم، املنوطة بمجلس الرئاسةيف الدورة الثانية و

 أحكاممن الدستور البند خامسًا  ١٣٨الواردة يف املادة  حكامن األإ ٢٠١٢/٢/٢٦يف  ٢٠١٢ /

ا عىل كن سحبهنتهائها وال يماوىل ملجلس النواب وانتهت برة األانتقالية اقتضتها مرحلة الدو

من  ٧٣خذ رئيس اجلمهورية يامرس صالحياته وفقًا للامدة أوىل ثم املراحل الالحقة للدورة األ

 .الدستور

  (هوخمصصات حيدد بقانون راتب رئيس اجلمهورية) :(٧٤املادة )

ن املحكمة االحتادية العليا حكمت بالغائه بقرارها املرقم إال إ ٢٠١١لسنة  ٢٦صدر قانون رقم 

 .لترشيعه ةلترشيعه دون اتباع السياقات الدستوري ٢٠١٣/٥/٦يف  ٢٠١٣حتادية ا ١٩

يكلف رئيس اجلمهورية مرشح الكتلة النيابية االكثر عدداً بتشكيل جملس ) والً:أ/  (٧٦)املادة 

جاء قرار املحكمة االحتادية العليا ، من تاريخ انتخاب رئيس اجلمهورية( اً يوم ١٥الوزراء خالل 

ن الكتلة االكرب هي التي أن املحكمة رصحت إذ إ ٢٠١٠/٣/٢٥لسنة  ٢٠١٠اديةاحت٢٥رقم 
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رصحت بذلك عىل )تشكلت داخل قبة جملس النواب وليس يف القائمة الفائزة يف االنتخابات 

 .(٢٠١٠/٧/١٠ها يوم أعضائلسان رئيسها و

واملنهاج ، هوزارت أعضاءأسامء ، يعرض رئيس جملس الوزراء املكلف) :/ رابعاً  (٧٦املادة )

واملنهاج ، عند املوافقة عىل الوزراء منفردين، ويعد حائزًا ثقتها، عىل جملس النواب، الوزاري

 .(املطلقة يةغلبباأل، الوزاري

يف  ٢٠١٠احتادية / /  ۹۳و قد جـاء فـي قـرار املحكمـة االحتاديـة العليـا التفـسريي املـرقم 

وزارته مجيعهم كمـا  أعضاءراء املكلف تسمية انه ] ال وجوب عىل رئيس الوز ۲۰۱٠/١٢/١٩

صالة أو وكالة وعىل دفعات ومن حق جملس النواب املوافقة أ يوجـد مـا يمنع عليـه تسميتهم ال

[ وحتى بعد  عىل الوزراء واملنهاج الـوزاري خـارج املدة املنصوص عليهـا فـي الدستور

/  53ر املحكمة االحتادية العليـا املـرقم وقد جاء يف قرا، ن يعني وكالةأالتصويت له احلق يف 

الطعن بدستورية عـدم تـسمية ثالثة وزراء لـوزارات ن ]إ ۲۰١١/١٠/١٨يف  ٢٠١١احتاديـة / 

شهر عىل تشكيل الوزارة ال يعد أكثر من مخسة أور الدفاع والداخليـة واألمـن الـوطني رغم مر

يمنع عنـد تشكيل  ٢٠٠٥ورية العراق لعام نه مل يرد نص يف دستور مجهالدستور أل حكامخرقا أل

والسؤال هنـا  الة.احلكومـة نـوط بـعـض الـوزارات بـوزراء جـرى التـصويت علـيهم وك

ي بعضهم ظذا حإ؟ وفيام  ةيف تشكيل احلكومفيه املكلف قد فشل  دقل الذي يعمـاهو العدد األ

 البعض اآلخر ؟  ومل حيظَ  ةبالثق

اعتذار من قبل املرشحني جرى تكليف و 2022/  2018الرابعة  خابيةويف ظل الدورة االنت

ىل كتلة القانون النيابية كام طلب من إ ثم وجه رئيس اجلمهورية كتاباً  ،لرئاسة جملس الوزراء

وقد  (التكليفالرتشيح و)املحكمة االحتادية العليا بيان سلطة واختصاص رئيس اجلمهورية يف 

خولت رئيس  16/3/2020يف  2020احتادية //29بقرارها خولت املحكمة االحتادية العليا 

كافة ما حصل من خالل الوثائق  اً ن واحد وطيّ آة باختصاص الرتشيح و التكليف يف اجلمهوري

 .الرسمية
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 صالحيات جملس الوزراء  (٨٠املادة )

ت رشاف عىل عمل الوزاراواخلطط العامة واإل ها،وتنفيذختطيط السياسة العامة للدولة  :اوالً 

 ٤٣العليا املرقم  جاء يف القرار التفسريي للمحكمة االحتاديةو ،واجلهات غري املرتبطة بوزارة

غري  ديع ٢٠١٠ لسنة ٢٠شغال العامة بالقانون رقم وزارة البلديات واأل إلغاءن أ ٢٠١٠احتادية 

السلطة التنفيذية  نه كان مقرتحًا مل يقدم منثار املرتتبة عليه ألاآل إلغاءه وإلغاءدستوري مما اقتىض 

جاء يف قرارها املرقم ه نفساملعنى و ،قرها جملس النوابألدستور ليتوافق مع سياستها التي وفقًا ل

بخصوص قانون فك ارتباط دوائر الشؤون االجتامعية  ٢٠١٠/٧/٢٠١٢يف  ٢٠١٠احتادية  ٤٤

 ثاره.آ لغتألغته وأامعية الذي اعتربته غري دستوري ويف وزارة العمل والشؤون االجت

 املحكمة االحتادية العليا (٩٢املادة )

 ٢٠١٠/ احتـاديـة /  ٣٧جـاء فـي قـرار املحكمـة االحتاديـة العليـا التفـسريي املـرقم  :والً أ

حمكمـة دستورية مؤسسة بموجـب  دحتاديـة العليـا تعأن املحكمـة اال ٢٠١٠/4/14فـي 

مـن  (٩٣)ن مـا ورد فـي املـادة إو ،االذي حـدد اختـصاصاهت ٢٠٠٥نة لس 30القانون رقم 

مـن  (١٣٠)قانوهنا أو تعديله استنادا للامدة  إلغاءالدسـتور مـن اختصاصاهتا وتبقى قائمة حلني 

 .الدسـتور

 ةاالحتادية ن قرارات املحكمإ) ۲۰۱۳عـالم / إ/  ةاحتـاديـ/  ۱۱۳وجـاء فـي قرارهـا املـرقم 

 ن عدم تطبيقها مـن قبـل مفوضية االنتخابـات يـعـد خرقـاً إو ،ةللسلطات كاف ةوملزم ةالعليا باتّ 

ها بعدم دستورية ءن قضاإمر مهم جدا أويالحظ  .(ةالعليـا الدستوري ةاالحتاديـ ةاملحكمـ حكامأل

فـي قرارهـا املـرقم كدتـه أ منـه جتعـل منـه غيـر نـافـذ وهـو ما ةو فقرأ ةو مـادأو النظام أالقانون 

 .(۲۰۱۳/۱۰/۲۳يف  ٢٠١٣/  ةي/ احتاد 45

ن إ .۲۰۱٩/٥/٢١ | ٢٠١٩احتادية / /  ۳۸وجاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا املرقم 

 عىلاملحكمـة االحتاديـة العليـا أصـبح خارج اختصاص جملس القضاء األ أعضاءترشيح رئيس و

من قانون  (3)املـادة  كمـا أن ٢٠٠٥اعتبارًا من صدور دستور مجهوريـة الـعـراق ونفـاذه عـام 

 ٢٠٠٥لسنة  (٣٠)املحكمة االحتادية العليا الصادر من السلطة الوطنية باألمر الترشيعي رقم 
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ن يتخذ من الوسائل أ والعدالة هاجس كل مواطن ومن حقه، تتعلـق بشـأن مـن شؤون العدالة

 ن للمدعي مصلحة يف دعواه.إلـذا فـ، القانونيـة مـا يرسخها وحيميها

بريوت  –وىل الطبعة األ ،املحكمة االحتادية بني دستورين ،تور وائل عبد اللطيف الفضلالدك

 مطبعة الرافدين  –لبنان  –

 اختصاصات املحكمة االحتادية العليا  (٩٣املادة )

ن إ ۲۰۱۰/8/16يف  ٢٠١٠/ احتاديـة /  ٣٩جـاء قرار املحكمة االحتاديـة العليـا املـرقم 

إعفاء مدير عام رشطة من منصبه ال يدخل ضمن ب اخلاصافظة الطعن بقرار جملس املح

واملعنـى  ٢٠٠٨لسنة  ۲۱اختصاصاهتا التي وردت عىل سبيل احلرص يف قـانون املحافظـات رقـم 

  .٢۰۰٩/٨/١٦يف  ٢۰۰٩/ احتادية /  54قرارهـا املـرقم بالنسبة ل هنفـس

 النافذة  نظمةالرقابة عىل دستورية القوانني واأل :( / أوالً ٩٣املادة )

ن عدم إ ٢٠٠٨/٣/١٠يف  ٢٠٠٧احتادية ٣٢قم جاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا املر

وجود مصلحة للمدعي يف طلب احلكم بعدم دستورية قانون ما وعدم حتقق الرضر له يوجب رد 

  .الدعوى

 تفسري نصوص الدستور  :/ ثانياً  (٩٣)املادة

/ احتـاديـة /  34و  ۲۰۰۸/ احتادية /  ٢٦ة العليـا املرقم وقد جاء يف قرار املحكمة االحتادي

ال يقبـل تفسري نص دستوري ما مل يقدم من نه ]أ ٢٠٠٨/٦/٢٣يف  ٢٠١١/٥/٥فـي  ٢٠١١

وال يقبل  (جملس النواب أو جملس الوزراء أو الوزراء (رئاسة اجلمهورية الحقاً )جملس الرئاسة 

/ احتاديـة /  3كـذلك جـاء فـي قرارهـا املـرقم  (حزابواأل)من منظامت املجتمع املـدنـي 

ة بتوقيع الوزير أو رئيس ن تقدم الطلبات للمحكمة االحتاديأنه يشرتط أ ٢٠٠٩/٢/٤يف  ٢٠٠٩

املرتبطة بوزارة لذلك كان جيب تقديم الطلب بتوقيع رئيس جملس النواب وليس بتوقيع  غرياجلهة 

لسنة  (1)من النظام الداخيل للمحكمة رقم  ٥املادة  الشرتاط نائب رئيس اللجنة القانونية وفقاً 

كذلك  .۲۰۱۰/۳/٢٣يف  ٢٠١٠/ احتـاديـة /  ٢٦جاء يف قرارهـا املـرقم  هنفس املعنىو ٢٠٠٥

نه ليس من بني أ ۲۰۱۰/١٠/٢٤يف  ٢٠١٠/ احتاديـة /  ٧١جاء يف قرار املحكمـة املـرقم 
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ذلك يف اختصاص جملس  نمـا يـدخلإو بيـان الرأي يف تفسري القانون اختصاصات املحكمـة

نه ] ختتص أ ٢٠١١/١/١٨يف  ۲۰۱۱/ احتادية /  13وجاء يف قرارها املرقم ، [شورى الدولة

ذاتـه ، [قـانون أو نـص فيـهالدستور وال ختـتص بتفـسري ال أحكاماملحكمة االحتادية العليا بتفسري 

ـي قرارهـا ف هنفس و املعنـى، ۲۸/  ۱۲/  ۲۰۱۱يف  ٢٠١١احتاديـة / /  ۱۱۲قرارهـا املـرقم 

 .٢٣/  ٦/  ٢٠٠٨يف  ٢۰۰۸/  ة/ احتادي ٢٥املـرقـم 

  :ثالثاً  (٩٣)املادة 

ت التعليامو نظمةالقرارات واألأ عن تطبيق القوانني االحتادية والفصل يف القضايا التي تنش

ة االحتادية العليا الصادرة عن السلطة االحتادية وجاء يف القرار التفسريي للمحكم اتجراءاإلو

نه ختتص املحكمة االحتادية العليا بالفصل يف القضايا أ ٢٠٠٩/٣/١يف  ٢٠٠٩احتادية  ١٢قم املر

  قامة دعوى باملوضوع.إن ذلك يتطلب شكلية معينة وهي إعن تطبيق القوانني االحتادية و التي تنشأ

حيث جاء  قليمات يف اإلالصادرة من السلط اتجراءن املحكمة ال تنظر يف الطعون عىل اإلإو

ن اختصاصها ينحرص بنظر الطعون التي إ ٢٠١١/٥/١٦يف  ٢٠١١احتادية  ١٩م قرارها املرق

الصادرة من  اتجراءالصادرة من السلطات االحتادية وليس عىل اإل اتجراءتقدم عىل اإل

 مبعد ٢٠١١/٥/٤يف  ٢٠١١احتادية طعن  ٣٢وكذلك جاء يف قرارها املرقم  ،قليمسلطات اإل

 إقليمعن جملس القضاء يف  ةدستورية القرارات الصادراختصاصها النظر يف عدم رشعية و

و من اهليأة العامة أ داريوالقرارات الصادرة من حمكمة القضاء اإل حكامكردستان العراق او األ

 .قليموالقرارات القضائية يف اإل حكامن املوضوع خيص األإوواضح  ،قليمملجلس الشورى يف اإل

و أ قليمالفصل يف املنازعات التي حتصل فيام بني حكومات اإل / خامسًا: (٩٣دة )املا

 املحافظات 

املنازعة بني  ٢٠١٠/٦/١٤يف  ٢٠١٠احتادية  ٤٢جاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا املرقم 

مام املحكمة االحتادية العليا وال يكفي طلب أقامة دعوى إة وجملس املحافظة يتطلب املحافظ

 لرأي.ا
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 من الطعن  إداريو قرار أي عمل أر النص يف القوانني عىل حتصني ظحي (١٠٠املادة )

قانون تعديل ن ]أ ٢٠٠٩/ احتاديـة /  65ا املـرقم جـاء فـي قـرار املحكمـة االحتاديـة العليـ

 الدستور التي أحكامقانون االدعاء العـام الـخـاص بـالطعن ملصلحة القـانون جـاء منسجام مع 

منعت حتصني أي قرار من الطعن ألنه هيدف إىل محاية النظـام الـعـام وأمـوال الدولة ومل يغلب 

دستورية  ۲۰۰۷/۲/۲يف  ٢٠٠٧/ احتاديـة /  14مصلحة الدولة كام جـاه فـي قراراهـا املـرقم 

رقم الدولة والقطاع االشرتاكي  من قانون انضباط موظفي (١١)مـن املـادة  (رابعاً )نص الفقرة 

املادة  أحكامنذار من الطعن ملخالفتها لتي استثنت عقوبتي لفت النظر واإلا ١٩٩١( لسنة 14)

 .٢٠٠٥من دستور مجهورية العراق لعام  ١٠٠

هيئة ية العليا املستقلة لالنتخابات وواملفوض نسانتعد املفوضية العليا حلقوق اإل :(١٠٢)املادة 

  .النزاهة هيئات مستقلة

ـاء فـي وقـد ج، ٢٠٠٧لسنة  (۱۱)فوضية العليا املستقلة لالنتخابات بـرقم رشع قانون امل 

ن قـرارات املحكمة إ) ۲۰۱۳عـالم / إ/  ةاحتـاديـ/  ۱۱۳العليـا املـرقم  ةقـرار املحكمة االحتاديـ

ن عدم تطبيقها من قبل مفوضية االنتخـابـات يـعـد إو ةللسلطات كاف ةوملزم ةبات العليا حتاديةاال

جيل أصدار جملس الوزراء قراره بتإوبخصوص  ،(العليـا حتاديةاال ةاملحكمـ حكامقـا ألخـر

 ۲۰۱۳/  احتادية/  41بقرارهـا املـرقم  ةنبـار ونينـوى قـررت املحكمـاالنتخابات يف حمافظتي األ

 إجراءن جملس الوزراء هو الذي حيدد موعد أ) ٦/  ١١/  ۲۰۱۳يف  ٢٠١٣/  احتادية/  ۳۰و 

جيـل ألالنتخابات وصـدر قرار الت ةالعليـا املـستقل ةعلـى اقتـراح مـن املفوضي ابـات بنـاءً االنتخ

  .(ةمنيأـافظتي االنبار ونينوى لرضورات فـي حم

يف  ٢٠٠٦/ ت /  ٢٢٨رقم  وجاء يف القرار التفسريي للمحكمة االحتادية العليا

من الدستور  (۱۰۲)فـي املـادة ن االستقالل املقصود إبصدد معنى االستقالل ] ٢٠٠٦/١٠/٩

ن منتسبي اهليئة وكال حسب اختصاصه مستقلون يف أداء مهامهم املنصوص عليها يف قانون إهو 

لتأثري عىل اهليئة ال سلطان عليهم يف أداء هذه املهام لغري القانون وال جيوز ألية جهـة التدخل وا

كذلك جاء يف قرار ، داء هذه املهامأالنواب يف يئة ختضع لرقابة جملس ن اهلأال إأداء اهليئة ملهامها 

بخصوص حتديد جهة  ٢٠١٠/١/١٨يف  ٢٠١٠احتادية  ١٨٨املحكمة االحتادية العليا املرقم 
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راء رشاف جملس الوزإال حيول دون  ن ارتباط اهليئات املستقلة بمجلس النوابإارتباط اهليئات 

و أالوزراء اهليئات املستقلة املرتبطة بمجلس  ماأ ،والً من الدستورأ ٨٠عىل نشاطها طبقًا للامدة 

 ن مرجعيتها ملجلس الوزراء.إتنفيذية ف التي مل حيدد الدستور جهة ارتباطها ومتارس مهامَّ 

االعالم  والً يعد كل من البنك املركزي العراقي وديوان الرقابة املالية وهيئةأ ١٠٣م

وجاء يف القرار التفسريي للمحكمة ، اً إداريوقاف هيئات مستقلة مالياً ودواوين األواالتصاالت و

من الدستور حرصت يف  ١٠٣ ن املادةإ ٢٠٠٦/١٠/٩يف  ٢٠٠٦ت  ٢٢٨يا رقم االحتادية العل

عالم النسبة للرقابة املالية وهيئة اإلب دارياستقالل باجلانب املايل واإل :والً منهاأالفقرة 

من الدستور التي  ١٠٣ورد يف املادة  واالتصاالت وربطهام وظيفيًا بملجس النواب بخالف ما

 ت حق جملس النواب عىل الرقابة دون التدخل يف مهامها.قرَص 

يكون من ، كل ما مل ينص عليه يف االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية :(115)املادة 

ومة املشرتكة بني احلك خرىوالصالحيات األ، إقليمواملحافظات غري املنتظمة يف  قاليمصالحية األ

يف ، إقليمواملحافظات غري املنتظمة يف  قاليمتكون األولوية فيها لقانون األ، قاليماالحتادية واأل

/ احلادية  ١٣جـاء فـي قـرار املحكمـة االحتاديـة العليـا التفسريي رقم حالة اخلالف بينهام و

هورية العراق مج من دستور خرىاملـواد األو (١١٥)ن ] تدقيق املـادة إ ۲۰۰۷/٧/١٦يف  ۲۰۰۷

ني املحليـة ولـكـن ن يتمتع بصفة ترشيعية لسن القـوان جملس املحافظة الأتبني  ٢٠٠٥لعام 

من  (١٢٢)حلكم الفقرة الثالثة من املادة  واملالية الواسعة استناداً  ةدارييمـارس صـالحياته اإل

يع جاء قبل بعدم حـق جملس املحافظة بالترش ٢٠٠٧ن قرارها األول يف أالدستور[ وواضح 

 ١٦صدور قانون املحافظات اجلديد وقد جاء يف القرار التفسريي للمحكمة االحتادية العليا رقم 

ن املحكمة وجدت من استقراء االختصاصات املناطـة أ، ۲۰۰۷/۹/۱۱يف  ٢٠٠٧احتادية /  /

صالحية ناطة إن الدستور عدم وجود ما يشري إىل بالسلطة االحتادية الواردة يف الباب الرابع م

من الدستور نصت  (١١٥)ن املـادة ألو ،التعيني واإلقالة لألجهزة األمنية بالسلطة االحتاديـة

ن كـل مـا لـم يـنص عليه يف االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية يكون من صالحية أبـ)

لألجهزة ن صالحيات التعيني واإلقالة إوبذا فـ .(إقليمواملحافظات غري املنتظمة يف  قاليماأل

  .[إقليمواملحافظات غري املنتظمة ب قاليماألمنية تكون من صالحيات األ
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ان ] مـن  ٢٠٠٩/٢/٤يف  ٢٠٠٩/ احتادية /  6كذلك جاء يف قراراها التفسريي املرقم 

 قاليممـن الدستور نجد أن األولويـة فـي التطبيق تكون لقانون األ (١١٥)اسـتقراء نص املـادة 

واملحافظة غري  قليميف حالة التعارض بينهام ما مل يكن قانون اإل إقليمنتظمة يف املحافظات غري املو

ُمعدالً القانون الذي سيرشعه جملس املحافظة  دوال يع قليمخمالفًا للدستور يف اإل إقليماملنتظمة ب

  .و الغيًا للقانون االحتاديأ

ول جلسة له قانونًا أن تاريخ شهر مألس النواب يف مدة ال تتجاوز ستة يسن جم :(١١٨)املادة 

احلارضين وجاء  عضاءالبسيطة لأل يةغلبباأل قاليمالتنفيذية اخلاصة بتكوين األ اتجراءحيدد اإل

ىل إمشريًا  ٢٠٠٦/٩/٢٨يف  ٢٠٠٦احتادية  ٢١٤رقم  القرار التفسريي للمحكمة االحتادية العليا

 .أخرىحدمها عىل ولوية ألأوال  والً متزامناً أ ١٢٢و ١١٨ء بتنفيذ حكم املادتني وجوب البد

يرادات املحصلة واملحافظات حصة عادلة من اإل قاليمختصص لأل :/ ثالثاً  (١٢١)املادة 

خذ بعني االعتبار مواردها وحاجاهتا ونسبة مسؤولياهتا مع األيام بأعبائها واحتاديًا تكفي للق

 ٢۰۰۷/ احتاديـة /  ١٣تفسريي رقـم جـاء فـي قـرار املحكمـة االحتاديـة العليـا الو ،السكان فيها

ن ختصص حصة عادلة أ] ثالثاً  (١٠٦)واملـادة  ثالثـاً  (۱۲۱)ن املقصود باملـادة أ ٢٠٠٧/٧/١٦يف 

إىل املحافظة وفقا للمعايري املذكورة يف الفقرة الثالثـة مـن املـادة  من الواردات املحصلة احتادياً 

 .[بشفافية تضمن العدالة يف التوزيع من قبل احلكومة االحتادية ويتم ذلك (١٢١)

املالية و ةداريالصالحيات اإل إقليممتنح املحافظات التي مل تنتظم يف  :/ ثانياً  (١٢٢املادة )

وينظم ذلك بقانون وجاء القرار  ةداريشؤوهنا عىل وفق الالمركزية اإل إدارةالواسعة بام يمكنها من 

نه ملجالس أ ٢٠٠٨/٤/٢١يف  ٢٠٠٨احتادية  ١٦ مالتفسريي للمحكمة االحتادية العليا املرق

نفاق الرضائب املحلية إن القوانني اخلاصة بفرض وجباية وحق س إقليماملحافظات غري املنتظمة يف 

ثانيًا /١٢٢ووفقًا ملا جاءت به املادة  ةداريوفق مبدأ الالمركزية اإلعىل شؤوهنا  إدارةبام يمكنها من 

لسنة  ٢١رقم  إقليمثانيًا من قانون املحافظات غري املنتظمة يف  ٧من الدستور ونصت عليه املادة 

٢٠٠٨. 

صالحياهتام وجاء يف نتخاب جملس املحافظة واملحافظ وينظم بقانون ا :/ رابعاً  (١٢٢)املادة 

 دانه يع ٢٠١٢/١٠/٢٢يف  ٢٠١٢دية احتا ٦٧القرار التفسريي للمحكمة االحتادية العليا رقم 
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 ،غري دستوري ٢٠٠٨لسنة  ٣٦رقم  قانون انتخابات جمالس املحافظات خامسًا من١٣نص املادة 

وكام جاء يف القرار  ،رادته النتخابهإىل من تتجه إالناخبني  أصواتىل حتويل إدى أن ذلك وأل

نه تعد اخلطوة أ ٢٠١٣/٨/٢٦يف  ٢٠١٣احتادية  ٣٦م التفسريي للمحكمة االحتادية العليا املرق

د النساء غري املتعلقة بمقاع ٢٠١٢لسنة  ١٢عد جمالس املحافظات رقم وىل من نظام توزيع مقااأل

قد جاء يف قرار و، الناخب النتخابه إرادةىل ذهاب بعض املقاعد ملن مل تتجه إدت أهنا دستورية أل

نه ليس من أ ٢٠٠٩/٩/٧يف  ٢٠٠٩احتادية  ٢٦مة املحكمة االحتادية العليا يف الدعوى املرق

جملس املحافظة  أعضاءدية العليا النظر يف صحة التصويت عىل انتخاب صالحية املحكمة االحتا

يف قرارها املرقم  هذاتوكذلك املعنى  ،نام يرتك ذلك للوالية العامة للقضاءإو التحريف يف املحرض وأ

نائب جملس املحافظة خصوص صحة انتخاب رئيس وب ٢٠٠٩/٥/١٢يف  ٢٠٠٩احتادية  ٢٤

 وحمافظ صالح الدين.

ية جهة غري أية وزارة او أرشاف إو أال خيضع جملس املحافظة لسيطرة  :/ خامساً  (١٢٢املادة )

جـاء فـي القرار التفسريي للمحكمة االحتاديـة العليـا املـرقم ، مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة

الترتبط بوزارة  إقليمان ] املحافظات غري املرتبطة ب ۲۰۰۹/۷/٢٠يف  ٢٠٠٩احتادية / /  ۳۸

ع لرقابـة جملس النواب وتتبع القرارات التي تعتمدها اهليئة املنصوص عليهـا فـي املـادة وختض

وقد ، مـن قـانون املحافظات التي يرأسها رئيس جملس الوزراء وعضوية املحافظني (/ أوال 45)

كمـا جـاء يف قرار املحكمة ، ضافة وزير الدولة لشؤون املحافظات كجهة تنسيقإعدل القانون ب

تتمتع جمالس املحافظات بأنه ] ٢٠٠٩/٩/١٤يف  ٢٠٠٩ييز / احتادية / مت/  ۱۰۳رقم امل

رقم  إقليممـن قـانون املحافظات غيـر املنتظمة يف  (٢٢)بالشخصية املعنويـة املستمدة مـن املـادة 

احتادية /  / 6جـاء يف قرار املحكمة االحتادية املرقم و، [لها رئيس املجلسويمث ٢٠٠٨لسنة  ٢١

/ خامسا من الدستور عززت مبدأ الالمركزية فال خيضع  ١٢٢ن املادة إ]  ٢٠١٢/٣/٥يف  ٢٠١٢

يتعارض ذلك مع  ن الأيـة وزارة علـى أشـراف إو أيطرة شـؤوهنا لـس إدارةجملس املحافظـة فـي 

 .[من الدستور (والً أ / ٨٠)املادة 

ة ا بوصفها هيئة مستقلأعامهلث البعث تواصل اهليئة الوطنية العليا الجتثا :والً أ (135املادة )

مجلس طار القوانني املنظمة لعملها وترتبط بإجهزة التنفيذية يف بالتنسيق مع السلطة القضائية واأل
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/  40وقرارهـا  ٢٠١٤/  احتادية/  41العليـا برقم  حتاديةاال ةالنواب وجاء يف قرار للمحكم

 ةالتمييزي ةلعليا بالنظر يف الطعن بقرار اهليئا حتاديةاال ةالختـتص املحكمـ) ٢٠١٤/  احتادية

 .(ةوبات ةهنا قرارات قطعيأل ةوالعدال ءلةبـالطعون عىل قرارات هيأة املسا ةاملختـصـ

ىل إينام ورد يف هذا الدستور أاد املواد اخلاصة بمجلس االحت أحكاميؤجل العمل ب (١٣٧)املادة 

وىل التي يعقدها بعد  بعد دورته االنتخابية األالثلثني يةأغلبر قرار من جملس النواب بوحني صد

ن أالذي يشرتط  ٢٠١٢احتادية  ٧٢العليا املرقم  وجاء قرار املحكمة االحتادية، نفاذ الدستور

  .يعرض موضوعه عىل كل الفعاليات السياسية واالجتامعية لبلورة مرشوعه قبل صياغته و عرضه

ينام ورد يف هذا أاسة حمل تعبري رئيس اجلمهورية رئحيل تعبري جملس ال :(/ اوالً ١٣٨)املادة 

الحقة لنفاذ هذا  ةة برئيس اجلمهورية بعد دورة واحداخلاص حكامالدستور ويعاد العمل باأل

  .الدستور

 ٢٦/۲۰۱۲/۲يف  ٢٠١٢/ احتـاديـة /  7وكمـا جـاء فـي قـرار املحكمـة االحتاديـة املـرقم 

نتقالية اقتضتها ا أحكام (خامساً )مـن الدسـتور البنـد  ١٣٨الـواردة فـي املـادة  حكامن األإ]

راحل الالحقة وىل ملجلس النواب وانتهت بانتهائها وال يمكن سحبها عىل املمرحلة الدورة األ

 .من الدستور [ (٧٣)خذ رئيس اجلمهورية يامرس صالحياته وفق املادة أوىل ثم للدورة األ

س النواب رئيسًا للدولة ونائبني له يؤلفون جملسًا يسمى ينتخب جمل -أ- :/ثانياً  (١٣٨) املادة

وجاء قرار املحكمة االحتادية العليا املرقم  الثلثني يةأغلبجملس الرئاسة يتم انتخابه بقائمٍة واحدةٍ وب

ًا انتقالية أحكام ١٣٨املادة  أحكامبأنه استنادًا لكون  ٢٠٠٦/٢/٢٢يف  ٢٠٠٦مكتب  ٦٤

الحقة لنفاذ الدستور رئيس اجلمهورية لدورة  أحكامعىل تعليق ها نصت إوا ،ًا خاصةأحكامو

ليه انتخاب جملس الرئاسة فبالتايل تكون واجبة التطبيق يف انتخاب جملس الرئاسة إواهنا رسمت 

 .ثانياً  ٧٠املادة  أحكاموال جيوز تطبيق 

ىل إلقرارات قوانني واتعاد ال ،رابعًا / ب يف حالة عدم موافقة جملس الرئاسة (١٣٨املادة )

وترسل ثانيًة  يةغلبالنظر يف النواحي املعرتض عليها والتصويت عليها باأل عادةإل بجملس النوا

 ٢٧وجاء يف القرار التفسريي للمحكمة االحتادية العليا املرقم ، ىل جملس الرئاسة للموافقة عليهاإ
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جملس الرئاسة عىل  أعضاءن عدم موافقة عضو أو اكثر من أ] ۲۰۰۷/۱/۸يف  ٢٠٠٧احتادية /  /

 عادةذلك القانون أو القرار إىل جملس النواب إل إعادةه جملس النواب يستلزم قانون أو قرار سنّ

من  (/ خامسا / ب ١٣٨)النظر يف النواحي املعرتض عليها وفقا ملا هو منصوص عليه يف املادة 

يف  ٢۰۰٩/ احتادية /  ٧٧قم الدستور [ كام جاء يف قرار املحكمة االحتادية العليا التفسريي املر

/ خامسا  ١٣٨)املادة  أحكامجملس الرئاسة مرشوع القانون استنادًا إىل  إعادة] ان  ٧/۲۰۰۹/۱۲

من الدستور ال يلزم جملس النواب بعدم مناقشة أي فقرة مل تكن حمل االعرتاض اذا مـا  (ب /

ـروع القانون املعـاد مـن مـش أخرىالنظـر فـي نـواحي  إعادةتقتيض  ،وجـد رضورة لذلك

 .من الدستور [ (/ أوال 61)اسـتنادا إىل صالحيته الدستورية املنصوص عليها يف املادة 

املسؤولية امللقاة عىل السلطة التنفيذية يف احلكومة االنتقالية واملنصوص  :/ ثانياً  (١٤٠)املادة 

ىل السلطة إنتقالية متتد وتستمر للمرحلة االالدولة العراقية  إدارةمن قانون  ٥٨عليها يف املادة 

ستفتاء اوتنتهي ب، حصاءاإل، التطبيع)ن تنجز كاملة أاملنتخبة بموجب هذا الدستور عىل التنفيذية 

مواطنيها يف مدة اقصاها احلادي  إرادةا لتحديد يهاملتنازع عل خرىيف كركوك واملناطق األ

ر التفسريي للمحكمة االحتادية العليا وجاء يف القرا، ٢٠٠٧والثالثون من شهر كانون االول سنة 

ن االحصاء املنصوص عليه يف الدستور هو غري إ ٢٠١٠/١٠/١٩يف  ٢٠١٠احتادية ٧٣م املرق

 نحاء العراق واملواطنني كافةأن التعداد يشمل مجيع إوال يكون بدياًل عنه و ،التعداد العام للسكان

و منطقة معينة وكام جاء يف قرار أعينة حصاء يشمل رشحية من اإلأسنوات يف حني  ١٠كل  ىروجُي 

ختتص املحكمة ال نه ]أب ۱۲/  ۳/  ۲۰۱۳يف  ٢٠١٣/ احتادية /  ١٠املحكمة االحتادية العليا 

ذا كانت حمافظة نينوى مشمولة هبا[ إا ن املناطق املتنازع عليها ومأعطاء الرأي بشإاالحتادية العليا ب

وهو ، الدستور جرت عىل تسميتها املناطق املتنازع عليها مع متاشياً ن املحكمة االحتادية العليا إو

، نه خيالف املبادئ العامة للدساتري الوطنيةإال إ، ن كان مصطلحا دستورياإنه ونظر أل حملر  سريٌ 

ات يف ن ترسيخ هذه املصطلحإو ،وهو مصطلح دويل لتوصيف تنازع الدول عىل مناطق بعينها

 .رياً خط مراً أعقل ووجدان العراقيني يعد 

ه تكون ممثلة أعضائيشكل جملس النواب يف بداية عمله جلنة من  :/ أوالً  (١٤٢)املادة 

خالل مدة ال ، مهمتها تقديم تقرير إىل جملس النواب، للمكونات الرئيسة يف املجتمع العراقي
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، يتضمن توصية بالتعديالت الرضورية التي يمكن إجراؤها عىل الدستور، تتجاوز أربعة أشهر

تعرض التعديالت املقرتحة من قبل اللجنة دفعة واحدة  :ثانيا .اللجنة بعد البت يف مقرتحاهتا وحتل

 (۱)املجلس  أعضاءاملطلقة لعدد  يةغلبوتعد مقرة بموافقة األ، عىل جملس النواب للتصويت عليها

ه املادة عىل من هذ (ثانيا)تطرح املواد املعدلة من قبل جملس النواب وفقا ملا ورد يف البند  :ثالثا

خالل مدة ال تزيد عىل شهرين من تأريخ إقرار التعديل يف جملس ، الشعب لالستفتاء عليها

 .النواب

 مـن مبـدأ جـاءت اسـتثناءً  (كوتا النسـاء)ان  ۲۰۲۰/۱/۲۷يف  ٢٠١٩/ احتادية /  ۱۲۰

ستثناء ال يتوسع ن االأالدستور وان القاعدة القانونية  من (14)املساواة املنصوص عليه يف املادة 

مـن  (/ رابعـاً  49)ن االستثناء الـوارد فـي املـادة إ يقاس عليـه ويقدر بقـدره كمـا فيـه وال

يف ضوءه يعني تنحية رجل فاز  ٢٠١٨لسنة  (١٢)الذي صيغ نظام توزيع املقاعد رقم الدستور 

مل تفز  حمله ةحالل امـرأإاب ويف املقعد املخصص للمحافظة وه يف عضوية جملس النوأصواتب

ن إكام  ،حمله احالهلإاملرأة التي يراد  أصواتبأكثر من  لرج ااحلاصلة عليها وفاز هب صواتباأل

من الدستور  (/ رابعاً  49)دنـي مـن النساء يف املحافظـة الـذي هدفتـه املـادة حتقق نسبة احلد األ

الناخبني  أصواتن يضحى بأوز منه كام تقدم ال جت (14)املادة  أحكاموالتـي جـاءت استثناء مـن 

ن حتل حمله بموجب أمـا حصلت عليه املراة التي تريد م وبأعداد تفـوق أصواهتالذين أعطـوا 

ن اهمـا املـادت كفلتنيالناخب ومع حرية التعبري اللت إرادةن ذلك يتعارض مع أل (كوتا النساء)

 له من الدستور.مـن الدستور وبـذلك يكون الطعن ال سند  (والأ/  ۳۸)و  (۲۰)

املحكمـة االحتاديـة العليـا  أعضاءن ترشيح رئيس وإ .۲۰۱٩/٥/٢١ | ٢٠١٩/ احتادية /  ۳۸

اعتبارًا من صدور دستور مجهوريـة الـعـراق  عىلأصـبح خارج اختصاص جملس القضاء األ

ن السلطة من قانون املحكمة االحتادية العليا الصادر م (3)كمـا أن املـادة  ،٢٠٠٥ونفـاذه عـام 

والعدالة ، تتعلـق بشـأن مـن شؤون العدالة ٢٠٠٥لسنة  (٣٠)الوطنية باألمر الترشيعي رقم 

ن إلـذا فـ، ن يتخذ من الوسائل القانونيـة مـا يرسخها وحيميهاأهاجس كل مواطن ومن حقه 

 للمدعي مصلحة يف دعواه.
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دستور وفق املادتني أصدرت املحكمة االحتادية العليا تفسريًا بخصوص آليات تعديل ال

 ( منه.142( و)126)

( 142( و)126تلقت طلبًا بخصوص استقراء املادتني )"وذكر بيان صادر عن املحكمة أهنا 

 ."وأصدرت قرارا باتًا بشأهنام وباالتفاق، من الدستور اللتني تتحدثان عن آليات تعديله

( من الدستور 142ادة )املحكمة وبعد التدقيق واملداولة وجدت أن امل"وتابع البيان أن 

رشعت لظروف تستدعي تأمني مصلحة مكونات الشعب الرئيسة يف املجتمع العراقي وذلك من 

 ."واخلطوات املرسومة فيها اتجراءخالل تعديل نصوص الدستور وفق اإل

الواردة يف املادة  اتجراءختتلف يف بعض مفاصلها عن اإل اتجراءتلك اإل"وأشار إىل أن 

 ."( من اجل حتقيقها142تور مراعاة العتبارات رشعت املادة )( من الدس126)

( من الدستور نصت عىل استثناء ما ورد 142الفقرة اخلامسة من املادة )"ولفت البيان إىل أن 

( املتعلقة بتعديل الدستور إىل حني االنتهاء من البت يف 126املادة ) أحكاميف هذه املادة من 

 ."(142املادة )التعديالت املنصوص عليها يف 

( يشكل رشطًا ما مل 142االستثناء الذي أوردته الفقرة اخلامسة من املادة )"وأورد البيان أن 

( من الدستور وأن احلكم الدستوري يلزم مراعاة ذلك 126املادة ) أحكاميتحقق فال يمكن تطبيق 

 ."الرشط

ح بتعديل مادة أو اكثر من ( من الدستور عند تقديم مقرت126تطبيق املادة )"وجيد القرار أن 

مواد الدستور ال يكون إال بعد البت يف التعديالت التي أوصت هبا اللجنة املنصوص عليها يف 

 ."املرسومة هبذه املادة اتجراءوفق اإلعىل ( من الدستور 142الفقرة )أوالً( من املادة )

جملس  أعضاء 1/5مس و خلأ، لرئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني :والً أ/  126املادة 

 اقرتاح تعديل الدستور. ، النواب

واحلقوق واحلريات الواردة ، ية الواردة يف الباب االولساسال جيوز تعديل املبادئ األ -ثانيا: 

 أعضاءعىل موافقة ثلثي  وبناءً ، اال بعد دورتني انتخابيتني متعاقبتني، يف الباب الثاين من الدستور
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ومصادقة رئيس اجلمهورية خالل سبعة ، قة الشعب باالستفتاء العامومواف، جملس النواب عليه

 ايام. 

ال إ، من هذه املادة ”ثانيا“غري املنصوص عليها يف البند  خرىال جيوز تعديل املواد األ -ثالثا: 

ومصادقة رئيس ، وموافقة الشعب باالستفتاء العام، جملس النواب عليه أعضاءبعد موافقة ثلثي 

 ل سبعة ايام. اجلمهورية خال

ن ينتقص من صالحيات أنه أمن ش، اي تعديل عىل مواد الدستور إجراءال جيوز  -رابعا: 

ال بموافقة إ، التي ال تكون داخلة ضمن االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية قاليماأل

 سكانه باستفتاء عام.  يةأغلبوموافقة ، املعني قليمالسلطة الترشيعية يف اإل

يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس اجلمهورية بعد انتهاء املدة املنصوص  -أ -خامسا: 

 يف حالة عدم تصديقه. ، من هذه املادة ”ثالثا”و ”ثانيا“عليها يف البند 

 من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية.، يعد التعديل نافذا -ب 

  :لدستوريةالتعديالت ا إجراءاملواد الدستورية التي تتيح ملجلس النواب 

مـن الدستور  (١٢٦)وردت املادة  (١٤٢)و  (١٢٦)حتكم التعديالت الدستورية مادتان 

 (اخلتامية حكاماأل)اخلتامية واالنتقالية ويف الفصل االول منه  حكامضـمن الباب السـادس األ

  - :حيث نصت عىل ماييل

، جملس النواب أعضاء (٥/١)اوخلمـس ، لرئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني - :اوال

 اقرتاح تعديل الدستور.

واحلقـوق واحلريات ، ية الواردة يف الباب االولساسالجيـوز تـعـديل املبادئ األ - :ثانيا 

عىل موافقة  وبناءً ، ال بعـد دورتني انتخابيتني متعاقبتنيإ، الواردة يف البـاب الـثـاين مـن الدستور

صادقة رئيس اجلمهورية فقة الشعب باالستفتاء العام وموموا، جملس النواب عليه أعضاءثلثي 

 .يامأخالل سبعة 
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ال بعد إ، غري املنصوص عليها يف البند ثانيًا من هذه املادة خرىالجيوز تعديل املواد األ - :ثالثاً  

صادقة رئيس وم، وموافقـة الشـعب باالستفتاء العام، جملـس النـواب عليـه أعضاءموافقة ثلثي 

 .يامأخالل سبعة  اجلمهورية

ن ينتقص من صالحيات أمن شأنه ، اي تعديل عىل مواد الدستور إجراءالجيوز  - :رابعاً  

ال بموافقة إاصات احلرصية للسلطات االحتادية التي ال تكون داخلة ضمن االختص قاليماأل

 .سكانه باستفتاء عام يةأغلبوموافقة ، املعني قليمالسلطة الترشيعية يف اإل

يعـد التعديل مصـادقًا عليـه مـن قـبـل رئيس اجلمهورية بعد انتهاء املدة  - :أ /خامسًا  

 .وثالثا ومن هذه املادة يف حالة عدم تصديقه املنصوص عليها يف البند ثانياً 

  .عد التعديل نافذًا من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسميةي - :ب      

ونصها  (االنتقالية حكاماأل)الفصل الثاين  الـواردة ضمنمن الدستور  (١٤٢)وكذلك املادة 

 :ماييل

ه تكـون ممثلة للمكونات أعضائيشكل جملس النواب يف بداية عملـه جلنـة مـن  - :والً أ 

ربعة أل مدة ال تتجـاوز ىل جملس النواب خالإتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير الرئيسة يف املج

تي يمكـن اجراؤها عىل الدستور وحتل اللجنة بعد يتضمن توصية بالتعديالت الرضورية ال، شهرأ

 .يف مقرتحاهتا البّت 

تعرض التعديالت املقرتحة من قبل اللجنة دفعة واحدة عىل جملس النـواب  - :ثانيـاً  

 .املجلس أعضاءاملطلقـة لـعـدد  يةغلبوتعـد مقـرة بموافقة األ، للتصويت عليهـا

من هذه املادة  (ثانيا)جملس النواب وفقًا ملا ورد يف البند تطرح املواد املعدلة من قبل  - :ثالثاً  

عىل الشعب لالستفتاء عليها خالل مدة التزيد عىل شهرين من تاريخ اقرار التعديل يف جملس 

 النواب.

ثلثا  واذا مل يرفضه، املصوتني يةأغلببموافقة ، يكون االستفتاء عىل املواد املعدلة ناجحاً  :رابعاً 

 .كثرأو أث حمافظات املصوتني يف ثال
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ىل إ، املتعلقة بتعديل الدستور (١٢٦)املادة  أحكامماورد يف هذه املادة من  ىيستثن :خامساً  

 .حني االنتهاء من البت يف التعديالت املنصوص عليها يف املادة

 :من الدستور (١٤٢)و  (١٢٦)املادتني  أحكاممناقشة  

منحت رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني  ن هذه املادةأنالحظ  :(١٢٦)املادة  :والً أ 

جملس النواب اقرتاح تعديل الدستور  أعضاء (٥/١)اقرتاح تعديل الدستور كام منحت مخس 

 .أيضاً 

ول واحلقوق دة يف الباب األية الوارساسقـيـدت هـذه املادة تعديل املبادئ األ :ثانيـاً  

 ال بعد دورتني انتخابيتني متعاقبتني.إردة يف الباب الثاين من الدستور واحلريات الوا

جملس النواب عىل التعديالت كذلك موافقة  أعضاءاشرتطت هذه املادة موافقة ثلثي  - :ثالثاً  

 يام.أة عالشعب باالستفتاء العام ومصادقة رئيس اجلمهورية خالل سب

 أعضاءبعد موافقة ثلثي  الإذكورة يف البابني االول والثاين الجيوز تعديل املواد غري امل - :رابعاً  

صادقة رئيس اجلمهورية خالل سبعة جملس النواب عليـه وموافقة الشعب باالستفتاء العام وم

 يام.أ

ال بموافقة السلطة إ قاليمي تعديالت تنتقص من صالحيات األأ إجراءالجيوز  - :خامساً  

 سكانه باستفتاء عام. يةأغلبوموافقة  قليمالترشيعية يف اإل

  :مالحظة 

حيـق للمكلفني  (٢٠١٤-٢۰۱۰، ۲۰۱۰-٢٠٠٦)اآلن وبعـد مـرور الـدورتني املتعاقبتني  

جملس  أعضاءو مخس أهوريـة وجملـس الـوزراء جمتمعني رئيس اجلم)قرتاح تعديل الدستور ابـ

دون استثناء عدا مايتعلق منها بصالحيات وهي تشمل املواد مجيعاً  (النواب اقرتاح تعديل الدستور

  .يمقالاأل
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 جراءفـقـد مضـى الـزمـن الـذي حـدده الدستور إل - :(١٤٢)مـا املـادة أ - :ثانيـاً 

شهر من بداية عمل جملس النواب أربعة أه املادة وهي خالل مدة التتجاوز وفق هذعىل التعديالت 

 ومع ذلك. ٢٠٠٦يف 

لـس النواب وليس ىل جمإن هذه املادة تعهـد أ (١٢٦)فالـفـارق بني هذه املادة واملادة   -1

التعديالت الدستورية او بخمـس عـدد  إجراءاىل رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني 

ه تكون ممثلة باملكونات الرئيسة يف أعضائجملـس النـواب وذلك بتشكيل جلنـة مـن  أعضاء

لرضورية بالتعديالت ا ىل جملـس النـواب يتضمن توصيةإراقي مهمتها تقديم تقرير املجتمع الع

وهذا القيـد غري وارد ، جراؤهـا عىل الدستور وحتل اللجنة بعـد البـت يف مقرتحاهتاإالتي يمكن 

 .(١٢٦)يف املادة 

تعـرض التعديالت املقرتحـة دفعة واحدة عىل جملس النواب للتصـويت عليها وتعد  -2

 جراءلـس النـواب إلن موافقة جمأاملجلس يف حني  أعضاءاملطلقة لعدد  يةغلبفقة األامقرة بمو

املطلقة  يةغلبالثلثني وليس األ يةأغلبتستوجب تصـويت  (١٢٦)املادة  أحكامالتعديالت وفـق 

من الدستور كام حددت هذه املادة مدة شهرين  (١٤٢)الفقرة ثانيا من املادة  أحكامكام وردت يف 

ن إو ،التزيد عىل شهرين يها خالل مدةلطرح املواد املعدلة من قبل جملس النواب لالستفتاء عل

املصـوتني واذا لـم يرفضـه ثلثا املصـوتني يف ثالث  يةأغلباالستفتاء يكـون ناحجـًا بموافقة 

من  (١٢٦)املادة  أحكاموهذا القيد الذي وضع يف هذه املادة غري موجود يف  ،حمافظات او اكثر

 .الدستور

 (١٤٢)بالفقرة خامسًا من املادة  ي املادتني وردتأشكال يف تطبيق إخرية هناك أنقطة  -3

( املتعلقة بتعديل الدستور 126)املادة  أحكامماورد يف هذه املادة من  يمن الدستور ونصها يستثن

  .ىل حني االنتهاء من البت يف التعديالت املنصوص عليها يف هذه املادةإ

 :امتة اخل

منذ ، ثالثة عرش عاما 13استمرت  التعديالت الدستورية يف قضية خالفية جراءن االوان إلآ   

ن إ، ىل الوقت احلارضإ 2004اذار / /8لة االنتقالية يف الدولة العراقية للمرح إدارةصدور قانون 
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قضاء ) داريالتفسريات الدستورية وما صدر عن القضاء اإلارات املحكمة االحتادية العليا وقر

لس الوزراء وجملس النواب كذلك التطبيقات الدستورية لرئيس اجلمهورية وجمو (املوظفني

 إقليم -احلكومة االحتادية )زمة املستحكمة بينهام كردستان واأل إقليمالتطبيقات اجلارية يف 

سواء  إقليميف تطبيقات املحافظات غري املنتظمة يف  ةداريفرزته جتربة الالمركزية اإلأوما  (كردستان

يف  و قانون املحافظات غري املنتظمةأ 2004لسنة  7يعي املؤسس هلا رقم مر الترشما تعلق منها باأل

–كذلك تطبيقات الالمركزية  2013لسنة  19املعدل بالقانون رقم  2004لسنة  21رقم  إقليم

ة األخريالتي مثلتها اهليئات املستقلة مستفيدين من التطورات  (املصلحية)املرفقية  – ةدارياإل

تاء رغم عدم دستورية الطلب فرصة جيدة للتوافق رصاره عىل االستفإكردستان و إقليمملطالبات 

 قل للقوى الرافضةألايف الدستور عىل  142املادة  حكامعىل التعديالت الدستورية طبقا أل

 142من املادة  وهذا كله مقرتن لتجاوز الفقرة رابعاً  ،النفصال عن العراقبا قليمإلاتوجهات ل

ثا املصوتني يف ذا مل يرفضه ثلإاملصوتني و يةأغلبوافقة يكون االستفتاء عىل املواد املعدلة ناجحا بم)

 كثر(.أو أثالث حمافظات 

 املصادر:

 .2005دستور مجهورية العراق لعام  -

-أ 2018الطبعة األوىل  – (ولاجلزء األ)حمارض االجتامعات جلنة كتابة الدستور العراقي  -

 .شارع املتنبي –بغداد  –العرصي للطباعة الفنية  – (جملدات4)ب الصفحات الالحقة 

 2018سقاط حكومة عادل عبد املهدي إاالحتجاجات الشعبية و اللطيف:دكتور وائل عبد  -

الطبعة  - والنرش(طباعة لالبرصة ل )مؤسسةاجلزء السادس  (165 – 142صفحة ) 2022 –

 .2021الثانية 

 .(أجزاء3)أصول العمل النيايب  -

 .(جزء15قرارات املحكمة االحتادية العليا ) -

 .2020-2005مبادئ قرارات املحكمة االحتادية العليا من -

 .2018لبنان  _بريوت –وىل الطبعة األ –املحكمة االحتادية بني دستورين  -
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حتادية القرارات الصادرة عن املحكمة االو حكامالقانونية الواردة يف األاملبادئ الدستورية و -

بريوت  –وىل شارع املتنبي الطبعة األ –القانوين بغداد  البيت 2020ىل إ 2005العليا للسنوات من 

2020. 

  .2020اىل  2005قرارات و أحكاماملحكمة االحتادية العليا  -

الدكتور  –دستور مجهورية العراق  –رئاسة الوزراء وزارة الدولة لشؤون جملس النواب  -

 .الطبعة األوىل –حامد اجلبوري مدير عام شؤون جملس النواب 

جملس احلكم يف  أعضاءاملوقع عليه من قبل  –الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية  إدارةون قان-

 .2004اذار //8
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(1) 

 ملحات من التاريخ الدستوري يف العراق

الدكتور سعد العلوش ستاذاأل

* 

 براهيم بحر العلوم رعاه اهلل إالدكتور  عزيزي

 حتيايت ومتنيايت

لعمل اللجنة  اً وختليد، -رمحه اهلل-سطرهتا وفاًء لذكرى السيد الراحل اجلليل هذه الصفحات 

قوى فيه عىل أنا يف وضع صحي ال أه اهلل يف صيانة مرشوع الدستور فاملستقلة التي رأسها رمح

ىل إوه مني يف رسالتكم يتطلب القدوم ن ما طلبتمأسيادتكم د البيان لوأو ،الكتابة عىل الورق

دستورية والقضاء العايل والرجوع القضائية الصادرة من املحكمة ال حكامقيب عن األالعراق والتن

لكي تتحقق الدراسة املقارنة املطلوبة بني هذا ، م(2005ىل حمارض جلسات جملس النواب )إ

 الدستور وبني مرشوع دستور اللجنة املستقلة.

هذه الصفحات هو القدر بعثه إليكم يف أي ولكن ما ال يدرك كله ال يرتك جله فهذا الذ

 .وتقبلوا مني فائق االحرتام املستطاع.

 سعد العلوش

 عامن

  

                                                           
 لمني للدراسات العليامعهد الع –أستاذ القانون الدستوري  *
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 ملحات من التاريخ الدستوري يف العراق

 جورج بريدو: ستاذيقول الفقيه الفرنيس األ

صدار األوامر وتوجيه إيف ، ))نحن نعلم علم اليقني من حيكم ولكنا نجهل من له احلق

 النواهي((.

قامته يف لندن ليحرب إالسيد )حممد بحر العلوم( من دار يان انطلق املرحوم وعىل ضوء هذا الب

ن يستوي عىل هذا أحلق يف احلكم ومن ال حيق لُه من هناك دراسته الدستورية يف حتديد من له ا

مرشوع الدراسات  ىل ندوةإ، م(1995 -متوز 29وهكذا كانت كتاباته التي قدمها يف )، الصعيد

امها املعهد العراقي يف واشنطن بمشاركة معهد الدراسات الرشقية يف جامعة قأالدستورية التي 

ضمت املالمح التي ، (وراق سياسية عراقيةأ) نسخة من كتابه -رمحه اهلل–هداين أوقد ، لندن

 فرادالتي يتقيد هبا احلكام واأل حكامرسمت تصوراته الدستورية العامة لدستور العراق املقبل واأل

وجه نشاطهم العامة واخلاصة يف ظل الفكرة التي تبني املذهب السيايس وهم يبارشون أ

 بعبارة )دولة الوطن واملواطن(. -رمحه اهلل–مجله أعي واالقتصادي واهلدف فيها فيام واالجتام

وعندما هوى النظام السيايس يف العراق وعاد سامحته إليه انتابُه الشعور ذاتُه الذي كان قد 

واقعة عىل كاهله يف فشعر هذه املرة بعظيم املسؤولية ال، كان مقياًم يف اخلارج راودُه من قبل عندما

تحدد فيه من لُه احلق يف احلكم ىل بناء دستور تقام فيه دولة الوطن واملواطن ويإوجوب الدعوة 

 صدار األوامر وتوجيه النواهي وما هي حقوق املواطنني وواجباهتم الرشعية.إو

ني والقضاة والسياسيني واملثقفني يصدقائه القانونأكريم ثلة من ل هذا دعا الراحل الألج

حدهم واقرتح عليهم بذل اجلهود لبناء مرشوع دستور للبالد أوكنت  ،والعاملني يف الشأن العام

ه من فيض مبادئ احلرية واملساواة واألديان الساموية خصوصًا مبادئ الرشيعة أحكاميستقي 

 ية الغراء.سالماإل

طار جلنة إء اجتامعات رتيبة يف دار سامحته بــ بغداد توىل هو رئاستها يف الوقد عقد هؤ

دستورية مستقلة عن اللجنة احلكومية التي تألفت لوضع مرشوع دستور جديد للعراق يف ظل 

 الدولة. إدارةقانون 
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وانتهت ، م(2005 –ا يف دار السيد الراحل يف شهر )ايار أعامهلب وقد رشعت اللجنة املستقلة

ملرشوع  فاً يا بناء مرشوع دستور جديد قدم ردأعامهلوكانت ثمرة ، م(2005 –منها يف شهر )آب 

 و تبني عليه.أو تستقي منه أاحلكومية لتستأنس به الدستور الذي وضعتُه اللجنة 

ولسنا نحن هنا بصدد دراسة دستورية مستفيضة ملرشوع دستور اللجنة املستقلة ومقارنته 

اريخ الدستوري الذي وضعته اللجنة احلكومية ولكن وقائع الت، م(2005) بدستور العراق لعام

ضواء عىل هذا املرشوع الدستوري والتذكري باملهم من تضاعيفه كي ال تضيع ألقاء إعندنا متيل علينا 

 جل هذا وبناًء عليه نورد اآليت:أل، يف زوايا النسيان

تكون ملرشوع الدستور ديباجة تستقى  نأاللجنة املستقلة عىل  أعضاءمجاع إانعقد  -أوالً:

ن يتصدرها الكالم أي العظيم وسالمية والدين اإلنسانروحها من مبادئ احلرية واملساواة اإل

وحماربة العبودية الذي قال  نسانيف متجيد حرية اإل -عيل بن ايب طالب ع–اخلالد ألمري املؤمنني 

 «. ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل حرا» -:فيه

نحن شعب العراق الذي آىل عىل نفسه أال يكون عبد غريه وقد » ةا جاء صدر الديباجوهكذ

 «.خلقُه اهلل حرا

ن الشعب مصدر السلطة ورشعيتها أية ساسواتساقًا مع هذا املنطلق قررت املبادئ األ -ثانيًا:

 ن السيادة تعود لُه وحده يامرسها عن طريق ممثلية أو عن طريق االستفتاء.أو

م تدرج يف سلّ  -سمو الدستور-ية ملرشوع الدستور عىل مبدأ ساسوأكدت املبادئ األ -ثالثًا:

نص عىل دستورية القوانني الصادرة يف  أيضاً وباملثل ، ه للكافةأحكامالقواعد القانونية والزامية 

 ه.حكامأل ظله وعدم دستوريتها إذا صدرت خمالفةً 

دين  سالمن اإلإوع الدستور ورد النص عىل عىل مرشساقًا مع الفكرة املهيمنة تّ او -رابعًا:

ديان ع لذوي األومع كفالة املرشية املصدر الرئيس للترشيع سالمالدولة ومبادئ الرشيعة اإل

قرار للقوميات املتعددة بحقوقهم ائعهم الدينية وطقوسهم وكذلك اإلالعمل بمقتىض رش خرىاأل

 املرشوعة ضمن الدولة العراقية.

قرر مرشوع  نسانمع صدر الديباجة الذي نص عىل مبدأ حرية اإلوانسجامًا  -خامسًا:

يعًا يتمتعون بحاميته هنم مجأو، مام القانونأق والواجبات ن العراقيني متساوون يف احلقوأالدستور 
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ن احلريات العامة واخلاصة مضمونة للجميع ال سيام حرية الفكر والرأي أو، و تفريقأدون متييز 

 والتعبري عنه.

م( 2005وقد تشابه مرشوع دستور اللجنة املستقلة ودستور مجهورية العراق لعام ) -سادسًا:

وبوجه ، ية السيام تلك املتعلقة باجلنسية العراقية التي يستحقها كل عراقيساسيف مسألة احلقوق األ

ن أمرشوع دستور اللجنة املستقلة من من ، (11خاص ما نصت عليه الفقرة )ب من املادة 

 ،و مذهبيةأو دينية أو عنرصية أألسباب سياسية لذين أسقطت عنهم اجلنسية العراقية العراقيني ا

حدهم من هذا احلق إال أوال حيرم ، ن تعاد إليهم جنسيتهم إذا طلبوا ذلكأ وكذلك َخَلفهم جيب

 إذا رغب بخالف ذلك.

ن أو -أخرى أال تزر وازرة وزرَ -دأ اخلالد يف املب كذلك تشابه الدستوران يف موضوع -سابعًا:

وال جتوز العقوبة إال عىل الفعل الذي يعده ، ن ال جريمة وال عقوبة إال بنصأالعقوبة شخصية و

 القانون وقت اقرتافُه جريمة.

ن أفقرر ، كبرية ملبدأ محاية املال العام أمهيةوىل مرشوع دستور اللجنة املستقلة أكذلك  -ثامنًا:

كان املركز الذي  ًي أكانت صفتُه و بها عىل كل شخص أًي فأوج باملواطنة مرتبطٌ  مٌر أمحاية هذا املال 

غراض النفع اصة من حيث أال جيوز نزعها إال ألقرر مبدأ صيانة امللكية اخل أيضاً وباملقابل ، يشغله

وفق تعويض عادل رسيع وأال جيوز مصادرهتا إال بقرار صادر من القضاء املختص هبذه عىل العام 

 االقضية.

 االحتاديةسلطات الدولة 

ن نظام احلكم يف إدستور اللجنة املستقلة بوضوح عن ية ملرشوع ساسافصحت املبادئ األ

من احلقائق اجلغرافية والتارخيية وليس  أساسالعراق مجهوري ديمقراطي برملاين احتادي يقوم عىل 

صدر بح الشعب مو القومية. وتأسيسًا عىل هذا يصأو املذهب أو العنرص أمن العرق  أساسعىل 

 طريق االستفتاء.عن و أالتي يامرسها عن طريق ممثليه ليه وحده تعود السيادة إالسلطة ورشعيتها و

سلطات قائمة عىل مبدأ  لطات يف اجلمهورية العراقية ثالثوبناًء عىل هذا املبدأ تصبح الس

وهذا ما  الفصل بني السلطات وتتحدد يف السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية

 -اتفق عليه الدستوران مع اختالف يف التفاصيل:
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ن رئيس اجلمهورية ينتخبه الشعب إاللجنة املستقلة هو  ن الذي انفرد به دستورإ -اوالً:

بينام ينتخب جملس النواب يف ، ي عىل وفق قانون يوضع هلذا الغرضباالقرتاع العام املبارش الرّس 

 ه.أعضائعدد  يةأغلببني املرشحني لديه برئيس اجلمهورية من ، م(2005دستور )

ما حكومة االحتاد فقد جعل دستور اللجنة املستقلة تكوينها من جملس الوزراء الذي جيري أ

كرب بتأليف الوزارة يف الربملانية األ ةتكليف رئيس اجلمهورية مرشح الكتلاختيار رئيسه عن طريق 

 سبوعني من أول اجتامع للجمعية الوطنية.أغضون 

ىل صعيد العالقة بني السلطات منح دستور اللجنة املستقلة للجمعية الوطنية احلق بسحب وع

ند وع، هاأعضائ يةأغلبو منفردين بموافقة ألوزراء ونوابه والوزراء جمتمعني الثقة من رئيس ا

 ريةمور اجلاا لترصيف األأعامهلو استقالتها تستمر هذه يف مزاولة أالتصويت بعدم الثقة بالوزارة 

 ملدة ال تزيد عىل ثالثني يومًا حتى يتم تأليف وزارة جديدة.

ي سبب كان فيتوىل رئيس اجلمعية الوطنية مهام حالة خلو منصب رئيس اجلمهورية أل ما يفأ

ن أعية الوطنية التي هلا ىل اجلمإلرئيس اجلمهورية تقديم استقالته ن إكام  ،رئيس اجلمهورية مؤقتاً 

 ملطلقة.ا يةغلبمرها باألأتبت يف 

 السلطة الترشيعية: -ثانيًا:

  وفق دستور اللجنة املستقلة من:تتألف السلطة الترشيعية يف اجلمهورية العراقية عىل

 . اجلمعية الوطنية االحتادية.1

 .قاليم. جمالس األ2

يمثلون الشعب العراقي  أعضاءوبخصوص اجلمعية الوطنية االحتادية فإهنا تتألف من  -

لف نسمة يتم انتخاهبم بطريق االقرتاع الرسي املبارش طبقًا أب واحد لكل مئة بنسبة نائ، بأرسه

ول اجتامع هلا وتنتهي بنهاية أربع سنوات تقويمية تبدأ من أقانون االنتخاب وتكون مدة عملها ل

 السنة الرابعة.

فيذية أما يف جمال عالقتها بالسلطة التن، الحتاديةاجلمعية الوطنية بترشيع القوانني وختتص ا

وباملقابل جيري حل اجلمعية ،  يف الدستورالوزارات عىل الوجه املبنّي  أعاملفتامرس حق الرقابة عىل 
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ىل انتخاب مجعية وطنية جديدة إصدر بطلب من جملس الوزراء ويصار الوطنية بمرسوم مجهوري ي

اجلمعية الوطنية  أعضاءما استقالة أ ،ل مدة ال تزيد عىل الستني يوماً طبقًا لقانون االنتخاب خال

 فتختص به اجلمعية الوطنية ذاهتا.

تفاقًا مع طبيعة النظام االحتادي ناط مرشوع دستور اللجنة املستقلة ا: قليمجملس اإل -

ية ساسطبقًا للطريقة املبينة يف قوانينها األ قاليممن ممثلني خيتارهم مواطنو األ قاليمتكوين جملس األ

رصف النظر عن ب إقليمعن كل  أعضاءمن املمثلني يكون عرشة  فيه بعدد متساوٍ  قاليمومتثل األ

( من مرشوع الدستور اخلاصة بمجلس 98-86 يف املواد )عدد سكانه عىل وفق التفصيل املبنّي 

 وهو ما ينسجم يف رأينا مع طبيعة النظام االحتادي.، قاليماأل

ن أالدستورية املقارنة عىل  النظم وقد حرص دستور اللجنة املستقلة عىل وفق املستقر عليه يف

ىل اجلمعية الوطنية إيم مرشوع قانون املوازنة العامة يكون اقرتاح مرشوعات القوانني املالية وتقد

ه االكثر متاسًا باألمور التنفيذية واألوثق عالقة مع وصفًا عىل جملس الوزراء وحده مقصور

ذلك من االختصاصات التي متارسها ما فيام عدا أ ،والعمليةبالشؤون املالية  خرىاأل طرافاأل

 أعضاءمن  (عضواً  25و بــ )أقرتاح فيها منوطا بمجلس الوزراء حكومة االحتاد فيكون تقديم اال

 .قاليمو جملس األأاجلمعية الوطنية 

بتنفيذ  قليملزام حكومة اإلإ أمهية( من مرشوع دستور اللجنة املستقلة 46وجسدت املادة )

ي ال تدخل يف اختصاصها كتلك املتعلقة بالشؤون اخلارجية والتمثيل القوانني االحتادية الت

نشاء القوات إ يف ذلك من الوطني باماسة بشأهنا ووضع وتنفيذ سياسة األالدبلومايس ورسم السي

من حدود العراق وغريها من االختصاصات االحتادية أتها لتأمني ومحاية وضامن دامإاملسلحة و

يف تنفيذ  أخطاءفإذا ما كشفت حكومة االحتاد عن  ،من مرشوع الدستور( 45ها املادة )التي بينت

مام أفيجري الطعن فيها ، ومل جيِر تصحيحها رغم الطلب بذلك قليمالقوانني االحتادية يف اإل

فأن حلكومة  خطاءبتصحيح األ قليملزام اإلإذا قررت املحكمة إف، املحكمة االحتادية الدستورية

 بقرار املحكمة عن طريق التنفيذ اجلربي. قليمالرضورية إللزام اإل اتجراءاالحتاد اختاذ اإل

 وهذا ينسجم برأينا مع طبيعة النظام االحتادي وبخالفه يفقد النظام االحتادي الفيدرايل معناه.
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 السلطة القضائية: ثالثًا:

نه يراد املبادئ العامة التي حتكم القضاء من حيث كوإحرص دستور اللجنة املستقلة عىل 

ن القضاة يتمتعون باحلرية الكاملة يف اختاذ قراراهتم عىل أو، مستقاًل السلطان عليه لغري القانون

 ن حق التقايض مكفول للجميع.إو ،ية واالجتامعيةنسانوفق مبادئ العدالة بروحها اإل

ختص  أحكامولعل املهم الذي يقتيض بيانه عىل هذا الصعيد هو ما وضعه هذا الدستور من 

ام االحتادي مما يستلزمه النظ، حمكمة احتادية عليا تسمى باملحكمة االحتادية الدستورية تشكيل

ية ويف وقد حدد اختصاص هذه املحكمة بالنظر يف تفسري النصوص الدستور ،الفيدرايل يف البالد

عية املتعلقة بدستورية القوانني التي تضعها السلطة الترشيعية االحتادية واملجالس الترشي ىالدعاو

وإدارات  ليمقاالناشئة بني احلكومة االحتادية وحكومات األ ىوكذلك النظر يف الدعاو قاليملأل

 املحافظات والبلديات واإلدارات املحلية.

م أ إلغاءوهل هو قضاء ، اللجنة املستقلة حول طبيعة قضاء هذه املحكمة أعضاءوقد تداول 

و أجزئي  إلغاءنه قضاء أتقر الرأي عندهم عىل فاس، قضاء امتناع مقرون بنظام السوابق القضائية

ما قرار املحكمة االحتادية يف التفسري فيكون ملزمًا وواجب االتباع اعتبارًا أ ،حوالكيل بحسب األ

 من تاريخ صدوره وبوجه عام تكون قرارات املحكمة االحتادية الدستورية قطعية وملزمة قانونًا.

مشهود هلم بالكفاءة واخلربة والنزاهة  أعضاءلعليا فقوامه أما بشأن تكوين املحكمة االحتادية ا

من بني القضاة وأساتذة القانون واملحامني ممن هلم ممارسة ال تقل عن عرشين سنة وأال يكون 

نهم مرسوم ييصدر بتعي مشموالً بقانون اجتثاث البعث وأال يقل عددهم عن مخسة عرش عضوا

 ،سامئهم عىل اجلمعية الوطنية للموافقة عليهمأعرض د اختيار جملس الوزراء هلم ومجهوري بع

نص الدستور عىل عدم جواز عزل عضو  عضاءاملركز الوظيفي الذي يشغله هؤالء األ مهيةوأل

املحكمة االحتادية إال وفقًا للدستور وعدم إحالته للتقاعد بسبب بلوغه السن القانوين إال بناًء عىل 

 طلبه.

يف مرشوع دستور اللجنة املحكمة الدستورية  أعضاءن ومما يقتيض بيانه بخصوص تكوي

ي عىل النحو الذي فعله دستور مجهورية سالميف الفقه اإل ىل عضويتها خرباءٌ إنه مل يضم أاملستقلة 

ن عمل أوال يعني هذا ، ( من الدستور92املادة  -بمقتىض الفقرة )ثانيا، م(2005العراق لعام )
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ىل ثقافتهم إي والرجوع سالمبخربة اخلرباء يف الفقه اإل وىل يستبعد االستعانةاملحكمة األ

كلام اقتىض لذلك مقتض فالرجوع اليهم جائز دائام بصفة مستشارين  ،ية وختصصهم فيهاسالماإل

 يف تكوينها.  أعضاءللمحكمة ال 

 :اخلامتة يف تعديل الدستور

مصدر السلطة ن الشعب أمرشوع دستور اللجنة املستقلة من اتساقًا عىل ما نص عليه 

الدستور بعدد من الرشوط التي  حاط مسألة تعديلأفقد ، ن السيادة تعود لُه وحدهأورشعيتها و

 جتعل التعديل متفقًا مع هذا املبدأ.

  هم هذه الرشوط موضحة يف اآليت:أن إو

ال جيوز تعديل الدستور قبل انقضاء دورة ترشيعيه للجمعية الوطنية عىل تاريخ العمل  .1

 به.

ساس بنظامه الديمقراطي ي اقرتاح لتعديل الدستور يتضمن املأعدم جواز تقديم  .2

 و تغيري دين الدولة.أ هراضيأو وحدة أالسيايس 

خ العمل بالدستور جيوز للحكومة بعد انقضاء دورة ترشيعية للجمعية الوطنية عىل تاري .3

كثر أو أاقرتاح بتعديل مادة  تقديم قاليمكل من اجلمعية الوطنية وجملس األ أعضاءو لربع عدد أ

الواجب اتباعها  اتجراءمن الدستور يف غري املواضيع املحظور تعديلها وهناك سلسلة من اإل

 قاليمىل مرشوع التعديل املنشود الذي يقتيض موافقة كل من اجلمعية الوطنية وجملس األإللوصول 

 ض عىل الشعب لالستفتاء عليه.عر اتجراءذا وافق عليه املجلسان بعد اتباع تلكم اإلإف، عليه

ويرفع لرئيس  ،صدارصبح واجب اإلأاملطلقة  يةغلبقر الشعب مرشوع التعديل باألأفإذا 

 اجلمهورية إلصداره.

وفق عىل انتخابات جديدة  إجراءىل حل اجلمعية الوطنية وإإما إذا رفضه الشعب فيصار عندئذ 

 الدستور وقانون االنتخابات. أحكام

 اخلالصة:
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نجاز الدستوري الذي وقفنا عليه يف جهود اللجنة كله تتجىل لنا أهم وقائع هذا اإل قدممما ت

فلحت يف أهنا أومن املؤمل ، املستقلة التي التأمت يف مستقر السيد الراحل )حممد بحر العلوم(

 وامر وتوجيه النواهي وبناء دولة الوطن واملواطن.من لُه احلق يف احلكم وإصدار األ حتديد

 د العلوشد. سع

 عامن

26/7/2021 
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(2) 

 دستور بحر العلوم

 *حممد عبد اجلبار الشبوط ستاذاأل

نيسان عام  ٩ يفلعراقية بعد سقوط النظام البعثي بناء الدولة ا عادةطار جهوده املستمرة إلإيف 

ية اهلل السيد حممد بحر العلوم جلنة لوضع مسودة للدستور آشكل سامحة العالمة الراحل ، ٢٠٠٣

عىل هامش اجلمعية الوطنية التأسيسية التي تم تشكيلها لوضع الدستور العراقي ، لعراقي اجلديدا

 اجلديد. 

 سامؤهم: أفاضل التالية ة السيد بحر العلوم من السادة األلفت جلنأوقد ت

  حممد بحر العلوم العالمة السيد -

 الدكتور سعد العلوش -

 اجلصاين الدكتور عبد الرسول -

 طباطبائيالدكتور طالب ال -

 حممد عبد اجلبار الشبوط ستاذاأل -

 حسني العاديل ستاذاأل -

 محد الرباكأ ستاذاأل -

 عبد فيصل السهالين ستاذاأل -

 املحامية مريم الريس -

 اللواء حسني التميمي -

 سامء الشبوطأد  -

 السيد سامي العسكري -

 كرم احلكيمأاألستاذ  -

 القايض نور الدين بحر العلوم -

                                                           
 كاتب وسيايس وإعالمي *
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 السيد عبد اهلادي احلكيم -

 يخ مهام محوديالش -

 رساء املالكيإبو أاألستاذ  -

 السيد حممد حسني بحر العلوم. -

ن أفاملعروف ؛ بة الدستور يف خمطط بناء الدولةولوية كتاأالوعي ب، وجسد تشكيل هذه اللجنة

 أساستقوم عىل  بل حتى الدولة القديمة كانت ،حديثة ية دولةأالدستور هو اللبنة االوىل يف بناء 

رسطو العديد من دساتري تلك الدول أوقد تناول  ،هلا مرشعون متخصصونساتري يكتبها د

بكتابة ، وسلم لهآصىل اهلل عليه و، وقام الرسول حممد ،"السياسة"اسة والتحليل يف كتابه بالدر

، املدينة /"مدينة الرسول"صبح اسمها أىل يثرب التي إة بعد هجرته من مكة دستور لدولته الفتي

هلي املصاحب ورغم الوحي اإل، كريم الذي مل يكن قد اكتمل نزوله بعدن الآرغم وجود القر

 للدولة اجلديدة بكل خطواهتا. 

هم القضايا السجالية يف العراق بعد سقوط النظام ألة كتابة الدستور اجلديد من أوقد كانت مس

ها وقد برز يف حين ،حدى هذه القضايا السجاليةإوكانت مسألة من يكتب الدستور  ،الصدامي

  :رأيان

ؤقتة السفري بريمر الذي كان يرى له رئيس سلطة االئتالف املول الذي عرب عنه ومثّ الرأي األ

 ن سلطة االئتالف هي التي تكتب مسودة الدستور. أ

وقد اكد  ،عىلاملرجع الديني األ، السيستاين مام السيد عيلله اإلالذي عرب عنه ومثّ  :الرأي الثاين

ال من خالل املصادقة إن يكتسب الرشعية أن الدستور اجلديد ال يمكن إ عىلسامحته منذ البداية 

 اجلمعية الوطنية املنتخبني واالستفتاء العام.  أعضاءعليه من قبل 

 بناء الشعب العراقي.أم من قبل مام السيستاين املدعووقد انترص يف النهاية رأي اإل

النقاشات  إجراءقد االجتامعات وجلنة بحر العلوم يواصلون ع أعضاء ثناء كانيف هذه األ

تم االتفاق عىل إذ ، وهذا ما تم يف النهاية، الدستورية املتخصصة لوضع مسودة مقرتحة للدستور

ادة تضمنها الدستور الدائم م ١٤٢مقارنة ب ، الديباجة فضاًل عنمادة  ١٥٥دة املؤلفة من املسو
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للتعريف  اختصاراً  ٢٠٠٥اسم دستور وسوف نطلق عليه الحقا ، ٢٠٠٥قر يف استفتاء عام أُ الذي 

 به.

دستور بحر العلوم مكثفة  جاءت ديباجة، الطويلة نسبيا ٢٠٠٥عىل خالف ديباجة دستور 

نام كان الفرق يف الروحية إ؛  بني الديباجتنيسايسلكن مل يكن هذا هو الفرق الوحيد واأل ،وخمترصة

 التي انطلقت كل منهام. 

نحن "بدال من عبارة ، "َنْحُن أبناء واِدي الرافدينِ "بارة من ع ٢٠٠٥انطلقت ديباجة دستور 

وقد انعكس هذا الفرق عىل بقية  ،قت منها ديباجة دستور بحر العلومالتي انطل "شعب العراق

ن مكونات الشعب للحديث ع ٢٠٠٥حيث ذهب دستور ، بل بقية مواد الدستور، جزاء الديباجةأ

وليس ، "َومن ُمَكِوَناِت الَشعِب مَجِيِعها، رُكامنعرب َوكورد َوتُ ، شيعة وسنة"العراقي من 

 بني الدستورين: دستور بحر العلوم سايس. وكان هذا هو الفرق األ"مواطني الشعب العراقي"

ن اعتربوا كتب وهو يسجل خماوف مَ  ٢٠٠٥ودستور ، كتب وهو خيطط لبناء دولة مواطنني

هنا جاءت مقرونة بعبارة إف "عب العراقش"عبارة  عملوحتى حني است. "مكونات"نفسهم ممثيل أ

ال يمكنه ، الطائفي والعرقي، ن اهلاجس املكونايتأ. وقد اتضح الحقا "ِه وأْطيَافهِ بكِل ُمَكونِات"

 بني سايسوهذا هو الفرق األ ،يةساسلبنتها األ "املواطنة"تشكل  ،اقامة دولة حضارية حديثة

 ىل بعضها الحقا. إشارة سوف جتري اإل أخرىفروقات  فضاًل عن، الدستورين

التي تولت احلكم )الترشيع والتنفيذ  "املكوناتية"كانت هذه نقطة االفرتاق الكربى بني القوى 

 ،الذي كان وما يزال حاضنة الفسادزبية واقامت نظام املحاصصة الطائفية والعرقية واحل، واملال(

املواطنة  أساسية حديثة عىل خر الذي مل تتح له الفرصة لبناء دولة حضاروبني االجتاه اآل

، واذا كان العراق مل جيّرب بعد اخليار الثاين ،القانون واملؤسسات والعلم احلديثوالديمقراطية و

كد قدرته عىل النجاح يف العديد من أيار الثاين فقد ما اخلأ ،جّرب اخليار االول وتأكد من فشلهنه إف

 ذا اخليار.عىل سالمة ه ول العامل مما يمكن االستشهاد بهد

 انتخاب رئيس اجلمهورية

  فيام يتعلق بمنصب رئيس اجلمهورية. أسايسثمة فرق 
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مجهورية العراق دولٌة احتادية واحدة مستقلٌة ذات سيادة "وىل: يف مادته األ ٢٠٠٥يقول دستور 

 ."وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق فيها مجهورٌي نيايٌب )برملاين( ديمقراطٌي  نظام احلكم، كاملة

العراق دولة مستقلة ذات سيادة غري قابلة "ويقول دستور بحر العلوم يف مادته الثانية: 

 ".…ونظام احلكم فيه مجهوري ديمقراطي برملاين احتادي ، للتجزئة

وفرع رئيس ، ىل فرعني: فرع رئيس اجلمهوريةعن السلطة التنفيذية اثم يقسم الدستور

 الوزراء. 

ة ينص دستور بحر العلوم عىل انتخاب الرئيس مبارشة من قبل وفيام يتعلق برئيس اجلمهوري

 ، الشعب

 ،"مهورية باالقرتاع العام املبارشينتخب الشعب رئيس اجل"عىل ما ييل:  ٢٧فقد نصت املادة 

وبذا اقرتب الدستور من النظام الرئايس دون ان يكون نظاما رئاسيا لوجود منصب رئيس جملس 

وعليه يمكن اعتبار النظام ، اجلمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية يسن رئأومل ينص عىل  ،الوزراء

االشتباك بني  وبذلك فّك  ،و خمتلطأنه شبه رئايس أستور بحر العلوم بالسيايس الذي يقيمه د

وجدها دستور أوهي املشكلة التي ، عمليتي انتخاب رئيس اجلمهورية وانتخاب جملس النواب

 70) حيث تقول املادة، مهورية بانتخاب جملس النوابالذي ربط انتخاب رئيس اجل ٢٠٠٥

 "ه.أعضائثلثي عدد  يةأغلبب، ينتخب جملس النواب من بني املرشحني رئيسًا للجمهورية"(: والً أ

  "جملس النواب.ية رئيس اجلمهورية بانتهاء دورة تنتهي وال"ثانيًا/ أ التي تقول: / ٧٢واملادة 

دق من اعتباره نظاما برملانيا( حيث يكون رئيس أظام جمليس )يف ن مر طبيعياً ذا األوقد يبدو ه

ومل جتِر ، رساء نظام املحاصصةإلس النواب؛ لكنه كان من مقدمات من قبل جم "معينا"اجلمهورية 

املناصب الرئاسية  اختيار حيث يتم، بصورة علنية وشفافة، مطلقا عملية الرتشيح هلذا املنصب

الكواليس بموجب نظام املحاصصة ونقاطها املخلة بمباديء  الثالثة باالتفاق املسبق وراء

 الديمقراطية.
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 رئيس جملس الوزراء

فيام يتعلق بتعيني رئيس  ٢٠٠٥ارتكب دستور بحر العلوم نفس اخلطأ الذي ارتكبه دستور 

كرب الكتل أمرشح "يكلف رئيس اجلمهورية "ن أحيث نص الدستوران عىل ، جملس الوزراء

وهي بنفس معنى ، من دستور بحر العلوم ٤٠والعبارة وردت يف املادة ، "ف الوزارةالربملانية بتألي

، يكلف رئيس اجلمهورية" حيث تقول: ٢٠٠٥وال من دستور أ/  ٧٦العبارة الواردة يف املادة 

 ."بتشكيل جملس الوزراء، مرشح الكتلة النيابية االكثر عدداً 

دنى لعدد الكتلة االكثر ين عىل احلد األيف عدم نص الدستورواخلطأ من وجهة نظري يتمثل 

 عىل كثر عدداً ن تستحوذ الكتلة األألربيطاين غري املكتوب حيث اشرتط كام فعل الدستور ا، عدداً 

صغر)كام هو أصغرية يف جملس مؤلف من كتل كتلة  وبذلك منع ،% من عدد املقاعد الربملانية٥١

ذي من االستحواذ عىل حق ترشيح الشخص ال (٢٠٠٣احلال يف جمالس النواب العراقية منذ عام 

دنى للكتلة االكرب يسهم يف القضاء ن النص عىل احلد األإ ،سوف يكلف بتشكيل جملس الوزراء

 كبرية. أحزابعىل التعددية املفرطة يف الكتل الربملانية وجيرب النواب عىل االئتالف املسبق يف 

 جملس االحتاد

ن السلطة الترشيعية مؤلفة من غرفتني إكالمها عىل  ٢٠٠٥العلوم ودستور  ينص دستور بحر

 مها: 

 دستور بحر العلوم(. )و اجلمعية الوطنية أ( ٢٠٠٥جملس النواب )دستور ، والً أ

 دستور بحر العلوم(. ) قاليم(/ األ٢٠0٥جملس االحتاد )دستور ، ثانيا

 يات املتحدة.مر معمول به يف الكثري من الدول الديمقراطية مثل بريطانيا والوالأوهو 

 ثم تفرتق الوثيقة بعد ذلك. 

، ىل جملس النواب مهمة ترشيع القانون اخلاص بمجلس االحتادإ ٢٠٠٥حال دستور أفقد 

 (يتم انشاء جملٍس ترشيعي ُيدعى بـ )جملس االحتاد" ( عىل ماييل:٦٥ونص يف مادة يتيمة )املادة 
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، ورشوط العضوية فيه، وينظم تكوينه، قليمإواملحافظات غري املنتظمة يف  قاليميضم ممثلني عن األ

 ."جملس النواب أعضاء يةأغلببقانوٍن يسن ب، وكل ما يتعلق به، واختصاصاته

دنى من جملس أوبذا خفض الدستور من املوقع االعتباري ملجلس االحتاد وجعله يف مرتبة 

نشاء جملس االحتاد وبقيت إن تابعة هذه املادة ومل يتم حتى اآللس النواب املتاجم تمهلأوقد  ،النواب

 تسري عىل عكازة واحدة. السلطة الترشيعية يف الدولة عرجاء

مع اجلمعية الوطنية  هانفس بدرجة تعامله قاليمما دستور بحر العلوم فقد تعامل مع جملس األأ

لف جملس أيت -أ": ٨٦وقال يف املادة  ،مادة للجمعية الوطنية ٣٧مادة مقابل  ١٣وخصص له 

متثل  -ية. بساسطبقا للطريقة املبينة يف قوانينها األ قليممن ممثلني هلا خيتارهم مواطنو اإل قاليماأل

. "برصف النظر عن عدد سكانه إقليمعن كل  أعضاءمن املمثلني يكون عرشة  بعدد متساوٍ  قاليماأل

 عضو بواقع عضوين لكل والية.  ١٠٠مريكي املؤلف من يشبه تشكيل جملس الشيوخ األ وهذا

حيث يعالج ، نت قد اقرتحت تقسيم العمل بني الغرفتني بحسب نوعية القضايا املبحوثةوك

فيام يعالج جملس االحتاد القضايا ، يةغلبوفق الديمقراطية العددية باألعىل جملس النواب القضايا 

 بدل دمج الطريقتني يف جملس واحد.، مجاعالتوافقية باإل وفق الديمقراطية

 قالة الرئيسإحل اجلمعية الوطنية و

قف الدستوري الذي يمثله كل قالة رئيس اجلمهورية باملوإتتحدد طريقة حل جملس النواب و

ن املوقف الدستوري إف، ذا كان املوقف الدستوري ملجلس النواب هو نفسه يف الوثيقتنيإو ،منهام

 خمتلف عنه يف دستور بحر العلوم. ٢٠٠٥يف دستور  لرئيس اجلمهورية

 حل جملس النواب: 

نه منتخب مبارشة أل، سلطة حل جملس النواب حرصيا بمجلس النواب ٢٠٠٥ناط دستور أ

، حُيل جملس النواب"من الدستور حيث قالت: / اوالً  ٦٤ونظمت ذلك املادة  ،من قبل الشعب

وزراء او طلٍب من رئيس جملس ال، هأعضائبناًء عىل طلٍب من ثلث ، هأعضائاملطلقة لعدد  يةغلبباأل

 "وبموافقة رئيس اجلمهورية.

 ن تفهم كام ييل:أم يف قراءة هذه املادة التي جيب و سوء فهأوقد حصل نقاش 
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 ه. أعضائاملطلقة لعدد  يةغلبباأل ن قرار حل جملس النواب يقرره املجلس نفسه حرصياً إ :والً أ

ما بطلب من أجهتني؛  ىحدإحو حل نفسه يتم بناء عىل طلب من ن حترك املجلس نإ :ثانياً 

موافقة رئيس اجلمهورية عىل ب و بطلب من رئيس جملس الوزراء مقروناً أ، املجلس أعضاءثلث 

جملس النواب؛  لوال رئيس اجلمهورية يملكان حق ح نه ال رئيس الوزراءأوهذا يعني  ،الطلب

النواب ىل جملس إبتقديم طلب ، مقرونا بموافقة رئيس اجلمهورية، نام يملك رئيس الوزراء احلقإ

 ن يوافق املجلس عىل هذا الطلب. أال يف حاالت نادرة إوال نتصور  ،بحل نفسه

فقد منح رئيس اجلمهورية سلطة حل اجلمعية الوطنية بطلب من رئيس ، ما دستور بحر العلومأ

حُتل اجلمعية الوطنية بمرسوم مجهوري يصدر "منه ما ييل: ٥٩حيث ورد يف املادة ، جملس الوزراء

 ."ئيس جملس الوزراءبطلب من ر

ن أوالسبب يف هذه املشكلة هو  ،شكلة عىل مستوى الفكر الديمقراطيوتثري هذه الصالحية م

وهلذا فهام يملكان السلطة التمثيلية  ،جملس النواب والرئيس منتخبان من قبل الشعب مبارشة

حدمها سلطة عىل أوال يملك  ،الشعبية معا عىل قدم املساواة رادةوجيسدان اإل هانفسوالتخويلية 

مر غري أوهذا  ،وفق املبدأ الديمقراطيعىل ن يتم أخر جيب حدمها سلطة عىل اآلأومنح  ،خراآل

و بالعكس فيام يتعلق باحلل أيغ سلطة جملس النواب عىل الرئيس فال يمكن ديمقراطيا تسو ،ممكن

در سلطة طة تصاوهي سل ،فهي سلطة مفروضة من اخلارج ،طية نفسهاقالة من داخل الديمقراواإل

ه اجلهة التي اختارت الرئيس واملجلس وصفه مصدر السلطات وبوصفمنشئها وهو الشعب ب

 نفسه.

 قالة رئيس اجلمهوريةإ

عفاء رئيس إو أقالة إبالربملان مسألة ، كالمها، ودستور بحر العلوم ٢٠٠٥ناط دستور أ

 التفاصيل.  ىحدإمع اختالف دقيق يف اجلمهورية 

 يةغلبباأل، اعفاء رئيس اجلمهورية"عىل ما ييل:  ٢٠٠٥دسًا/ب من دستور سا ٦١نصت املادة 

حدى احلاالت إيف ، دانته من املحكمة االحتادية العلياإبعد ، جملس النواب أعضاءاملطلقة لعدد 

 اآلتية:



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 275 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

 اليمني الدستورية.بـ احلنث 1

 ـ انتهاك الدستور.2

 "ـ اخليانة العظمى.3

دانة نام هي تبع إلإو ،قالة رئيس اجلمهورية ليست مطلقةإاب بن سلطة جملس النوأوهذا يعني 

 سياسياً  قالة ليست قراراً ن اإلأوهذا يعني  ،حكمة االحتادية لرئيس اجلمهوريةمسببة من املالحقة و

 جيابية تؤكد سيادة القانون.إ وهذه نقطة ،نام هي نتيجة حلكم القضاءإو، حزابتتخذه األ جمرداً 

ناط هذه السلطة باجلمعية الوطنية بصورة مطلقة حيث نصت املادة أم فقد ما دستور بحر العلوأ

ا أصواهترباع أثالثة  يةأغلبقالة رئيس اجلمهورية بإللجمعية الوطنية صالحية " عىل ما ييل: ٨٥

و رئيس أحاكمة رئيس اجلمهورية كام حيق هلا تشكيل حمكمة خاصة مل، و النزاهةألعدم الكفاءة 

و أهتام هلم بارتكاب جرائم سياسية إ هانفس يةغلبذا صدر منها باألإو الوزراء أ و نواهبامأالوزراء 

 ."جريمة تتعلق بوظائفهم العامة

 شكاليات الدستورية. من اإل ن هذه املادة تثري عدداً إواحلق 

 إجراءوفق عىل ال إ خرىو حل السلطة األأقالة إحدى السلطتني حق إال يصح منح  :والأف

 . خرىحدى اجلهتني بحق األإرادوي تتخذه إوفق قرار سيايس عىل ليس و، دستوري حمكم

قرار الشعب بحق  إلغاءي منهام منتخبتان من قبل الشعب وال حيق ألن كال السلطتني إذلك 

 . خرىاأل

الدستوري املحكم بشأن حل جملس النواب هو قرار جملس النواب نفسه بحل نفسه  جراءواإل

 كثر. أو ربام أ، هضائأعاملطلقة لعدد  يةغلبباأل

وهنا يمكن اتباع  ،قالة رئيس اجلمهورية هو املحكمةإالدستوري املحكم بشأن  جراءن اإلإكام 

ن ينعقد جملس النواب وجملس االحتاد يف جلسة مشرتكة أوذلك ب ،لية املتبعة يف الواليات املتحدةاآل

ذا نص إىل املحكمة االحتادية إدة و العوأ، هاأعضائاملطلقة لعدد  يةغلبتصدر حكمها باأل، كمحكمة

 ن ذلك من صالحياهتا. إالدستور عىل 
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ملحاكمة رئيس الوزراء وشمول دائرة صالحياهتا كل من رئيس  "املحكمة اخلاصة"ما تشكيل أ

 و قضائية له.أو قانونية أام والوزراء فال رضورة دستورية الوزراء ونواهب

 ملء املقعد النيايب الشاغر

او اجلمعية الوطنية( الربملان )جملس النواب  أعضاءلو مكان احد خين أتوقع من الطبيعي وامل

 ٢٠٠٥وقد عالج دستور بحر العلوم ودستور  ،االستقالة او غريمها من االسباب وأبسبب املوت 

 هذه احلالة بطريقتني خمتلفتني كشفت طبيعة وعي واضعي الدستورين للمسألة الديمقراطية. 

قبل انتهاء مدته انتخب  عضاءحد األأذا خال مكان إ":٦٢ل يف املادة ر بحر العلوم قادستو

 ."…خلفا )كذا يف االصل( له وفقا لقانون االنتخاب

تتكون اجلمعية "التي تقول: هنفسمن الدستور  ٤٩مع نص وروح املادة  جراءوينسجم هذا اإل

واحد لكل مائة الف ويتم رسه بنسبة نائب أيمثلون الشعب العراقي ب أعضاءالوطنية االحتادية من 

 ."انتخاهبم بطريقة االقرتاع الرسي املبارش طبقا لقانون االنتخاب

يقوم جملس النواب "بالشكل التايل: / خامساً  ٤٩فقد عالج املسألة يف املادة  ٢٠٠٥ما دستور أ

 ."ه عند االستقالة أو االقالة أو الوفاةأعضائبسِن قانوٍن يعالج حاالت استبدال 

د كيفية يف حتدي، سمى يف الدولةبوصفه القانون األ، ن الدستور تنازل عن حقهأ وهذا يعني

وليس هناك من  ،حدى دورات جملس النواب الالحقةإىل إوكل ذلك أملء الشواغر يف مقاعده و

سوى ما ورد يف املادة ، ن يرّشع النواب طريقة حتافظ عىل املضمون الديمقراطي للدولةأضامن ب

ال جيوز سن قانوٍن يتعارض مع احلقوق " ور التي تنص يف فقرهتا الثالثة عىل انهالثانية من الدست

 "ية الواردة يف هذا الدستور.ساسواحلريات األ

اء يف مادته الثانية: اخلاص هبذه املسألة وج ٢٠٠٦لسنة  ٦وقد سن جملس النواب القانون رقم 

فيتم استبداله ،  املادة االوىلحد االسباب املذكورة يفحد مقاعد جملس النواب ألأذا شغر إ"

 "التي شغر املقعد املخصص هلا يف جملس النواب. هانفسبمرشح من القائمة 
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تقول يف  إذ ٤٩راطي الذي نصت عليه املادة للمبدأ الديمق انتهاك صارخ جراءومثل هذا اإل

ألف نسمة  بنسبة مقعد واحد لكل مائة عضاءيتكون جملس النواب من عدد من األ"وىل: فقرهتا األ

يتم انتخاهبم بطريق االقرتاع العام الرسي ، من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله

ومع وضوح خضوع هذا النص لفكرة  "ويراعى متثيل سائر مكونات الشعب فيه.، املبارش

ن إال ، إب العراقي يف شخص النائب املنتخبقر الصفة التمثيلية لكل الشعأنه أال إ "املكونات"

يل وبالتا ،لقائمته احلزبية ن النائب ممثلأتنازل عن هذه الصفة واعترب  ٢٠٠٦لسنة  ٦القانون رقم 

ليس و ا،ذاهتىل القائمة احلزبية إالقانون سلطة ملء املقعد الشاغر حال أففي حالة خلو املقعد النيايب 

نام هو ممثل إو، العراقين النائب البديل لن يكون ممثال للشعب إويف هذه احلالة ف ،اىل الشعب نفسه

و أ ن واضعي هذه املادة ال عالقة هلم بالديمقراطية فهامً أوليس عندي شك يف  ،للقائمة احلزبية

، من الدستور ٤٩واملادة ن هذه املادة متثل انتهاكا رصحيا للامدة الثانية أوليس عندي شك يف  ،التزاماً 

 ىل انخفاض مستوى الوعيإمما يشري ، ا عنهومازال مسكوت، مرَّ  ين هذا اخلرق الدستورأوالغريب 

 ٢٦يف  ن املحكمة االحتادية قررتأغرب من ذلك كله واأل ،الديمقراطي والدستوري يف العراق

أن حيل أربعة أشخاص حمل أربعة آخرين يف جملس النواب من القوائم " ٢٠١٩مايس من عام 

لة كون النائب ممثال للحزب أمر الذي ركز مس. األ"أخرىوليس من قوائم  هانفساالنتخابية 

 وليس للشعب.

 .و دستور بحر العلوم وليست دراسة مقارنة هلام ٢٠٠٥هذه مالحظات مقارنة بني دستور 
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 (3) 

 النقاط املضيئة يف مقرتح دستور جلنة السيد بحر العلوم

 *املحامية مريم الريس

وحتيايت للدكتور السيد إبراهيم بحر يف البداية أوجه شكري ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

العلوم عىل هذه الثقة يف املشاركة ملراجعة مقرتح دستور جلنة السيد بحر العلوم التي كان يرأسها 

كنت سعيدة هبذه املشاركة ملا كان يف هذه االجتامعات من  ،سيد حممد بحر العلوم )رمحه اهلل(ال

م حيث كنت مقررة يف 2005االحتادي يف عام  جدية حقيقية لدعم جلنة كتابة الدستور العراقي

وكانت اإلجتامعات الدورية للجنة السيد بحر العلوم رافدًا للمستجدات التي تساعدنا ، اللجنة

 يف جلنة كتابة الدستور.

هنالك مشرتكات كثرية مع الدستور العراقي ، مراجعة مقرتح دستور جلنة السيد بحر العلوم

عتمد يُ ي مل ذى علينا أنَّ هناك الكثري من النقاط املضيئة يف هذا اجلهد الاحلايل ولكن جيب أْن ال خيف

عرتاض عدد من الشخصيات وذلك نتيجة ال، لسبب أو آلخر من قبل جلنة كتابة الدستور العراقي

، ومل تنظر إىل املستقبل البعيد، السياسية التي من املمكن أهنا وجدت يف اعرتاضها مصالح آنية

حتدث عن بعضها التي كنا نتحدث هبا يف اإلجتامعات الدورية وكانت تتوقع أس النقاط مهيةوأل

بمعنى صعوبة تنفيذ هذه املواد يف  أي، بأْن يكون هناك تعارض يف التنفيذ يف املستقبل اللجنة

 املستقبل القريب إذا ما أقرت يف الدستور العراقي.

 ىل النظام الرئايس إقرب أ

: املادة الثانية يف هذا املرش ستقلة ذات سيادة غري قابلة العراق دولة م"وع كانت تنص عىل أنَّ

وكان الرتكيز عىل النظام اجلمهوري ، "ة نظام احلكم فيها مجهوري وديمقراطيئللتجز

وهي مادة قريبة مما موجود يف الدستور العراقي يف مادته ، اً مشرتك اً والديمقراطي بوصفه نظام

 : ورية العراق دولة احتادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام مجه"األوىل التي تنص عىل أنَّ

                                                           
 2005مقرر جلنة كتابة الدستور  *
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ولكن يف املقرتح كان هناك  "احلكم فيها مجهوري نيايب برملاين وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق

يف أن يكون هناك نظام أقرب  أمهيةملا له من ، تركيزعىل النظام اجلمهوري الذي سنتطرق له الحقاً 

،  بصالحيات أوسع لرئيس اجلمهورية كونه يأيت عن طريق اإلقرتاع املبارشإىل النظام الرئايس

أن يأيت رئيس اجلمهورية  أمهيةوكأنام اللجنة كانت تدرك مدى ، يةساسوهذه كانت من املبادئ األ

 عن طريق اإلقرتاع املبارش.

 باب احلقوق واحلريات

ة السيد بحر العلوم كانت هناك بالنسبة للحقوق واحلريات التي ُأدرجت يف مقرتح دستور جلن

 الذين كانوا فاعلني يف هذه اجللسة نيوخاصة بالنسبة للقانوني، نقاط مهمة جداً متت مناقشتها كثرياً 

تكفل "( من مقرتح الدستور ويف الفقرة )ذ(: 14أْن ينص الدستور رصاحًة املادة ) أمهيةويتلمسون 

وهذه النقطة مهمة  "هذه املادة أحكامالفة الدولة تعويض الشخص الذي أصابه رضر من جّراء خم

ولكن ُذكر ، وقد تكون موجودة يف باب احلريات واحلقوق يف الدستور العراقي النافذ، جداً 

يف حالة املساس بحرية الشخص فله حق  "وهو ، موضوع التعويض بشكل خجول جداً 

ذلك إذا ما ذهبنا إىل املادة  بل األكثر من، ولكن يف الفقرة )ذ( كانت فيها تفصيل أكثر، "التعويض

كم عليه بجريمة احلق يف التعويض لكل شخص ُح "التي تنص:  هنفس ( من مقرتح الدستور18)

هذه  "طبقًا للقانون إذا ظهر بعد صدور احلكم البات فيها وقوع خطأ جسيم يف حتقيق العدالة

نجد عىل أرض الواقع أنه  ونحن، اجلزئية املهمة جدًا قد أدرجت بامدة كاملة وليست بفقرة صغرية

ولكن الشخص ال يستطيع أن يقيم دعوة ، باتة فيها يشء من عدم العدالة أحكامقد يكون هنالك 

 للتعويض هبذه اآللية.

 عىل اخلاصة وال حُتجز إالّ بناءً ال تصادر امللكية "( من املقرتح الفقرة )ج(: 19وجاء يف املادة )

بمعنى ، ذي يقرأ هذه العبارة جيد بأهنا من القواعد العامةال "قرار قضائي صادر من حمكمة خمتصة

 عىل قرار قضائي صادر من حمكمة املمكن أْن حتجز وتصادر إال بناءً أنَّ امللكية اخلاصة ليس من 

خترصت هذه العبارة وجاء اُ العراقي النافذ قد أوالً( من الدستور /23ونجد يف املادة )، خمتصة

نة حيق للاملك اإلنتفاع هبا واستغالهلا والترصف هبا يف حدود امللكية اخلاصة مصو"نصها: 

لكن يف ، فال يكفي أْن نقول )امللكية مصونة(، كلمة )مصونة( هي بحاجة إىل تفسري أكثر "القانون
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وقد نكون بحاجة إىل أن ندرج ، املقرتح الذي تم تقديمه كان فيه تركيز أكثر وتفصيل دقيق جداً 

لكية اخلاصة وال ال ُتصادر امل"وهي: ، ي أو يف التعديالت هلذا الدستورالنص يف الدستور العراق

فاليوم نجد بأنَّ هناك الكثري من الدوائر  " عىل قرار قضائي صادر من حمكمة خمتصةحُتجز إال بناءً 

 – اً ومنها دائرة عقارات الدولة ملجرد عدم تسديد أقساط معينة من السهل عليها أْن تصدر كتاب

ولو كانت هذه املادة قد أدرجت ، غري املنقولةباحلجز عىل األموال املنقولة و – اً قضائي اً وليس قرار

هبذه  نسانأْن تقّيد من امللكية اخلاصة لإل فذ لن تستطيع هكذا دوائريف الدستور العراقي النا

 الطريقة.

جلنة السيد  ( من مقرتح دستور24الزلنا يف باب احلقوق واحلريات وإذا ما ذهبنا إىل املادة ) 

وتنص هذه املادة: ، بحر العلوم فأجدها من أروع املواد التي تتحدث يف باب احلقوق واحلريات

كل موظف حكومي يقوم خالل عمله بحرمان أو جتريد أي شخص أو مجاعة من احلقوق التي "

قهم من كفلها هلم الدستور أو أّي قانون آخر يكون ملزمًا بتعويض هذا الشخص أو اجلامعة عاّم حل

رضر جّراء عمله إال إذا ثبت للمحكمة أنَّ ترصف هذا املوظف قد تم بحسن النية وباعتقاد أنَّ 

الذي  داريهذه املادة كانت مهمة بشكل كبري جدًا يف منع الفساد اإل "عمله كان تطبيقًا للقانون

تساهم يف منع  وكذلك، الدولة العراقية بدءًا من دوائر الدولة ومن موظيفها –مع األسف  –نخر 

فعندما يشعر املوظف بأنَّ هناك مادة يف الدستور حتمي هذا املواطن من أي إخالل يف ، بتزازاال

وتعطي املواطن احلق باللجوء للقضاء واملطالبة بالتعويض ، عمل املوظف أو أّي تأخري ملعاملته

طة مهمة جدًا عاّم حلق فهذه نق، وليس فقط أْن يتم تنحية هذا املوظف من دائرته وإنام بالتعويض

املوظف أصاًل ال يفكر  وهذا جيعل، املواطن من رضر جراء عمل املوظف وتأخري املعاملة

ورضورة أن تدرج ، أردنا يف هذه النقطة معاجلة ما موجود من فساد يف ظل النظام السابق ،باإلبتزاز

ا ُقدمت مثل هذه فعندم، هذه النقطة يف الدستور النافذ وليس فقط يف القوانني الوضعية

 أمهيةاالقرتاحات كنا نتمنى من الكثري من الكتل السياسية وهيئة الرئاسة أن تنظر بعني اإلعتبار إىل 

 دون أن ُتذكر هذه التفصيلة هبذا الشكل.س فقط إىل كلمة )له حق التعويض( هذه النقطة ولي

 سلطات الدولة
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نجد أنَّ ، يتعلق بـ)سلطات الدولة( عندما نأيت إىل الباب الثالث من مقرتح الدستور الذي

والقضائية( وكل ، ترشيعيةوال، السلطات يف اجلمهورية العراقية االحتادية تتألف من: )التنفيذية

السلطة التنفيذية ُمّثلت برئيس اجلمهورية ورئيس ، خرىواحدة من هذه السلطات مستقلة عن األ

للجنة أذكر أنه كان ادارت يف اجتامعات ومن خالل النقاشات التي  يف احلقيقة، جملس الوزراء

قرتاع مبارش اويكون رئيس اجلمهورية يأيت بشكل هناك خوف من أننا بحاجة إىل نظام رئايس 

ألنَّ الوضع العام كان لديه تاريخ يسء عن النظام اجلمهوري الرئايس باعتقاد أنه أشبه ، ورسي

نذكر بأنَّ رئيس اجلمهورية يف نظام اإلقرتاع  يف نقاشاتنا كنا ناالرغم أنعىل ، بالنظام الدكتاتوري

بالتايل فإمكانية والدة وبقاء نظام ، املبارش سيكون انتخابه ألربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة

ولكن كان هناك بعض اآلراء التي ترى بأن كلمة )نظام رئايس يمنح ، دكتاتوري غري وارد

حفيظة الكثري من القوى السياسية وخاصة يف صالحيات كبرية لرئيس اجلمهورية( قد تثري 

 يف حني كان املقصود هبا أنَّ رئيس اجلمهورية ُينتخب من الشعب بشكٍل مبارش.، قليماإل

وأنا شخصيًا وبعض ، يف مقرتح الدستور أدرجت هذه النقطة وأردنا أن يكون هناك توازن 

ه باملستوى ؤوإذا مل يكن أدا، سنواتالزمالء واألخوة كنا نريد أْن يكون هناك نظام رئايس ألربع 

ولكن مع ، أخرىقرتاع مبارش مرة افالشعب سينتخبه ب اً ه جيدؤداأوإذا كان ، املطلوب ال ُينتخب

قرتاع العام هورية باالبأْن ينتخب الشعب رئيس اجلم"هذا أدرجت بشكل مجيل جدًا هبذا املقرتح: 

هذه املادة تعطي مفهومًا للنظام اجلمهوري و "نتخاباال اتإجراءاملبارش الرسي وينظم القانون 

النظام الرئايس  أمهيةومع هذا النظام يوجد جملس وزراء بصالحيات كبرية أفقد قلياًل ، الرئايس

ها صالحيات أغلبفمن غري املنطقي أن تكون صالحيات رئيس اجلمهورية ، بصالحيات مطلقة

ئيس الوزراء وكام هو موجود يف الدستور يف حني الصالحيات والتنفيذ املبارش يكون لر، ترشيفية

وبالتايل الكتل السياسية ، فاليوم رئيس اجلمهورية مل يأِت عن طريق االقرتاع املبارش، العراقي احلايل

يأيت رئيس  يف حني هبذا املقرتح هناك مطالبات كثرية أن، وعن طريق الربملان هي من تقوم برتشيحه

 ولرُتشح أي جهة كانت.، املبارشقرتاع العام اجلمهورية عن طريق اال

ولكن ، و مذهب معني أو قومية معينةأعىل كيان  اً البعض يتحدث أنه قد يكون الرتشيح مقترص

وعندما يشعر املواطن العراقي ، داء اجليد هو الذي سوف ُيعيد ترشيح املرشحنحن نرى بأنَّ األ
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والعرقي يف آلية ترشيح رئيس بأنَّ صوته له قيمة سوف يبتعد عن إنتامئه املذهبي والقومي 

 اجلمهورية.

( من مقرتح الدستور كانت رائعة جدًا يف فقرهتا )هـ( التي تنص عىل: 30فيام يتعلق يف املادة ) 

وهذا ما غفل  "النتائج االنتخابية خالل أسبوع إعالنأن تقوم اللجنة املرشفة عىل االنتخابات ب"

ومل ، اً يوم 30فوضية تقدم النتائج خالل معينة بل كانت امل اً ددعنه الدستور العراقي ألنه مل حيدد مُ 

أْن يكون هناك حتديد غري قابل للمراجعة باملدة  أمهيةفاليوم نجد ، يدخل الدستور هبذه التفصيلة

فكأنام كانت هناك رؤية مسبقة من قبل جلنة املقرتح بأنَّ ، النتائج االنتخابية إعالنالتي يكون فيها 

النتائج قد يسبب مشاكل كثرية ومن املمكن أن ُيطعن بتزوير االنتخابات  إعالنالتأخري يف 

وكنا داعمني هلا وأمتنى أن تدرج ، فكانت هذه النقطة مهمة جداً فيام يتعلق باملرشوع، والتالعب هبا

 هذه النقطة يف الدستور حتى يكون املوضوع فيه إلزام بشكل كبري جدًا.

 املجالس االحتادية املتخصصة

نوا حارضين كا نهم املواد التي كانت مدعومة من قبلنا ومن قبل الكثري من الزمالء الذيمن أ

( 114حتديدًا يف املادة )، ما يتعلق باملجالس االحتادية املتخصصة، جتامعاتيف هذه املناقشات واال

ىل أْن تكون سلطة ديوان الرقابة املالية من املجالس املتخصصة ع"من املرشوع التي تنص عىل: 

ويستمر العمل بالقانون النافذ إىل  خرىاأل ةداريقسام اإلها واألأقاليممستوى الدولة االحتادية و

ما ، لديوان الرقابة املالية عىل مستوى الدولة االحتادية ةهنا ُأعطيت قوة كبري "أْن ُيعاد النظر فيه

ملعرفتنا بأنَّ كثرة ، املرشوعمل ندرجها يف هذا نَّ هناك جهات رقابية كثرية اليوم أ وجدنا نانإصل ح

ألنَّ ديوان الرقابة ، هذه املجالس واجلهات الرقابية من شأهنا أن تعيق عمل الدولة وليس العكس

لكن مع األسف ، بدعم الدولة له سيكون هو الداعم احلقيقي والقادر عىل تقويم الدولة العراقية

فاملفتش ، فشل عملهابة كان هناك اعرتاف رياألختم إجياد مكاتب املفتشني العامني التي يف الفرتة 

العام يأخذ رواتبه من الوزير فكيف يستطيع أْن ينتقد عمل الوزير أو أْن يكتب عن آلية عمله؟ 

فبالنسبة ، وكذلك يف هيئة النزاهة وجدنا أنَّ هذه اهليئة قد تكون بعيدة عن امللفات املهمة واخلطرية

بسيطة ومن خالل استثامرات  اتإجراءرات من خالل اإىل التقييد احلاصل يف عمل بعض الوز

 ؤتلكيأيت فكان هناك الكثري من املستثمرين يف العراق ، كبرية كان هليئة النزاهة إعاقة هلذا العمل
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دون أن تكون هناك فسحة ، ا موجهة هلم ولتقييد عملهمن أهنعملهم من خالل الرقابة التي يعتقدو

ا نؤكد عىل أْن تكون هنالك دائرة خمتصة بالرقابة عىل أي تلكؤ يف لذا كن، من الدعم من قبل الدولة

 وجدنا عملها قليالً  أيضاً باإلضافة لذلك لدينا دائرة التقييس والسيطرة النوعية التي ، األمور املالية

وكانت هلا  ،تئنشجدًا مع وجود هذه الدوائر )املفتش العام والنزاهة( وغريها من الدوائر التي أُ 

 اً ت الكبرية التي خصصت هلا من املوازنة العامة االحتادية ولكن نتاج عملها كان فقرياملخصصا

 جدًا.

( التي تتحدث عن جملس 115من النقاط املضيئة التي كانت مدعومة من قبلنا هي املادة )

ُينشأ جملس اخلدمة عىل مستوى الدولة االحتادية "التي تنص عىل: ، اخلدمة عىل مستوى الدولة

الواجبة اإلتباع يف  اتجراءوتتوىل السلطة فيه وضع املبادئ واإل ةداريها وأقسامها اإلمأقاليو

اليوم وبعد  " يف مناصب اخلدمة املدنية والرتقيات فيها وحتديد رشوط لياقة املرشحني هلانيالتعي

جملس اخلدمة يف هذه التفصيلة  أمهية( عامًا نجد رضورة و16) من هذه السنوات الكثرية أكثر

فبدالً من أْن نعطي ، بأْن يتوىل هذا املجلس التعيني، ( من هذا املرشوع115املذكورة يف املادة )

وزير وإىل الوزير وبشكل عشوائي يذهب إىل اإلنتامئات احلزبية والعرقية الالتعيني إىل وكيل 

من النقاط نت فكا، إىل الكفاءة وإىل اخلربات املوجودة لدى هذا الشخصيذهب واملذهبية أكثر مما 

 التي كنا نتنمى أْن تذكر هبذه التفصيلة يف الدستور العراقي.املضيئة واملدعومة 

 حتديد الصالحيات احلرصية واملشرتكة

احلد الفاصل ألي تنازع قد حيصل ما بني  دفقط لكنها تعمضيئة  دتعال ومن النقاط التي 

قد وضع صالحيات حرصية نعم الدستور العراقي ، قاليماحلكومة اإلحتادية وحكومات األ

ولكن ، قاليمللحكومة االحتادية وهناك صالحيات مشرتكة بني احلكومة اإلحتادية وحكومات األ

( من مقرتح 122املادة )، كان هناك بعض الرتاخي يف بعض املواد املوجودة يف دستورنا العراقي

يسمو دستور اجلمهورية "دستور جلنة سامحة السيد حممد بحر العلوم )رمحه اهلل( كانت تنص عىل: 

 ،نقطة "هتا املحليةاوترشيع قاليمية لألساسالعراقية االحتادية وقوانينها االحتادية عىل القوانني األ

هذه املادة كانت حاسمة يف أنَّ أّي تنازع ومهام كان فأنَّ دستور اجلمهورية العراقية ، سطررأس 

والترشيعات املحلية  قاليمن آخر لألاالحتادية والقانون االحتادي سوف يسمو عىل أي قانو
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والفصل هو للحكومة اإلحتادية  ًا،أنَّ هناك تنازعوهلذا لن نجد ، إقليمللمحافظات التي مل تنتظم يف 

وهذه نقطة متثل السيادة الكبرية للبلد وحتديد الفارق ما بني أْن نقول حكومة إحتادية ، يف هذا القرار

فكانت من أروع النقاط التي ، إقليمات التي مل تنتظم يف وحكومات املحافظ قاليموحكومات األ

لتبعد أي تراخي ، ال متثل أكثر من سطر ونصف ولكنها كانت عميقة يف كل كلمة أدرجت فيها

والتعارض ما بني ، ممكن قد وقع فيه الدستور العراقي يف حتديد الصالحيات احلرصية بشكل دقيق

 .قليماحلكومة اإلحتادية وحكومات اإل

ال جيوز أْن تتعارض "( من مقرتح الدستور يف الفقرة )ج( التي تنص عىل: 133جاء يف املادة )و

 قاليممع قوانني ومصالح حكومة اإلحتاد وال مع قوانني األ قاليماإلتفاقات املربمة بني األ

ألنه من غري املمكن أْن يكون ، (122عىل املادة ) ومؤكدةت مفصلة ءفقرة جاوهذه ال "خرىاأل

ويكون فيها تعارض ملصالح احلكومة االحتادية أو فيها تعارض  قاليماك إتفاقات مربمة لألهن

فهذه ، أخرى أقاليمفرتضنا وجود األننا  أخرى أقاليميف حالة وجود  خرىاأل قاليمملصالح بقية األ

 .(122من النقاط املضيئة اجليدة التي فيها تفصيلة بسيطة لكنها داعمة ومهمة للامدة ) أيضاً 

والتي كأنام كانت تتحدث ، ت يف هذه املسودةءالتي أعتربها رائعة جدًا التي جامن املواد  أيضاً  

ويكون هناك تعارض بني  قليمعن نظرة مستقبلية ملا حيصل من مشاكل قد تكون موجودة يف اإل

كيد النظرة بالتأ، قليمواحلكومة االحتادية وعدم إيصال املشاكل التي قد حتصل يف اإل قليمممثيل اإل

لكن أْن يكون هناك ممثل بدرجة وزير من احلكومة اإلحتادية هو يمثل ، تكون غري واضحة

ويف حماولة ، بالتأكيد سيكون له دور كبري جداً يف تقريب وجهات النظر قليمالسلطات اإلحتادية لإل

 قليم اإلويف طرح املشاكل احلقيقة التي قد تكون موجودة فعاًل يف، إعطاء الصورة بشكل واضح

فهذه املادة كانت سباقة يف حل مشكالت قد ، والتي قد ال تعلم احلكومة االحتادية عن تفاصيلها

ى أْن يتم إدراج هكذا نمل تدرج يف الدستور العراقي وكنا نتم –مع األسف  –ولكن ، تقع مستقبالً 

 إقليمية يف كل أن يكون للحكومة اإلحتاد"( من مقرتح الدستور تنص عىل: 136فاملادة )، مادة

يف مناسبات رسمية وطنية ويتوىل مهام  قاليمممثل بدرجة وزير يمثل السلطات اإلحتادية يف األ

مهمة التنسيق كانت مهمة رائعة  "قليمالتنسيق بني احلكومة اإلحتادية والسلطات املختصة يف اإل

ه املواد يف الدستور لكي كون مثل هذتوكنا نتمنى أْن ، جدًا لو أدرجت يف الدستور العراقي احلايل
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دولة جديدة  قليمفالبعض يشعر أنَّ اإل، واحلكومة االحتادية قليمتباعد كبري بني اإل ال يكون هناك

هذه هلذا كانت ، عتربناها دولةاذا ام حيصل يف هذه الدولة إومة اإلحتادية بعيدة كل البعد عواحلك

ىل بقية النقاط التي أغفلها الدستور العراقي مادة ونقطة مضيئة جدًا تضاف إ املادة من وجهة نظرنا

 ومل تدرج فيه.

 التي ( من املرشوع139وللتأكيد عىل السلطات االحتادية وسمو القوانني هبا جاء يف املادة )

اختصاصاهتا عىل وفق قانون  قليممتارس السلطة القضائية يف اإل"تؤكد يف فقرهتا )أ( عىل أْن: 

وبالتايل جملس  "للقضاء عىلرشافًا عليها يامرسه املجلس األإ حيقق وبام قليمالسلطة القضائية لإل

للسلطة القضائية يف  أعاملرشاف عام عىل كل ما يكون هناك من إسيكون لديه  عىلالقضاء األ

 إلختصاصاهتا. قليماإل

كانوا  نحقيقة قد تكون هناك مالحظات كثرية تم طرحها من قبل أخويت واألساتذة الذي 

مل أحتدث هبا ولكن هذا ما يسعفنا  أخرىوقد تكون هلم نقاط مضيئة ، نا يف هذه اللجنةجيتمعون مع

بدوا أهم وأعطي الفرصة لزمالئي اآلخرين بأْن يُ ، به الوقت ولكي ال أطيل بشكل كبري

 سايسواهلدف األ، مالحظاهتم يف النقاط التي كانت مدروسة بشكل رائع جدًا ومستفيض جداً 

قاط التي عرضناها كان يتحدث عن مستقبل العراق وليس عن مستقبل جهة واألسمى يف هذه الن

فمثاًل يكون لدينا نظام رئايس بصالحيات ، معينة أو طائفة معينة أو دين معني أو مذهب معني

قرتاع العام جاء عن طريق االكبرية وكنا نتمنى أن يكون تشكيل الوزارة لرئيس اجلمهورية باعتباره 

م من أن نعيد جتربة 2005ت هناك نظرة وختوف يف ذلك الوقت وحتديدًا يف عام ولكن كان، املبارش

لكن يف غالبية ، النظام الرئايس ملا فيها باملايض من ذاكرة سلبية بأْن يولد نظام دكتاتوري جديد

 هنفسكان هناك الكثري من النقاط املضيئة التي هبا بعض التفصيالت ويف الوقت  خرىاملواد األ

ونتمنى أْن تكون بوابة لتعديالت حقيقية ، التي كنا نتمنى أْن ُتدرج يف الدستور، تختصارااال

تعديالت حقيقية جوهرية ومهمة يف  إجراءا يف أعامهلُتقدم إىل اللجنة املشّكلة واملفرتض أن تكمل 

 الدستور العراقي.

ن شاء إيق أن تكلل جهودكم بكل خري وتوف عىل إتاحة هذه الفرصة وأمتنى أخرىشكرًا مرة 

اد حلول وليس مواكبة التطورات احلاصلة وإجي عنديكم ن إىل اهلم الذي يعرتودائاًم أنتم سباق، اهلل
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 أخطاءلدينا حلول مستقلبية لتدارك أي ، دون أن يكون هناك نقد بّناء حقيقيفقط التشكي والنقد 

ل الكادر الذي يعمل شكرًا دكتور إبراهيم بحر العلوم وأمتنى لكم التوفيق دومًا ولك ؛ماضية

 معكم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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(4) 

 ورشة العالمة السيد حممد بحر العلوم 

 2005حول دستور 

 *عبد فيصل السهالين ستاذاأل

ام احلزب الواحد بد نظىل األإوَأسقط ، 2003تغري النظام يف العراق بعد التدخل الدويل يف 

ل بداية لتساقط يشبه تساقط لعبة الدومينو لعدد من وشكّ ، تبدادوحد ونظام االسونظام الزعيم األ

مرحلة  عالم العاملي عىل هذه املرحلةطلق اإلأوقد ، العربية ذات نظام احلكم الفردي نظمةاأل

فقدت رشعيتها وقدرهتا  أنظمةصح هو سقوط بل األ، واحلقيقة هو ليس كذلك، )الربيع العريب(

ن بعض إكام ، اتسمت بالفردية والديكتاتورية إذ، ائل وأفكار حكمهاعىل إقناع اجلامهري بنظام ووس

و أ) و الثوريةأالقريبة عىل العادلة  نظمةلوا ظاهرة رديئة وغريبة يف سياقات وشكل األزعامئها شكّ 

قوانني جديدة  جل سنِّ أمن  واسعٌ  حراكٌ ، ثر ذلك جرى يف العراق احلديثإوعىل  ،الثوروية(

سابقة التي ختتلف متاما عن احلقب الزمنية ال اً وحقوق نى مضامني وموادَّ ووضع دستور جديد يتب

لذلك دعت وقتها  ،و الديكتاتورأوحد و دساتري يتحكم هبا الزعيم األأحكمتها دساتري مؤقتة 

، رئاسة جملس احلكم الذي توىل احلكم بعد سقوط النظام ويف هناية فرتة احلاكم املدين بول بريمر

رصار املرجعية الدينية يف النجف االرشف بقيادة إ، هم يف كل هذه الدعواتاأل مروكذلك وهو األ

وتكليف اجلمعية ، عىل كتابة دستورجديد، السيد عيل السيستاين حفظه اهلل ورعاه عىلاملرجع األ

تنبثق من هذه نتخاب جلنة اوذلك من خالل ، كتابة هذا الدستوربخبة من قبل الشعب الوطنية املنت

ستفتاء شعبي اوجيري عليه ، عراقية وأن يكتب بأيدٍي  ،ئحة هذا الدستورعداد الملنتخبة إلاجلمعية ا

ميت من داخل اجلمعية الوطنية لكتابة هذا الدستور ُس  عضواً  79إنتخب  ،عام وفعال تم ذلك

اجلمعية  أعضاءا فور انتخاهبا من قبل أعامهلوبدأت ، جلنة صياغة مسودة الدستور الدائم()وقتها 

مقاطعة مكون مهم من مكونات  وهو، وقد صادف ذلك مشكلة مهمة جدا ،طنية املنتخبة شعبياالو

 أعضاءوجود من رغم عىل الشكال وحلل هذا اإل، ضعف ذلكأمما ، النتخاباتل املجتمع العراقي

                                                           
 رئيس التحالف الديمقراطي وعضو اجلمعية الوطنية *
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لذلك جرى تعويض أو  ،داخل اجلمعية من هذا املكون ولكن مل يكن بمستوى متثيل ذلك املكون

دة يف جلنة صياغة مسوّ  أعضاءً بناء هذا املكون ليكونوا فقط أل حينها برتشيح عدد من هذا اخلل حل

 نتخاهبم من قبل الشعب.اجتامعات اجلمعية لعدم اولكنهم مل حيرضوا  ،الدستور

 أعضاءوكل فصل ختصص يف كتابته عدد من ، ىل عدة فصولإبواب الدستور أاتفق عىل توزيع  

وكانت هذه اللجنة )جلنة كتابة ، م خاص ملقدمة الدستور)الديباجة(هتاماويل أُ وقد  ،هذه اللجنة

ها ملناقشة آخر ما توصلت له اللجان أعضائخر بكامل دة الدستور( جتتمع بني احلني واآلمسو

، تصل هذه النقاشات أحيانا للتقاطع، املتفرعة عن اللجنة الرئيسية من نقاشات وحوارات

بواب املوصدة طاء املساومات واالتفاقات خلف األات إلعىل رفع اجللسإويضطر رئيس اللجنة 

فرصة للعثور عىل توافق معني وكذلك لفسح املجال للمساعدات واملقرتحات الدولية التي كانت 

  .تساعد يف وضع بعض احللول وتقريب وجهات النظر

خاصة من قبل ، وكانت االختالفات داخل اللجنة معقدة، كان العمل صعبا ومضنيا جدا

وأخذ موضوع شكل النظام ، الشيعية أمانات العربية سواء السنية منها كراد من جهة والكيألا

و نظام أ، فيدرايل، نظام ليربايل إحتادي من الزمن يف النقاشات التي احتلت املساحة بني القادم طوراً 

فكار األ لخ منإ......كي دستوريلَ و حتى مَ أ، و نظام مركزي برملاينأ، رئايس برملاين فيدرايل

نعم كانت هنالك مساومات )وقد اتفق عىل تسميته يف هناية هذه النقاشات واملساومات ، والرؤى

فيها نظام احلكم ، مجهورية العراق دولة إحتادية مستقلة)ن يكون أعىل ، باملعنى الدقيق للمساومة(

نجحت فيها  سمية التيوهي الت، مجهوري نيايب ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق(

 نسحاب الكتل الكردية بصورة خاصة. انفراط عقدها واحتامالت االلجنة قبل 

ة ودخلت اللجنة يف حوارات ونقاشات ومساومات وهتديدات لجرى التوقف لفرتة طويوقد 

أال وهو كيفية توزيع الثروة ، هم الفصولأن من باالنسحاب من قبل كتل معينة حول موضوع كا

مهال الذي رضار واإلكردستان عن األ إقليمحمافظات الوسط واجلنوب ووتعويض ، يف البالد

 سبق ومارسه النظام السابق ضد حمافظات اجلنوب والشامل من البالد.
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وبشكل خاص مبدأ احلريات واملوقف من الدين ، ديباجة الدستور()وجاءت فقرة املقدمة 

ومما ال يقبل الشك فإن الكتل ، بةوصعو، كثر النقاشات حدةأوقد كان هذا النقاش من ، والرشيعة

خرين عىل تبني لسلبية والتمرتس من أجل إجبار اآلمن ا ويتضمن جانباً ، الشيعية لعبت دورا مهامً 

.....الخ( واتفق عىل الصياغة .و أحد مصادر الترشيعأمصدر الترشيع  سالماإل)مبدأ 

من املادة  خرىالفقرات األو (للترشيع أساسوهو مصدر ، دين الدولة الرسمي سالماإل)ةاألخري

وال جيوز سن قانون يتعارض ، سالماإل أحكامالجيوز سن ترشيع يتعارض وثوابت )الثانية ومنها 

ية الواردة يف ساسال جيوز سن قانون يتعارض مع احلقوق واحلريات األ، مع مبادئ الديمقراطية

 هذا الدستور(. 

هنا مؤلفة أرغم من العىل طة طريق حمددة موحدة ولدهيا خار وقفت الكتلة الكردية التي كانت

السياسية املختلفة يف الكثري من مواقفها الفكرية  نظمةفكار واألزاب ذات األحمن عدد من اال

يمكن  كرب استحقاقأف حقوق الكرد والنجاح بالفوز يف فت جل جهدها خلظلقد و، والتنظيمية

مر عند وقد توقف هذا األ، كرديصل عليه يف هذا الدستور لصالح املوقف القومي الن حُي أ

اجليش العراقي  خرىواأل، منها الثروة العراقية وخاصة قضية النفط واملاء، مواضيع مهمة

القة والع (ذاتية إدارة)الفيدرالية أم كونفدرالية او  قليموقضية نوع احلكم يف اإل، والقوات املسلحة

إىل إضفاء اجلانب املدين  دية متيل دائامً ن الكتل الكرأالبد من التوضيح  أيضاً وهنا  ،مع املركز

( )السنيي سالمو بعض ممثيل احلزب اإلأنصوص الدستور عكس القوى الشيعية العلامين عىل 

  املمثلني داخل جلنة صياغة مسودة الدستور.

، وربية والواليات املتحدة االمريكيةمن الدول األوهنا البد من الرتكيز عىل دور املستشارين 

ىل حلول لبعض إعوبات وكذلك يف املساعدة للوصول يف حل بعض الص م دور مهمكان هل إذ

روقة أيف  مستمراً  وحضوراً  بارزاً  مم املتحدة دوراً مفوضية األ أيضاً ولعبت ، العقد الدستورية

و املصادر القانونية أو الدساتري يف أومبيوترات الكك باألدواتوكانت تزود جلنة الصياغة  ،اللجنة

هلا دور التدخل يف حسم بعض  حياناً أو مستمرة عىل حترير الفقراتوكانت ترشف بصورة ، العامل

   املساومات التي حيتاج هلا السري يف عمل اللجنة.
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وكتلة احلزب ، ياد عالويإكتلة الوفاق بقيادة ) الكتل الوطنية واملدنية والعلامنية تفقد توقف

ثل ية بقيادة جالل الطالباين ومسعود البارزاين ومموالكتل الكرد، الشيوعي بقيادة محيد جميد موسى

 أيف نص الدستور تؤكد عىل مبد رصت عىل إضافة فقرات وموادّ أالتحالف الوطني الديمقراطي( و

، احلريات الفردية ووقفت بقوة ضد حماوالت إقحام الدين والترشيع الديني يف نصوص الدستور

ية يف نصوصه ملا فيها من سلبيات وجتاوز للهوية ثنم الدستور يف تثيت االختالفات اإلو إقحاأ

العراق متعدد الديانات ن إن يف موضوع السلطة واحلكم خاصة والعراقية الوطنية وإقحام الدي

ن تكونا متضادتني يف التفسري أالتي تضمنت فقرتني تكاد  فجاءت املادة ثانيا، عراقومتعدد األ

 .فقرة أ وفقرة ب(، )املادة ثانيا، والتطبيق

لعدم مشاركة  اً ن املجموعة السنية يف اللجنة الدستورية كانت معينة تعيينأومن اجلدير بالذكر 

رائها داخل جلنة صياغة بآفقط تديل لذلك كانت ، السنية باالنتخابات يةغلباملحافظات ذات األ

جتامعات اومل تستطع حضور ، وقد منحت موقع نائب رئيس اللجنة حينذاك ،مسودة الدستور

 معية الوطنية املنتخبة لعدم متثيلها فيها.اجل

ن أيف املنطقة يمكن  كبرية يف سبيل إنجاح هذا الدستور وجعله نموذجاً  ذلت جهودٌ لقد بُ 

 حيتذى به.

مم املتحدة بصورة جدية يف مساعدة العراقيني كام يقولون من أجل كتابة األلذلك دخلت 

 خرىوحيدد كل املواد األ نسانقوق اإلدستور حضاري ديمقراطي حيمي وحدة البلد وحيمي ح

عطيت أُ ولكي يتحقق هذا اجلهد اجلبار  ،احلريات العامة واحلريات الشخصية أفيه منطلقا من مبد

 لكي يميض العمل قدما. طرافتنازالت من مجيع الكتل واأل

العوامل هو هم هذه أدخلت يف هذا املرشوع من  أخرىهنالك عوامل أن مما ال يقبل الشك 

إذ ، وىل روح املعارضة يف فهم مواد وابواب الدستورجواء وبالدرجة األوحية التي سادت األالر

لذلك ، للنظام السابق وكل ترشيعاته ومبادئه ن عداءً ويف الكتابة ممتلئ ان اجلميع الذين سامهوإ

سواء كانت ، و قريبة منهأمن ذلك النظام  اً سادت روح الكراهية لكل الرشائح التي كانت جزء

عدامات والتفرقة ا زالت رائحة السجون واإلوم ،حتى قومية أمطائفية  أمثنية إ أمرشائح إجتامعية 
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ن أا أحزاهبو أبناء املعارضة السابقة أيام ومل يستطع الضغينة القومية سائدة يف تلك األالطائفية و

ن الرشائح إ سهنف الوقتوب، ثناء حكم الديكتاتورية والقمعيف أتتناسى املآيس التي تعرضت هلا 

مر الواقع قبول األ أمم خطوة واحدة سواء يف االعتذار ىل جانب احلكم آنذاك مل تتقدإالتي وقفت 

 أعضاءو مجيع أ أغلبكان  إذ، ساليبهأخلربة وضعف ممارسة احلكم وإدراك قلة ا فضاًل عن ،احلايل

سلوب املعارضة الثورية أبل كان ، يتمتعوا بخربة احلكممل و دارةمل يامرسوا اإل جلنة الكتابة

، ويف اجلهة الثانية فريق كردي قادر عىل املناورة ومتمسك بأطر جاهزة، ووسائلها هو السائد آنذاك

ال يصطف مع الكتلة  أيضاً ولكنه ، م احلكم السابقابصورة عميقة بالعدوانية جتاه نظ متأثر أيضاً 

ولربام اصطفافه مع الشيعة  ،اللجنة ي وكذلك بعض من البعثيني يفسالمالسنية متمثلة باحلزب اإل

صال ال يؤمنون بموضوع العراق أهنم أل، املبدئية والعمل عىل إخراج دستور وطنيليس من باب 

شد أ الذلك كانو، يفكك الدولة العراقية ىي معطأبل جيتهدون ويتمرتسون خلف ، وطنا هلم

ذلك املآيس عىل حيثهم ، ين تكون هنالك دولة عراقية وجيش عراقي قوأاملعرتضني عىل قضية 

أثناء فرتات احلكم السابق من نظام امللك حتى نظام البعث القومي يف التي جرت لشعبهم 

 الشوفيني. 

ولكن تلك ، ن استعرض هبا كل اجلهود املبذولة حينهاألرسيعة التي ال اريد املقدمة ايف هذه 

ذل من أجل إظهار هذا الدستور رؤوس اقالم عريضة من خالهلا يمكن فهم العمل اجلبار الذي بُ 

ي النظام الديمقراطي أوالدة هذا املولود  مل تأِت  هنفسالوقت يف و، بعد فرتة حكم صعبة ومعقدة

مريكا ملصاحلها اخلاصة أقامت ، فقد شهد ذلك تدخال دوليا، وهذا الدستور والدة طبيعية

اب الدولية روسيا والصني قطاحلها ورصاعها الدويل سواء ضد األاستيعابه ومللمته لصالح مصب

يف املشهد  كثرها حضوراً أهذه العوامل من  دلذلك تع ،يرانإوبشكل خاص  قليمو دول اإلأ

يقود قوة إحتالل  مدنياً  من تشكيل احلكومة وفرض بول برايمر حاكامً  اً ءالسيايس يف البالد بد

رور فرتة من الزمن م بعد، حتالل حقيقيةامر قوة ممية ولكن يف باطن األأسميت بقوة ، للبالد

 هنا قوة إحتالل ال غري. أعلنت الواليات املتحدة بأووضوح مآرهبا 

ممي من الرسمي احلكومي واأللقد كان هذا العرض الرسيع للجهود املبذولة داخل اجلانب 

خر كان هنالك ولكن عىل الطرف اآل، روقة اجلمعية الوطنية وجلنة صياغة مسودة الدستورأداخل 
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منظامت جمتمع ، روقة خارج اجلمعية الوطنية وجلنتها املشكلة من داخلهاجبار يف األ حراك واسع

وجهود كبرية ومؤثرة ، ودراسات جامعية، وندوات عامة، وورش خاصة، قانونية ونسوية، مدين

تبذل يوميا يف سبيل معاونة جلنة ، بذهلا شخصيات وقادة وطنيون بجهود خاصة جداتومساعدة 

ون هذا الدستور كذلك ترك بصمة واضحة وكل حسب رؤيته ملحتوى ومضمو، صياغة الدستور

مقراطي يتضمن احلقوق لدستور دي تذى به ونموذجاً حُي  ن يكون دستوراً أالذي كان من املؤمل 

قد ، ويتضمن مبادئ حديثة، مثال جيدا ديف املنطقة ويع، مي احلريات اخلاصة والعامةالفردية وحي

ولكن عىل املستوى  قليمليس فقط عىل مستوى املنطقة واإل ي دستورأرقى من أتكون حتى 

وكذلك يأيت عقب ، ية فذةإنساننه يأيت بعد جتربة عاملية وتراكم كبري خلربات دولية وأل، العاملي

اليب القمع واالضطهاد للشعب أسام احلكم السابق كل مارس فيها نظ، معاناة صعبة وطويلة

ن أريد أوهنا ، مميةمكانيات األهذه اللجنة كل اإل أعضاءمام أوطرحت باملساعدة االممية ، العراقي

 لقاءاهتا.  أغلبحرض أمن أهم هذه الورش حيث كنت شخصيا استذكر معكم بعضا 

الشخصية ، (رمحه اهلل وطاب مثواه)الورشة التي كانت تعقد يف بيت السيد حممد بحر العلوم 

 سبيل الشعب العراقي يف فرتة العمل الوطني التي قدمت الكثري يف، الوطنية املعارضة لالستبداد

، يف لقاءات املعارضة العراقية ومؤمتراهتا ارضة العراقية والتي كان هلا دور متميزاحلقيقي يف املع

جملس احلكم وتوىل نجله  يف يف صالح الدين يف العراق ثم اصبح عضواً  وأالتي عقدت يف لندن 

 .ط يف فرتة صعبة وغاية يف التعقيدبراهيم بحر العلوم وزارة النفإالدكتور 

ة التي كانت عىل طول املدسبوعية أالعلوم كانت تعقد يف بيته ورشة  بمبادرة من السيد بحر 

شكال بلجنة شكل من األي أوهي ورشة ال تتصل ب، تعقد فيها جلنة صياغة الدستور جلساهتا

راقي يتضمن يف ع ولكنها كانت تناقش وتتداول كل فصول دستور وطني، صياغة الدستور

وتستمد يف روحها  ن تستلألكل القوانني العراقية التي جيب ن يكون خيمة أفصوله كل ما يمكن 

لعديد من وا ،نييسيد الكثري من املفكرين والفاعلني السياسالليها إلذلك دعا  ،من هذا الدستور

 يف دول العامل.  أمنطقة ة يف الدساتري سواء يف املصحاب الدراية واملعرفأالقانونيني واملرشعني و

نون واملرشعني وقد قام السيد وبطريقة حرفية وشفافة وعلمية استدعاء بعض رجال القا

و يطلب أ ن يفرض رأياً أدون ، فكارهم حول معنى الدستور يف بداية كل جلسةأوالقانونيني لطرح 
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ن قبل السياسيني ثم يفتح النقاش م ،ويف كل فصل من فصول الدستور ،التأكيد عىل موضوع معني

فكار الرئيسية يف ليتم مناقشة األ ،صحاب التجربة ووجهاء البلدأاب واملحامني وواملثقفني والكتّ 

 ج عىل املواد اخلاصة جدا. عروثم جيري ال، والأمفهوم الدستور 

ونقال عن جريدة الصباح فإن املجتمع املدين وشخصيات وطنية عقدت عدة ورش وندوات 

( ورشة فقط يف 1017كثر من )أوبلغ عدد هذه الورش ، وضوع الدستورحول م، نقاش وبحث

وهذا دليل قاطع عىل اجلهد  ،ت به اجلامعات واملعاهد العراقيةام قامناهيك ع، بغداد العاصمة

 وفصالً ، مادة الكبري الذي بذله شعبنا العراقي ومن كل رشائحه ملناقشة الدستور ومواده مادةً 

بل استطيع ، خذت جلنة صياغة مسودة الدستور بالعديد من هذه االفكارأوقد  ،فقرة وفقرةً  فصال

و يسامهون أ، كانوا أما مرشفني عىل هكذا ورش، جلنة صياغة هذه املسودة أعضاء أغلبن أاجلزم 

     َعوَن هلا.داو يُ ، سبوعياً أفيها 

نتهاء من كتابة ة لنهاية املدة التي منحت هلذه اللجنة لالاألخريتطرق للحظات أن أوال بد يل 

وكانت االعرتاضات ، عىل التصويت داخل اجلمعية الوطنية فقد كنا يف االجتامع ليالً ، الدستور

ترتى ومنها املوقف من قضية الفيدرالية الذي طرحه املكون السني واالعرتاض الذي تقدم به هذا 

نة صياغة املسودة وقتا ح جلإما متديد فرتة الكتابة ومن، ىل طريقنيإحتى تطور املوضوع ، املكون

و الذهاب حلل اجلمعية أسباب املوجبة لتشكيل هذه اللجنة وهذا غري متفق عليه يف األ، اً إضافي

غري  ،كون السنينتخابات رسيعة لكي يشارك فيها املاالربملان ذلك الوقت( والدعوة إىل )الوطنية 

يف الساعة الثانية إال مخس  اماً ن يبدأ التصويت متأىل إفضت أة األخرين االتصاالت واملساومات إ

عية مخ حاجم احلسني رئيس اجلن األأتذكر أو، ةاألخريمر خالل اخلمس دقائق سم األوُح ، دقائق

 البلد ات من داخلحيث كان يرد عىل تلفون، الوطنية آنذاك دخل القاعة وغادرها عرشات املرات

جلهد الكبري الذي بذلته عىل انوه ن نأوباملناسبة البد لنا  ؛حسب ما نقله يل شخصيا، وخارجه

 وجماهداً  وعلمياً  حمايداً  مم املتحدة يف العراق يف تلك اللحظات( فقد كان موقفها حقاً مفوضية األ)

اللجنة  أعضاءناهيك عن التسامي الكبري الذي متتع به  ،ىل نتائج تريض اجلميعإيف سبيل الوصول 

كامل هذا العمل بدوه من حسن نوايا إلأوما  ،ونوكذلك الكيانات احلزبية واملجتمعية التي يمثل
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جل تطوير أجيال القادمة ولكل املتغريات من هنا ضيقة لألمن إرغم عىل الفرصة  اوقد تركو، اجلبار

 هذه الوثيقة التارخيية. 

فقد كانت تعقد ، وبالعودة للجهد الذي بذله بيت بحر العلوم ممثال بالسيد حممد بحر العلوم

وحترضها قامات عالية من املثقفني والسياسيني وعلامء الفكر واملرشعني ، عياهذه الورش اسبو

خ رئيس جلنة صياغة مسودة لأل، هماءي نقاشاهتم وآرأويقوم السيد بشخصه بإيصاهلا ، نيالقانوني

نفسهم أاللجنة  أعضاءو إحضاره لعدد كبري من أناهيك عن دعوته ، الدستور الشيخ مهام محودي

تزويدهم بثقافة  فضالً عنبنقلها للجنة نفسها  أيضاً ولكي يقوموا ،  املناقشات هذهلعوا عىللكي يطّ 

 الورشة بآخر ما تتوصل له جلنة صياغة مسودة الدستور.  أعضاءوتزويد ، دستورية عالية املستوى

طويال  حوهلا نقاشاً  تمادة مهمة جدا يف هذا الدستور وشهد عىلالبد من املرور بشكل دقيق 

، جلهات الراعية وكذلك الداعمة واالستشارات بام فيها الورشة التي نحن بصددهاوتدخلت ا

 الكبرية عىل حق تعديل الدستور. مهيةالدستور يف هذه املادة ذات األف ،126املادة 

، جملس النواب أعضاءمس وال: حيق لرئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني أو خلُ أ)

 الدستور. لإقرتاح تعدي

واحلقوق واحلريات يف الباب ، ولية الواردة يف الباب األسساال جيوز تعديل املبادئ األثانيا: 

، ء جملس النوابوبناء عىل موافقة ثلث أعضا، إال بعد دورتني إنتخابيتني متعاقبتني، الثاين منه

تستمر  هكذا، رئيس اجلمهورية خالل سبعة اياموموافقة الشعب يف االستفتاء العام ومصادقة 

قي من ارالدستور الع دوهبذا املعنى يع، و تطوير الدستور العراقيأيات التعقيد يف تغيري عمل

خذ املرشع بعني االعتبار التعقيدات ألقد  ،ن كان نسبياوإتري ذات التعقيد يف التغيري حتى الدسا

رة غري لة التغيري وبصوألذلك جعل مس ،العرقية والدينية والطائفية والقومية يف املجتمع العراقي

فلسفة املكونات العرقية )مبارشة مرتبطة باملبدأ الذي بنيت عليه العملية السياسية منذ والدهتا 

   والطائفية وابتعد كثريا عن اهلوية الوطنية.

لقمة من رجال ، رفق طيا بعض وثائق هذه الورشة عالية التنظيم والرتتيب واحلوارأوسوف 

ن يكون أوالتزام وطني جتاه شعبنا من أجل ي أخالقب كمسامهة وواج، الفكر والعلم والسياسة
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املجتمع  بني مكونات مشرتكاً  قاسامً  دلناس ويعاحيكمون به بني  أسايس و قانونألدهيم دستور 

نرفق مع املقال املسودة النهائية ملقرتح الدستور لالطالع )من شامله حتى جنوبه.  ورشائحه العراقي

 (- 5-يراجع القسم الثاين من امللحق رقم  –اء عىل املناقشات عىل التغيريات التي كانت تتم بن

يرس و اهلوامش عىل اجلانب األأثائق هذه الورشة يالحظ املربعات ومن املالحظ والدارس لو

غوية وكذلك من الناحية من كل هذه املسودات لتصحيح مسار الورشة من الناحية القانونية والل

عطاء املشاركني كل احلرية يف إسلوب ملتابعة العمل اجلاد واأل وقد اتبع هذا، ذا وجدتإالسياسية 

من  ةوكذلك مقبول ،التفكري وطرح الرؤى لكي نخرج بمسودة دستور مقبولة من كل املكونات

، ويتضمن مبادئ احلريات الفردية وحيمي حقوق الناس، املجتمع املحيط واملجتمع الدويل

 ه بلدنا.وكذلك يتامشى والظرف املوضوعي الذي يعيش

نجد ، عند استعراضنا لورقة الدستور الكاملة التي نقحها وقدمها السيد حممد بحر العلوم

.. الذي .شعب العراق موضوعي )نحنالديباجة وقد تضمنت بنودا ذات عمق تارخيي وحارض 

 عىل نفسه أال يكون عبد غريه وقد خلقه اهلل حرا(. آىل

 الطريق بعزم اىل املستقبلتعظ بأمسه فرسم ا)الذي  العراق:نحن شعب 

 من احلاجة.. اً متحرر، من الذل اً متحرر اخلوف،من  اً متحرر

 العراق:نحن شعب 

رضها ال أ، تعددية ، إحتادية، مجهورية ديمقراطية، الذي وطد العزم عىل أن يقيم من العراق

 ، أتتجز

 لوحدته. ه وتعزيزاً أفرادلكرامة  خاء حفظاً إله أوارص اوشعبها تشدّ 

 مراجعة القسم الثاين من امللحق اخلامس() النهائيةطيا مصورة املسودات والورقة رفق أ

جواء عن األ تعطي تصوراً ، يف الورقة أملبنود وغريها كام هي موجودة سواء يف املسودة هذه ا

راء طرحت بل كل النقاشات واآل، رث املايض البغيضإطائفية وال حتمل الغري الوطنية واملرحية و
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تسم به ا الذي نساينهدفها إعالء الشأن الوطني واالرتقاء باجلانب اإل، يةإنساننية بدوافع وط

 . و غدٍ أالعراقي منذ والدته حلد اليوم  نساناإل

هلام ه الورشة مجيعها تنطلق من روح اإلي سادت النقاشات داخل هذتإن روح احلوار ال

بني  ةله وكذلك عىل مبدأ املساواومستقب واحلرص احلقيقي عىل الشعب العراقي نساينالوطني اإل

 حتى إنساين أساسوكذلك روح الرغبة يف إقامة عالقات ودية وصداقة وعىل ، كافة بناء العراقأ

لة العالقة مع دول اجلوار يقوم ألقد كان النقاش يف مس، بعيدا عن مبدأ املصالح الذاتية للشعوب

بتعاد عن مآيس احلروب والتناحرات  وروح اجلوار بني الشعوب واالنسايناملوقف اإل أساسعىل 

 املذهبية والقبلية. 

ة التي رافقت كتابة مسودة الدستور العراقي درفع املحاوالت يف املأن هذه الورشة كانت من إ

 من كافة الوجوه. 

ف كبري يف الدولة العراقية ظخ أمحد عباس قانوين ومورافقني يف حضور هذه الورشة األ

واللواء القانوين حسني التميمي. وقد حرضت كل هذه ، ري يف القانونوحاصل عىل شهادة املاجست

تي ختص موضوعة اجلندر اجلوانب ال إيضاحاجللسات عبري السهالين وسامهت مسامهة كبرية يف 

وهو السمة املميزة ، ن يتضمن الدستور حقوقها املرشوعةأة العراقية وكيف جيب أوحقوق املر

 . 2003لدستور العراق بعد 

 متةاخلا

تطرق لتأريخ عائلة السيد أعندما ، جديداً  خلق موضوعاً أو أن أضيف أن أ، لست يف صدد

فهي ، مر سوف لن يزيد يف هذا البحر من التأريخ شيئا مافاأل، حممد بحر العلوم )قدس اهلل رسه(

ال ولربام هذه العالئلة ، مواضيع العلم والبحث واالستقصاءبسواء بتعلقها ، عائلة نجفية معروفة

غري ، عن سواها من العوائل النجفية ذات اجلذور العربية واهلاشمية يف هذا املضامر ختتلف كثرياً 

التأريخ هنا عائلة سجلت اسمها يف تاريخ املعارضة العراقية واملواقف الوطنية املشهودة عىل طول أ

فع العائلة بكامل وباالخص فرتة نظام االستبداد والديكتاتورية مما د ،العراقي احلديث واملتقدم

وحال سقوط ، فرتة زمنية طويلة، هلماكن واألاهلجرة وترك الديار والبيوت واأل ىلإها أفراد
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سس أيف عملية بناء ، عادت هذه العائلة لتنشط وتعيد جمدها العظيم رهابوهناية نظام القمع واإل

، وم )قدس اهلل رسه(ن شغل السيد حممد بحر العلأفكان ، الدولة ونظام الديمقراطية يف العراق

مقراطية منذ ه مواقع مهمة يف العملية السياسية الديؤبناأوكذلك شغل ، موقع عضو جملس احلكم

 والطائفية واملفخخات والقتل.  رهابيام اإلأوحتملت ، نول وحلد اآلعامها األ

  املصادر.

 جلنة صياغة مسودة الدستور.  اجتامعاتحمارض 

 التي تدارست ما كانت تكتبه جلنة الصياغة.، يةاجتامعات اجلمعية الوطن حمارض

 ملاين البوندستاغ.زيارة للربملان األ

 العراقيةجريدة الصباح 

 العراقية جريدة املدى

 مريكي يف العراق. نرشة املعهد الديمقراطي األ

     رشيف التحالف الوطني الديمقراطي.أ

القانوين حسني عذاب لدستور عن التحالف الشيعي العراقي بقلم عضو جلنة كتابة امقال 

  .السكيني
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 (5) 

 دستور بحر العلوم

 *حسني العاديل  ستاذاأل

 أقول:، بقدر تعلق األمر بالذاكرة

وكنت أحد املشاركني باللجنة ، م2005ولِدت مسودة )دستور بحر العلوم( يف صيف عام 

 ر العلوم.امُلشّكلة إلنتاجه برئاسة الفقيد الكبري سامحة السيد حممد بح

وباجتامعات متواصلة ومن ذوي ، أشهر 3لقد تم إنجاز هذه الدستور بزمن ال يتعدى 

وقد تم تقديم هذا الدستور إىل اللجنة الدستورية  ،اص سيايس ودستوري وفقهي واجتامعياختص

نَّ هذه اللجنة مل تستفد إوحسب علمي ، م2005الربملانية التي أقرت الدستور العراقي احلايل يف 

 من هذا اجلهد.

فقد أصبح جزءًا من ، وال فائدة من ذلك، لست هنا بمعرض دراسة تفصيلية هلذا الدستور

وهذا ، التي اشتغل وأكد عليها هذا الدستور ساسبل سأقف عىل أهم املرتكزات األ، ذاكرة وطن

 ومنها:، يف بنود هذا الدستور اً ما نجده جمسد

وهو بذلك ال يرشعن أي  ،لتجزئة حتت أي ظرفوحتريم ا، . وحدة الدولة أرضًا وأّمةً 1

 وال يؤسس ملرشوع الدويالت املقنعة.، تأسيس للتقسيم

واعتبار الدولة ُأّمة وطنية تتوحد ، . اعتامده املواطنة كوحدة بناء وانتامء وحيدة للدولة1

وهو بذلك يتجاوز إسقاطات مصطلح  ؛جلميع رعاياهاباملواطنة واهلوية واملصالح العادلة 

 امُلكّون( وخطورته عىل األّمة الوطنية ووحدة الدولة.)

 .نسانواعتبار الدولة دولة اإل، ية والوطنيةنساناملواطن وحقوقه اإل/نسان. مركزية اإل3

                                                           
 كاتب وسيايس *
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. مراعاته حلقائق التاريخ والستحقاقات التنوع املجتمعي العراقي بإعطاء التعبري عنها جماالً 4

 يمس بوحدة الدولة وأّمتها الوطنية.ًا وحقوقيًا وقانونيًا بام ال يطبيع

وملراعاته ، ما( النظام شبه الرئايس لضامن األداء األفضل للسلطة التنفيذيةًا . إعتامده )نوع5

 (.حزابتداعيات حداثة جتربة النظام الربملاين )القائم عىل األ

لضامن ، قاليم. إعطاؤه خصوصية اهلوية واملصالح الفرعية مداها من خالل دسرتة نظام األ6

 مة بني املصالح الفرعية والوطنية.ءاملوا

ستجابة للتحديات لضامن اال، . اعتامده مبدأ )الدستور املرن( بالتغيريات الدستورية7

 والتطورات التي تشهدها الدولة بمسريهتا التكاملية.
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(6) 

 ومرشوعه الدستوري السّيد بحر العلوم

 *الدكتور عبد احلسني شعبان 

 توطئة

منتدى بحر "و "معهد العلمني"فتح  "أزمة العراق سيادياً " مرشوعه الفكري الباذخ يف

وذلك كجزء من ، احلوار عىل مرصاعيه بشأن أزمة السيادة وإشكالياهتا داخليًا وخارجياً  "العلوم

وخصوصًا ما له عالقة بالدستور النافذ وإشكالياته وألغامه ، أزمة الدولة العراقية املعارصة

، اته وتأويالته وزوايا النظر املختلفة إليه والقوى املتصارعة حتت لوائه وباسمه أحياناً وتفسري

وعالقة ذلك بمستقبل العملية السياسية التي تأّسست بعد اإلحتالل األمريكي للعراق العام 

2003. 

يد من إذ أن عدم معاجلة األوضاع احلالية واملنذرة باملز، وتبقى املشكلة الدستورية أس املشاكل

قد يقود إىل هتديد الوحدة الوطنية دون التوّصل إىل حلوٍل وتوافقاٍت ، اإلخفاق والتعقيد والتشّتت

القنابل ها فّض اإلشتباكات الدستورية واأللغام التي احتواها الدستور والتي أصبحت مثل أساس

فعىل ، سياسيٍة شاملة ةإرادوهو أمر حيتاج إىل ، التي قد تنفجر يف أية حلظةاملوقوتة وغري املوقوتة 

 "احللفاء"ئتلف وافرتق الفرقاء واقرتب وتباعد ابت العملية السياسية ووفقًا له الدستور تركّ 

 ."نيكوس كازنتزاكي"حسب الفيلسوف والشاعر والروائي اليوناين ، "األخوة األعداء"وتصارع 

 احلارض الغائب

ن حيرض السّيد حممد بحر العلوم لعّل من وحي مرشوع معهد العلمني ومنتدى بحر العلوم أ

ال غنى عنه يف وهو حضور ، (2015نيسان/ابريل 7( ورحل عن دنيانا يف )1927)ولد يف العام 

وهو ما أرشت إليه يف حمارضيت التي ضّيفني فيها املعهد واملنتدى يف بغداد  ،مثل هذين املحفلني

ية دستورية قبل طرح مسّودة لقد حاول السيد بحر العلوم بلورة رؤ ،(2021)حزيران/يونيو 

                                                           
 بريوت -أكاديمي وكاتب، ونائب رئيس جامعة الاّلعنف  *
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والذي  "الدولة للمرحلة اإلنتقالية إدارةقانون "الذي استند إىل  2005الدستور الدائم النافذ لعام 

ية نوح فيلدمان بتكليف من السفري بول بريمر احلاكم املدين األمريكي ساسصاغ نصوصه األ

حزيران/ يونيو  28ولغاية  2003أيار/ مايو  13للعراق خلفًا للجنرال جي غارنر للفرتة من 

 كردستان. إقليموبمداخالت من بيرت غالربايت الذي عمل مستشارًا لدى حكومة ، 2004

مرشوع مستقبل "وكانت ثّمة مسّودات قد جرى تداوهلا ُقبيل احتالل العراق حتت عنوان  

 "الداعمة" الذي عمل فيه جمموعة من العراقيني باتفاقات خاصة مع اجلهات األمريكية "العراق

وكان الدستور من مجلة القضايا التي انشغلت هبا هذه املجموعة يف إطار ، وبعقود شخصية

م يومها بصفته خبرياً ، صياغات عمومية كانت خلفية ملرشوع نوح فيلدمان يف حني كان ، حيث ُقدِّ

وهو ما  ،مقصودة أو حتى ملغومة "خربة"نها لك، وبخربة حمدودة، من عمره 33شابًا مل يكمل الـ 

الدولة للمرحلة اإلنتقالية  إدارةأرشت إليه فيام كتبته أكثر من مّرة يف نقدي ملرشوع قانون 

 وللدستور الدائم.

وجّرب السيد حممد بحر العلوم وهو أحد أقطاب املعارضة العراقية سابقًا أن يستبق األمور  

 ،سنتني ونّيف من ما بعد اإلحتالللمنطلقًا من جتربٍة مل تكن مشّجعة عاشها خالل ا ليقّدم مرشوعه

، بل منذرة بالتفّتت والتباعد واملنافسة غري املرشوعة، وهي جتربة كانت مالحمها واضحةً 

ها زبائنية أساسس وراء كيانات طائفية أو إثنية أو حزبية أو جهوية أو شخصية وخصوصًا التمرت

جيمعون عىل أهنا كانت  نفني يكادورقاء املّتحدين واملختلوامتيازات إىل درجٍة أّن الف ومغانم

خارجيٍة أو ، طرافم عىل الطرف اآلخر أو عدٍد من األلكن كل فريق حياول أن يلقي اللو، كذلك

 ة دون جهات حملّية.جنبيإْذ ليس بإمكان حتقيق مشاريع القوى األ، داخلية أطرافيٍة وبالطبع إقليم

 جلنة السّيد

وكان هو عىل  ،ة مرشوع دستور جديد دائم للعراقغبادر بحر العلوم إىل تشكيل جلنة لصيا

يثيات رؤيته األولّية منذ النصف الثاين من ثامنينيات القرن وسبق يل أن اطلعت عىل ح ،رأسها

لكّن ، وهو وإن كان يتحّدث عن عسٍف ال قانوين يقع بحقِّ الشيعة العتبارات سياسية، املايض

بناء دولٍة خارج دوائراملصالح  عادةالطائفية إلمرشوعه كان عراقيًا أبعد من حدود الطائفة و

ة األخريخصوصًا يف مراحلها ، وقد اختذ موقفًا متمّيزًا خالل احلرب العراقية اإليرانية، يةقليماإل
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وحاول أن يتاميز عنه باستقاللية وهو ما ، فلم يكن من مروجي املرشوع احلريب والسيايس اإليراين

كام أنه كان يضع مسافة بينه وبني ، يةسالمات الشيعية اإلعّرضه إىل نقد من جانب املجموع

ولكن توازن القوى والرهان عىل ، وإن كان يعتقد ال بّد من مراعاهتا، املشاريع الدولية فيام بعد

ووقوع البالد فيام بعد حتت اإلحتالل دفع األمور باجتاه آخر ورّجح  "الدويل"العامل اخلارجي 

 وهو ما حصل بالفعل وأربك حسابات اجلميع.، خرىعوامل األهذا العامل عىل سواه من ال

 متلمالت قانونية

نية أخذت تنترش امومع ذلك كان ثّمة متلمالت فكرية وقانونية وهواجس سياسية وخماوف عل 

يف الساحة السياسية العراقية وحاولت تلك املشاريع أن تطرح مسّودات وخلفيات ملشاريع ختتلف 

ما بعد اإلحتالل بام فيها جتربة املحاصصة يف جملس ، (2005 - 2003ف)عن جتربة العامني ونيّ 

فإّن هلا رشف ، وسواء أفلحت تلك املشاريع أم مل تفلح، احلكم اإلنتقايل الذي أّسسه بول بريمر

فضالً عن اإلفادة ، يف استعادته يشء من الوفاء أوالً  وتبقى جزًءا من جهد فكري ونظري، املحاولة

وهو أمر حيتاج إىل مراجعة ونقد ليس للمرشوع ، ع أخذه بسياقه التارخيي ثانياً مما ورد فيه م

 ؛وهذا ثالثاً ، وخصوصًا بعد أن وصلت األمور إىل طريق مسدود، بل للمرحلة بكاملها، فحسب

بعد أن أخفقت التجربة وبات الدستور بحكم ، أما رابعًا فاهلدف هو اإلفادة من الدروس والعرب

بفعل توافقات سياسية وتوازنات فوقه ، خرىكيافطٍة جيري رفعها بني الفينة واألاملنيس وإن ظّل 

 ها التقاسم الوظيفي.أساس، وحتته وخارجه وداخله

 توقيتات

صة ن اللجنة التي شّكلها بحر العلوم )انطالقًا من تلّمسه فشل نظام املحاصإوحسبام علمت ف

وسعت ألن تنجز مهمتها قبل اكتامل الفرتة  2005 ا يف متوز/ يوليوأعامهلثنية( أكملت اإل-الطائفية

 15ج دبليو بوش وهي املحّددة لصياغة الدستور العراقي الدائم التي قّررها الرئيس جور

وعىل ، ترشين األول/ اكتوبر 15ثّم باإلستفتاء عليه يف ، نتهاء من صياغتهآب/أغسطس باال

وهو ما تّم اعتامده ، 2005ديسمرب كانون األول/  15ه ستجرى اإلنتخابات العامة يف أساس

بحيث ُسلِقت األمور سلقًا وُقّدمت مسّودة مرتبكة ، كتوقيتات ملزمة بانضباط تام وشبه عسكري
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بل إن ، ستفتاء العدد الكايف من أبناء الشعب العراقيومل يّطلع عليها عند اال، ومتناقضة للدستور

كانت هناك أكثر  إذ، كن من أصل النصالنسخة التي اعتمدت الحقًا جرت عليها إضافات مل ت

 اللجنة ذاهتا. أعضاءوهو ما جرى احلديث عنه عىل لسان بعض ، من نسخة متداولة

اللجنة "النص الذي صاغه السّيد بحر العلوم كمرشوٍع حاول تقديمه إىل ما سّمي بـ 

اإلفادة وعدد من اجلهات الرسمية واحلزبية والقوى والشخصيات السياسية هبدف  "الدستورية

تّم تشكيلها عىل  "اللجنة الدستورية"علاًم بأن ما أطلق عليه ، هأحكاممن مضمونه أو مبادئه أو 

خصوصًا وأن فريقًا من ، تكميلية وجرت عليها إضافات، عجالة وبشكل عشوائي أحياناً 

األمر الذي جرى ، ن احلضورعاملدعوين للمشاركة يف العملية السياسية امتنعوا يف البداية 

التي ضّمت أكثر من ، بإضافة أعداد منهم إىل اللجنة الدستورية "املكّون السنّي"ترضيتهم بعنوان 

  .مخسني عضواً 

 أزمة العراق دستورياً 

والذي ، "أزمة العراق دستورياً "وبمناسبة مبادرة معهد العلمني ومنتدى بحر العلوم لبحث 

فإن موضوع إشكالية الدستور ، ينيشارك فيه نخبة من اإلختصاصيني واألكاديميني والسياس

علاًم بأهنا مل تغب طيلة السنوات ، العراقي كانت حارضة ومطروحة وبقوة عىل بساط البحث

وقد مّر إىل اآلن ، املنرصمة بام فيها من تعديالت مقرتحة كان يفرتض أن تنجز خالل أربعة أشهر

طويت مع الوقت ومل يتّم  أكثر من عقد ونصف من الزمن دون أن تنجز تلك التعديالت التي

 . "األمر الواقع"بل أهنا أصبحت نسيًا منسّيًا بحكم ، ولغاية اآلن 2006تفعليها منذ العام 

ـ  للمشاركة  "املكّون السنّي"وكانت تلك التعديالت املنتظرة جمّرد وعود أعطيت إىل ما يسّمى ب

وهي نسبة ال يمكن التأّكد ، %78يف عملية اإلستفتاء عىل الدستور التي قيل أهنا بلغت أكثر من 

، إْذ أّن اإلنتخابات واإلستفتاءات يف البلدان املتقّدمة نادرًا ما تصل إىل مثل هذه النسبة، من دّقتها

فام بالك يف البلدان النامية ويف جتارب ، خصوصًا بتوّفر عنارص اإلستقرار والوعي واملسؤولية

بل ،  مجيع القوى بالتزوير فيها والتالعب بالنتائجحيث تقرّ ، "التجربة العراقية"جنينية كام هي 

ناهيك عن احرتابات قائمة وعزوف جمموعات كبرية ، لتأيت متوافقة مع نظام املحاصصة برجمتها
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خصوصًا بام جاءت به من ، بل وقوفهم بالضد منها، من السكان عن املشاركة يف العملية السياسية

 نظام حماصصايت. 

 مقارنات ومقاربات

فضالً عن تطبيقاهتا املشّوهة والتباساهتا املنحرفة ، د أعيد طرح هذه اإلشكاليات الدستوريةلق 

خصوصًا بعد ، جمّددًا من زوايا خمتلفة يف إطار مقارنات ومقاربات دستورية وسياسية وعمالنية

 األمر، إخفاق العملية السياسية ووصوهلا إىل طريق مسدود باعرتاف من ساهم فيها وحتّمس هلا

هبدف التوّصل إىل صياغات جديدة عرب ، مراجعات عىل مجيع الصعد إجراءالذي حيتاج إىل 

تفامهات تأخذ بنظر اإلعتبار وضع احللول واملعاجلات للخروج من املأزق الذي وصلت إليه 

 البالد.

ش وألنه ناق، يان بإحياء تراث السّيدساسوبام أن معهد العلمني ومنتدى بحر العلوم املعنيان األ

فقد انفتحت الشهّية ملناقشات وحوارات حول مستقبل العملية ، األزمة العراقية دستورياً 

وهو ما تطّلب من املعهد واملنتدى وبمناسبة مرور الذكرى ، السياسية والدستور الذي قامت عليه

طرح مرشوعه كخلفية ملناقشات أو مقرتحات لتعديالت  إعادةالسادسة لرحيل السيد بحر العلوم 

خصوصًا حني تتّم مقارنة نصوصه مع بعض مواد الدستور النافذ وحزمة من الدساتري ، توريةدس

 التي كانت مطروحة للمناقشة.

 إجتاهان

أحدمها يميل إىل صيغة الدولة املركزية  ،بان النظر إىل الدستور وتطبيقاتهثّمة اجتاهان يتجاذ

خصوصًا يف ، كدولة بسيطة مركزية، وهي صيغة قامت عليها الدولة العراقية، الشديدة الرصامة

علاًم بأن الدولة بعد اإلحتالل األمريكي حتّولت إىل دولة مرّكبة وال مركزية ، العهود اجلمهورية

عىل الرغم من عدم اكتامل تأسيس جملس اإلحتاد أو قيام فيدراليات جديدة أو ، نظامها فيدرايل

 وفقًا للدستور.، كردية -عربية  فيدرالية

 الصيغة التي تريد التقليل إىل حدود كبرية من أية مركزية ظنًّا منها إّن أي مركزية وثانيهام 

وبالتايل فإهنا حتت عنوان الاّلمركزية والفيدرالية جترّي الكثري من صالحيات ، ستقود إىل اإلستبداد
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بفعل السلطة اإلحتادية إليها وتتمّسك هبا باعتبارها مكاسب ال يمكن الرتاجع عنها دستوريًا 

 قليموال دستوريًا بفعل األمر الواقع. ويشمل األمر صالحيات اإل، األلغام التي احتواها الدستور

 فضاًل عن، ومواردها يةوقضايا النفط وتسويقه واستثامره والعقود املوّقعة بشأنه واملنافذ احلدود

عة للقوات املسّلحة التي هي من الناحية العملية تاب، العالقات اخلارجية واستقاللية البيشمركة

 العراقية وتتلّقى رواتبها منها دون أن يكون هلا سلطة عليها.

الفيدرالية  قليمتعترب كل المركزية بام فيها صالحية اإل، أخرىويقابل هذه الرؤية نظرة خاطئة 

 املبادىء العامة، وكال الطرفني مل حيّددا عند صياغة الدستور، بمثابة رغبة يف اإلنفصال والتقسيم

للدولة الفيدرالية التي تقوم عىل أن صالحيات السلطة اإلحتادية ترتّكز يف اجليش والقوات املسّلحة 

لعملة وغري بام فيها سّك ا، عمومًا والعالقات اخلارجية واملوارد الطبيعية واخلطط اإلقتصادية

ت ودساتري ية وهو ما أخذ به نظام الفيدرالياقليموما عدا ذلك من صالحيات السلطة اإل ،ذلك

والبعض اآلخر  قليموإن كان بعضها يوّسع من صالحيات اإل، الدول التي اعتمدهتا بشكٍل عام

وأعتقد أن القوى التي صاغت الدستور وضعت تلك األلغام يف طريقه كيام تستمر  ،يقّلص منها

بات بل وتتعّمق من خالل التجاذبات التي ستجري يف التطبيق واإلستقطا، اإلشكاالت واملشاكل

 السياسية. 

يف كتاب صدر يل عن ، الدولة للمرحلة اإلنتقالية إدارةوقد سبق يل أن ناقشت مرشوع قانون  

ومرشوع الدستور الدائم يف كتاب صدر عن دار املحروسة ويف مقاالت ، مركز األهرام يف القاهرة

وهو ، السطوركام صدر دستور عن لقاء أكاديمي ساهم بصياغته النهائية كاتب ، وأبحاث عديدة

، األمر الذي دعاين ضمن دراسايت الدستورية ملراجعة املسّودة التي قدمها السّيد بحر العلوم

التي كانت أحد ألغام الدستور ، "املكّونات"وخصوصًا فيام يتعّلق بفكرة املواطنة وموضوع 

ة وبالدستور وآمل أن متّهد تلك املناقشات إىل حوار أشمل يتعّلق بالبنية الدستوري، يةساساأل

هبدف التوّصل إىل صيغة جديدة ، وطرق صياغته وتعبريه عن قيم اهلوّية اجلامعة للمجتمع ككل

  .بناء الدولة وفقًا ملبادىء املواطنة عادةمناسبة ويف ظرف مناسب إل
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التي متّثل قياًم ، "احلرّية واملساواة والعدالة والرشاكة واملشاركة"وحني أقول املواطنة فأنا أقصد 

إليه الدستور النافذ الذي اعتمد قاعدة  ّية يف الدولة العرصّية وهي تتعارض مع ما ذهبأساس

 حتى وإن تناول مبادىء املواطنة.، كام سنأيت عىل ذكره "املكّونات"

 مواصفات دستور السّيد

 مادة وهو مقّسم عىل سّتة أبواب. 155يتأّلف مرشوع دستور السّيد بحر العلوم من ديباجة و

 ."ّيةساساملبادىء األ"ل الباب األول: يشم 

 . "ّيةساساحلقوق األ"أما الباب الثاين فيتضّمن  

 -1: أوالً: السلطة التنفيذية وهي مؤّلفة من "سلطات الدولة اإلحتادية"ويتناول الباب الثالث 

السلطة وثانيًا: ، حكومة االحتاد )جملس الوزراء: الرئيس ونوابه + الوزراء( -2رئاسة اجلمهورية و

، وثالثًا: السلطة القضائية، قاليمجملس األ -2 ."الربملان"اجلمعية الوطنية  -1الترشيعية وتشمل 

 جملس اخلدمة.  -2ديوان الرقابة املالية.  -1ورابعًا: املجالس اإلحتادية املتخّصصة وتشمل: 

ة التنفيذية ويشمل املجلس الترشيعي والسلط، "وسلطاهتا قاليماأل"ويتناول الباب الرابع: 

 والسلطة القضائية. 

 ويبحث الباب اخلامس: يف تعديل الدستور. 

 انتقالية وختامية.  اً أحكامأما الباب السادس فيتناول: 

 :يتني ومهاأساسولكني سأتوّقف عند نقطتني ، ال أريد مناقشة مرشوع السّيد بحر العلوم كامالً 

ة املنطلقات النظرية بول بمجمله وهي بمثاوهي تشمل الباب األ، ّيةساساملبادىء األ -األوىل 

ّية وهي تشمل الباب الثاين برّمته الذي ساساحلقوق األ -والثانية  ،للمرشوع وتعبريًا عن فلسفته

 خصوصًا عالقة الفرد بالدولة من خالل حقوقه وواجباته.، تناول احلقوق واحلرّيات
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 نقطتان مفصليتان

ووجدهتام إىل حدود كبرية منسجمتان مع التطّلع إىل وقد توقفت عند النقطتني املفصليتني 

نحن شعب "مبادىء املواطنة يف الدولة العرصية وما ورد يف الديباجة التي نّصت عىل ما ييل: 

متحرٍر من ، متحرٍر من اخلوف، العراق: الذي اتعظ لغده بأمسه فرسم الطريق بعزم إىل مستقبلٍ 

م عىل أن يقيم من نحن شعب العراق: الذي وّطد العز" . كام جاء فيها"حرٍر من احلاجةمت، الذل

أرضها ال تتّجزأ وشعبها تشّده أوارص اإلخاء حفظًا ، تعّددية، إحتادية، ديمقراطية العراق مجهوريةً 

 لوحدته.  اً ه وتعزيزأفرادلكرامة 

ة العراق دولة مستقلة ذات سيادة غري قابل"ية( ساس)من املبادىء األ 2وكام ورد يف املادة 

احلقائق اجلغرافية  أساسيقوم عىل ، للتجزئة ونظام احلكم فيه مجهوري ديمقراطي برملاين إحتادي

وباملقارنة مع الدستور  "العرق أو العنرص أو املذهب أو القومية أساسوالتارخيية وليس عىل 

الت ت تفسريات وتأويت الصارخة واإللتباسات التي أثارفقد خال املرشوع من التناقضا، النافذ

حيث أّكد مرشوع ، خاصة لكل فريق حاول أن يتشبث هبا يف حني تشّبث الفريق اآلخر بام يعارضها

العراق بلٌد متعّدد القوميات ويقّر هذا الدستور احلقوق املرشوعة هلذه "السّيد بحر العلوم عىل أّن 

 .(5 -)املادة  "القومّيات كاّفة ضمن الوحدة العراقية

املختلفة التي ينظر كل منها بارتياب إىل  طرافظل هاجسًا مقلقًا لألولعّل هذا األمر الذي 

إالّ ، سايسه مرجعية للدولة بصفته القانون األوصفالتي ال تنظر إىل الدستور باآلخر بام فيها تلك 

وكثريًا ما كنا نسمع إشادات ، أو عرّب عن مكاسبها وامتيازاهتا ومغانمها، اإذا انسجم مع تفسرياهت

وتنديدًا واهتامًا بالتسيس حني يصدر ، حني يصدر حكاًم يتفق مع رأي هذه الكتلة أو تلكبالقضاء 

علاًم بأن القضاء هو اآلخر ظّل يتعّرض لضغوط كثرية من ، حكاًم خمالفًا ملصاحلها أو تأويالهتا

وإلعتباراٍت مذهبية أو طائفية أو إثنية أبعدته يف الكثري من األحيان عن  رهابجانب قوى اإل

 وظيفته.
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 فيدرالية خصوصّية!!

لكنّه مل يذهب إىل اإلقرار ، وهبذا املعنى فإّن مرشوع السّيد بحر العلوم أقّر صيغة الفيدرالية

بل أّكد عىل قبوهلا وفقًا ، عرقي أو استنادًا إىل العنرص أو املذهب أو القومية أساسبإقامتها عىل 

ال مركزية بتوزيع سلطات الدولة  ةإداريمبادىء أي اعتامدها عىل ، للحقائق اجلغرافية والتارخيية

وهبذا املعنى فإن مرشوعه اختذ موقفًا مسبقًا من الدعوات التي راجت ، قاليمبني اإلحتاد واأل

وفيام بعد اختذ الربملان ، كام كان قد حتّمس هلا السيد عبد العزيز احلكيم، بالدعوة إىل فيدرالية جنوبية

أجيل تنفيذها لثامنية عرشة ولكن تّم ت، ويت عىل إقرار فيدرالية اجلنوببالتص 2007قراراً يف العام 

ن إبل ، بعد انقضاء تلك املّدة حتى طواها النسيان ومل يراجع الربملان قراره ذلك لتنفيذه ،شهراً 

 بعض اجلامعات املتحّمسة هلا مل تكن كام كانت يف السابق.

، ني بعض القوى والشخصيات السياسيةيرتفع شعار الفيدرالية ب خرىوبني الفينة واأل 

 -بسبب الغبن واإلجحاف الذي حلقه منذ احلرب العراقية ، البرصة إقليمخصوصًا ما يتعّلق ب

لبعض دوافعها ، لكن تلك الدعوات مل تلق استجابة كافية، وإىل اليوم 1980اإليرانية العام 

لية سنّية تضّم جزًءا من املحافظات املذهبية والطائفية كام هي الدعوات التي القت محاسة لفيدرا

علاًم بأنه غالبًا ما يتّم مقارنة الرغبة يف إقامة ، أو فيدرالية خاصة باملوصل وغري ذلك، السنّية

حيث ، التي هلا ظروفها اخلاصة الدولية واملحلية والتارخيية "كردستان إقليمفيدرالية "فيدرالية بـ 

ناهيك عن أن ، فيدرالية يف إطار مبادىء حق تقرير املصريتطّورت الفكرة من احلكم الذايت إىل ال

 .بفعل عوامل تتعّلق باهلوية الفرعية، قومي أساسقيامها كان عىل 

باملكّون السنّي كان من أشّد املعارضني للدستور بسبب  بالذكر اإلشارة إىل أّن ما سّمي جدير 

ألمور تغرّيت حيث يندفع فريق من لكن ا، "فيدرالية"النّص اخلاص بكون العراق دولة إحتادية 

داخل ما يسّمى باملكّون السنّي للمطالبة بالفيدرالية كوسيلٍة للشعور العام بالتمييز الطائفي وهي 

مثلام كانت هذه الشكوى باسم املظلومية ، شكوى ظّلت قائمة منذ اإلحتالل األمريكي للعراق

 ؛بل ومنذ تأسيس الدولة العراقية، السابقة مةنظقائمة لدى الشيعية السياسّية بشكل عام يف ظّل األ

خصوصًا ، ولكن هذه املطالبات للسنّية السياسية لقيت رّد فعٍل من جانب رئاسة الوزراء الشيعّية

 ."البيت الشيعي"ولدى ما ُأطلق عليه ، املالكي ييف عهد نور
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ديث عن فقد جرى احل، ومثلام جرى احلديث عن القوميات بشكل عمومي يف دستور السّيد

 والعمل بمقتىض رشائعهم وممارسة طقوسهم.  خرىكفالة الدستور لذوي األديان األ

 

 احلقوق السياسية

( 10 -ية فقد أّكد عىل مبادىء املساواة يف احلقوق والواجبات )مساسأما يف باب احلقوق األ

 )أ( 12م  -)ب( واحلريات العامة واخلاصة مضمونة للجميع  -أ وكذلك عىل تكافؤ الفرص  -

 أّكد عىل حرّية الفكر والرأي والتعبري. -و )ب( 

 وحرّية الدين واملعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة جلميع األديان والطوائف.  -و )ج( 

 حزابحق تشكيل اجلمعيات واأل - 13احلق يف التنظيم واإلعتقاد أقّر يف املادة  ويف مبدأ

 مون للجميع. والنقابات ومنظامت املجتمع املدين مض

حرية الشخص وكرامته ورشفه " (14ويف باب احلرّيات أّكد عىل مبادىء احلرّية املادة )

أو غري قانوين خلصوصيات أحد أو رشفه أو ، فال جيوز التعّرض هلا عىل نحو تعّسفي "مصون

حلق يف وذهب إىل تأكيد ا، دور العبادة ومعاهد العلم واملساكن اخلاصةكام أّكد عىل حرمة ، سمعته

( أّكدت أن العقوبة 16ادة )أما امل ؛( واملتهم بريء حتى تثبت إدانته15حماكمة عادلة وعلنية )م 

( امللكّية اخلاصة وحرّية الترّصف 19( التعذيب. وتناولت املادة )17وحّرمت املادة ) ،شخصية

، 22لت املواد )كام تناو ،راض منفعة عامة ولقاء تعويض عادلمصونة وال ينتزع ملك أحد إالّ ألغ

، ( بعض احلقوق السياسية واملدنية واحلّق يف األمن والتعليم والصحة والضامن اإلجتامعي24، 23

 وهي مبادىء عامة.

يف  التي وردت "باملكونات"وقد جتنّب مرشوع السّيد بحر العلوم أي ذكٍر فيام يتعّلق بام ُسّمي 

 الدستور العراقي النافذ.

يف ، )مّرتان( يف الديباجة، مّرات 7يف الدستور العراقي الدائم  "اتاملكّون"فقد وردت عبارة 

عربًا وكوردًا وتركامنًا ومن مكّونات ، شيعة وسنّة"املّرة األوىل عند حتديد فجائع شهداء العراق 
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نحن شعب العراق الذي آىل عىل نفسه بكل مكوناته "ويف املّرة الثانية تأكيده  "الشعب مجيعها...

 ."وأطيافه...

القوات املسّلحة واألجهزة "حني جرى احلديث عن  9يف املادة  "املكّونات"وورد مصطلح 

الشعب العراقي بام يراعي توازهنا ومتاثلها  "مكّونات"تتكّون... من "التي قال عنها:  "األمنية

 . "دون متييز أو إقصاء...

اق وشعاره ونشيده الوطني باإلشارة عىل أّن علم العر 12املكّونات يف املادة "ووردت مسألة 

 ."يرمز إىل مكّونات الشعب العراقي"ينبغي أن 

... يراعي متثيل سائر مكّونات الشعب "بام عند حديثه عن جملس النواب أوالً: 49ويف املادة  

 ."فيه

والسياسية والثقافية  ةدارياحلقوق اإل"التي نّصت عىل ضامن الدستور لـ  125ويف املادة  

 ."...خرىوميات املختلفة كالرتكامن والكلدان واآلشوريني وسائر املكّونات األوالتعليمية للق

تكون ممثلة "ه أعضائحني حتّدث الدستور عن تشكيل جملس النواب جلنة من  142ويف املادة  

 مهمتها تقديم تقرير إىل جملس النواب خالل مّدة ال، للمكّونات الرئيسة يف املجتمع العراقي

 . "ها عىل الدستورؤتعديالت الرضورية التي يمكن إجراهر يتضّمن توصية بالتتجاوز أربعة أش

التي تأّسس عليها جملس احلكم  اإلثنية -وليس ذلك سوى تأكيد لنظام املحاصصة الطائفية 

 الدولة ومن بعده الدستور الدائم.  إدارةنتقايل والتي انعكست عىل نظام اال

ألنه ملس ملس  "املكّونات"بتعاد يف مرشوعه عن موضوع قد أن السّيد بحر العلوم حاول االأعت

اليد أّن الدولة أخذت تنحدر أكثر فأكثر يف طريق التقاسم الوظيفي والزبائنية السياسية القائمة عىل 

 "املكّونات"وكانت مبادرته بمثابة مراجعة ونقد للمرحلة السابقة التي كّرست قاعدة ، املغانم

 الدولة للمرحلة اإلنتقالية. إدارةة ما بعد اإلحتالل عرب قانون واقعيًا يف احلياة السياسي

خصوصًا بتصنيف الناس وفقًا لالعتبار ، وقد وّلد ذلك ضعفًا شديدًا يف مرجعية الدولة

ال سّيام ، وهو ما جعل الوالء قبل الكفاءة، الطائفي واإلثني وعىل نحٍو مسبق مع تعويم للعروبة
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وكان من ، "حكم القانون" عشائرية تغّولت عىل الدولة و حني اختلط ذلك بأعراف وقوانني

بشيوع ظواهر التعّصب ، رهابوتفيّش ظواهر العنف واإل دارينتائجه استرشاء الفساد املايل واإل

إضافة إىل ، ووليده التطّرف التي لعبت سنوات اإلستبداد والدكتاتورية يف ظّل النظام السابق

خصوصًا بانتشار السالح واالستقواء به عرب ميلشيات ، تغذيتها احلروب واحلصار دورًا كبريًا يف

 وقوى مسّلحة باستخدام أجهزة الدولة أحيانًا أو قوى منفلتة من خارجها. 

 هو تنقية سايسهدفه األ، أخرىإّن استعادة دستور السّيد بحر العلوم ومشاريع دساتري 

وشطب كّل ما يتعّلق بالتقاسم الطائفي  إلغاءو ّيةساسالدستور النافذ من ألغامه وحّل إشكالياته األ

 واإلثني أو تعديله بام يعّزز مبادىء املواطنة وحيّرم الطائفية. 

إضافة إىل ، "لبننة الدستور"أي ، وإذا كانت التجربة العراقية قد اقتفت أثر التجربة اللبنانية

األمر الذي أدى إىل ، العلياأعراف وتقاليد ارتقت لتصبح قواعد واجبة التطبيق يف توزيع املناصب 

إىل درجة أصبح من الصعب ، تعويم املواطنة وتعطيل التنمية وإضعاف اهلوّية الوطنية اجلامعة

وهو ، 2019تغيريها عىل الرغم من اإلحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها البلدان يف العام 

فهل فّكر املرّشع العراقي أو من  ،شلتنيلية إىل أن يكونا دولتني فاما أوصلهام باعتامد املعايري الدو

حيث ، ةثّمة خفايا وخبايا ما وراء األكمأم ، يقف خلفه بذلك يوم سار عىل خطى التجربة اللبنانية

 عوضًا عن املواطنة واهلوية اجلامعة. ، واملحاصصة "املكّونات"التشّبث بصيغة 
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 (7) 

  2005سنة  يف دستورالدستوري  صالحآلية اإل

 ستور السيد بحر العلومود

  *يوسف الشكري الدكتور عيل

 املقدمة ❖

وما واجه ، الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية حيز النفاذ إدارةقانون  أحكاممع دخول  

حيث بينت ، بلحاظ املؤِسس الكاتب، هذا القانون من انتقادات مرجعية ورسمية وشعبية كبرية

األوىل يف رسالتها املوجهة ، حة من هذا القانون يف مناسبتنياملرجعية الدينية العليا موقفها رصا

 فيها:والتي جاء ، عىللرئيس جملس األمن والثانية كانت بمناسبة االستفتاء املوجه للمرجع األ

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 إدارةما هو موقف سيدنا ومرجعنا املفّدى من قانون  وبعد:، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  االنتقالية؟دولة العراقية للمرحلة ال

 مجع من املؤمنني 
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 بسمه تعاىل

إن أي قانون ، ترشين الثاين 15د ظله أن أوضح يف حتفظه عىل اتفاق لقد سبق لسامحة السيد م

، ُيّعد للفرتة االنتقالية لن يكتسب الرشعية إال بعد املصادقة عليه يف اجلمعية الوطنية املنتخبة

يضع العوائق أمام الوصول إىل دستور دائم للبالد وحيفظ وحدته وحقوق  ضاف أن هذا القانونويُ 

  والطوائف.أبنائه من مجيع األعراق 

                                                           
 أستاذ متمرس يف القانون الدستوري، كبري مستشاري رئيس اجلمهورية *
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 الدويل:وجاء يف الرسالة الثانية املوجهة لرئيس جملس األمن  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السيد رئيس جملس األمن الدويل املحرتم 

 م عليكم ورمحة اهلل وبركاته السال

الدولة العراقية للمرحلة  إدارة بـ)قانونبلغنا أن هناك من يسعى إىل ذكر ما يسمى  وبعد:

يف القرار اجلديد ملجلس األمن الدويل حول العراق بغرض إضفاء الرشعية الدولية  االنتقالية(

حتالل وبتأثري مبارش منه ُيقّيد الذي وضعه جملس غري منتخب ويف ظل اال )القانون( إن هذا ،عليه

اجلمعية الوطنية املقرر انتخاهبا يف بداية العام امليالدي القادم لغرض وضع الدستور الدائم 

ولذلك فإن أي حماولة ، وهذا أمر خمالف للقوانني ويرفضه معظم أبناء الشعب العراقي ،للعراق

الشعب  رادةد مضادًا إلار الدويل يعن خالل ذكره يف القرم )القانون(إلضفاء الرشعية عىل هذا 

 خطرية.العراقي وينذر بنتائج 

جملس األمن  أعضاءيرجى إبالغ موقف املرجعية الدينية العليا هبذا الشأن إىل السادة  

 وشكرًا.، الدويل املحرتمني

 (هـ 1425/ ربيع الثاين /  17                           

بحكم ، هاهتايول املتلقفني لرسائل املرجعية وتوجويبدو أن السيد بحر العلوم كان أ  

فبادر إىل تشكيل جلنة من ، والعمق احلوزوي، والقرب من الذوق النجفي، الوصل املرجعي

بالتزامن مع تشكيل اللجنة الرسمية من قبل ، املتخصصني يف حقل الدستور والقانون والسياسة

ل يتم اللجوء إليه كأنه كان يفكر بدستور ظِ و، خط متوازين باكي تعمل اللجنت، اجلمعية الوطنية

الدولة للمرحلة  إدارةا يف الوقت املحدد يف قانون أعامهلفيام لو مل تتمكن اللجنة الرسمية من انجاز 

للذوق املرجعي والتطلع الشعبي والنخب  ياً مل يكن املرشوع الرسمي مرض أو فيام، االنتقالية

 .السياسية
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عبد الرسول  .د، سعد العلوش .د "وم يف عضويتها وضمت جلنة السيد بحر العل 

السيدة مريم ، حسني العاديل، حممد عبد اجلبار الشبوط، أمحد الرباك، طالب طباطبائي، اجلصاين

 ."الريس

جلنة كتابة الدستور الرسمية عىل  أعضاءفقد تردد بعض ، وانجاز الغاية، وبقصد حتقيق اهلدف 

ن السيدة إبل ، جلنة السيد بحر العلوم مع اللجنة الرسمية عضاءأوتواصل ، جلنة السيد بحر العلوم

 .وهو ما ُيفرس الرشاكة يف بعض األفكار واملبادئ واملتبنيات، يف اللجنتني اً الريس كانت عضو

، أو أكثر مستقالً  اً يستلزم ربام مؤلف، ن مجع املتشاهبات ومتييز املختلفات بني الدستورينإويقينًا 

، من املفيد بحث جزئية صغرية من دستور السيد بحر العلوم واملتمثلة بالتعديلمن هنا وجدنا أن 

 .إلبراز أوجه اخلالف واالتفاق بني الدستورين، 2005ومقارنتها مع دستور سنة 

 املبحث األول

 وتنقيحها عىليف أصل مصطلح الوثيقة األ

أثر املصطلح ويت، ه عن غريه أو نزل مصطلح خيتص به ويتميز بلكل ترشيع وإن عال 

النظام ، سايسالقانون األ"فهناك الدستور ، باخللفية والتاريخ واإلرث واملبتكر واألصيل والوافد

ولكل معناه ومداه ومرتبته ودالالته ، والنظام والالئحة "الترشيع العادي  "والقانون  "سايساأل

 ومضمونه.وفحواه 

، متغري متحرك كام املستدل عليه فاملصطلح، ويتأثر استخدام املصطلح بالزمان واملكان 

، وثيقة مؤِسسة يف الدولة أعىل للداللة عىل سايسستخدم العراق امللكي مصطلح القانون األافقد 

بمصطلح الدستور وظل املصطلح ذاته يف وثيقة سنة  1958واستبدهلا القابض عىل السلطة سنة 

مصطلح  2004ة سنة وأطلق القابض اجلديد عىل السلط، 1970و 1968و  1964و  1963

وعاد الستخدام مصطلح الدستور يف أول وثيقة ، الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية إدارةقانون 

  اجلمهوري.دستورية غري مؤقتة يف العهد 

 



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 315 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

 املطلب األول

 عىليف أصل مصطلح الوثيقة األ

ولة حاكمة ملؤسسات الد، يقينًا أن لكل بلد وثيقة أسمى مؤِسسة للنظام الدستوري 

 .برصف النظر عن التسمية التي حتملها هذه الوثيقة، ضابطة إليقاع شعبها، وتفريعاهتا

وجُيمع الفقه الدستوري عىل أن مصطلح الدستور الشائع اليوم يف األدبيات العربية إنام  

وافد كام العديد من املصطلحات التي ذهبت عربية يف أصوهلا وانحدارها كام  أجنبيهو مصطلح 

كمصطلح الديمقراطية واالرستقراطية واملونقراطية والربملان والكابينة ، لبعض خطأً يعتقد ا

ة أعجمية وافدة تناوهلا باملطالبة وتناقلها اخللف أجنبي............. فهذه املصطلحات .الوزارية

 .بعد جيل حتى ساد االعتقاد أهنا عربية جيالً 

، أن حيتفظ بام انتزعه بالنضال والتضحياتوليس يف ذلك غرابة فيحق ملن كان له قصب السبق  

ي لغتنا ما يقابل بل ما ُيغني فف، ريظوبته ولغته وأبجديته استخدام النوعىل من يتمسك بعر

عتاد الساسة عىل اقتباس الوافد ربام للشعور افقد ، لكن الوافد مجيل وإن كان قبيحاً ، فيضوي

لزمني بني التجربتني أو بسبب االستعامر بالدونية يف مقياس التطور السيايس بلحاظ الفارق ا

وربام كان االنبهار بالنموذج الوافد الذي ، واالحتالل الذي امتد لعقود من الزمن وأحيانا لقرون

عجزت التجارب املحلية عن بلوغ كنهه إذ ال تزال التجارب املحلية حتبو زاحفة بفعل إصابتها 

 .األحيان أغلببعيب االنحراف ووالدهتا ميتة يف 

ذاع ، ويذهب الرأي الغالب يف الفقه إىل أن مصطلح دستور إنام هو مصطلح فاريس 

أثناء فرتة االحتالل العثامين كام باقي يف استعامله يف أرجاء الدولة العثامنية ودخل البالد العربية 

فقد ، قحمت يف قاموس اللهجة الشعبية حتى ساد االعتقاد بأصوهلا العربيةاملصطلحات التي أُ 

هب الُبستاين يف املحيط ومصطفى جواد يف املعجم امُلستدرك إىل أن مصطلح الدستور مصطلٌح ذ

وتعني الصاحب وبجمع املفردتني  "ور"وتعني القاعدة و "دست"، فاريس مركب من مفردتني

  ."يةساسالقاعدة األ "أو  "صاحب القاعدة "يصبح املصطلح املقابل 
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ارة للسجل الذي ُتقيد فيه بيانات اجلند أو واستخدم الفرس مصطلح الدستور لإلش 

عىل ذلك أن مصطلح الدستور إنام أختص بمسائل ، جُتمع فيه القوانني ذات الصلة بامللك والعرش

وهي ترشيعات ، فال جُتمع فيه عموم القوانني ولكن تلك التي ختتص بالعرش، خاصة أمهيةذات 

القابض عىل رأس السلطة  إرادةأو املساس إال بتتسم باألعلوية والسمو وال تتناوهلا يد التعديل 

كام ال ُتقيد يف هذا ، اآلمر الناهي، صاحب السلطات ومسخرها، فهو املالك املانح، وقمة هرمه

فالتحقق من ، وهم قوام أمن الدولة واحلاكم، السجل عموم البيانات ولكن تلك املتصلة باجلند

وبغريه قد يكون أمن احلاكم والدولة ، هاز األمنيرشط الوالء واإلخالص أمٌر الزم لالنضامم للج

  .يف خطٍر بلحاظ أن ال انقالب أو إطاحة باحلاكم دون تعاون األجهزة القائمة عىل األمن

ظهر يف عهد  "constitution"وُتشري املوسوعة الربيطانية إىل أن مصطلح دستور  

لكن ، يف روما القديمةذائعة االستخدام  "constitution "إذ كانت كلمة  "شيرشون "

يف مدونته  "جستنيان "استعامهلا حتدد بالتدابري الترشيعية التي كان يتخذها األباطرة وأقتبسها 

 لإلشارة إىل حزمة القوانني الصادرة عن القابض عىل رأس السلطة. 

 أخرىمرادفًا ملصطلحات  "constitution"ويف اللغة الالتينية يستخدم مصطلح  

 "Structure"و "Forme"و "Arrangement"و "composition"ومنها 

إنام  " Constitution"فمصطلح ، إىل البناء واهليكل والتنظيم والشكل وهي تنرصف مجيعاً 

القانوين للدولة بقوالبه العامة الرئيسية التي ال جيوز خمالفتها بحال  ساسينرصف حتديداً إىل بناء األ

  .بطالن بلحاظ خمالفة األسمى يف سلم البناء القانوينوإال أصيب العمل بعيب ال حوالمن األ

يف القرن الرابع عرش للداللة عىل  "constitutio"ويف فرنسا اسُتخدم مصطلح   

ية التي خالقكام اسُتخدم لإلشارة إىل القانون واملبادئ األ، التدابري الترشيعية الصادرة عن امللك

  .لقواعد ورشوط اعتالء العرشتعارفت عليها الطبقة السياسية يف حتديدها 

وجدير ذكره أن مصطلح الدستور بمعناه الشائع اليوم مل يولد من فراغ أو نتيجة ابتكار  

بدأ ، لكنه ولد والدة طبيعية وجاء نتيجة تطور تارخيي طويل، مفاجئ أو بناء عىل آراء فلسفية

ر الشعب حينام ثا 1215عام  "Magna Carta" "العهد األعظم  "بمصطلح العهد 
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وفق مبادئ وأسس عىل وألزموه باحلكم  "جون سانتري  "اإلنجليزي واألكلريوس عىل امللك 

ثم حكم دستوري حتكمه مبادئ وأسس عليا معينة ، معينة مثلت بداية الغوث حلكم ملكي مقيد

 .وإال كان ذلك إيذانًا باخلروج عن سلطة احلاكم، ال يمكن جتاوزها

بية ومن بينها العراق يف باكورة دساتريها الوطنية مصطلح واستخدمت بعض البالد العر 

، نظام احلكم فيها أساسللتعبري عن الوثيقة العليا التي حتكم البالد وتنظم  " سايسالقانون األ "

لكن هذا  "سايسالقانون األ "يف اللغة العربية  "الدستور  "بلحاظ أن ما يقابل املصطلح الوافد 

هذا املصطلح  ومل يبَق من يستخدم، خلروج عليه يف ُجل البالد العربيةاملصطلح األصيل تواتر ا

واملالحظ أن السيد بحر العلوم ساير املصطلح ، " سايسالنظام األ "سوى ُعامن والسعودية 

 .فأطلق عىل مرشوعه املقرتح الدستور ةالسائد

باملصطلح العريب  التمسك، وكذا املؤِسس السيد بحر العلوم، وكان حريًا بالبلدان العربية 

ويقينًا أن ، األصيل ال الوافد بلحاظ أهنا متهمة أصاًل بتبني األفكار واملبادئ الدستورية الوافدة

وافد ال نقطع  وما ُبني عىل، عىلخري دليل عىل ذلك تسمية الوثيقة التي حتمل عنوان الترشيع األ

 .بكله أو ُجله ولكن قد يكون ببعضه أيضاً أنه وافد 

 ثايناملطلب ال

 عىليف أصل مصطلح التغيري الطارئ عىل الوثيقة األ

والذهاب بغري ذلك يعني ، ليس من الدساتري املعارصة من ال ينص عىل آلية تعديله جزئياً  

، فالنص البرشي قارص ناقص وإن حرص املعني بوضعه، بالسقوط ضمناً  الدستور احلكم عىل

لزمان كفيل باستحداث احلاجة للتنقيح فضاًل عن أن ا، فالقصور والنسيان من طبع البرش

  .ياً و احلذف أو تعديل ما مل يعد مستوباإلضافة أ

وتعددت املصطلحات التي استخدمتها الدساتري العربية للتدليل عىل التغيري الطارئ  

فقد نصت  للداللة عىل التعديل "التنقيح "فقد استخدم الدستور الكويتي مصطلح ، عىل الدستور

جملس األمة حق اقرتاح تنقيح  أعضاءلألمري ولثلث  "من الدستور الكويتي عىل أن  (174املادة )
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جديدة إليه فإذا وافق  أحكامه أو إضافة أحكامهذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من 

 . "............... عىل مبدأ التنقيح.عضاءاأل يةأغلباألمري و

يف تعديل الدستور فقد نص  "املراجعة  "صطلحواستعان الدستور املغريب واملوريتاين بم

للملك ولرئيس احلكومة وملجلس النواب وملجلس املستشارين حق  "الدستور املغريب عىل أن 

ال تصح املوافقة عىل مقرتح مراجعة  "  ."اختاذ املبادرة بقصد مراجعة الدستور........

ستور بمقتىض ظهري عىل الشعب تعرض مشاريع ومقرتحات مراجعة الد " ."..........الدستور

     .".......بقصد االستفتاء

الربملان  أعضاءيملك كل من رئيس اجلمهورية و -1"ونص الدستور املوريتاين عىل أن  

ال يصادق عىل  -3-........ال يناقش أي مرشوع مراجعة مقدم -2-مبادرة مراجعة الدستور 

  .".......يرمي إىل مراجعة الدستور إجراءي ال جيوز الرشوع يف أ -4- ........مرشوع مراجعة

...... ويف هذه احلالة ال .ال يقدم مرشوع املراجعة "  "......تعترب مراجعة الدستور هنائية "

  ."......يصادق عىل مرشوع املراجعة

يمكن  "للتعبري عن التعديل  "النظر إعادة "أما الدستور اللبناين فقد استعمل مصطلح  

النظر يف  إعادة أيضاً يمكن "  ."........يف الدستور بناًء عىل اقرتاح رئيس اجلمهوريةالنظر  إعادة

 . "......الدستور بناًء عىل طلب جملس النواب

للداللة عىل التغيري  "تعديل "واملالحظ أن غالبية الدساتري العربية استخدمت مصطلح  

لرئيس اجلمهورية  "ستور العراقي الطارئ عىل الدستور فقد استعان هبذا املصطلح كل من الد

 ."............جملس النواب اقرتاح تعديل الدستور أعضاء "1/5"وجملس الوزراء جمتمعني أو لـ

لكل من رئيس اجلمهورية وجملس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد  "والدستور اليمني 

يلها واألسباب واملربرات الداعية الدستور وجيب أن ُيذكر يف طلب التعديل املواد املطلوب تعد

والدستور  .".......للملك حق اقرتاح تعديل الدستور "والدستور البحريني  ."للتعديل

أن مصالح االحتاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم  عىلإذا رأى املجلس األ "اإلمارايت 

ال جيري تعديل  " العامين يسساوالنظام األ ."مرشوع تعديل دستوري إىل املجلس الوطني لالحتاد
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لكل من األمري ولثلث  "والدستور القطري  ."هذا النظام إال بنفس الطريقة التي تم هبا إصداره

والدستور  .".......جملس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور أعضاء

والدستور   ."تاريخ نفاذهال جيوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثامنية عرش شهرًا عىل  "السوري 

تطبق األصول املبينة يف هذا الدستور بشأن مشاريع القوانني عىل أي مرشوع لتعديل هذا  "األردين 

لرئيس اجلمهورية حق املبادرة  "والدستور اجلزائري   ."........الدستور وُيشرتط إلقرار التعديل

جملس  أعضاءاجلمهورية أو لثلث  لرئيس "والدستور التونيس   ."..........بتعديل الدستور

كل مبادرة تعديل الدستور تعرض  "  .".......نواب الشعب حق املبادرة باقرتاح تعديل الدستور

.......... ينظر جملس نواب الشعب بمبادرة .من قبل رئيس جملس نواب الشعب

 . "التعديل.........

حيث استخدم هو ، اتري العربيةوساير دستور السيد بحر العلوم االجتاه الغالب من الدس 

ال جيوز تعديل هذا  "اآلخر مصطلح التعديل للداللة عىل التغيري الطارئ عىل الدستور 

بعد انقضاء املدة املحددة يف " ".....ال جيوز تقديم أي اقرتاح لتعديل الدستور " "......الدستور

 . "غري املواضيع املحظور تعديلها  .... تقديم اقرتاح بتعديل مادة أو أكثر من الدستور يف.املادة

الذي استخدمته عرش من الدساتري العربية  "التعديل "وجديٌر ذكره أن مصطلح  

 –املغريب  "الذي استعانت به اثنان من الوثائق الدستورية العربية  "املراجعة "ومصطلح 

ا تدل عىل أي تعديل يطرأ الذي انفرد به الدستور اللبناين ُكله "النظر إعادة "ومصطلح  "املوريتاين

  .عىل الدستور باإلضافة أو احلذف أو االستبدال

الذي انفرد الدستور الكويتي يف استخدامه فال ينرصف لغًة إال  "التنقيح "أما مصطلح  

 ."تنقيح الشعر وهتذيبه :نقح "احلذف دون اإلضافة واالستبدال فقد ورد يف خمتار الصحاح  إىل

 . "لعصا أي عقدها وكل يشء نحيته عن يشء فقد نقحتهتشذيبك عن ا :النقح "و

وذهب االجتاه الغالب من الدساتري العاملية إىل استخدام مصطلح التعديل فقد ذهب  

...... .وجيب أن يعدل، جيوز تعديل الدستور بشكل كيل أو جزئي)الدستور األرجنتيني إىل أن 

 إال بقانون سايسال جيوز تعديل القانون األ -1) ودستور أملانيا .....(.ولكن ال جيوز تنفيذ التعديل

....... إضافة نص مكمل للقانون .يغري نصه بشكل واضح أو يكمله وبالنسبة للمعاهدات
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ال تقبل أي تعديالت عىل هذا القانون  -3-.......... .-2- يؤدي هلذا التوضيح فقط سايساأل

يتم التقدم بمبادرة تعديل  -1)ونص الدستور األسباين عىل أن  ...........(.سايساأل

.... املصادقة عىل .-2-........ .......... جيب أن يصادق عىل مرشوع تعديل الدستور.الدستور

بعد  -3-ه أعضائ....يمكن ملجلس النواب أن يصادق عىل التعديل بموافقة ثلثي .التعديل

ح الكونغرس إذا رأى ثلثا يقرت)والدستور األمريكي  ..........(.مصادقة الربملان عىل التعديل

........... عقد مؤمتر القرتاح .املجلسني رضورة لذلك تعديالت هلذا الدستور أعضاء

جيوز تضمني اقرتاح بتعديل مواد هذا  -1)والدستور االندونييس  ......(.تعديالت

يلها .... املواد املطلوب تعد.تقدم أي مقرتحات لتعديل مواد هذا الدستور -2-......الدستور

يشرتط  -4-..... بغية تعديل مواد هذا الدستور .يشرتط حضور -3-وسبب التعديل 

ال جيوز تعديل النصوص التي  -5-..... الختاذ أي قرار بتعديل مواد هذا الدستور.موافقة

-1-يمكن للتعديالت الدستورية أن تقرتح من قبل )والدستور الربازييل  ........(.تتعلق

جتري مناقشة  –/ب  4-...... .ال جيوز تعديل الدستور –/ أ  4-......-3-......-2-......

ـ  /4-......التعديل املقرتح ال ينظر يف تعديل  –/ د  4-.........تنرش التعديالت الدستورية -ج

والدستور البولندي  .......(.ال جيوز يف موضوع تعديل دستوري مقرتح -5-.......دستوري

التعديالت عىل  إجراءيتم  -2-......نون لتعديل الدستورجيوز تقديم مرشوع قا -1)

القراءة األوىل ملرشوع قانون تعديل الدستور يف  إجراءال جيوز  -3-......الدستور

ال جيوز اعتامد  -5-.......يتم اعتامد مرشوع قانون تعديل الدستور -4- .............موعد

إذا كان مرشوع قانون تعديل  -6-........الفصلني أحكامجملس النواب ملرشوع قانون بتعديل 

لكل من رئيس اجلمهورية )والدستور الفرنيس  .......(.-7-...........أحكامالدستور يتعلق ب

......... جيب .الربملان احلق يف املبادرة بتعديل الدستور أعضاءبناء عىل اقرتاح من الوزير األول و

.......... غري أن ........... ويكون التعديل هنائياً .أن يدرس مرشوع التعديل أو اقرتاح التعديل

تعديل  إجراء...... ال جتوز مبارشة أي .مرشوع التعديل.......... ال يوافق عىل مرشوع التعديل

 .(وال جيوز تعديل الطابع اجلمهوري للحكومة .أو مواصلته يف حالة املساس بالسالمة الرتابية

هـ جيوز  E 161 االنتقالية التالية من هذه املادة واملادة حكامة األمع مراعا -1)والدستور املاليزي 



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 321 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

 إجراءمرشوع قانون يقوم ب -3-ملغي  -2-هذا الدستور بموجب قانون احتادي  أحكامتعديل 

 جراءومرشوع قانون إل "هذا البند  أحكامبخالف تعديل إال بموجب  "     أي تعديل عىل الدستور

 4 –وهي  "3 "   البند أحكامتستثنى التعديالت التالية من  -4-..........أي تعديل عىل القانون

أي تعديل عريض أو ناشئ عن ممارسة أي سلطة  -ب–... .أي تعديالت عىل اجلزء الثالث –أ  /

.......... أي تعديالت جتري عىل .أي تعديل جيري بناءاً  "/ هـ  161 "وفقًا للامدة  –ب /ب  -

أي تعديل مرتتب عىل التعديل  -جـ  - الية سبق انضاممها أو ارتباطهاتطبيق هذا الدستور يف و

يشمل التعديل يف هذه  -6 –..... ." 4 "قانون لتعديل البند  -5 – "أ  "الصادر بموجب الفقرة 

 .(إقليمأي  "/ أ  2 "يف هذه املادة واملادة  "الوالية  "   وتشمل كلمة لغاءاملادة اإلضافة واإل

جيوز أن تتم اإلضافة إىل هذا الدستور احلايل أو تعديله وكي تصبح )سيكي والدستور املك

 .(.......... ويعلن اإلضافات أو التعديالت التي متت املوافقة عليها.اإلضافات أو التعديالت

ينبغي إقرار مقرتح تعديل  :ال جيوز تعديل الدستور إال بالطريقة التالية) والدستور األسرتايل

املطلقة ورفضه  يةغلب.. ولكن إذا أقر أحد املجلسني أي مقرتح قانون مشابه باأل......الدستور

............. أو مل ينجح يف إقراره أو أقره مع .املجلس الثاين ومل يقره أو أقره مع أي تعديالت

عليها املجلس األول جيوز للحاكم العام أن يعرض مقرتح القانون بالشكل  تعديالت لن يوافق

لذي أقرتحه املجلس األول مع أو من دون التعديالت التي وافق عليها املجلسان الحقًا ا األخري

........... ال جيوز ألي تعديل أن يقلص التمثيل النسبي ألي والية يف أي .عىل تصويت الناخبني

يتم تعديل الفصل األول بمرشوع  -1) ودستور جنوب أفريقيا ............(.من جمليس الربملان

جيوز  -3- :يتم تعديل الفصل الثاين بمرشوع قانون يتم إقراره من كل من -2-ن يتم إقراره قانو

ال جيوز أن  -4- :الدستور بمرشوع قانون يتم إقراره من كل من أحكامتعديل أي حكم آخر من 

ًا غري التعديالت الدستورية واملسائل املتصلة أحكاميتضمن مرشوع القانون املعدل للدستور 

نرش تفاصيل  –/ أ  5 -..........قبل تعديل مرشوع القانون املعدل للدستور – 5-يالت بالتعد

تقديم وفقًا لقواعد  -/ جـ  5 –....... .-/ ب  5 –التعديل املقرتح يف اجلريدة الرسمية القومية 

أن  ......... إذا مل يكن التعديل املقرتح من النوع الذي يتطلب.قاليموأوامر املجلس الوطني لأل

 –/ ب  6-....... .-أ  /6-..... .عند تقديم مرشوع قانون تعديل الدستور – 6- يقره املجلس

ال جيوز إدراج مرشوع قانون  -7-....... .فيام يتعلق بالتعديالت املشار إليها يف األقسام الفرعية
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للدستور  ل مرشوع القانون املعدلحيا – 9 –....... .- 8 -.........بتعديل الدستور للتصويت

جيري عىل النحو )ودستور اإلكوادور  .(...........الذي أقرته اجلمعية الوطنية وعند االقتضاء

بمبادرة من  -2-...........-1-............ .التايل تعديل مادة واحدة أو عدة مواد من الدستور

... وال يعتمد .........اجلمعية الوطنية عىل األقل وجتري معاجلة قانون التعديل أعضاءثلث 

جيري التعديل )عىل أن  (442)ونصت املادة  .(اجلمعية الوطنية أعضاءالتعديل إال إذا أيده ثلثا 

تعديل  اتإجراءاجلزئي الذي ال يتضمن أي قيود عىل احلقوق والضامنات الدستورية وال يغري 

ية يف طلب التعديل ....... وتنظر اجلمعية الوطن. عىل مبادرة من رئيس اجلمهوريةالدستور بناءً 

.............وخيضع مرشوع التعديل إىل موافقة .الدستوري عرب جلستي مناقشة عىل األقل

......... وتستوجب املوافقة عىل .اجلمعية الوطنية وبعد املوافقة عىل قانون التعديل الدستوري

ء يمكن تعديل هذا اجلز أحكامرهنًا ب)ودستور الباكستان  .........(.التعديل عرب استفتاء

يمكن أن تنشأ مرشوعات  -1) .("الربملان  "الدستور بموجب قانون صادر عن جملس الشورى 

 إجراءإذا أقر مرشوع قانون لتعديل الدستور دون  -2-....... .قوانني تعديل الدستور

ذا .............. فإ.يةأغلبتعديالت عليه ب إجراءإذا أقر مرشوع بعد  -3-............تعديالت

ه يرفع أعضائال تقل عن الثلثني من إمجايل  يةأغلبأقر مع التعديل الذي أجراه عليه املجلس اآلخر ب

ال جيوز رفع مرشوع قانون لتعديل الدستور إىل رئيس  -4-.......إىل رئيس اجلمهورية العتامده

 ألي سببستوري أمام أي حمكمة ال يمكن الطعن بأي تعديل د -5-........اجلمهورية العتامده

لقطع الشك باليقني يعلن بموجب هذا البند أنه ال توجد أي قيود أياً كانت عىل صالحية  -6-كان 

 -1)ودستور الربتغال  .(هذا الدستور أحكاميف تعديل أي من  "الربملان  "جملس الشورى 

نون للجمعية الوطنية للجمهورية أن تعدل هذا الدستور بعد مرور مخسة أعوام عىل نرش آخر قا

تعديل  اتإجراءومع ذلك يمكن للجمعية الوطنية أن تبدأ ب -2-تعديل دستوري عادي 

فور تقديم أول  -2-التعديل  اتإجراء ءصالحية بد عضاءلأل -1) ...............(.استثنائية

يشرتط إلقرار  -1) .(يف غضون ثالثني يوماً  خرىمقرتح بتعديل الدستور تقدم املقرتحات األ

جتمع كل التعديالت التي أقرت وتصدر يف قانون تعديل  -2-....... .لدستوريةالتعديالت ا

تدمج التعديالت الدستورية يف الدستور يف مكاهنا  -1)  ..........(.-3-  واحد



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 323 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

جيب أال متس ) .(ينرش النص اجلديد للدستور مع قانون التعديل -2-............ .الصحيح

ال يمكن االضطالع بأي عمل ينطوي عىل تعديل ) ...........(.:قوانني التعديل الدستوري ما ييل

يصدر الكونغرس )ودستور هندوراس  .(هذا الدستور يف أثناء حالة احلصار أو حالة الطوارئ

ه وحيدد أعضائجمموع  أصواتالوطني مرسومًا بتعديل هذا الدستور يف دورة عادية وبثلثي 

 "ال جيوز تعديل املادة السابقة ) ..........(.يتم تعديلها املرسوم هلذا الغرض املادة أو املواد التي

ال يميس هذا الدستور غري ) ........(..ومواد الدستور املتعلقة " 374 "  وهذه املادة "373

القوة أو عندما يزعم إلغاؤه أو  أعاملساري املفعول وال يميس خارج حيز التنفيذ بفعل عمل من 

للربملان اقرتاح تعديل الدستور بإضافة نص جديد ترغب )امرك ودستور الدن .......(.تعديله

..... وإذا تم مترير مرشوع القانون بدون تعديل من قبل .احلكومة بامليض قدمًا يف تلك املسألة

بخالف ما ورد يف هذا الدستور جيوز للربملان أثناء  -1)ودستور اهلند  ..............(.الربملان

ال يمكن الرشوع يف  -2-........... .أن يعمل عىل تعديل الدستور ممارسة سلطته التأسيسية

.................. وفقاً للرشوط .أي تعديل هلذا الدستور إال من خالل طرح مرشوع قانون إجراء

أي تغيري يف أي مما  إجراءالواردة يف مرشوع التعديل رشيطة أنه إذا كان هذا التعديل هيدف إىل 

ما ينطبق  " 13 "ليس يف املادة  -3-..............أيضاً لتعديل آنذاك يقتيض ........... ا.:ييل

ال جيوز وضع أي تعديل هلذا الدستور موضع  -4-عىل أي تعديل بمقتىض هذه املادة 

لتبديد الشكوك فإنه يعلن رصاحة يف هذا املوضع بأنه لن تكون هناك  -5-..............تساؤل

التعديل يف الدستور عن طريقة  جراءىل سلطة الربملان التأسيسية إلأية قيود من أي نوع كانت ع

يبادر إىل )ودستور اليابان  .(يف هذا الدستور بموجب هذه املادة أحكامأية  إلغاءإضافة أو تغيري أو 

.............. تعلن التعديالت الدستورية بعد .تعديل هذا الدستور من قبل جملس الدايت

 إجراءيمكن  -1)ودستور كندا  ...........(..هذا النحو من قبل اإلمرباطوراملصادقة عليها عىل 

التعديل الذي جيري بموجب ، عضاءغالبية األ -2-........يصدر إعالنتعديل عىل دستور كندا ب

ال يكون التعديل املشار إليه يف ، التعبري عن املعارضة -3-..........القسم الفرعي

بموجب القسم  إعالنال يصدر ، عالنقيود عىل اإل -1) .......(.......-4-..........القسم

بموجب  إعالنال جيوز إصدار  -2 -........التعديل اتإجراءبالرشوع يف  " 1/  38 "الفرعي 

عند ) .(التعديل إجراءبعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ اعتامد قرار  " 1/  38 "القسم الفرعي 
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 إجراءال يمكن ) ..........(.بنقل السلطات " 1/  38 "عي تعديل بموجب القسم الفر إجراء

تعديل دستور كندا فيام خيص أي ) ..........(..التعديل يف دستور كندا فيام يتعلق باألمور التالية

التي ترتبط  حكامأي تعديل يف أي من األ -ب–.......... .-أ  –..... .حكم

عني مترير القانون الربملاين الذي ينص عىل رضورة يت -1)ودستور هولندا  ..........(..باستخدام

 -5-..........-4-...........-3-............-2-النظر يف تعديل الدستور بالشكل املقرتح 

يستطيع جملس النواب األدنى تقديم مرشوع قانون لتعديل الدستور يف عدد من مشاريع 

عىل مشاريع القوانني لتعديل الدستور التي قبل املصادقة من قبل امللك  -1)  ......(..القوانني

-2-يتم تعديل عملية التقسيم  -ب-.........يتم تعديل املقرتحات -....... أ.أعيدت قراءهتا

مشاريع القوانني لتعديل الدستور التي يتم متريرها يف الربملان واملصادقة عليها من ) ..........(.

التعديل الشامل  -أوالً )ودستور بوليفيا  .(د نرشهاقبل امللك تدخل حيز التنفيذ عىل الفور بع

يمكن  –ثانيًا  -...........للدستور أو التعديل الذي يؤثر يف القواعد واحلقوق والواجبات

.........يتطلب أي تعديل جزئي املوافقة .الرشوع بتعديل جزئي للدستور بمبادرة شعبية بتوقيع

جملس االحتاد عىل  أعضاءيقدم رئيس االحتاد وثلث )ودستور جزر القمر  .(عرب استفتاء دستوري

........ ال جيوز .األقل معًا بمبادرة تعديل الدستور ويشرتط لتبني مرشوع أو اقرتاح التعديل

يمكن تقديم مقرتح لتعديل  -1)ودستور كوريا الشاملية  .........(.التعديل إجراءالرشوع يف 

ال ترسي التعديالت عىل الدستور لتمديد فرتة والية  -2-.........إمجايل يةأغلبالدستور من 

تتخذ  -1) ..........(..يطرح الرئيس التعديالت املقرتحة عىل الدستور) .........(..الرئيس

تطرح التعديالت املقرتحة عىل  -2-.......اجلمعية الوطنية قراراً بشأن التعديالت املقرتحة خالل

عندما حتصل التعديالت املقرتحة  -3-............. تتعدىالدستور يف استفتاء وطني يف فرتة ال

  .(........... تكون التعديالت عىل الدستور هنائية ويصدرها الرئيس دون تأخري.عىل الدستور

واستخدم الدستور البلجيكي والسويرسي والنمساوي مصطلح املراجعة للتعبري عن  

ق يف أن تعلن أن هناك أسبابًا ملراجعة هذا النص للسلطة الترشيعية االحتادية احل)تعديل الدستور 

......... يتخذ هذان املجلسان القرارات يف جلسة مشرتكة مع امللك عىل النقاط .الدستوري

 .........(..أي مراجعة دستورية يف أوقات احلرب إجراءال يمكن ) ........(..املقدمة للمراجعة
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ونص الدستور  ..........(..جعة يف الدستورأي مرا إجراءخالل فرتة الوصايا ال يمكن )

-يمكن مراجعة الدستور االحتادي مراجعة شاملة أو جزئية يف كل وقت  -1)السويرسي عىل أن 

يمكن اقرتاح  -1)     .(............الترشيعية اتجراءتتم مراجعة الدستور االحتادي طبقاً لإل -2

إذا  -2-........أو من كل من جملس الشعباملراجعة الشاملة للدستور االحتادي من الشعب 

املراجعة  اتإجراء..........يعود قرار .كانت املبادرة من الشعب أو إذا كان جملس الشعب

إذا وافق الشعب عىل مبدأ املراجعة الشاملة يعاد انتخاب جملس  -3-الشاملة للشعب 

-.....حتادي من الشعبيمكن طلب املراجعة اجلزئية للدستور اال) .....(.-4-.......الشعب

جيب  -3-.........جيب احلرص عىل أن حترتم املراجعة اجلزئية مبدأ وحدة حمتوى الدستور -2

يبدأ رسيان مفعول الدستور املراجع ) .(أن حترتم املبادرة الترشيعية باملراجعة اجلزئية وحدة الشكل

-2-.........-1)      عىل أنونص الدستور النمساوي  .........(..مراجعة شاملة أو جزئية بعد

املنصوص  جراءيتم عرض أي مراجعة شاملة للدستور االحتادي عند إكامل اإل -3-.... .

املجلس  أعضاء.............بينام تتطلب أي مراجعة جزئية ذلك فقط يف حالة طلب ثلث .عليه

 . (ذلك الوطني أو املجلس االحتادي

شييل وكوستاريكا عن مصطلح التعديل بمصطلح واستعاض كل من دستور فنزويال وبريو وت

النظر جزئيًا يف  إعادةالدستوري إىل  صالحهيدف اإل)    فقد نص دستور فنزويال عىل أن صالحاإل

ية للنص ساسه دون تغيري البنية واملبادئ األأحكامالدستور واستبدال حكم واحد أو أكثر من 

يناقش املجلس الوطني مبادرة ) ....(..........الدستور إصالحتكون مبادرة  .الدستوري

-2-...........الدستوري صالحيناقش مرشوع اإل -1 :الدستوري عىل النحو التايل صالحاإل

الدستوري  صالحيصادق املجلس الوطني عىل مرشوع اإل -4-............-3-...........

تتم  -5-ملوافقة عليه وا صالح من تاريخ تسليم طلب اإلل فرتة ال تزيد عن سنتني ابتداءً خال

يتم طرح مرشوع ) .(املجلس الوطني أعضاء أصواتثلثي  يةأغلبب صالحاملصادقة عىل مرشوع اإل

.......... وبعد االستفتاء عىل مرشوع .يوماً  30الدستوري لالستفتاء خالل مدة  صالحاإل

الدستوري  صالحيتم املوافقة عىل اإل) .(صالحة اإلر......... قد طلبوا ذلك يف مباد.صالحاإل

دستوري ثانية خالل  إصالح............. وال جيوز تقديم مبادرة .املوافقة صواتإذا كان عدد األ
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يلتزم رئيس اجلمهورية بنرش التعديالت ) .(نفس الفرتة الدستورية للمجلس الوطني

 صالحلقبول أي مبادرة لإل)ونص دستور بريو عىل أن  ..........(.ات خاللصالحواإل

......... ليس لرئيس اجلمهورية االعرتاض عىل .يةغلبستوري جيب أن يتبناها الكونغرس باألالد

دستوري إىل الرئيس بموافقة جملس  إصالحيعود حق التقدم ب، الدستوري صالحقانون يتعلق باإل

الدستور  إصالحتقدم مشاريع القوانني املعنية ب)ونص دستور تشييل عىل أن  ..........(..الوزراء

............. تستوجب املوافقة عىل مرشوع قانون .من خالل رسالة صادرة عن رئيس اجلمهورية

اخلاصة بمشاريع القوانني  اتجراء.......... عىل اإل.يف كل جملس التصويت املؤيد صالحاإل

 حيال). (الدستوري مع االلتزام عىل الدوام بالنصاب املحدد يف الفقرة السابقة صالحاملعنية باإل

إذا رفض رئيس اجلمهورية  .مرشوع القانون الذي حيظى بموافقة املجلسني إىل رئيس اجلمهورية

............ يف حال مل يوافق املجلسان عىل كل أو بعض .صالحكليًا مرشوع قانون ُيعنى باإل

دستوري فيام يتعلق بالنقاط  إصالحاالعرتاضات التي تقدم هبا الرئيس ال يتم أي 

 خرىاملسائل األوالدستوري املتعلق بالكونغرس  ساس........ ينظم القانون األ....اخلالفية

ا يف اهتإجراءالدستوري وعىل  صالحاملرتبطة باالعرتاض عىل مشاريع القوانني املعنية باإل

....... ُتبلغ املحكمة املختصة رئيس اجلمهورية بنتيجة االستفتاء الشعبي وحُتدد ) .(الكونغرس

دستوري  إصالحنون الذي حظي بموافقة املواطنني والذي البد من تصميم كل نص مرشوع القا

جيوز للمجلس )ونص دستور كوستاريكا عىل أن  ........(.غييف غضون مخسة أيام من التبل

ينبغي تقديم  -1 :التالية بشكل مطلق حكامالترشيعي أن يصلح هذا الدستور جزئيًا وفقًا لأل

-4-...........-3-.............-2-......إىل املجلس الترشيعيمادة أو أكثر  صالحمقرتح إل

يعد املجلس الترشيعي مرشوع القانون اخلاص  صالحبمجرد املوافقة عىل اعتامد اإل -5-... .

من هذا الدستور جيوز  " 105 "وفقاً للامدة  -8-.........-7-...........-6-.......صالحباإل

ال جيوز ) ............(.فتاء بعد املوافقة عليها يف جلسةات الدستورية لالستصالحعرض اإل

  ........(.العام هلذا الدستور إال من خالل مجعية تأسيسية صالحاإل إجراء

يتم ) واملالحظ أن الدستورين اإليطايل والرويس استخدما مصطلحي التعديل واملراجعة 

 (139)ونصت املادة   ..........(.ىخراعتامد قوانني تعديل الدستور والقوانني الدستورية األ
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ونص الدستور الرويس عىل  .(ال يمكن إخضاع الشكل اجلمهوري للمراجعة الدستورية)عىل أن 

 ......(..دستور االحتاد الرويس ومراجعتها أحكاميمكن تقديم مقرتحات بشأن تعديل ) أن

 تدستور أشارتعديل ال اتإجراءوالالفت أن باقي نصوص الدستور الرويس التي نظمت 

ال جيوز أن تعدل اجلمعية  -1)عىل أن  (135)للتعديل فقط دون املراجعة فقد نصت املادة 

جملس االحتاد ونواب جملس  أعضاءيف حالة دعم ثالثة أمخاس جمموع عدد  -2-.......االحتادية

أن  عىل (136).........(. ونصت املادة .-3-...........الفصول أحكامالدوما مقرتح تعديل 

 .........(........... وتدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ.أحكامينبغي اعتامد التعديالت عىل )

  ...........(.-2-.........جيوز إدخال التعديالت -1)عىل أن  (137)ونصت املادة 

الدستوري حينام نظم  صالحوزاوج دستور كولومبيا بني مصطلحي التعديل واإل  

يمكن ملشاريع القوانني الترشيعية أو تلك التي هلا عالقة )ديل الدستور اخلاصة بتع حكاماأل

ينبغي عرض ) ............(.بالتعديالت الدستورية أن تقرتح من قبل عدد من املواطنني

ُيرفض  صالح.......... يفهم أن اإل.ات الدستورية عىل استفتاء يوافق عليه الكونغرسصالحاإل

لناخبني طاملا شارك ربع املسجلني يف السجالت االنتخابية يف ا يةغلببالتصويت السلبي أل

يمكن للكونغرس  " 155 "املادة  أحكامبمبادرة من احلكومة أو املواطنني بموجب ) .(االقرتاع

 صالحعرض مرشوع قانون لإل، املجلسني أعضاء يةأغلبمن خالل القانون الذي خيوله باملوافقة ب

ات الدستورية عن طريق صالح..... تفرض املوافقة عىل اإل.......الدستوري عىل االستفتاء

   ..........(..االستفتاء بالتصويت اإلجيايب ألكثر من نصف املقرتعني

الدستوري هو األقرب للغاية التي من أجلها أقر نظام  صالحونرى أن مصطلح اإل 

ن ويه رعاة الدستور والقائمتسامل علاملراجعة الدستورية فنظام املراجعة ما تواتر العمل عليه وما 

 ن بشأنه ترف فكري ولكن من أجل بلوغ األفضل فالكامل أمر حمال وغاية ال تدرك.وعليه واملهتم
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 املبحث الثاين

 آلية تعديل الدستور

فذهب االجتاه الغالب إىل أنه ترشيع وغاية ما ، انقسم رأي الفقه بشأن طبيعة الدستور 

م وعىل حد سواء مع أي فالدستور يقس، النسبة للغالب منهايميزه األعلوية واجلمود النسبي ب

جيمد وتعلق نصوصه أحيانا ، لغاءوهو قابل للتعديل واإل، ىل أبواب وفصول وموادعترشيع آخر 

 .يف الظروف االستثنائية

ويرى فيه أنه كيان مستقل قائم بذاته ال ينتمي ألي ، أما االجتاه الثاين فينفي عنه صفة الترشيع 

وهو من ، ختضع له وتنسجم معه وهي، هو أسمى منها مجيعاً ، ية أو الفرعيةساسترشيعات األمن ال

هو ، "السلطة املؤِسسة  "وهو نتاج سلطة خمتلفة ، يرسم مسارها وآليات صناعتها وتعديلها

 .وغريه مشتق ساسهو األ، املؤِسس وغريه مؤَسس

خمتلفة يف  اتإجراءختص با باقي موجودات الدولة وترشيعاهتانه مكون خمتلف عن ألو

 .فضاًل عن احلظر الذي قد يتضمنه زمانًا وموضوعاً ، يةأغلبآليات و، التعديل

التي يمر فيها تعديل الترشيع العادي ا ذاهتلكن املشرتك يف تعديل الدستور هو مروره باملراحل 

 ."نرش ، إصدار، تصديق، تصويت، مناقشة، اقرتاح "

 املطلب األول

 ة يف اقرتاح التعديلالسلطة املختص

من التعديل الدستوري  اً هل يعد جزء، يف رأيه بشأن طبيعة حق االقرتاح ا يزال الفقه منقسامً م

أي يف الفقه هو مرحلة فعىل ر، أم هو القوة الدافعة املحركة له دون أن يكون مرحلة من مراحله

يف حني يذهب الرأي ، و الرفضكونه فكرة أو جمرد مقرتح قد جيد التأييد أ نه ال يعدوألسابقة له 

بل هو املرحلة األهم بلحاظ أنه الفكرة املولدة املحركة ، الغالب إىل أنه مرحلة من مراحل التعديل

ويبقى التعديل يدور حول الفكرة ، وهو الراسم املحدد ملالحمه، بغريه ال وجود للتعديل، له

طة يف النظم الشمولية عىل حرصه بيد من هنا حيرص القابض عىل السل، واالقرتاح ال خارج نطاقها
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احلاكم الفرد يتحكم به كام يرى ويوجهه حيث تقتيض املصلحة اخلاصة الفردية ال املصلحة 

يف الوقت الذي دأبت فيه الدساتري املعارصة عىل منحه ملمثيل الشعب عىل وجه التحديد ، الوطنية

 .يةأو إرشاك السلطة التنفيذية فيه إىل جانب السلطة الترشيع

 :ىل عدة اجتاهاتعساتري من منح حق اقرتاح التعديل وانقسم موقف الد

نفرد الدستور اجلزائري ا :دساتري تفرد رئيس الدولة بصالحية اقرتاح تعديل الدستور -1

والبحريني بصالحية منح الرئيس دون غريه صالحية اقرتاح تعديل الدستور فقد نص الدستور 

ه هورية حق املبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليلرئيس اجلم)اجلزائري عىل أنه 

ونص الدستور البحريني عىل أنه  ......(.مة بنفس الصيغةاملجلس الشعبي الوطني وجملس األ

    .(للملك حق اقرتاح تعديل الدستور واقرتاح القوانني وخيتص بالتصديق عىل القوانني وإقرارها)

بخالف االجتاه األول  :ية بصالحية اقرتاح تعديل الدستوردساتري تفرد السلطة الترشيع -2 

تفرد بعض الدساتري والسيام املؤسِسة حلركة تدوين الدساتري السلطة الترشيعية دون التنفيذية 

سم الشعب وهي اأن هذه السلطة هي الصوت الناطق ببصالحية اقرتاح تعديل الدستور بلحاظ 

ل مستمر بالنائب يبقى صوته املعرب عن حقيقة خموله الرسمي وحيث أن الناخب عىل اتصا

وتبنى هذا االجتاه الدستور األمريكي لسنة  .تطلعات الشعب وتوجهاته واملرآة العاكسة آلرائه

ديالت هلذا الدستور املجلسني رضورة لذلك تع أعضاءيقرتح الكونغرس إذا رأى ثلثا ) 1787

لواليات إىل عقد مؤمتر القرتاح تعديالت  عىل طلب السلطات الترشيعية لثلثي اأو يدعو بناءً 

تصبح يف كلتا احلالتني صاحلة من حيث مجيع املقاصد والغايات كجزء من هذا الدستور عندما 

 تصادق عليها السلطات الترشيعية لثالثة أرباع خمتلف الواليات أو مؤمترات تعقد يف ثالثة أرباع

الكونغرس من بني هاتني رشط أن ال يؤثر أي  الواليات أيًا كانت وسيلة املصادقة التي يقرتحها

تعديل يتم وُيقر قبل سنة ألف وثامنامئة وثامنية يف أية صورة كانت عىل العبارتني األوىل والرابعة 

من الفقرة التاسعة من املادة األوىل وإال حترم أية والية دون موافقتها من حق االقرتاع يف جملس 

خول صالحية اقرتاح تعديل  إذ 1848ترشين ثاين  4ور ذهب دسته ذاتوباالجتاه  .(الشيوخ

الفرنيس الذي أناط هذه  1852كانون ثاين  14الدستور للجمعية الوطنية حتديدًا وكذا دستور 

 (الشيوخ –النواب )واحتفظت السلطة الترشيعية بمجلسيها  ،الصالحية بمجلس الشيوخ
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واحتفظ دستور  ،قرتاح التعديلبصالحية ا 1875بموجب دستور اجلمهورية الثالثة لسنة 

 (جملس اجلمهورية –اجلمعية الوطنية )للسلطة الترشيعية  1946اجلمهورية الرابعة لسنة 

  .اذاهت بالصالحية

أرشك االجتاه  :دساتري متنح السلطتني الترشيعية والتنفيذية صالحية اقرتاح تعديل الدستور -3

فيذية بصالحية اقرتاح تعديل الدستور مراعية الغالب من الدساتري السلطتني الترشيعية والتن

اجلنبتني الشعبية والرسمية حيث يمثل الربملان صوت الشعب والناطق الرسمي باسمه ومتثل 

احلكومة اجلانب الفعيل املالمس للحاجة الرسمية للتعديل حيث تتعامل ومؤسساهتا مع 

مات وتسيري عجلة الدولة يف خمتلف الترشيعات وهي املكلفة بالنهوض بعملية التنمية وتقديم اخلد

وإذ تنهض السلطة التنفيذية هبذا الواجب كثريًا ما تقف وهي تؤدي مهامها عىل النقص  ،املرافق

مستقر ملرافق الدولة من املنطق منحها  آمنٍ  والقصور الذي يشوب النص الدستوري ولضامن سريٍ 

ال خيشى منه االستبداد إذا ما وجد سلطة  صالحية اقرتاح التعديل السيام وأن هذا االقرتاح املجرد

 .ترشيعية تعرب عن رأي الشارع وتنطق بلسانه

وحفاظًا أكرب عىل قدسية الدستور راحت الدساتري املعارصة تعلق نفاذ التعديل عىل رأي  

لرئيس )وتبنى هذا االجتاه الدستوري كل من الدستور العراقي  ،الشعب الذي يبديه باستفتاء عام

جملس النواب اقرتاح تعديل  أعضاء "5 /1 "ة وجملس الوزراء جمتمعني أو خلمس اجلمهوري

  .(الدستور

جملس  –رئيس اجلمهورية  "واملالحظ أن الدستور العراقي أرشك فرعي السلطة التنفيذية 

بصالحية االقرتاح مراعاة ملبادئ النظام الربملاين الذي ال خيص رئيس الدولة  "الوزراء 

ة مؤثرة فضاًل عن االنتامء لذات الفرع السلطوي ويقينًا أن السلطة التأسيسية بصالحيات فعلي

األصلية سعت لتحصني االقرتاح التنفيذي من خالل هذا االشرتاك بلحاظ أن العرف جرى يف 

عىل إسناد رئاسة اجلمهورية  2005الدولة للمرحلة االنتقالية ودستور  إدارةالعراق يف ظل قانون 

ية ورئاسة الوزراء للمكون الشيعي وال يمكن اتفاق الرأيني عىل التعديل إال للقومية الكورد

 .ملصلحة وطنية
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باقرتاح تعديل الدستور  أيضاً وأرشك دستور جزر القمر السلطتني الترشيعية والتنفيذية  

وإذا كان  (جملس االحتاد جمتمعني عىل األقل حق اقرتاح التعديل أعضاءلرئيس االحتاد ولثلث )

تور العراقي قد أرشك فرعي السلطة التنفيذية بحق االقرتاح فإن دستور جزر القمر أرشك الدس

مل ينص و ،الفرعني التنفيذي والترشيعي بحق االقرتاح جمتمعني فرئاسة الدولة دورية بني اجلزر

الدستور عىل جملس وزراء عىل غرار ذلك املعروف يف النظام الربملاين إنام أوكلت مهمة اختيار 

من هنا قد ال يكون   ،وزراء لرئيس الدولة ونائبيه عىل نحو يكفل التمثيل العادل واملنصف للجزرال

ه ومثل هذا املجلس غري جدير برشاكة الرئيس بحق أعضائاملجلس منسجاًم ومتجانسًا بني 

ية االقرتاح وجتنبًا لالستبداد الرئايس يف اقرتاح التعديل أرشك الدستور الرئيس والسلطة الترشيع

 .جمتمعني بصالحية اقرتاح التعديل

وساير الدستور املغريب الدستور العراقي ودستور جزر القمر يف إرشاك السلطتني الترشيعية  

للملك ولرئيس احلكومة وملجلس النواب وملجلس )والتنفيذية يف اقرتاح تعديل الدستور 

 . (حق اختاذ املبادرة قصد مراجعة الدستور، املستشارين

جملس الشورى حق  أعضاءاه ذاته ذهب الدستور القطري )لكل من األمري ولثلث وباالجت 

املجلس عىل التعديل من  أعضاء يةأغلبطلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور فإذا وافقت 

وال  ،املجلس أعضاءويشرتط إلقرار التعديل موافقة ثلثي  ،شه املجلس مادة مادةحيث املبدأ ناق

وإذا رفض اقرتاح طلب  ، عليه ونرشه يف اجلريدة الرسمية بعد تصديق األمرييرسي التعديل إال

التعديل من حيث املبدأ أو من حيث املوضوع فال جيوز عرضه من جديد قبل ميض سنة عىل هذا 

  .الرفض(

جملس األمة حق اقرتاح تنقيح هذا الدستور  أعضاءلألمري ولثلث )وكذا الدستور الكويتي  

 يةأغلبجديدة إليه فإذا وافق األمري و أحكامه أو بإضافة أحكامحكم أو أكثر من بتعديل أو حذف 

الذين يتألف منهم جملس األمة عىل مبدأ التنقيح وموضوعه ناقش املجلس املرشوع  عضاءاأل

 املقرتح مادة مادة..........(. 

ر بناء عىل طلب جملس النظر يف الدستو إعادة أيضاً وتبنى االجتاه نفسه الدستور اللبناين )يمكن  

النواب فيجري األمر حينئذ عىل الوجه اآليت: حيق ملجلس النواب يف خالل عقد عادي وبناء عىل 
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الذين  عضاءه عىل األقل أن يبدي اقرتاحه بأكثرية الثلثني من جمموع األأعضائاقرتاح عرشة من 

د واملسائل التي يتناوهلا االقرتاح عىل أن املوا، النظر يف الدستور إعادةيتألف منهم املجلس قانونًا ب

جيب حتديدها وذكرها بصورة واضحة فيبلغ رئيس املجلس ذلك االقرتاح إىل احلكومة طالبًا إليها 

أن تضع مرشوع قانون يف شأنه فإذا وافقت احلكومة املجلس عىل اقرتاحه بأكثرية الثلثني وجب 

أربعة أشهر وإذا مل توافق فعليها أن عليها أن تضع مرشوع التعديل وتطرحه عىل املجلس خالل 

 عضاءتعيد القرار إىل املجلس ليدرسه ثانية فإذا أرص املجلس عليه بأكثرية ثالثة أرباع جمموع األ

الذين يتألف منهم املجلس قانونًا فلرئيس اجلمهورية حينئذ أما إجابة املجلس إىل رغبته أو الطلب 

فإذا أرص املجلس اجلديد عىل  ،خالل ثالثة أشهر دةانتخابات جدي إجراءمن جملس الوزراء حله و

  .(وجوب التعديل وجب عىل احلكومة االنصياع وطرح مرشوع التعديل يف مدة أربعة أشهر

املجلس الوطني أو  أعضاءلرئيس اجلمهورية أو ثلث )الدستور السوداين  هنفس وسار باالجتاه

للمجلس )والدستور الصومايل  .(لدستورثلث جمالس الواليات احلق يف اقرتاح مرشوع لتعديل ا

ه عىل األقل أعضائالدستور بناء عىل اقرتاح مقدم من مخس  أحكامالوطني التعديل واإلضافة يف 

قرتاعني متواليني تفصلهام مدة ال اطريق أو من احلكومة أو من عرشة آالف ناخب ويتم ذلك عن 

الثلثني يف االقرتاع  يةأغلبيف االقرتاع األول وباملطلقة  يةغلبتقل عن ثالثة أشهر تكون املوافقة باأل

  .(الثاين

لكل ) وأرشك الدستور اليمني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف حق اقرتاح تعديل الدستور

من رئيس اجلمهورية وجملس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وجيب أن يذكر 

فإذا كان ، يلها واألسباب واملربرات الداعية هلذا التعديليف طلب التعديل املواد املطلوب تعد

 حوالويف مجيع األ، هأعضائعًا من ثلث من جملس النواب وجب أن يكون موقّ  اً الطلب صادر

ه فإذا تقرر رفض الطلب ال جيوز أعضائ يةأغلبيناقش املجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره يف شأنه ب

وإذا وافق جملس النواب عىل مبدأ  ،ميض سنة عىل هذا الرفض طلب تعديل املواد ذاهتا قبل إعادة

  ...........(.التعديل يناقش املجلس بعد شهرين من تاريخ هذه املوافقة
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الربملان  أعضاءيمتلك كل من رئيس اجلمهورية و)الدستور املوريتاين  هنفسوتبنى االجتاه 

جملس الشعب  أعضاءورية كام لثلث لرئيس اجلمه)والدستور السوري ، مبادرة مراجعة الدستور(

 . (حق اقرتاح تعديل الدستور

جملس نواب  أعضاءلرئيس اجلمهورية أو لثلث ) هنفسوأخذ الدستور التونيس باالجتاه  

 . (درة رئيس اجلمهورية أولوية النظروملبا، الشعب حق املبادرة باقرتاح تعديل الدستور

لدساتري العربية يف إرشاكه السلطتني الترشيعية وساير الدستور املرصي االجتاه الغالب من ا

جملس النواب طلب تعديل مادة  أعضاءلرئيس اجلمهورية أو خلٌمس ) والتنفيذية يف حق االقرتاح

  .(أو أكثر من مواد الدستور

 وساير دستور السيد بحر العلوم االجتاه الغالب من الدساتري العربية إذ منح احلكومة والربملان

من  " 140 "بعد انقضاء املدة املحددة يف املادة )بمجلسيه جمتمعني حق اقرتاح تعديل الدستور 

تقديم اقرتاح  قاليمكل من اجلمعية الوطنية وجملس األ أعضاءالدستور جيوز للحكومة ولربع عدد 

ر السيد واملالحظ أن دستو .(بتعديل مادة أو أكثر من الدستور يف غري املواضيع املحظور تعديلها

 يةغلب..( هل يصدر باأل.... للحكومة)التي يصدر هبا اقرتاح احلكومة  يةغلببحر العلوم مل حيدد األ

خاصة ؟ كام أنه أشار إىل أن لربع  يةأغلباحلارضين أم ب يةأغلباملجلس أم ب أعضاءاملطلقة لعدد 

حق االقرتاح  " مقاليجملس األ –اجلمعية الوطنية  "كل من جمليس السلطة الترشيعية  أعضاء

    .وبذلك ساوى بني املجلسني يف حق االقرتاح مع اختالف العدد املكون للربع يف كل جملس

ترشك بعض الدساتري األكثر ديمقراطية  :دساتري ترشك الشعب يف اقرتاح تعديل الدستور -4

أي الشعب إذ وتتحدد هذه الدساتري يف تلك التي تقيم وزنًا لر، الشعب يف اقرتاح تعديل الدستور

يعتقد القابض عىل السلطة أن الدستور ما أنتج إال من أجله ومحاية حلقوقه وحرياته بلحاظ أن 

خارطة املسار الدستوري وبوصلة اجتاهها تتحدد يف ظل توجهات القابض عىل السلطة وما يعتقده 

و األكثر ظهورًا يف واقعًا ال ما يظهره يف خطاباته ولقاءاته اإلعالمية وإال فإن احلاكم العريب ه

اإلعالم واألوسع مساحة بالشعارات لكنه األقل اعتقادًا بالشعب وحقوقه فالدستور عنده وسيلة 

 صواتللتضليل والتقييد غري املنظور إذ سيحتج احلاكم يف كل مرة بالوثيقة املنشورة لقمع األ

حلرية الواقعية ال الشكلية وضبطًا إليقاع الشعب املتطلع للمزيد من ا .املطالبة بمزيد من احلقوق
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والتعديل الدستوري فمنح الشعب هذه الصالحية قد يشكل  كان البد من حتديد مسارات اإلنتاج

ومن بينها الدساتري عىل  خطرًا عىل ضبط إيقاعه املقيد من هنا حرصت الدساتري األقل ديمقراطية

وحتى النظم األكثر  ،األسمىالعربية عىل عدم إرشاك الشعب يف صالحية اقرتاح تعديل الوثيقة 

ديمقراطية واملؤِسسة كالدستور األمريكي والفرنيس ال تزال ترتدد يف هذا اإلرشاك ليس كبتًا 

للصوت الشعبي وال تشكيكًا يف قدرته وقابليته عىل التطوير والتقويم ولكن تعتقد أن آليات 

عىل نحو يعزز احلرية ويقي من  التعديل القائمة قادرة عىل مسايرة املتغريات ومالحقة املستجدات

  .االستبداد

الدستور  ،ومن بني الدساتري التي أرشكت الشعب يف صالحية اقرتاح التعديل 

يمكن اقرتاح املراجعة الشاملة للدستور االحتادي من الشعب أو إذا  -2-.......-1)السويرسي 

ملراجعة الشاملة للشعب ا اتإجراءكان جملس الشعب وجملس املقاطعات غري متفقني يعود قرار 

إذا وافق الشعب عىل مبدأ املراجعة الشاملة يعاد انتخاب جملس الشعب وجملس املقاطعات  -3-

التعديل الشامل للدستور أو التعديل الذي يؤثر يف  –أوالً )والدستور البوليفي  .(من جديد

الدستور  إصالحسيادة واملتعلقة ب حكامية أو األساسالقواعد واحلقوق والواجبات والضامنات األ

الشعبية املعرب عنها يف  رادةتنطلق من مجعية تأسيسية أصلية ذات صالحيات كاملة مدفوعة باإل

% من عدد الناخبني أو 20يدعى إىل استفتاء بمبادرة من املواطنني وبتوقيع ما ال يقل عن  ،استفتاء

تضع اجلمعية  ،رئيس الدولةاجلمعية الترشيعية متعددة القوميات أو من قبل  أعضاء يةأغلبب

لكن ينبغي أن توافق عىل النص الدستوري  ،التأسيسية نظامها الداخيل حول مجيع املسائل

تتطلب صالحية التعديل املوافقة من خالل  .ها احلارضينعضائبتصويت ثلثي العدد اإلمجايل أل

عبية بتوقيع ما ال يقل يمكن الرشوع بتعديل جزئي للدستور بمبادرة ش –ثانيًا  –استفتاء دستوري 

 إصالح% من الناخبني أو من خالل اجلمعية الترشيعية متعددة القوميات عن طريق قانون 20عن 

احلارضين يف اجلمعية الترشيعية متعددة  عضاءدستوري يوافق عليه ثلثا العدد اإلمجايل لأل

جيوز )كوستاريكا ودستور  .(يتطلب أي تعديل جزئي املوافقة عرب استفتاء دستوري .القوميات

ينبغي  -1- :التالية بشكل مطلق حكامللمجلس الترشيعي أن ُيصلح هذا الدستور جزئيًا وفقًا لأل

مادة أو أكثر إىل املجلس الترشيعي يف دوراته العادية مع توقيع ما ال يقل  صالحتقديم مقرتح إل
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املسجلني عىل القوائم عىل األقل من املواطنني  (%5)عن عرشة نواب أو نسبة مخسة يف املائة 

يمكن ملشاريع القوانني أو تلك التي هلا عالقة بالتعديالت )ودستور كولومبيا  .(االنتخابية

الدستورية أن تقرتح من قبل عدد من املواطنني يساوي أو يزيد عن مخسة باملائة من عدد املواطنني 

املجلس أو  أعضاءائة من عدد املسجلني يف السجالت االنتخابية يف ذلك التاريخ أو ثالثني بامل

فيام يتعلق  (163)املادة  حكامتنفذ املبادرة الترشيعية من قبل الكونغرس طبقًا أل .النواب يف البالد

يكون للمواطنني الذين اقرتحوا مشاريع  .االستعجال عالنبمشاريع القوانني التي خضعت إل

  .(اتجراءاإليف مجيع مراحل القوانني احلق بتعيني ناطق باسمهم يتحدث أمام املجلسني 

 املطلب الثاين

 السلطة املختصة بمناقشة وإقرار مبدأ التعديل

من ممارسة صالحيتها الدستورية هذه  ،ليس ألحد أن يمنع السلطة املخولة باقرتاح التعديل 

دوهنا ال  منقرتاح متثل خط الرشوع بالتعديل وإذا كانت مرحلة اال، وفق الضوابط املحددة سلفاً 

يمكن املرور إىل الوثيقة السامية لتقويمها وتصحيح االنحراف يف مسارها بسبب خطأ اإلنتاج أو 

طول األمد أو حدوث املستجدات املوجبة للتعديل فإن قطع هذه املرحلة ال يعني بحال من 

إقرار االقرتاح إحداث التعديل فعالً ولكن يعني حتريك املياه باجتاه بلوغ مرحلة املناقشة و حوالاأل

فهذه املرحلة هي الفاصلة يف ، من املقرتحات تسقط عىل عتبة املناقشة واإلقرار غلبوإال فإن األ

 .عمر االقرتاح والضابطة التي تقي من االستبداد التنفيذي عادة

هذه املرحلة وحموريتها فقد جرت الدساتري عىل ختويلها للسلطة الترشيعية  مهيةونظرًا أل 

لربملان هو صوت الشعب وحامل رايته واملعرب عن آرائه إمجاالً وإن كانت الربملانات بلحاظ أن ا

ليست عىل درجة واحدة يف تعبريها عن طموحات الشعب وتطلعاته فقد نص الدستور العراقي 

  .(جملس النواب أعضاء.........وبناء عىل موافقة ثلثي )عىل أن 

تصح املوافقة عىل مقرتح مراجعة الدستور الذي يتقدم الدستور املغريب )ال  هنفسوتبنى االجتاه 

الذين يتألف  عضاءثلثي األ يةأغلبأحد جمليس الربملان إال بتصويت  أعضاءبه عضو أو أكثر من 

الذين  عضاءثلثي األ يةأغلبمنهم املجلس. حُيال املقرتح إىل املجلس اآلخر الذي يوافق عليه بنفس 
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يتقدم به رئيس احلكومة عىل املجلس الوزاري بعد التداول  ُيعرض املقرتح الذي .يتألف منهم

  .(بشأنه يف جملس احلكومة

وعىل خطى الدستورين العراقي واملغريب سار الدستور األردين )تطبق األصول املبينة يف هذا 

الدستور بشأن مشاريع القوانني عىل أي مرشوع لتعديل هذا الدسـتور ويشرتط إلقرار التعديل 

كل من جمليس األعيان والنواب ويف حالة اجتامع املجلسني وفاقًا  أعضاءأكثرية الثلثني من أن جتيزه 

الذين  عضاء( من هذا الدستور يشرتط إلقرار التعديـل أن جتيزه أكثرية الثلثني من األ92للامدة )

  .....(.يتألف منهم

مصالح االحتاد العليا أن  عىلالدستور اإلمارايت )إذا رأى املجلس األ هذات وذهب باالجتاه

 -ب .تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مرشوع تعديل دستوري إىل املجلس الوطني االحتادي

يشرتط إلقرار  -ج .إقرار القانون اتجراءإقرار التعديل الدستوري مماثلة إل اتإجراءتكون 

 ءعضالأل صواتاملجلس الوطني االحتادي مرشوع التعديل الدستوري موافقة ثلثي األ

  .(احلارضين

هذا الدستور  أحكاميشرتط لتعديل أي حكم من  -أ)وشايع الدستور البحريني هذا االجتاه  

الذين يتألف منهم كل من جملس الشورى  عضاءثلثي األ يةأغلبأن تتم املوافقة عىل التعديل ب

، ج، ب بند 35وجملس النواب وأن يصِدق امللك عىل التعديل وذلك استثــناء من حكم املادة )

إذا ُرفض تعديل ما للدستور فال جيوز عرضه من جديد قبل ميض سنة  -د( من هذا الدستور. ب

  .(عىل هذا الرفض

الدستور اجلزائري )لرئيس اجلمهورية حق املبادرة بالتعديل الدستوري  هنفس وذهب باالجتاه 

سب الرشوط ح هانفس وبعد أن يصوت عليه املجلس الشعبي الوطني وجملس األمة بالصيغة

  .(نفسها التي تطبق عىل نص ترشيعي

.لرئيس اجلمهورية كام 1)وعىل هدي الغالب من الدساتري العربية ذهب الدستور السوري 

يتضمن اقرتاح التعديل النصوص  -2جملس الشعب حق اقرتاح تعديل الدستور. أعضاءلثلث 

ور ورود اقرتاح التعديل إليه يشكل جملس الشعب ف -3املراد تعديلها واألسباب املوجبة لذلك. 



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 337 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

 أحكاموالدستور الصومايل )يقر املجلس الوطني التعديل واإلضافة يف  .(جلنة خاصة لبحثه

ه عىل األقل أو من احلكومة أو من عرشة آالف أعضائالدستور بناء عىل اقرتاح مقدم من مخس 

ثة أشهر تكون املوافقة ناخب ويتم ذلك عن طريق إقرتاعني متواليني تفصلهام مدة ال تقل عن ثال

  .(الثلثني يف االقرتاع الثاين يةأغلباملطلقة يف االقرتاع األول وب يةغلبباأل

 إال بموافقة سايسهذا القانون األ أحكامسار الدستور الفلسطيني )ال تعدل ه نفسوباالجتاه 

  .(املجلس الترشيعي الفلسطيني أعضاءثلثي  يةأغلب

لكل )ح التعديل السلطة الترشيعية صالحية مناقشة وإقرار اقرتا أيضاً ومنح الدستور القطري 

فإذا ، جملس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور أعضاءمن األمري ولثلث 

 ناقشه املجلس مادة مادة(. ، املجلس عىل التعديل من حيث املبدأ أعضاء يةأغلبوافقت 

جملس  أعضاءلألمري ولثلث )يعية هذه الصالحية السلطة الترش أيضاً وخول الدستور الكويتي  

 أحكامه أو بإضافة أحكاماالمة حق اقرتاح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من 

مة عىل مبدأ التنقيح هم جملس األالذين يتألف من عضاءاأل يةأغلبجديدة إليه فإذا وافق األمري و

الذين  عضاءادة مادة وتشرتط إلقراره موافقة ثلثي األوموضوعه ناقش املجلس املرشوع املقرتح م

 . (.........يتألف منهم املجلس

ومنح الدستور اللبناين كذلك الربملان صالحية مناقشة وإقرار اقرتاح تعديل الدستور )يمكن  

النظر يف الدستور بناء عىل طلب جملس النواب فيجري األمر حينئذ عىل الوجه اآليت:  إعادة أيضاً 

ه عىل األقل أن يبدي أعضائق ملجلس النواب يف خالل عقد عادي وبناء عىل اقرتاح عرشة من حي

النظر يف  إعادةالذين يتألف منهم املجلس قانونًا ب عضاءاقرتاحه بأكثرية الثلثني من جمموع األ

فيبلغ الدستور.عىل أن املواد واملسائل التي يتناوهلا االقرتاح جيب حتديدها وذكرها بصورة واضحة 

رئيس املجلس ذلك االقرتاح إىل احلكومة طالبًا إليها أن تضع مرشوع قانون يف شأنه فإذا وافقت 

احلكومة املجلس عىل اقرتاحه بأكثرية الثلثني وجب عليها أن تضع مرشوع التعديل وتطرحه عىل 

ثانية فإذا أرص املجلس خالل أربعة أشهر وإذا مل توافق فعليها أن تعيد القرار إىل املجلس ليدرسه 

الذين يتألف منهم املجلس قانونًا فلرئيس  عضاءاملجلس عليه بأكثرية ثالثة أرباع جمموع األ

انتخابات  إجراءاجلمهورية حينئذ أما إجابة املجلس إىل رغبته أو الطلب من جملس الوزراء حله و
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عىل احلكومة  جديدة يف خالل ثالثة أشهر فإذا أرص املجلس اجلديد عىل وجوب التعديل وجب

إذا طرح عىل املجلس مرشوع يتعلق ) .االنصياع وطرح مرشوع التعديل يف مدة أربعة أشهر(

عىل إنه  ،حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخربتعديل الدستور جيب عليه أن يثابر عىل املناقشة 

يف املرشوع ال يمكنه أن جيري مناقشة أو يصوت إال عىل املواد واملسائل املحددة بصورة واضحة 

 . (له الذي يكون قدم

ومل خيرج الدستور املرصي عن االجتاه الغالب من الدساتري العربية التي خولت الربملان  

جملس النواب  أعضاءلرئيس اجلمهورية أو خلمس )صالحية مناقشة وإقرار مقرتح تعديل الدستور

 ب املواد املطلوب تعديلهاوجيب أن ُيذكر يف الطل طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

يناقش جملس النواب طلب التعديل خالل ثالثني يومًا من  حوالمجيع األ ويف ،وأسباب التعديل

ه. وإذا أعضائ يةأغلبتاريخ تسلمه ويصدر املجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا ب

وإذا وافق  ،االنعقاد التايل طلب تعديل املواد ذاهتا قبل حلول دور إعادةُرفض الطلب ال جيوز 

املجلس عىل طلب التعديل يناقش نصوص املواد املطلوب تعديلها بعد ستني يومًا من تاريخ 

  .(.......املوافقة

لكل من رئيس اجلمهورية وجمـلس النواب طلب تعديل )وباالجتاه ذاته ذهب الدستور اليمني 

وجيب أن يذكر يف طلب التـعديل املواد املطلوب تعديلها ، ة أو أكثر من مواد الدستورماد

فإذا كان الطلب صادرا من جملس النواب وجب أن ، واألسبـاب واملبـررات الداعية هلذا التعديل

يناقش املجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره يف  حوالويف مجيع األ، هأعضائيكون موقعًا من ثلث 

طلب تعديل املواد ذاهتا قبل ميض سنة  إعادةه فإذا تقرر رفض الطلب ال جيوز أعضائ يةأغلبشأنه ب

وإذا وافق جمـلس النواب عىل مـبدأ التـعديل يناقش املجلس بعد شـهرين من ، عىل هذا الرفض

  .....(.تاريـخ هذه املوافقة املواد املطلوب تعديلها

الربملان  أعضاءيمتلك كل من رئيس اجلمهورية و) الدستور املوريتاينه نفسوسار باالجتاه  

ال يناقش أي مرشوع مراجعة مقدم من طرف الربملانيني إال إذا وقعه عىل  ،مبادرة مراجعة الدستور

  ..........(.إحدى الغرفتني أعضاء( 3/1األقل ثلث )
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عديل الدستور كل مبادرة لت)ومل خيرج الدستور التونيس عن االجتاه الغالب للدساتري العربية 

ُتعرض من قبل رئيس جملس نواب الشعب عىل املحكمة الدستورية إلبداء الرأي يف كوهنا ال تتعلق 

ينظر جملس نواب الشعب يف مبادرة التعديل  بام ال جيوز تعديله حسبام هو مقرر هبذا الدستور.

جملس نواب  أعضاء)يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي  .(املطلقة عىل مبدأ يةغلبللموافقة باأل

وشايع هذا االجتاه  ......(..املجلس أعضاءالشعب. ويمكن لرئيس اجلمهورية بعد موافقة ثلثي 

ال جيري تعديل هذا النظام إال بنفس الطريقة التي تم ) العامين الذي نص عىل أنه سايسالنظام األ

 .واملالحظ أن هذا النظام مل يبني اآللية التي صدر هبا .(هبا إصداره

وع أو اقرتاح التعديل ....... ويشرتط لتبني مرش)دستور جزر القمر  هنفس وتبنى االجتاه 

 عضاءالعدد اإلمجايل أل يثلث موافقة جملس االحتاد وكذلك عضاءالعدد اإلمجايل أل يموافقة ثلث

إذ جعل ، وساير دستور السيد بحر العلوم االجتاه العام للدساتري العربية......(.جمالس اجلزر

ها ممثلة لتوجهات الغالب من وصفالتعديل للسلطة الترشيعية بالقرار الفيصل يف إقرار مقرتح 

إذا وافق أي من املجلسني عىل مبدأ التعديل ُيقدم مرشوعه إىل اجلمعية الوطنية )الرأي الشعبي 

دة وبالعو .من هذا الدستور( " 75و  74 "املنصوص عليها يف املواد  اتجراءلتنظر فيه وفق اإل

إذا وافقت اجلمعية الوطنية عىل مرشوع )نجد أهنا تنص عىل أنه  هنفسمن الدستور  (74)إىل املادة 

 (75)أما املادة  .(الترشيعية فيه اتجراءالستكامل اإل قاليمالقانون املقدم إليها أحالته إىل جملس األ

يف  قاليمينظر جملس األ -أ)فقد بينت آلية مناقشة مقرتح التعديل يف الربملان  هنفسمن الدستور 

مرشوع القانون الوارد إليه من اجلمعية الوطنية خالل مدة أسبوع من تاريخ وروده إىل مكتب 

ه أصبح أعضائعدد  يةأغلبعىل مرشوع القانون ب قاليمإذا وافق جملس األ –ب  –رئاسة املجلس 

إذا عّدل  –ج  –إلصداره  قاباًل لإلصدار وأعيد إىل اجلمعية الوطنية لرفعه إىل رئيس اجلمهورية

ه أعاده إىل اجلمعية الوطنية مشفوعاً بأسباب التعديل أعضائعدد  يةأغلبيف املرشوع ب قاليمجملس األ

إذا اقتنعت اجلمعية الوطنية بأسباب التعديل أقرت املرشوع املعدل ورفعته إىل رئيس  –د  –

أهيا يف مرشوع القانون الذي أحالته إذا أرصت اجلمعية الوطنية عىل ر -هـ  –اجلمهورية إلصداره 

الثلثني أصبح املرشوع قاباًل لإلصدار ورفعته إىل  يةأغلبورفضت التعديل فيه ب قاليمإىل جملس األ

من الدستور مليض التعديل يف جمليس  (144)واشرتطت املادة ؛ (رئيس اجلمهورية إلصداره
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ءة التي تعقب ارصار اجلمعية الوطنية عىل يف القرا " قاليمجملس األ، اجلمعية الوطنية "الربملان 

يف أي من  يةغلبأما إذا مل حيصل املرشوع عىل هذه األ، كل جملس أعضاءموافقة ثلثي ، التعديل

   .عليه قبل ميض سنتني من تاريخ رفضه هنفساملجلسني فال يعاد عرض املرشوع 

 

 املطلب الثالث

 السلطة املختصة باإلقرار النهائي للتعديل

االقرتاح مروراً باملناقشة واإلقرار  هيالدساتري املدونة عىل أن التعديل يمر بمراحل  تتفق  

 .األويل وخامتته اإلقرار النهائي

 أيضاً ومثلام تباين موقف الدساتري من حتديد اجلهة التي هلا حق اقرتاح التعديل تباين اجتاهها  

ئيس الدولة هذه الصالحية وبني من أناطها يف حتديد اجلهة التي هلا اإلقرار النهائي بني من خول ر

واقعًا بالسلطة الترشيعية وإن أشار لصالحية الرئيس باملصادقة لكنه جعل مصادقته شكلية 

عن  اً متحققة واقعًا أما االجتاه الدستوري احلديث فخول صالحية املصادقة النهائية للشعب معرب

سلطة الدستورية املختصة باملصادقة ال واملالحظ أن ال ،رأيه من خالل االستفتاء الدستوري

تعكس دائاًم واقع احلياة الدستورية ودائرة القرار التي حتسم احلاجة للتعديل وطبيعته وصياغة 

فدور القابض ال يمكن إغفاله  .وما جيب أن يكون يشء آخر ئاً النص اجلديد فقد يكون الكائن شي

النظم الشمولية فضاًل عن التأثريات الداخلية  يف النظم الديمقراطية ومثله دور احلاكم الفرد يف

وبحال  .والعامل الطائفي والقومي هو احلاكم املتحكم ،احلزبية والسياسية يف النظم التي ولدت

ال يمكن إغفال املؤثر اخلارجي الذي كثريًا ما كان الالعب املحوري يف حتديد قرار  حوالمن األ

لية التبعية الدولية ولدت مذ وجدت الدولة وأخذت التعديل الدستوري لغريه من النظم فإشكا

متخذًا من لباس األمن القومي واحلدود اآلمنة  اً ممنهج اً وتريهتا بالتصاعد حتى غدت استعامر

ومحاية القومية والدين واملذهب ذريعة لفرض قرار التعديل الدستوري أو حجبه وإن مست 

 إليه.احلاجة 
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الحية املصادقة النهائية عىل قرار تعديل الدستور بني ودستوريًا توزعت الدول يف ختويل ص

 :عدة اجتاهات

خولت بعض الدساتري صالحية  :دساتري خولت صالحية املصادقة النهائية لرئيس الدولة -1

القرار النهائي باملصادقة عىل تعديل الدستور لرئيس الدولة عىل نحو جعلت من قراره الفاصل 

 . عتبتهبني ميض التعديل أو السقوط عىل

الشعب املعرب عنها باملجالس  إرادةالرئيس عىل  إرادةب ومثل هذا االجتاه ال يزال ُيغلّ  

ه إىل أضيق واملالحظ أن هذا االجتاه الدستوري تراجع وانحرس مدّ  ،الترشيعية أو االستفتاء الشعبي

هذه الصالحية أن االجتاه الدستوري الغالب راح ينيط  حوالنطاق لكن ذلك ال يعني بحال من األ

طها للربملان أو يللشعب بل أن العديد من النظم ال تزال تركز القرار بيد الرئيس بصورة مسترتة فتن

الشعب مبارشة لكن صدقية القرار تبقى للرئيس إذ ال خيرج األمر هنا عن برملان خاضع للحاكم 

  .أو شعب خانع

ادقة عىل التعديل الدستوري ا تزال ختول القرار النهائي باملصمومن الدساتري التي  

جملس األمة حق اقرتاح تنقيح هذا الدستور  أعضاءلألمري ولثلث )للرئيس الدستور الكويتي 

 يةأغلبجديدة إليه. فإذا وافق األمري و أحكامه أو بإضافة أحكامبتعديل أو حذف حكم أو أكثر من 

ه ناقش املجلس املرشوع الذين يتألف منهم جملس األمة عىل مبدأ التنقيح وموضوع عضاءاأل

وال يكون ، الذين يتألف منهم املجلس عضاءاملقرتح مادة مادة وتشرتط إلقراره موافقة ثلثي األ

التنقيح نافذا بعد ذلك إال بعد تصديق األمري عليه وإصداره وذلك باالستثناء من حكم املادتني 

  .من هذا الدستور....( 66و  65

جملس الشورى حق طلب  أعضاءلكل من األمري ولثلث )ذاته وتبنى الدستور القطري االجتاه 

ث املجلس عىل التعديل من حي أعضاء يةأغلبتعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور فإذا وافقت 

املجلس وال يرسي  أعضاءويشرتط إلقرار التعديل موافقة ثلثي  ،املبدأ ناقشه املجلس مادة مادة

  .(ونرشه يف اجلريدة الرسميةالتعديل إال بعد تصديق األمري عليه 
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وعىل هدي الدستورين الكويتي والقطري سار الدستور البحريني )يشرتط لتعديل أي حكم 

الذين يتألف منهم كل  عضاءثلثي األ يةأغلبهذا الدستور أن تتم املوافقة عىل التعديل ب أحكاممن 

استثــناء من حكم  وأن يصّدق امللك عىل التعديل وذلك، من جملس الشورى وجملس النواب

  .(د( من هذا الدستور، ج، بند ب 35املادة )

تطبق األصول املبينة يف هذا الدستور بشأن مشاريع )الدستور األردين  هنفسوتبنى االجتاه 

القوانني عىل أي مرشوع لتعديل هذا الدسـتور ويشرتط إلقرار التعديل أن جتيزه أكثرية الثلثني من 

( من هذا 92يان والنواب ويف حالة اجتامع املجلسني وفقًا للامدة )كل من جمليس األع أعضاء

الذين يتألف منهم كل جملس  عضاءالدستور يشرتط إلقرار التعديـل أن جتيزه أكثرية الثلثني من األ

 . (ويف كلتا احلالتني ال يعترب نافذ املفعول ما مل يصدق عليه امللك

ه أعضائاح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثالثة أرباع وكذا الدستور السوري )يناقش املجلس اقرت 

  .(ُعد التعديل هنائيًا رشيطة اقرتانه بموافقة رئيس اجلمهورية

واملالحظ أن الدستورين العراقي واإلمارايت أشارا ملصادقة رئيس الدولة عىل تعديل    

طبيعة املصادقة الدستور لكن كل منهام مل خيول الرئيس صالحية االعرتاض عليه ما يعني أن 

حمددة سوى استكامل املتطلب الشكيل الوارد يف الدستور فقد نص  اً شكلية حمضة ال ترتب آثار

يعد التعديل مصادقًا عليه من قبل رئيس اجلمهورية بعد انتهاء املدة )الدستور العراقي عىل أن 

ثانيًا  "وبالعودة إىل البند  ،(هاملنصوص عليها يف البند ثانيًا وثالثًا من هذه املادة يف حالة عدم تصديق

جملس النواب  أعضاء عىل موافقة ثلثي ا تنص عىل أن ).......... وبناءً نجد أهن هانفسمن املادة  "

ونص البند  .(أيام عليه وموافقة الشعب باالستفتاء العام ومصادقة رئيس اجلمهورية خالل سبعة

فتاء العام ومصادقة رئيس اجلمهورية خالل سبعة ....... وموافقة الشعب باالست)عىل أن  "ثالثاً  "

ونيابة عنه  عىلونص الدستور اإلمارايت عىل أن )يوقع رئيس االحتاد باسم املجلس األ .(أيام

  التعديل الدستوري ويصدره(.

يقينًا أن الوزن القيمي للشعب ليس  :دساتري خولت صالحية املصادقة النهائية للشعب – 2

 ،فمنها من جيعل الشعب قيمة عليا وكل ما دونه البد أن جيدف باجتاه خدمته، ديف مجيع البال اً واحد
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ويف هذه الدول يلعب  ،والبد من تسخري كل ما يف الدولة إلسعاده فالشعب غاية الدولة ووسيلتها

نظام الدولة ومسار  أساسيف تعديل الدستور بلحاظ أنه الوثيقة التي حتدد  اً حموري اً الشعب دور

ومن الدول من ال يزال ينظر للشعب عىل أنه أداة  .والضابط إليقاع احلاكم والنائبعالقتها 

من هنا ال يرد الفرد عادة ضمن  ،ووسيلة خلدمة احلاكم أو القابض عىل السلطة فهو عندها وسيلة

قوق من هنا ليس للفرد املطالبة باملزيد من احل ،يف املرتبة اً اهتامماهتا وإن أعد ضمنها فهو يأيت تالي

واحلريات وليس له االعرتاض عىل قرارات ومسارات رسم احلاكم مالحمها إن زادت أو أنقصت 

 .من استحقاقاته

ومنذ وقت مبكر أناطت بعض الدساتري صالحية القرار النهائي بتعديلها إىل الشعب  

نيس سنة عن رأيه من خالل االستفتاء الدستوري فقد تبنى هذا االجتاه كل من الدستور الفر اً معرب

كام تبنى االجتاه ذاته دساتري دول أفريقية  .1848والدستور السويرسي سنة  1793و 1792

ودستور غينيا لسنة   1960صنفت ضمن النظم الشمولية الواحدية كدستور الصومال لسنة 

ودستور النيجر لسنة  1960ودستور الكامريون لسنة  1960ودستور السنغال لسنة  1958

1960. 

ية ساسال جيوز تعديل املبادئ األ -ثانيًا  -..........)ا االجتاه الدستور العراقي وتبنى هذ 

جملس النواب عليه وموافقة الشعب  أعضاء عىل موافقة ثلثي ....... وبناءً .الواردة يف الباب األول

بند غري املنصوص عليها يف ال خرىال جيوز تعديل املواد األ –ثالثًا  -........باالستفتاء العام

جملس النواب عليه وموافقة الشعب باالستفتاء  أعضاء.......... إال بعد موافقة ثلثي .ثانياً 

..... إال بعد موافقة السلطة .أي تعديل عىل مواد الدستور إجراءال جيوز  –رابعًا  -...... .العام

  .........(.سكانه باستفتاء عام يةأغلباملعني وموافقة  قليمالترشيعية يف اإل

ُتعرض مشاريع ومقرتحات مراجعة الدستور بمقتىض )الدستور املغريب  هذاتوتبنى االجتاه 

والدستور  .تكون املراجعة هنائية بعد إقرارها باالستفتاء(، ظهري عىل الشعب قصد االستفتاء

ويطرح يف خالل سنة من  1960ينفذ الدستور احلايل بصفة مؤقتة يف أول يوليه سنة )الصومايل 

لكل ناخب احلق يف أن  -2-مجيع الناخبني لالشرتاك فيه  ىاريخ يف استفتاء شعبي يدعذلك الت

يعرب عن موافقته أو عدم موافقته عىل الدستور بطريقة حرة مبارشة ورسية وبمقتىض قانون خاص 
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ها يف االستفتاء وتصدر قرار تبت املحكمة العليا يف سالمة عملية -3-يصدر يف شأن االستفتاء 

دة ال تقل عن عرشة أيام وال تزيد عىل ثالثني يوما من انتهاء عملية التصويت وتفصل ذلك يف م

 إعالنوتعلن املحكمة نتيجة االستفتاء عند  -4-بصفة هنائية يف أي شكوى أو طلب يقدم إليها 

ه خالل ثالثة اتإجراءيف حالة عدم تأييد سالمة االستفتاء تعاد  -5-تأييدها لسالمة االستفتاء 

  .من تاريخ قرار املحكمة(أشهر 

اجلمهورية  )لرئيسوساير الدستور املرصي الدستورين العراقي واملغريب حيث نص عىل أنه 

وجيب أن ُيذكر يف  جملس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور أعضاءأو خلمس 

قش جملس النواب طلب ينا حوالوىف مجيع األ .وأسباب التعديل الطلب املواد املطلوب تعديلها

التعديل خالل ثالثني يومًا من تاريخ تسلمه ويصدر املجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو 

طلب تعديل املواد ذاهتا قبل حلول دور  إعادةوإذا ُرفض الطلب ال جيوز  ،هأعضائ يةأغلبجزئيًا ب

ملواد املطلوب تعديلها بعد االنعقاد التايل وإذا وافق املجلس عىل طلب التعديل يناقش نصوص ا

املجلس عرض عىل الشعب  أعضاءستني يومًا من تاريخ املوافقة فإذا وافق عىل التعديل ثلثا عدد 

الستفتائه عليه خالل ثالثني يومًا من تاريخ صدور هذه املوافقة ويكون التعديل نافذًا من تاريخ 

اركني يف االستفتاء. وىف مجيع الصحيحة للمش صواتعدد األ يةأغلبالنتيجة وموافقة  إعالن

انتخاب رئيس اجلمهورية أو بمبادئ احلرية أو  إعادةال جيوز تعديل النصوص املتعلقة ب حوالاأل

   .املساواة ما مل يكن التعديل متعلقًا باملزيد من الضامنات

ل من رئيس اجلمهورية وجمـلس النواب طلب تعديل لك)الدستور اليمني  هذاتوتبنى االجتاه  

مادة أو أكثر من مواد الدستور وجيب أن يذكر يف طلب التـعديل املواد املطلوب تعديلها 

واألسبـاب واملبـررات الداعية هلذا التعديل فإذا كان الطلب صادرا من جملس النواب وجب أن 

قش املجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره يف ينا حواله ويف مجيع األأعضائيكون موقعًا من ثلث 

طلب تعديل املواد ذاهتا قبل ميض سنة  إعادةه فإذا تقرر رفض الطلب ال جيوز أعضائ يةأغلبشأنه ب

عىل هذا الرفض وإذا وافق جمـلس النواب عىل مـبدأ التـعديل يناقش املجلس بعد شـهرين من 

ا وافق ثالثة أرباع املجلس عىل التعديل يتم عرض تاريـخ هذه املوافقة املواد املطلوب تعديلها فإذ
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املطلقة لعدد من أدلوا  يةغلبعىل التـعديل األ تذلك عىل الشعب لالستفتاء العام فإذا وافق

 نتيجـة االستفتاء(.  إعالنم يف االستفتـاء العام اعتبـر التـعديل نافذًا من تاريخ أصواهتب

إذ جعل القرار النهائي يف تعديل الدستور للشعب ه سنفوأخذ دستور السيد بحر العلوم باملبدأ 

 إذا أقر الشعب) (إذا وافق املجلسان عىل مرشوع التعديل عرض عىل الشعب لالستفتاء عليه)

وتبنى دستور السيد بحر العلوم  ....(.املطلقة أصبح واجب اإلصدار يةغلبمرشوع التعديل باأل

الوطنية وانتخاب مجعية جديدة إذا رفض الشعب مبدأ جيدر الوقوف عنده إذ أوجب حل اجلمعية 

عىل تلبية تطلعات الشعب وتبني توجهاته والعزوف عن  اً وهو ما جيعل املجلس حريص، التعديل

إذا رفض الشعب مرشوع التعديل حُتل اجلمعية الوطنية )شأنه املساس بمصاحله ورغباته من كل ما 

  .(قانون االنتخاباتهذا الدستور و أحكاموجتري انتخابات جديدة وفق 

أرشكت بعض  :دساتري خولت صالحية املصادقة النهائية للسلطة الترشيعية أو للشعب -3 

الدساتري أكثر من سلطة واحدة عىل وجه االنفراد يف صالحية املصادقة النهائية عىل تعديل 

 عىل خيار ممنوح ءً بناء عىل طبيعة املوضوع أو بنا وجيري التمييز يف صالحية املصادقة أما ،الدستور

للرئيس بطرح التعديل عىل االستفتاء الشعبي أو االكتفاء بعرضه عىل السلطة الترشيعية ومن بني 

جييز املجلس الوطني نص  -2-.......)الدساتري التي تبنت هذا االجتاه الدستور السوداين 

عديل املجاز وفق البند ال يصبح نص الت -3-ويصبح التعديل نافذاً  عضاءثلثي األ يةأغلبالتعديل ب

من الشعب يف استفتاء وتوقيع  أيضاً ية إال بعد إجازته ساسالثوابت األ أحكامنافذًا إذا عدل  " 2 "

يعرض املرشوع احلائز عىل تأييد )والدستور اجلزائري  .(.......رئيس اجلمهورية عليه من بعد

....... وإذا ارتأى املجلس ...املجلس الشعبي الوطني وجملس األمة عىل االستفتاء إلقراره

 نسانالدستوري أن مرشوع التعديل ال يمس املبادئ العامة التي حتكم املجتمع وحقوق اإل

ية للسلطات واملؤسسات الدستورية ساسواملواطن وحريتهام وال يمس بأي كيفية التوازنات األ

 االستفتاء إذا ما كان للرئيس إصدار التعديل الدستوري مبارشة دون أن يعرضه عىل ،وعلل رأيه

  .(جمليس الربملان " 4/  3 "حصل هذا املرشوع عىل تأييد 
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 ملبحث الثالثا

 احلظر املوضوعي والزمني

ويقينًا أن النص عىل احلظر ، تنص الدساتري املعارصة عىل حظر تعديل بعض نصوصها 

لكنه منع ، سلطوية الزمني واملوضوعي ليس ترفًا فكريًا وال استبدادًا دستوريًا وال ديكتاتورية

يسعى أما إىل محاية بعض النصوص التي تعد العمود الفقري للدستور بغريها ينسف وجوده 

 "كتلك النصوص التي حتظر تعديل طبيعة نظام احلكم يف الدولة ، ويصبح هو والعدم سواء

ص أو النصو، "خاص ، جمليس، خمتلط، رئايس، برملاين "أو نظامه الدستوري  "مجهوري ، ملكي

احلظر  "أو دين الدولة أو مصادر الترشيع فيها  فرادالتي حتظر املساس بحقوق وحريات األ

 ."املوضوعي النسبي املطلق 

فينص الدستور عىل حظر تعديله  "احلظر الزمني "قد ينصب حظر التعديل عىل الزمن و 

ن كل الترشيعات بلحاظ أ، هأحكامخالل مدة معينة من تاريخ نفاذه بقصد إضفاء االستقرار عىل 

 درجة. عىلاألقل درجة البد أن تكون منسجمة ونصوصه وإال قيض بعدم دستوريتها ملخالفتها األ

كحظر ، حيدد مالحمها الفرتات االستثنائية التي وقد ينص الدستور عىل حظر التعديل خالل 

  االستثنائية.حالة الطوارئ أو الظروف  إعالنالتعديل خالل فرتة احلرب أو 

 لب األولاملط

 احلظر املوضوعي النسبي املطلق

لكل نظام سيايس كام لكل جمتمع ثوابت يسعى إىل املحافظة عليها وجيعلها يف مكانة  

تسمو عىل باقي ظواهره بلحاظ أن املساس هبا يعني املساس باملرتكزات التي ينهض عليها والتي 

ت من جمتمع سيايس آلخر مثلام ليس وليس بالرضورة تباين هذه الثواب ؛متيزه عن باقي املجتمعات

باختالف األزمان والنظم املتعاقبة وهو ما يفرس اشرتاك العديد  هنفسبالرضورة ثباهتا يف املجتمع 

فالوثيقة  ،من الدساتري يف بعض املحظورات واختالف حمظورات الدساتري املتعاقبة يف الدولة ذاهتا

عليها الدولة واأليديولوجية التي تتبناها وهي ترمجان  السامية هي ترمجة للفكرة القانونية التي تقوم

الذي هو يف تغري مستمر وإال فإن ثبات القابض لتي يؤمن هبا القابض عىل السلطة األفكار ا
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والالفت أن  ؛واحلاكم يعني انتفاء احلاجة للتعديل الشامل للدستور واالكتفاء بالتنقيح اجلزئي

وعي النسبي املطلق ما يعني أن مجيع ثوابتها قابلة للمساس بعض الدساتري مل تتبَن احلظر املوض

تعدياًل أو أن القابض عىل السلطة ليس له ثوابت يسعى إىل املحافظة عليها من املساس ومن بني 

واإلمارايت لسنة  1991الدستور اليمني لسنة  الدساتري التي مل تنص عىل هذا النوع من احلظر

 .1996والسوداين لسنة  1996لسنة  العامين سايسوالنظام األ 1971

قف الدساتري العربية من حتديدها طبيعة املوضوعات التي حُيظر املساس هبا اوتباينت مو 

فقد حظر الدستور العراقي املساس يف كل ما من شأنه االنتقاص من ، تعدياًل بصورة مطلقة

ال )طات االحتادية التي ال تكون داخلة ضمن االختصاصات احلرصية للسل قاليمصالحيات األ

التي ال  قاليممن شأنه أن ينتقص من صالحيات األ، أي تعديل عىل مواد الدستور إجراءجيوز 

إال بموافقة السلطة الترشيعية ، تكون داخلة ضمن االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية

  .(وموافقة غالبية سكانه باستفتاء عامٍ ، املعني قليميف اإل

يتعلق بدين الدولة واللغة  ااملساس بطبيعة نظام احلكم وكل م لبحرينيوحظر الدستور ا  

مبدأ احلكم وراثي يف البحرين ال جيوز اقرتاح تعديله بأي حال )الرسمية ومبادئ احلرية واملساواة 

وكذلك مبادئ احلرية واملساواة املقرر يف هذا الدستور كام ال جيوز اقرتاح تعديل املادة  حوالمن األ

 سالمدين الدولة اإل)من الدستور نجد أهنا تنص عىل أنه  (2)وبالعودة إىل املادة ، (ة منهالثاني

 .(ية مصدر رئييس للترشيع ولغتها الرسمية هي اللغة العربيةسالموالرشيعة اإل

اخلاصة بالنظام األمريي للكويت ومبادئ  حكاماأل)ذهب الدستور الكويتي  هذات وباالجتاه 

ملنصوص عليها يف هذا الدستور ال جيوز اقرتاح تنقيحها ما مل يكن التنقيح خاصًا احلرية واملساواة ا

اخلاصة  حكاماأل)والدستور القطري  .(بلقب اإلمارة أو باملزيد من ضامنات احلرية واملساواة

ال يمكن أن تتناول املراجعة )والدستور املغريب  .(بحكم الدولة ووراثته ال جيوز طلب تعديلها

وباختيارها الديمقراطي ، وبالنظام امللكي للدولة، يسالمملتعلقة بالدين اإلا حكاماأل

  .ية املنصوص عليها يف هذا الدستور(ساسوباملكتسبات يف جمال احلريات واحلقوق األ

ال جيوز )من بينها الدستور املوريتاين ، بعض الدساتري اجلمهورية العربيةه ذاتوذهبت باالجتاه 

يرمي إىل مراجعة الدستور إذا كان يطعن يف كيان الدولة أو ينال من حوزة  إجراءالرشوع يف أي 
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 .(أراضيها أو من الصيغة اجلمهورية لنظام احلكم أو من الطابع التعددي للديمقراطية املوريتانية

 -2-الطابع اجلمهوري للدولة  -1-ال يمكن أي تعديل دستوري أن يمس )والدستور اجلزائري 

العربية  -4-باعتباره دين الدولة  سالماإل -3-القائم عىل التعددية احلزبية  النظام الديمقراطي

 -6-واملواطن  نسانية وحقوق اإلساساحلريات األ -5-باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية 

ال جيوز تعديل  حوال......... وىف مجيع األ)والدستور املرصي  ،(سالمة الرتاب الوطني ووحدته

انتخاب رئيس اجلمهورية أو بمبادئ احلرية أو املساواة ما مل يكن التعديل  إعادةب النصوص املتعلقة

التعديل أو مواصلته  إجراءال جيوز الرشوع يف ). ودستور جزر القمر (متعلقًا باملزيد من الضامنات

إذا ترتب عىل ذلك املساس بوحدة األرايض واحلدود املعرتف هبا دوليًا وكذلك احلكم الذايت 

املنصوص عليها يف املادة السابقة  اتجراءوالدستور الصومايل )وال جيوز تطبيق اإل .(رللجز

ية وحريات ساسبقصد تعديل الشكل اجلمهوري والديمقراطي للدولة أو لتقييد احلقوق األ

 . (التي أقرها الدستور نساناملواطن واإل

إذ حظر املساس يف كل ما ، وتبنى دستور السيد بحر العلوم احلظر املوضوعي النسبي املطلق

ال جيوز تقديم أي اقرتاح لتعديل )يتعلق بنظام احلكم الديمقراطي أو وحدة أراضيه أو دين الدولة 

  .(الدستور يتضمن املساس بنظامه الديمقراطي السيايس أو وحدة أراضيه أو تغيري دين الدولة

 املطلب الثاين

 احلظر الزمني

عديل والتصحيح وإال ولد ميتًا فالتغيري بالقوة أو ليس من الدساتري من ال يقبل الت 

بالوسائل املعتادة إن مل يكن عاجاًل سيكون آجاًل بلحاظ أن التعديل باإلضافة واحلذف 

ومثلام تبدو حاجة النص  ،واالستبدال عالج النص الذي ال يستجيب للواقع وال حياكي القائم

ه غاية ال مناص عنها إلضفاء اهليبة أحكامبات للتعديل والتنقيح رضورة فإن استقرار الدستور وث

والثبات النسبي عليه من هنا راحت بعض الدساتري حتظر املساس به خالل مدة معينة من تاريخ 

  .ه حيز النفاذأحكامدخول 
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احلرة للسلطة الدستورية املعنية باالقرتاح  رادةواألصل يف التعديل أن يكون باإل 

قد يشوهبا القصور نتيجة الظروف االستثنائية التي  رادةة لكن هذه اإلواملناقشة واإلقرار واملصادق

متر هبا البالد من حرب أو احتالل أو هتديد باجتياح أو اضطرابات داخلية أو بفعل الغياب القرسي 

إلحدى السلطات الضابطة إليقاع التغيري الدستوري وحتسبًا ملثل هذه الظروف االستثنائية 

  .لتعديل يف ظلهاحظرت بعض الدساتري ا

من بني الدساتري التي تبنت احلظر الزمني الالحق  :احلظر الزمني الالحق لنفاذ الدستور -أوالً 

، ية الواردة يف الباب األولساسال جيوز تعديل املبادئ األ)الدستور العراقي ، لنفاذ الدستور

، تني انتخابيتني متعاقبتنيإال بعد دور، واحلقوق واحلريات الواردة يف الباب الثاين من الدستور

ومصادقة ، وموافقة الشعب باالستفتاء العام، جملس النواب عليه أعضاء عىل موافقة ثلثي وبناءً 

  .(رئيس اجلمهورية خالل سبعة أيام

ال جيوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثامنية عرش شهرًا )الدستور السوري  هذاتوتبنى االجتاه 

تور القطري )ال جيوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل ميض والدس ،عىل تاريخ نفاذه(

...... وال جيوز اقرتاح تعديل هذا )والدستور الكويتي  ،عرش سنوات من تاريخ العمل به(

 مخس سنوات عىل العمل به(.  الدستور قبل ميض

ذا الدستور ال جيوز تعديل ه)وأخذ دستور السيد بحر العلوم باحلظر الزمني الالحق لنفاذه 

  .(قبل انقضاء دورة ترشيعية للجمعية الوطنية عىل تاريخ العمل به

الدولة  إرادةيف الظروف االستثنائية تتجه  :حظر التعديل بسبب الظروف االستثنائية -ثانياً 

ذة فاصوب اجلهد األمني والعسكري وتنشغل عادة عن التوجه لتعديل الدستور أو الترشيعات الن

وقد يكون املساس بالوثيقة  ،يعات االستثنائية هي احلاكمة يف مثل هذه الظروفبلحاظ أن الترش

من النتائج املرتتبة عىل التهديد اخلارجي أو االضطراب الداخيل ما يعني أن التعديل  اً السامية واحد

وهو ما  ،داخلية أو خارجية مفروضة حلاجة حقيقة ولكن استجابة إلرادات اً لن يكون انعكاس

ومن بني الدول الرائدة  ،املبدأ الذي من أجله تم االهتداء إىل فكرة التعديل الدستورييتعارض و

ففي ظل االحتالل األملاين ألراضيها يف  ،يف تبني فكرة حظر التعديل يف الظروف االستثنائية فرنسا

الذي حظر تعديل نصوص دستور  1940حزيران  10احلرب العاملية الثانية صدر قانون 
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أثناء فرتة االحتالل وتأكد احلظر ذاته يف دستور اجلمهورية يف  1875الثالثة لسنة اجلمهورية 

التعديل إذا  اتإجراءال يمكن تعديل الدستور أو االستمرار يف )1946الرابعة الفرنيس لسنة 

وكذا يف دستور ، (ةأجنبيالدولة لالحتالل أو خضع جزء منه لسيطرة قوة  إقليمخضع كامل 

تعديل الدستور أو متابعتها يف حالة وجود  اتإجراء....... ال يمكن مبارشة )سة اجلمهورية اخلام

  .(اعتداء عىل سالمة أو تكامل األرايض الوطنية

أصبح من غري املمكن تعديل  1962( لسنة 1292/62)وبموجب التعديل الدستوري 

ري قد ينتهي إىل الدستور يف حالة شغور منصب رئاسة اجلمهورية بلحاظ أن هذا الفراغ الدستو

مترير تعديل الدستور عىل نحو يقلص من صالحيات الرئيس حلساب الربملان أو يعدل آلية اختياره 

 .وبام ينقله من االنتخاب الشعبي املبارش إىل االختيار الربملاين

حالة ثالثة حيظر  1992سنة  (92/  312)وأضاف املجلس الدستوري بموجب قراره  

 (16) الظروف االستثنائية وجتسدت هذه احلالة بلجوء الرئيس إىل املادة فيها تعديل الدستور يف

وبموجب هذه املادة يستخدم الرئيس صالحياته االستثنائية امُلقيدة يقينًا  (حالة الرضورة)

إذ وجد جملس الدولة أن السامح بتعديل الدستور يف ظل اللجوء إىل ، لصالحيات باقي السلطات

سيلة لتقييد سلطات الربملان أو املساس باستقالل القضاء ونطاقه املحصور هذه املادة قد يكون و

وتبنى النوع  ،حالة الرضورة إعالنتعديل الدستور عند  1992ومنذ سنة  اً عىل ذلك أصبح حمظور

...... ال يمكن االضطالع بأي عمل ينطوي عىل تعديل )من احلظر الدستور الربتغايل  هذات

  .(احلصار أو حالة الطوارئالدستور يف أثناء حالة 

 اخلامتة 

كونه جاء استجابة لتوجهات ، خاصة أمهيةيكتسب دستور السيد بحر العلوم  

وتوجيهات املرجعية الدينية العليا التي أكدت يف أكثر من مناسبة عىل كتابة الدستور من قبل ممثيل 

تقريباً الذي  هنفسالوقت  فضالً عن إعداده يف، ورفضت أي دستور يصدر بغري هذه اآللية، الشعب

، فكان رديفًا داعاًم للمرشوع األصل، انكفأت فيه اجلمعية الوطنية عىل كتابة الدستور غري املؤقت
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اللجنة الدستورية يف اجلمعية الوطنية عىل تفصيالت املرشوع  أعضاءحيث استمع وأطلع بعض 

 .يف اللجنتني ضاءعفضاًل عن اشرتاك بعض األ، الذي أعدته جلنة السيد بحر العلوم

أهنا كانت من ، وما يميز اللجنة التي كلفها السيد بحر العلوم بإعداد مرشوع الدستور 

فكانت جلنة ، كبار أساتيذ القانون الدستوري ومن املتخصصني يف حقيل القانون والعلوم السياسية

 .متخصصة بامتياز

 اتإجراءلوم من حيث ودستور السيد بحر الع 2005مقاربة بني دستور سنة  إجراءوب 

حيث كان هناك تقارب كبري يف األفكار ، بني الدستورين متبادالً  اً يتبني أن هناك تأثري، التعديل

 :فقد انتهت الدراسة إىل، والرؤى بينهام

ودستور السيد بحر العلوم السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف  2005أرشك دستور سنة  -أوالً 

أرشك رئيس اجلمهورية وجملس  2005أن دستور سنة ، يز الدستورينلكن ما يم، اقرتاح التعديل

يف حني قرص دستور السيد بحر العلوم هذه الصالحية عىل ، الوزراء جمتمعني يف صالحية االقرتاح

 .احلكومة منفردة دون رئيس اجلمهورية

ة ودستور السيد بحر العلوم السلطة الترشيعية يف صالحي2005أرشك دستور سنة  -ثانياً 

عىل تفصيل يراعي طبيعة ، قبول فكرة ومرشوع التعديل املقرتح قبل عرضه عىل االستفتاء الشعبي

ه ئأعضاثلثي  يةأغلبجملس النواب ب 2005إذ منح دستور سنة ، تشكيل السلطة الترشيعية الفعيل

يف حني اكتفى دستور ، صالحية إقرار مرشوع التعديل قبل عرضه عىل االستفتاء الشعبي العام

عىل فرض ، قاليماملطلقة ولكن ملجليس اجلمعية الوطنية وجملس األ يةغلبالسيد بحر العلوم باأل

وهو ما ينسجم واملنطق الدستوري ، الدستور حيز النفاذ أحكامتشكيل املجلسني بعد دخول 

اجلمعية الوطنية عىل مرشوع التعديل إذا أدخل جملس  أعضاءمع اشرتاط موافقة ثلثي ، السليم

عىل املقرتح الذي قدمته اجلمعية الوطنية وأرصت اجلمعية عىل مرشوع مقرتحها  تعديالً  ليمقااأل

 .قاليمورفضت التعديالت التي أدخلها جملس األ
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رئيس اجلمهورية صالحية ، ودستور السيد بحر العلوم 2005مل خيول دستور سنة  -ثالثاً 

وهو ما ، الستفتاء العام باملوافقةت عليه الشعب يف ااالعرتاض عىل مرشوع التعديل الذي صوّ 

 .إذ ليس لرئيس اجلمهورية خمالفة رأي الشعب امُلقر للمرشوع، ينسجم واملنطق الدستوري

إذ حظرت املادة ، ودستور السيد بحر العلوم احلظر الزمني 2005تبنى دستور سنة  -رابعاً 

ة يف الباب األول واحلقوق ية الواردساستعديل املبادئ األ 2005من دستور سنة  ثانيًا(/  126)

يف حني حظرت املادة ، واحلريات الواردة يف الباب الثاين إال بعد ميض دورتني انتخابيتني متعاقبتني

من دستور السيد بحر العلوم املساس بالدستور قبل ميض دورة ترشيعية واحدة للجمعية  (140)

 .الوطنية

احلظر املوضوعي النسبي  2005سنة تبنى دستور السيد بحر العلوم دون دستور  _خامساً 

منه تعديل كل ما يتعلق بالنظام الديمقراطي السيايس أو يمس  (141)إذ حظرت املادة ، املطلق

 .بوحدة أرايض الدولة أو الدين الرسمي هلا

، حكاًم جيدر الوقوف عنده، 2005تبنى دستور السيد بحر العلوم دون دستور سنة  –سادسًا 

بلحاظ أن هذا ، الوطنية إذا جاءت نتيجة االستفتاء سلبيًة رافضًة التعديلإذ أوجب حل اجلمعية 

وكان حريًا ، الرفض يعني انفصال الشعب عن نوابه يف اجلمعية الوطنية الذين صوتوا مع التعديل

فنتيجة االستفتاء سلبًا أو إجيابًا هي يف مضموهنا استفتاء عىل ، بالدستور العراقي تبني ذات احلكم

 املجلس. أعضاءالثقة ب
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 (1) 

 مالحظات حول ازمة التعديالت الدستورية

 ا م د امحد عدنان امليايل

 شكر وتقدير

اتقدم بالشكر واالمتنان والتقدير ملؤسسة بحو العلوم اخلريية متمثلة برئيسها الدكتور ابراهيم 

يته ثانيا بحر العلوم عىل الثقة لتكليفنا بمراجعة البحوث واملداخالت اوال، واملوضوع وامه

والشكر موصول لعامدة معهد العلمني للدراسات العليا والكادر التدرييس واالداري ونثمن 

 جهودهم عىل هذه اجلهود العلمية واالكاديمية الفاعلة التي تصب يف خدمة العراق العزيز .

 مقدمة :

طرق االصالح  تعترب مسألة التعديالت الدستورية يف العراق غاية يف االمهية الهنا اهم وانجع

السيايس والقانوين الذي حيتاجه البلد، نظرا لتعكز القوى السياسية عىل ثغرات الدستور يف التنصل 

عن عدم القيام بأي يشء اجتاه واجباهتا ازاء الشعب يف مسائل عددية امهها طبيعة النظام السيايس 

ة بناء دولة قانون والقانوين الذي يفرض يف احايني كثرية مطبات ومعوقات تتقاطع وعملي

ومؤسسات مستقلة حيادية فاعلة اضافة اىل اجلمود والشلل السيايس الذي يعرتي العملية 

السياسية بشكل مستمر ما يؤدي اىل مشكالت كبرية يف الوضع العام للبلد اقتصاديا وسياسيا 

لكؤ وعجز يف وامنيا سواء يف طريقة تشكيل الرئاسات الثالث او تاخر اقرار املوازنات العامة وت

املشاريع التنموية اضافة اىل اخلروقات االمنية التي ترافق االنسدادات واخلالفات السياسية ما يؤثر 

بشكل واضح عىل حياة املواطن العراقي الذي وجد بطريقة االحتجاج والتظاهر والرفض لكل 

ر وضع حلول ماهو سيايس للتعبري عن مطالباته بالتغيري واالصالح مايضع امام صناع القرا

وبدائل عاجلة لالستجابة هلذه املطالب واهم هذه احللول والبدائل وعىل رأسها املسألة الدستورية 

احلاكمة للعملية السياسية العراقية فهل حيتاج الدستور اىل تعديل ام وضع دستور جديد، ام البقاء 

وضع؟ ام ان االزمة عىل هذا الدستور كام هو عليه ؟ وهل هنالك مسالك وطرق للتعديل او ال
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بنيوية شاملة اليمكن وفقا للجمود الدستوري وعدم التوافق السيايس واالجتامعي عىل مسألة 

 جتاوز ازمة تعديل الدستور.

 مالحظات اولية عن البحوث واالوراق: 

جاءت البحوث واالوراق واملداخالت والتعقيبات التي احتضنها معهد العلمني للدراسات 

حول ازمة التعديالت الدستورية وفقا ملا ذكرناه سواء يف السياق االكاديمي او  العليا يف مؤمتره

السياق السيايس لتضع اليد عىل اجلرح يف كثري من التفاصيل املعيقة لالداء االنجازي للرئاسات 

االربع يف العراق ومع ذلك سنورد بعض املالحظات االساسية حول ماجاء يف هذه البحوث 

 خالت املطروحة يف السياقني االكاديمي والسيايس.والدراسات واملدا

غطت مجيع هذه البحوث والدراسات بشكل تفصييل الهم املواد الدستورية املراد تعديلها 

اضافة اىل املعوقات املاثلة امام هذه التعديالت ومنها طرق التعديل الواردة يف الدستور يف مواده 

لتواصل اىل تفامهات باحلد املقبول واملعقول عىل التي تعيق اىل حد كبري امكانية ا ١٤٢-١٢٦

التعديل، يضاف اىل ذلك وجود خالفات سياسية عميقة تقف عائقا امام ابتكار حلول واتفاقات 

عىل قبول فكرة التعديل اساسا، اذ اي تعديل يمس الدستور يعني ان اطرافا ستشعر باملغبونية 

 ي الرابحة وفقا للتقسيم املكونايت يف البلد.واطراف لن حتصل عىل يشء جديد واطراف ستكون ه

كام احاطت هذه الدراسات بجوانب تفصيلية حول طبيعة النظام السيايس واحلزيب والتكوين 

حاسمة قبل الرشوع بتعديل االثني يف العراق وازمة اهلوية هذه االمور حتتاج اىل معاجلات 

 رها: ، لكن هنالك بعض املالحظات املهمة البد من ذكالدستور

ماتم تأشريه عىل هذه البحوث هو عدم تناول اغلبها بشكل تفصييل ومبدئي حول من سيقوم 

بتعديل الدستور او اقرتاح دستور جديد؟ ماهي طبيعة تكوين وخلفيات جلان التعديالت 

الدستورية وهل ستستوعب التحديات ومتثل عمق مكونات الشعب العراقي اضافة اىل اخلربة 

نونية والسياسية واالدارية والصفة الوطنية ملن سيكلفون يف هذه اللجان؟ ومن الدستورية والقا

سيختارهم؟ اذا كانت القوى السياسية التي هي اساس املشكلة او ذات القوى التي شاركت 

بوضع الدستور الدائم واهتمت بانتهاكه وتأويله فاملفائدة من تعديله من قبل ذات تلك القوى؟ 
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كلفة بذلك من خارجها هل ستكون حيادية وغري تابعة هلا ولن تؤثر عليها؟ واذا كانت القوى امل

وهل لدهيا اخلربة والقدرة ؟ وهل تقتنع القوى احلاكمة بتعديالت دستورية تقلص حجومها 

 ونفوذها السيايس لصالح املواطن ولصالح القانون والدولة واملؤسسة؟

دستورية وحتتاج اىل سعة نظر يف كيفية هذه باعتقادي اهم ازمة تواجه مرشوع التعديالت ال

التوصل اىل صيغة او الية معقولة ومنطقية لتكليف من سيقوم باقرتاح التعديالت الدستورية 

والقبول بام ستأيت به مع دعم جلامهري هذه القوى لتأييد فكرة التعديالت الدستورية وعدم 

 السيد يونادم كنا يف ورقته.االعرتاض عليها او وضعها عىل الرف اكثر من مرة كام اشار 

 خالصات البحوث واالوراق: 

 عموما اتفقت معظم البحوث عىل قضايا اساسية وهي :

اوال : رضورة تعديل الدستور وليس استبداله او االبقاء عليه،  رغم مجود الدستور وصعوبة 

 تعديله بشكل مريض للجميع.

سياسية مسائل مهمة تستوجب التعديل ثانيا: تناولت معظم البحوث واالوراق االكاديمية وال

 وامهها التي جيب ان تؤخذ بنظر االعتبار : 

اعادة صياغة الكثري من املفردات الواردة يف الدستور منها املتعلقة باملاضوية والثأرية  -١

واملظلوميات ومن الرضوري استبداهلا لتطلعات املستقبل ومغادرة املايض، كذلك مفردة 

الوطني واهلويات والقوميات خاصة التي اشار اليها يونادم كنا مع تعزيزها املكونات والتوازن 

 ببعض املالحظات من وجهات نظر خمتلفة.

اعادة النظر بالصالحيات بني السلطات االحتادية وسلطات االقاليم واملحافظات غري  -٢

بي خصوصيات املنتظمة باقليم لتكون اكثر تعبريا عن طبيعة النظام االحتادي بشكل مدروس يل

الواقع السيايس العراقي احلايل دون بخس دور املركز وال اطالق يد االقاليم والعكس الصحيح 

واضافة مايمكن اضافته وحذف  ١١٥-١١٤-١١٣-١١٢-١١١عرب معاجلة املواد الدستورية 

مايمكن حذفه لتصويب العالقة بني االطراف بشكل مقبول، ورغم ان ماطرحته االوراق متقاطعة 

ا للمنطلقات واخللفيات االجتامعية للباحثني فالكتاب والساسة الكورد ركزوا عىل وفق
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صالحيات االقليم وتوسيع الفيدرالية يف العراق والباحثني العرب عكس ذلك متاما، لكن 

 ٦٥باالمكان التوصل اىل مواد دستورية متوازنة ال غالب وال مغلوب، وهنا البد من تعديل املادة 

االحتاد من خالل النص الدستوري الكامل عىل ترشيعه وارشاك سلطة االقليم  املعنية بمجلس

املتعلقة  ١٤٠واملحافظات يف تكوينه  ليكون النظام برملاين فعال، ال نيايب، فضال عن حسم املادة 

 باملناطق املتنازع عليها.

لكفة  مسألة ضبط التوازن بني السلطات خاصة التنفيذية والترشيعية فهنالك رجحان -٣

السلطة الترشيعية عىل حساب السلطة التنفيذية خاصة يف مسألة حل هذه السلطة، فاضافة احلل 

الوزاري واحلل الشعبي اضافة اىل احلل الذايت كام دعى اليه د غازي فيصل رضوري جدا للضبط 

 واملوازنة بني السلطات

المركزية واالدارة وهذا يشمل فك االلتباس احلاصل يف الدستور الذي خلط بني نظام ال

املحلية، وهنا البد من حسم هل الدستور يف حال تعديله سيفعل حتويل املحافظات اىل اقليم ام 

سليغى ذلك واالصوب الغاء هذه املادة الدستورية والبقاء عىل ماهو عليه االن بتحديد العالقة 

 بني السلطات االحتادية وسلطة اقليم كردستان فقط.

م السيايس وطبيعته فهنالك اوراق دعت اىل تعديل النظام اىل شبه رئايس مسألة حسم النظا -٤

وهنالك من يريد االبقاء عىل النظام الربملاين مع موازنته مع سلطات احلكومة، واالسلم ان النظام 

 الربملاين هو االقرب لواقع العراق واملشكلة ال تكمن يف النظام بل يف تطبيقه.

جالس املحافظات جيب حسمها بالتعديالت الدستورية هل يتم املتعلقة بم ١٢٢املادة  -٥

الذهاب اىل الغاءها ام توسيع صالحياهتا وجعل انتخاب املحافظ مبارشة من قبل  ناخبي 

املحافظة، وطاملا جتربة املحافظات وجمالسها مل تكن اجيابية فاالسلم هو الغاءها تقوية لدور 

نتخب ونوابه مبارشة وحرص صالحياته واعفاءه دستوريا احلكومة واالبقاء عىل سلطة املحافظ امل

 ويكون مراقبا من قبل الربملان لضبط التوازن بني السلطات .

اوال بخصوص الكتلة النيابية  ٧٦حسم املواد الدستورية اخلالفية وهي عديدة منها املادة  -٦

الدستورية بخصوص االكثر عدد والنص عليها دستوريا وفقا ملا تتوصل اليه جلنة التعديالت 
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وضوح هذه املادة التي الحتتاج اىل تفسري لكن حتتاج اىل ضبط تسجيل الكتلة االكرب يف اجللسة 

 االوىل من قبل رئيس السن ثم االنتقال اىل جدول اعامل املجلس

املتعلقة بعدد أعضاء جملس النواب، التي تنص عىل ان النائب يمثل مئة ألف  ٤٩املادة  -٧

م معاجلتها وتعديلها  بخصوص متثيل النائب للشعب وتقليص عدد اعضاء جملس نسمة، من امله

الف نسمة ، واتفق هبذا الشأن ماجاءت به ورقة السيد  ٢٠٠النواب اىل النصف ليمثل النائب 

حمسن عبد العزيز احلكيم وهي من االوراق املهمة واجليدة التي جيب ان تستفيد منها. اي جلنة 

عليها لتعديل الدستور اضافة اىل كل ماطرحة د فيصل غازي ود عيل تنتخب ويتم االتفاق 

الشكري من اضاءات جيب ان ان تكون موضع اهتامم يف تعديل الدستور الهنا تتطابق مع الواقع 

السيايس من جهة والسياق االكاديمي العلمي من جهة اخرى ومن النادر ان نجد افكار سياسية 

اسية تتقاطع مع االسس العلمية او علمية بحتة تتقاطع مع اكاديمية حمرتمة فاالغلب ام سي

 التطورات والتحوالت السياسية وقيودها.

املتعلقة بتوضيح آليات استقالة احلكومة وسحب  64و  61واملادة  81إعادة النظر باملادة  -٨

دد وماذا الثقة منها ودور رئيس اجلمهورية واملدد الدستورية وماهية بدائل عدم االلتزام بتلك امل

 حيصل، وأيضا تثبيت وضع حكومة ترصيف األعامل وتكييف وضعها الدستوري والقانوين.

واملواد االخرى املتعلقة بنصاب التصويت جيب ان تكون واضحة ورصحية  ٥٩املادة  -٩

والتفريق بني نصاب القرارات الترشيعية ونصاب التصويت عىل القوانني ونصاب انعقاد 

جلسات اعتيادية او جلسات خاصة بانتخاب رئيس اجلمهورية او غريه، اجللسات سواء كانت 

وجيب ان يشمل مجيع مانص عليه الدستور من توافر النصاب الالزم سواء يف يف طلبات الرقابة 

من استضافة او استجواب او  طلبات تقديم مقرتحات الترشيعات والقوانني ويعضد كل ذلك يف 

 النظام الداخيل ملجلس النواب .

جيب ان يتناول تعديل الدستور مسألة اجلنسية املكتسبة للقوى السياسية التي تتسنم مواقع  -٩

عليا يف الدولة وينص رصاحة عىل تلك املناصب بالتحديد وكيفية التخيل عن اجلنسية الثانية دون 

 الركون اىل قانون ينظم ذلك.
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ا ووجودها وارتباطها ومسائلتها املتعلقة  باهلئيات املستقلة من حيث عمله ١٠٢املادة  -١٠

بشكل واضح وجيب ان ختضع يف ذلك ملجلس النواب الهنا اداهتا الرئيسة ملراقبة اعامل احلكومة، 

 اذ يتطلب نص رصيح يرفض ربطها باحلكومة كام اصدرت املحكمة االحتادية سابقا قرارا بذلك.

سية منها قانون النفط والغاز وضع سقف زمني لترشيع القوانني الدستورية املعطلة االسا -١١

..واالشارة اليها بشكل اكثر تفصيال يف التعديالت الدستورية مع وضع مادة دستورية حتدد املدد 

الدستورية التنظيمية النجاز هذه املواد بشكل اليمكن جتاوزها او الركون اىل املحكمة االحتادية 

 بشكل مستمر لالستفسار عن نطاق سقفها الزمني.

ظام االنتخايب : وهو االهم اذ مل ينص الدستور عىل طبيعة هذا النظام وهذا هو الغالب الن -١٢

يف االنظمة الربملانية لكن شهدت التجربة العراقية عدم استقرار يف هذا اجلانب وجريت لصالح 

القوى السياسية الكبرية ومع الركون اىل نظام اعىل االصوات والصوت الواحد غري املتحول ومع 

اطع واالختالف حول توزيع الدوائر االنتخابية فيجب اعتامد النظام املختلط الذي قدمته التق

حكومة عادل عبد املهدي ويتم االشارة اليه دستوريا الغراض االستقرار من جهة وكون النظام 

النسبي واالكثري ) املختلط يالئم احلالة العراقية( مع ترك مسألة الدوائر االنتخابية وتفصيالت 

لشاركة الفنية واللوجستية اىل طبيعة القانون وفقا ملقتضيات الواقع السيايس واالجتامعي يف ا

 العراق.

السلطة القضائية:  نؤكد ماجاء به د غازي فيصل بخصوص هذه السلطة التي يعرتهيا  -١٣

النقص يقتيض التعديل الدستوري فيها لعدم حتديد من هو رئيس السلطة القضائية ألن رئيس 

س القضاء األعىل هو رئيس القضاء العادي ولدينا قضاء إداري وعسكري وهكذا، وهذا جمل

النقص جيب أن يسد يف هذه احلالة، اذ إن  الدستور قىض أن املحكمة االحتادية العليا هي جزء من 

القضاء االحتادي ويرشف عليها جملس القضاء األعىل، وهذا ال جيوز ألن املحكمة االحتادية العليا 

 جهة قضائية عليا خارج جهتي القضاء العادي واإلداري. هي

واحلق ان املحكمة االحتادية العليا هي حمكمة دستورية، وأساسها دستوري قانوين وال جيوز 

(:  أن املحكمة االحتادية العليا هي هيئة 92التشكيك يف دستورية هذه املحكمة، وجاء يف املادة )
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 وإداري، وهذا خطأ فادح ألن االستقالل املايل واإلداري قضائية مستقلة ولدهيا استقالل مايل

استقالل منقوص يمنح للمؤسسات التي تعمل عىل وفق نظام الالمركزية االدارية، هناك استقالل 

يف مواجهة سلطة رئاسية وال يوجد سلطة رئاسية للمحكمة االحتادية العليا، لذا فهي ال حتتاج هذا 

 ستقالل التام الذي يملكه القضاء.االستقالل، بل هي تتمتع باال

( عندما تتحدث عن اختصاصات املحكمة )البند ثالثا(: املنازعات التي تنشأ عن 93املادة )

تطبيق القوانني واألنظمة والقرارات...الخ، هذا النص هبط باملحكمة إىل مستوى حماكم الدرجة 

رم موظف من العالوة السنوية يستطيع الدنيا من القضاء العادي واإلداري، فعىل سبيل املثال إذا ح

أن يطعن أمام املحكمة االحتادية العليا ألن قانون اخلدمة املدنية قانون احتادي، فهذا االختصاص 

جيب إعادة النظر فيه ألن املحكمة االحتادية العليا هي حمكمة عليا بصدق الكلمة، لذلك ال جيوز 

وحمكمة من الدرجة األوىل يف القضاء العادي من  إذا حصل تنازع بني املحكمة االحتادية العليا

يفصل يف هذا التنازع؟ وهل هذا التنازع مألوف لدى الدول األخرى؟ بالعكس هو شاذ يف الواقع 

 ال يمكن أن حيصل يف دولة من دول العامل.

كذلك املنازعات التي تنشأ بني اهليئات القضائية يف املحافظات هناك حمكمة متييز وال عالقة 

لمحكمة االحتادية هبكذا تنازع، لذلك جيب إعادة النظر يف هذه االختصاصات، وجيب أن نحدد ل

 متى نعترب قرارات املحكمة نافذة، هل بأثر رجعي أم من تاريخ صدوره؟

 هذه امور جيب ان تأخذ بنظر االعتبار عند اي تعديل دستوري. 

، ومنها قضية التمتع ياحلصانة ( املتعلقة بحقوق وامتيازات جملس النواب٦٣املادة ) -١٤

ورغم اهنا سياق طبيعي يف النظم الربملانية االن اهنا مل تفعل يف العراق يف حاالت عديدة فقد 

طرحت مسالة رفع احلصانة عن العرشات من أعضائه املطلوبني للمثول أمام القضاء بقضايا 

م هذه املادة لصالح الرقابة واملحاسبة الفساد املايل واإلداري لكنها مل تنفذ سياسيا وهنا جيب ان حتس

 عىل اعضاء جملس النواب عند اهتامهم يف قضايا فساد او ارهاب بشكل موثق...

التي  تتعلق بمرشوعات القوانني ومقرتحات القوانني فيجب عدم تقيد جملس  ٦٠املادة  -١٥

مقرتحات من جملس النواب باعتباره السلطة االصيلة للدولة،  وهناك قوانني صدرت بناًء عىل 
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النواب، فهذا األختالف اللفظي البسيط جيب أن ال يسلب جملس النواب اختصاصه األصيل يف 

ترشيع القوانني، وهلذا جيب اعادة صياغة هذا املادة بالشكل الذي يضمن دور املجلس يف الترشيع 

 بشكل متوازن وليس كام جاء يف قرار املحكمة االحتادية املقيد للمجلس.

 عديل الدستور :طرق ت

ان ازمة التعديالت الدستورية التكمن يف املواد اخلالفية الواردة يف الدستور انام تكمن يف  

( وهي مادة استثنائية مؤقتة اضيفت للدستور نتيجة 142طرق تعديل الدستور املعقدة ، فاملادة )

تفاقات بموافقة الضغط من قبل األمم املتحدة لغرض ترضية املكون السيايس السني، فحدثت ا

املكونني الشيعي والكردي، والسنة طلبوا وضع مادة يف الدستور تضمن هلم اعادة النظر يف هذا 

( وخالصتها يشكل جملس النواب يف بداية 142الدستور الذي كتب يف غياهبم، فتم وضع املادة )

ورية ثم تقدم عمله جلنة متثل املكونات الرئيسة للشعب العراقي تقوم بإجراء التعديالت الرض

تقريرها إىل جملس النواب خالل أربعة أشهر، وشكلت هذه اللجنة يف بداية عمل جملس النواب 

أشهر ومل تكتمل وتم متديدها إىل أربعة أشهر أخرى إىل أن استمرت ملدة ثالث سنوات،  4ملدة 

اد النفط ومن ثم بعد ذلك نسفت كل التعديالت عندما مل يكن هناك اتفاق مع األكراد حول مو

اصدرت املحكمة االحتادية قرارها التفسريي  ٢٠١٧(، ويف عام 140والغاز والفيدرالية واملادة )

من الدستور املعنية بتعديل الدستور يف  ١٢٦احتادية الذي نص عىل ان تطبيق احكام املادة  ٥٤

املنصوص عليها  االحوال االعتيادية ال يكون إالّ بعد البت يف التعديالت التي أوصت هبا اللجنة

( ووفق االجراءات املرسومة هبذه املادة. مايعني اهنا رفعت احلظر 142يف الفقرة )أوالً( من املادة )

( التي 126الزمني الذي نصت عليه اصل املادة باربع اشهر وقيدت تعديل الدستور وفقا  للامدة )

جلغرايف ورضورة حصول (، تصطدم باحلظر ا142تعد االصل يف تعديل الدستور، لكن املادة )

 التوافق السيايس جلميع املكونات وهذا صعب جدا

فاشرتاط أن تكون اللجنة ممثلة من املكونات الرئيسية، سيكرس املحاصصة يف تعديل 

الدستور، وبالتايل لن يقدم يشء جديد او لن يصلوا اىل نتيجة ويسود االنسداد يف التوصل اىل رؤية 

قع وان حصل خالف ذلك فاحلظر اجلغرايف سيكون هو الفيتو احلارض لتعديل الدستور، وهذا املتو

 الي تعديل دستوري يرض بمصالح اي مكون او حزب لديه ثقل سيايس يف ثالث حمافظات.
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فالدستور لن يمر باالستفتاء الشعبي النه مقرون بعدم رفضه من قبل ثلثا املصوتني يف ثالث 

 حمافظات أو أكثر.

الطريق االعتيادي لتعديل الدستور لكن املحكمة االحتادية بقرارها ( فهي 126اما املادة )

التفسريي اعاله حكمت عليها باملوت ولو افرتضنا ان املحكمة تراجعت عن قرارها املذكور 

وتشكلت حمكمة احتادية جديدة تنقض قراراها السابق وهذا صعب ومعقد فان طريق امضاء 

مقرتحة أما رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني  التعديالت الدستورية التي جيب ان تكون

أو من مخس أعضاء جملس النواب، ثم بعد ذلك يتم التصويت عليه داخل جملس النواب بأغلبية 

 الثلثني ثم يعرض عىل

االستفتاء الشعبي، وهنا اغلبية الثلثني صعبة ايضا واليمكن ان تتحقق فاساس التعطيل 

م وجود هذا النصاب يف قضية شكلية ومؤقتة وهي انتخاب رئيس واالنسداد السيايس نتجية عد

 اجلمهورية فكيف تتحقق يف مسألة جوهرية وحساسة كالتعديالت الدستورية ؟.

مايؤكد امهية تعديل الدستور ينبثق من مسألة الركون املستمر اىل املحكمة االحتادية من قبل  

علقة بتفسري مواد الدستور االساسية والشكلية الفرقاء السياسيني ليس يف الوظائف االساسية املت

كاملصادقة عىل نتائج االنتخابات بل يف كل صغرية وكبرية ووصل الطعن عندها حتى يف صحة 

عقد جلسة للربملان او دعوة انعقاد او فتح باب الرتشيح لرئاسة اجلمهورية واي قرار او بيان او 

و صحة عضوية نائب.. ، ما يؤكد ان مستويات امر ديواين او تشكيل جلنة سابقة او حالية،  ا

اخلالف كبرية جدا وان الدستور احلايل مل يعد صاحلا وتولد اراء ذلك انسدادات سياسية مستمرة 

 رغم ان العيب ليس يف الدستور نفسه انام يف الذين اليطبقوه وال حيرتموه.

اجية معقدة جيب ان لكن هذه االزمة يف ظل وجود حتديات ومعطيات سياسية وامنية واحتج

تدفع القوى احلاكمة عىل االتفاق السيايس عىل انجاز ملحق اضايف للدستور يتضمن جمموعة من 

منه تراعي ماجاء يف  ١٤٢القواعد الدستورية وفقا لقواعد تعديل الدستور النافذ بموجب املادة 

ل عىل اجرتاح مرحلة ، يعالج كل االرتباكات والغموض للمواد القابلة للتأويل ويعم١٢٦املادة 

سياسية جديدة تتضمن االستجابة ملطالب واحتياجات الشعب العراقي من حيث شكل النظام 

السيايس وخمرجاته بشكل كامل ومعاجلة القصور املذكور يف الفقرات السالفة الذكر اعاله مع 
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لمحكمة االحتادية حسم كل املواد الدستورية اخلالفية القابلة للتأويل والتفسري وتلك التي جلأوا ل

لتفسريها ومل حتصل القناعة السياسية حوهلا ، وعرض هذا امللحق عىل االستفتاء، والعمل عىل 

تطبيق هذه التعديالت الواردة يف هذا امللحق، وحتى ان مل جتتاز عقبة االستفتاء فباالمكان اضافة 

لتعديالت الدستورية افضل بعض التعديالت واعادة االستفتاء مرة اخرى فاملحاولة لتجاوز ازمة ا

 من الدوران يف هذه االزمة دون حماولة.  
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 (2) 

 بني أزمتي التطبيق والتعديل 2005إشكالية دستور مجهورية العراق لعام 

الذي  "أزمة التعديالت الدستورية"قراءة لوجهات نظر األكاديمني والسياسيني يف مؤمتر 

 2022ت العليا وملتقى بحر العلوم للحوار يف شباط أقامه معهد العلمني للدراسا

 *أ.د. رسدار قادر حمى الدين

 متهيد

لو رجعنا إىل ذاكرة األيام قبل سقوط نظام البعث يف العراق، لشهدنا بأننا كنا نحلم ونتمنى 

بعهد جديد، خايل من اإلستبدادية وحكم الفرد، وكنا نتمنى أن نعيش يف جمتمع ال نخاف فيه من 

كنا  2003طان وحاشيته، كام نحلم بمحاكم مدنية ليست منعكسًا لألجهزة األمنية، وبعد السل

نتطلع إىل واقع ديموقراطي مزدهر، جراء وفرة مجيع اخلريات التي  رزقنا هبا رب العاملني، كنا 

نطمح إىل واقع جديد يسود فيه الديمقراطية وسيادة القانون ودستورية السلطات داخل الدولة 

عيتها، والتعاون والرشاكة والتوافق والتوازن بني مكونات الشعب العراقي، التي رفضت ومرشو

ذكر اسمها يف الدستور باألقلية، بل رضت بتسميتها يف إطار الشعب الواحد داخل الدولة 

، "مكونات الشعب العراقي"اجلديدة، لذا سجل يف الدستور للمرة األوىل بدالً من األقليات، 

نحُن شعُب العراِق الناهض تّوًا من كبوته، "يباجة الدستور بانه اتفق اجلميع عىل وكام جاء يف د

واملتطلع بثقة إىل مستقبله من خالل نظاٍم مجهوري احتادي ديمقراطي تعددي، َعَقَدنا العزم برجالنا 

ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، عىل احرتام قواعد القانون وحتقيق العدل واملساواة، ونبذ سياسة 

العدوان، واالهتامم باملرأِة وحقوقها، والشيخ ومهومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، 

 ."ونزع فتيل االرهاب .

                                                           
 أربيل –العلوم السياسية / جامعة صالح الدين كلية  *
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وكانت الدولة مركزية، بالرغم من وجود مؤسسات دستورية رسمية، إال أهنا كانت السلطة 

بات السياسية حتتكر الصالحيات وختدم يف هناية املطاف السلطة املحتلة. وكانت اإلضطرا

واإلنقالبات والثورات والتغيري املستمر يف احلكومات العراقية سمة العراق حتى إعالن 

، وبعد الثورة مل 1958 – 1920حكومة من  59اإلستقالل من السلطة املحتلة، حيث تغريت 

تكن احلالة بأحسن من السابق، عالوة عىل ذلك مل تستطع سلطة اجلمهورية اجلديدة جتاوز 

ات السلطات السابقة، وكانت تبتعد من الشعب رويداً رويداَ حتى حدث إنقالب آخر الذي سياس

حدث بعده إنقالب ثم إنقالب وكذلك أيضًا إنقالب، حتى وصل أخريًا إىل سقوط احلكومة 

 العراقية البعثية عىل يد األمريكيني.

ومل توفق الفئات  مل يشهد الشعب العراقي سلطة ديمقراطية ونظام سيايس رشيد، 1920منذ 

واملكونات العراقية للوصول إىل حل توافقي سيايس بعيدًا عن الطائفية، بل كل فئة ملا أتت إىل 

السلطة اضطهدت فئة أخرى، حتى وصلت احلالة يف بعض املرات إىل التمرد واإلنتفاضة، ويف 

ل فئة ضد بعض احلني إىل رصاعات دموية مذهبية. وكان نوع النظام السيايس يستغل من قب

األخرى وكان مركزيًا آليؤخذ بنظر اإلعتبار أية خصوصية للمكونات العراقية، وكان اإلحتكار 

ملقدرات الوطن مطلقًا، وأصبحت هوية الوطن هي هوية الطائفة املحتكرة عىل السلطة، وهذا ما 

 ال يتطلع إليه العراقيون وال يتمنونه إلعادة بناء وطنهم من جديد.

 اإلستنتاجات

 الً: الدستور هو العقد اإلجتامعي والسيايس الذي جيمعناأو

جتمع العراقيني بإرادهتم احلرة، ومل يكن هناك   2005مل تكن هناك وثيقة رسمية وطنية قبل 

موقف رسمي وطني للشعب برغبتهم بالعيش مع بعض يف ظل دستور ديموقراطي إحتادي إال 

وفقًا إلرادهتم، بعيدًا عن الضغط واإلكراه،  ، فهو الذي مجع مكونات الشعب العراقي2005بعد 

وبالرغم من وضع الدستور يف  ظروف صعبة التي مرت هبا العراقيون، إال أهنا مل يوضع بعجالة، 

بل استغرق عملية وضعه عامًا كاماًل ومن خالل ممثلني للشعب يف صيغة مجعية تأسيسية، وهذه 
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لية سن الدستور، هي نفس اإلجراءات املتبعة يف اإلجراءات من الناحية الشكلية واملوضوعية لعم

 الدول الديمقراطية، وأمجع الشعب عليه عندما أقره يف استفتائه باألغلبية الساحقة.

فالدستور هو املرجع، وهو الذي بامكانه مل شمل العراقيني وسط خالفات حادة بينهم، وهذا 

ر ال خترج من منطلقات وطنية ، وإذا كانت حماوالت التعديل للدستو2005ما فعله دستور 

توافقية بعيدًا عن املحاصصة فلن نجن منها شيئًا يذكر، والبد أن تكون عملية التعديل هدفه أن 

جيمعنا من جديد، وأن تكون ركنًا يف إعادة بناء الدولة، وتقع املسؤولية الكاملة عىل النخب 

ة، وأن ال تنظر إىل نظرياهتا نظرة السياسية التي ينبغي عليها أن تصل إلتفاقات سياسية متوازن

 إستعالئية إستقصائية.

فإن كان لنا نية تعديل الدستور، فليكن بعيداً عن جعله آلية رصاع مع بعضنا البعض، بل نجعله 

 آلية مل شملنا يف سبيل بناء مستقبل مرشق فيه مكان لكل واحد منا.

 ثانيًا: إستنتاجات تشخيصية موضوعية

بحثًا، ومجيع الكلامت  31يع البحوث املقدمة للمؤمتر والتي كان عددها لقد طالعنا وقرءنا مج

واآلراء واملداخالت للسياسيني العراقيني الذين شاركوا يف العملية السياسية، والتي كان عددها 

، فجميع اآلراء املوجودة آراء جيدة وبامكاننا اإلستفادة منها يف موضعها وزمنها املعينني، 39

كل االراء تنطلق من اخللفية الفكرية التي حيملها الناطقون هبا، إال أننا يف هناية  بالرغم من أن

املطاف نقبل كل اآلراء ونضعها يف خانة اإلستفادة ونأخذ منها العرب واإلقتباس، وكل هذا يف سبيل 

يصية قراءة موضوعية لتلك األفكار واآلراء. وأننا من جانبنا إذ نركز عىل أهم اإلستنتاجات التشخ

 التي نستفيد منها إلضاءة الطريق نحو إقرار تعامل وطني مع الدستور، وكاآليت:

 جدلية التطبيق والتعديل .1

مل يكن وضع القاعدة القانونية بأمر هني، ألن عملية سنها وإفرتاضيتها مها صفتان اللتان 

وال التجريم إال بالنص، حتددان ماهية القاعدة، واجلدلية الرئيسية هي أن آل جريمة إال بالتجريم، 

وال النص إال بإعالن. ولكن هذا املبدأ ال يشفع للقاعدة القانونية إن مل تكن التتجسد يف الواقع 

العميل وتتبعها مجيع مؤسسات الدولة وأطرافها السياسية واإلجتامعية، لذا العربة يف القاعدة 
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القانونية هو املحك ملاهيتها، فمع تطبيقها القانونية هي التطبيق، ألن الواقع العميل لتطبيق القواعد 

تزداد هيبتها وقيمتها، ويف هناية املطاف سيادة القانون التي يسعى إليها اجلميع. فالدستور هو 

املباديء العامة التي اتفق الشعب العراقي عليها، وصوت لرشعيتها من خالل إستفتاء شعبي 

حمافظة، مل تسجل  18%. ومن بني 21وعارضه % من الناخبني امليثاق 79الذي شارك فيها وأيد 

حمافظة واحدة ينقصها حق النقض.   –سوى اثنتني أصوات رافضة بأكثر من ثلثي األصوات 

يف املائة، بحسب ما قال مسؤولون يف املفوضية.  63وكانت نسبة املشاركة يف االستفتاء بلغت 

أعطى الدور للسياسيني لذلك قام الشعب بمسؤليته حيال وضع الدستور وإقراره، كام 

ومؤسسات الدولة لتطبيقه بمرور الزمن. إال أن الواقع السيايس العراقي مل يكن بمستوى املطلوب 

مع الدستور وطموح الشعب، ومل يدخل الدستور موضع التطبيق بشكل ينتقل بالواقع السيايس 

النظام السيايس اإلحتادي، املترشذم إىل واقع إجيايب مزدهر، وعدم تطبيقه أدى إىل الشلل يف بنية 

حلد اآلن بعدم تطبيقه، وهناك استبيانات حول املواد التي مل  2005وأثبتت التجربة العراقية منذ 

 60مادة، أي قرابة % 87سنة املاضية إىل أكثر من  17تطبقها السلطة السياسية يف العراق يف غضون 

 اإلستفتاء عليه.من الدستور، وكانت للمرجعية دور مؤثر يف عملية وضعه و

 فنحن يف العراق إذ نعاين من أزمة املرشوعية وليست الرشعية.

 إصالح القوانني وملء النواقص .2

اليوجد يف الدولة الديمقراطية دستور جيد وآخر يسء، فلكل  الدساتري مكانته يف املجتمع، 

رضة لتلك العملية، واليوجد دستور بعينه كامل ال حيتاج إىل تعديل أو تغيري، فكل الدساتري مع

فتسمية الدائمة التعني األبدية، فاملستجدات والتطورات املجتمعية إذ تتطلب إعادة النظر يف 

بعض األمور، فقد وضع الدستور يف زمن معني جليل معني من الشعب، ولظاهرة سياسية معينة، 

راجعة قانونية وطنية، ولكن هذا ال يكون مربرًا بدهييًا لتعديل الدستور، بل العملية بحاجة إىل م

 يف سبيل اإلزدهار واإلستقرار، وليست يف سبيل النزوات السياسية.

فالدستور يف املرحلة الراهنة مل يكن بحاجة للتعديل بقدر حاجة القوانني العراقية إىل 

اإلصالح، ألن بعض القوانني منها ال تواكب التطورات واملستجدات السائدة عىل املجتمع، فربام 
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باب هذه املعضلة هي الذهنية التقليدية السلطوية السياسية التي تتحكم باألمور بالرغم أحد أس

من إجراء العملية اإلنتخابية بعد حني وأخرى، لذا تفاقمت األزمات ومل تكن القوانني يف مستوى 

 املطلوب. كام أن هناك نواقص، ولكنها مل تعالج حلد اآلن، ومل تقم السلطة الترشيعية بوظيفتها

موضوعًا، ألن السلطة  83حياهلا حلد اآلن، بل ساد عليها اإلمتناع الترشيعي إىل حد قد وصل لـ 

الترشيعية هلا متاس مع العملية السياسة أكثر من متاسها وتفاعلها مع الظواهرة القانونية واملتطلبات 

 .2005اق منذ املجتمعية، فإصالح القوانني وملء النواقص توئمني للمعضلة القانونية يف العر

 فربام إصالح القوانني وملء النواقص للمرحلة احلالية أوىل من تعديل الدستور.

 تعديل الدستور بني ذهنيتي الفدرالية واملركزية .3

يف  نظامه اإلحتادي، هذا هو املفصل الرئييس بينه  2005ماهية دستور مجهورية العراق لعام 

، فاإلعرتاض عىل مبدأ اإلحتادية يعني اإلطاحة بالدستور وبني العهود السابقة من احلكم يف العراق

بأكمله، فالرغم من إقرار الدستور بالنظام الفدرايل، إال أن النظام احلكم السائد يف العراق مل ينظم 

يف الواقع العميل كام هو مذكور يف الدستور، ومل يكن النظام السيايس يف العراق حمصلة للتفاعل 

رشكاء يف الوطن، وهذه احلالة مل جتن من خالهلا الديموقراطية التشاركية، ومل القائم بني خمتلف ال

 تنحرص العملية السياسية باملصلحة العامة واهلوية الوطنية، يف سبيل بناء إنسان عراقي من جديد.

تطبيق مبدأ الفدرالية وتكوين األقاليم، بل  2005مل تسع احلكومات العراقية املتتالية بعد 

 الدوام هذه الفكرة التي تؤدي إىل تنظيم نظام سيايس وفقًا للفدرالية، ومل تكن فئة حاربت عىل

بعينها مستهدفة، بل السنة والشيعة كانوا مستهدفني، بل حاولت أيضًا إىل جتريد النظام السيايس 

ن من الفدرالية احلقيقية، وركزت يف هناية املطاف عىل مبدأ املحافظات بذهنية مركزية، بالرغم م

انتخاب جملس املحافظة من قبل مواطنيه، وتعاملت مع إقليم كوردستان أيضًا بذهنية التعامل مع 

املحافظات، وهذا النوع من التعامل غالباً ما يؤدي إىل سيادة الذهنية املركزية يف عملية إدارة البالد، 

وإلغاء ضمني للفدرالية  فمحاربة السلطة التنفيذية لتكوين األقاليم لذاهتا تشجيعاً للحكم املركزي

يف الواقع السيايس املعاش. هذه الذهنية هي التي غالبًا ما تطالب بتعديل الدستور، يف سبيل متركز 

 السلطة نحو ذاهتا ويف العاصمة، ولكنها باسم الفدرالية.



 يذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| الملخص التنف 370
 

 إن شكل النظام السيايس وقوته ال حتدده النصوص وإنام حتدده املامرسات.

 وطنية أو آلية رصاع ضد اإلقليم تعديل الدستور حاجة .4

نحُن "حاجة وطنية، وقد أقر الشعب هبا يف باكورته، إذ جاء فيه:  2005كان وضع دستور يف 

شعُب العراق الذي آىل عىل نفسه بكِل مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره االحتاد بنفسه، 

ُثل العليا لرساالت السامء ومن مستجدات وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يُسنَّ من منظومة القيم واملُ 

علِم وحضارِة االنساِن هذا الدستور الدائم/ إّن االلتزام هبذا الدستور حيفُظ للعراق احتاده احلر 

كان خالفًا لذلك مجلة  2005. إال أن الواقع السيايس يف العراق بعد "شعبا وأرضًا وسيادًة 

انة للدستور يف سبيل تصحيح املسار السيايس وفقًا وتفصيال، ومل تؤخذ بنظر اإلعتبار قيمة ومك

له، ومل تلتزم األطراف السياسية التي تتحكم بزمام األمور يف السلطة بتلك احلاجة وانعكاسها يف 

 الواقع، لذا أن األطراف السياسية مل تنفذ الدستور كحاجة وطنية، ولكنها تطالب بالتعديل.

سيايس، وجاءت جراء أزمة العالقة  دستور دافعهافغالبًا ما كانت املطالبات بتعديل ال

بني إقليم كوردستان واحلكومة اإلحتادية، إىل حد مل تشهد هذه العالقة ذات صفة تبعية اإلقليم 

للدولة الفدرالية مسارًا مستقرًا ألكثر من ثامن سنوات، وذلك اإلستقرار كان سببه وجود القوات 

ليم احلكم للعراقني بدأت األزمة. وإذا رجعنا إىل األمريكية كمفصل بني الطرفني، ومع تس

موضوع التعديل فإن غالبية النقاط منه نابعة لتحجيم صالحيات اإلقليم وتغري نوعية توزيع 

الصالحيات داخل الدولة بني اإلقليم واحلكومة الفدرالية، بالرغم من أن األقاليم هلا شخصية 

لقيود من السلطة اإلحتادية ومن خالل دستوره. أي  قانونية عن طريق السيادة املجزءة وهي ختضع

أن املطالبة بتعديل الدستور قد أخذت شكاًل غري مرغوب فيه وأصبحت كآلية للرصاع القائم بني 

 األقليم واحلكومة اإلحتادية، ألن الواقع السيايس هو الغالب واملتحكم باملعادالت املجتمعية.

لتعديل كآلية رصاع مع صالحيات األقاليم واملحافظات تؤخذ موضوع ا أالفيتمنى العراقيون 

 غري منتظمة يف إقليم، ألن العاقبة ستكون وخيمة هلذا الشعب املضحي.

 إعادة النظر يف الدستور بني التعديل والتغيري. .5
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ألنه يتعامل مع قاعدة قانونية مرشعة من قبل السلطة الترشيعية،  ًا،يشأنًا قانون ليالتعد عدي

التعديل والتغيري إعادة النظر، فإعادة النظر ليست واضحة أو مضمونة، ربام تؤدي إىل  وأن بني

تغيري الدستور، أو تكتفي بتعديله فقط، إال أن املطالبة بتغيري النظام من جديد بمثابة تغيري للدستور 

 142عىل املادة الراهن، وكثرة املواد املقدمة للتعديل أدت إىل جتاوز حدود التعديل، كام أن الرتكيز 

موضوعًا خالفيًا مطروحًا  15يف مسألة تعديل الدستور هو ذاهتا بِنِية تغيريه وليس إال، ألن هناك 

تغري الدستور ال حمال، ويف هناية  ىليف مرشوع التعديل، وهذه املواضيع اهلائلة للتعديل تؤدي إ

غيري يؤدي إىل انفالت التامسك املطاف تؤدي إىل زعزعة العراق من جديد، ألن التعديل بذهنية الت

لذا أن النتيجة يف هناية املطاف هي احلرب الوطني، ألن األغلبية هي سيد املوقف يف هذه املعادالت، 

 األهلية يف العراق أو املذهبية من جديد.

 أزمة الثقة وليست أزمة التعديل للدستور  .6

صلية، ويف ظروف استثنائية، الدستور العراقي وثيقة مهمة، كتبت يف مرحلة زمنية مف إن

والشعب العراقي هو الذي أقره، فتعديله أمر طبيعي، فلسنا األول ما نطالب به، ولكن التعديل 

ينبغي أن يتم يف ظروف هادئة خالية من اإلستقطاب والتناكف السيايس، ومل نشهد حلد اآلن 

له، فكل الدساتري يف العامل  ومها: تنفيذ الدستور وإكنامل الترشيعات املكملة ساسيتنيمسألتني أ

هي خارطة طريق للمستقبل، ومل يكتب لزمانه، بالرغم من وجود نقص أو غموض، فهذه املسائل 

، 2005تتحول إىل مؤسسات أخرى داخل الدولة لتفسريها، فلم يكن الدستور عامل األزمة منذ 

 النظام السيايس. وانعدام الثقة بني األطراف هي التي أدت إىل الشلل يف ذهبل عدم تنفي

أن أزمة الثقة بني األطراف هي املحور الرئييس لبناء مستقبل مرشق، والبد من معاجلتها  إذن

بروح وطنية ونبذ التطرف والعنرصية والسلطوية واإلستبدادية، ألننا لن نصل إىل حل مريض لبناء 

 حلقوقاطنة واإلعرتاف بامستقبل واعد دون التخيل عن ذهنية اإلستقصاء، واإلعتامد عىل فكرة املو

املدنية للجميع، مع األخذ بنظر اإلعتبار خصوصية بعض األطراف اإلثنية داخل الدولة وفقًا 

 للقوانني واملعايري الدولية.

العراق إذ نعاين من معضلة أساسية التي أدت إل بناء عالقة خالية من الثقة بني  یف ونحن

عىل قواعد اللعبة السياسية يف زمن الديمقراطية،  األطراف، وهي عدم إتفاق األطراف السياسية
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فانعكست أيضًا اخلالفات املجتمعية يف العملية السياسية، وهذا اإلنخراط أدى إىل تعميق حالة 

الداخيل، ألن األطراف السياسية تعد املجال احليوي إلسرتاتيجية دول اجلوار، فكريًا  لترشذما

ة، فأن منطق القوة يف املعادالت هو الغالب، وأصبحت وسياسيًا، وبني هذه املعادالت الشائك

 تلكاألطراف تنظر إىل الدستور كونه عائقًا أمام اسرتاتيجيتها السياسية يف العراق، لذا غالبية 

األطراف هي التي تطلب وراء التعديل بذهنية مركزية وإستقصائية، فإذا مل تكن هناك أرضية 

 بالتعديل. خصبة مناسبة لبناء الثقة فكيف نطالب

 ت مسألة التعديل بالسهل املمتنع.وفقًا هلذه الرؤية اإلستقصائية، أصبح إذن

 تعديل الدستور بني األغلبية والتوافقية .7

تطبيق الديمقراطية يتطلب إىل عقلية سياسية وطنية حكيمة، وأن التجارب التي أتت من  إن

حتى أن ليدل هارت يف مؤلفه الشهري  الدول النامية والعراق واحدة منها، مل تطبق باألغلبية،

 لدانالديمقراطية التوافقية قد جاوب عىل هذه املسائل، ملاذا ال تطبق الديموقراطية األغلبية يف الب

النامية؟ وأشار إىل املسببات، ونحن يف العراق قد تعلمنا درسًا جيدًا يف العملية الديمقراطية يف 

بامكاهنا حكم البالد دون مشاركة اآلخرين، فذهنية ، وهو أن األغلبية ليس 18هذه السنوات 

إىل هذه  راألغلبية ليست حاًل حلكم البالد، والتاريخ السيايس يف العراق أثبت ذلك، وقد أشا

احلقيقة املرشع العراقي يف ديباجة الدستور، بأن التجربة السابقة قد فشلت، والبد من إعادة بناء 

من قبل اجلميع، وعىل املتحكمني بزمام األمور أن يعاجلوا  الدولة من جديد عىل ذهنية تشاركية

األزمات األربع: إعادة بناء الدولة، إعادة بناء املجتمع املتكاتف، أزمة املشاركة، توزيع السلطة 

 والثروة.

بنيت الدولة العراقية اجلديدة عىل مبدأ التوافق عىل صعيد: املجتمع، اجلغرافيا، السلطة،  وقد

توزيع الثروة، جملس احلكم، توزيع املناصب....إلخ. وأصبحت مفهوم األغلبية  وضع الدستور،

أن  لدى العراقيني مرادفة لإلستبدادية والترشذم الداخيل واحلروب األهلية يف هناية املطاف. إال

التوافقية واملحاصصة أدت يف املضامر، الدولة العراقية عىل حافة اهلاوية، فكانت األطراف 
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لد التوافقية اللبنانية، ومل تتعظ من التوافقية السويرسية وأن جترد نفسها من التدخالت السياسية تق

 ، لكان األفضل.2003اخلارجية، وهتتم بالتنمية املستدامة بعد 

 البد وأن جيري بذهنية توافقية، وليست األغلبية. فالتعديل

 أزمة اهلوية الوطنية ومسألة تعديل الدستور .8

ية تعاين منذ نعومة أظافرها من أزمة اهلوية الوطنية، ومل تسطع احلكومات الدولة العراق إن

املتتالية أن تعاجلها، بل حاولت فرض نموذج من اهلوية الوطنية عىل الشعب العراقي التي ال متثله، 

من الشعب  ةبل كانت متثل املتحكمني عىل السلطة، أو باألحرى كانت اهلوية الوطنية متثل فئة معين

قي الغريها، ومل تتمكن احلكومات منذ البداية تكوين شعب موحد يف إطار جغرايف موحد العرا

للدولة، وخري مثال هلذه املراوحة مقولة امللك الفيصل املشهورة حول ذالك، وأن األطراف 

وطنية  تالسياسية هي املسؤولة يف عدم حتقيق هذه األمنية للعراقيني، ولكنهم فقط يطلقون شعارا

ذها، هكذا قال هلم د. الوردي يف توصيفهم وللشعب العراقي: مل تقولون ماال تفعلون، دون تنفي

فكان السبب الرئييس ألزمة اهلوية، هو سيادة النظرة اإلستعالئية واإلستقصائية لالخرين، وهذا 

مصطلح  ء، فلم تذكر يف الدستور تسمية األقليات بل جا2005ما عاجلها ديباجة الدستور يف 

 لشعب العراقي بدالً منها، إذًا ليست املشكلة يف الدستور بل يف األطراف السياسية.مكونات ا

التعديل واهلوية الوطنية تكون عقيمة إذا مل تبن عملية التعديل عىل األخذ بنظر اإلعتبار  فجدلية

خصوصية اإلثنيات والفدرالية الفعلية يف إطار سيادة العراق املوحدة، فلن تكون هناك هوية 

 .بانية موحدة، فهناك بعض آراء سياسية وحتى أكاديمية ال تأخذ هذه املسألة املهمة باحلسوطن

 مل تعالج عملية التعديل أزمة اهلوية الوطنية، فعدمها أفضل. فإذا

 142و  126طريقة تعديل الدستور بني ماديت  .9

تور: الطريقة لعملية تعديل الدس 2005طريقتان مذكورتان يف الدستور العراقي لعام  هناك

هي الطريقة الطبيعية لتعديل الدستور، وقد اتفق عليها  126اإلستثنائية والطبيعية أو العادية، فامدة 

 ثنائية،هي الطريقة اإلست 142أغلبية األطراف السياسية يف مرحلة وضع الدستور، إال أن املادة 

جملس النواب يف بداية عمله  وقد أدرجت هذه املادة إلرضاء أطراف معينة سنية بعد ذلك، ويشّكل
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جلنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية يف املجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إىل جملس 

النواب، خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديالت الرضورية التي يمكن 

وقد جربت هذه الطريقة أكثر من إجراؤها عىل الدستور. وحتّل اللجنة بعد البت يف مقرتحاهتا. 

 .2019مرة ولكنها مل تنجح، وآخرها كانت يف 

دستور الدولة يف سبيل إرساء تطورات وتغيريات نوعية يف النظام السيايس لن يتم من  فتعديل

لبعض التعديالت  142خالل طريقة إستثنائية، والتجارب العاملية قد أثبتت ذلك، وأن املادة 

يف بداية األمر كان بعض األطراف السنية ضد النظام اإلحتادي، وكان اهلدف  اإلستثنائية، وخاصة

سيكون بذهنية مركزية حتى ولو كانت  142حينه موجه لذلك، أي أن التعديل وفقًا للامدة  يف

سيكون من مصلحة األطراف التي ترفض  142بنكهة فيدرالية، وأن التعديل من خالل املادة 

كام  126لها احلايل، وأن إدخاهلا كانت حماولة ناجحة إلجهاض املادة الفدرالية، وخاصة عىل شك

( املتعلقة بتعديل 126منها: يستثنى ما ورد من هذه املادة من احكام املادة ) 5يف ف رهو مشا

 الدستور، اىل حني االنتهاء من البت يف التعديالت املنصوص عليها يف هذه املادة .

ألهنا هي الطريقة  126بد وأن تكون من خالل املادة أن عملية تعديل الدستور ال إذن

 الدستورية احلقيقية الطبيعية.

 مسؤولية تعديل الدستور .10

مسألة عملية تعديل الدستور مسألة مصريية بالنسبة للعراقيني، وليس بامكان فئة  أصبحت

مصلحة اجلميع،  معينة أن تأخذ قرارها، بل هي مسألة وطنية هتم اجلميع، والبد أن تكون يف سبيل

وليست يف سبيل مصلحة طائفة أو حزب معني، وجيب أن تكون من خالل ذهنية اختصاصية 

احلق ملجلس النواب والشعب للبت فيه، فليست للمحكمة الدستورية  عطيومدنية، فقد أ

اإلختصاص فيه، فاللذي ينهض بمسؤولية التعديل هو جملس النواب يف بداية أمره ومن ثم 

ولية للشعب لإلدالء برأيه حوله، وأن قرار الشعب حول التعديل قرار هنائي الرجعة تتحول املسؤ

أن املحاكم الدستورية يف الدولة ليست هلا حق املرافعة والنظر  مليةفيه، حتى أثبتت التجارب العا

 فيها، ألن اإلستفتاء هي قرار الشعب، وأن قراره فوق مجيع السلطات واملؤسسات واألشخاص.
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هناك جانب آخر يف عملية تعديل نصوص الدستور، وهو هل أن مجيع املسائل ختضع أن  إال

يف أوهلا إىل آخرها لإلجراءات الدستورية الروتينية، أم أن هناك جانب آخر مل يذكره الدستور؟ 

، مفادمها أن القضايا املصريية 142/4و  126/4وهذا اجلانب قد ذكره الدستور يف ماديت 

إال من خالل ذهنية توافقية واتفاق سيايس وطني بني الفاعليني السياسيني حتل  الوالعسريية 

 ومكونات الشعب العراقي.

من حسم مسؤولية قيام جملس النواب باعداد مرشوع التعديل واإلستفتاء عليه يف  بالرغم

الدستور، إال أن القضايا املصريية والعسريية بحاجة إىل التوافق السيايس بني مكونات الشعب 

 إذن هناك مسؤولية مزدوجة موزعة عىل الفاعليني السياسني ومؤسسة جملس النواب. العراقي.

 أزمة تنظيم واكتامل النظام السيايس اإلحتادي .11

املرحلة اإلنتقالية نحو  2005تتجاوز الدولة العراقية بعد إستفتاء الشعب عىل دستوره يف  مل

، وأصبحت السلطة يف العراق تلعب دور املحارب الديمقراطية احلقيقية، بل تراوحت يف مكاهنا

، بحيث مل حتاول النضج باملؤسسات الدستورية 2003يف سبيل إرجاع العراق خلطوة ما قبل 

والردع السلطوي بني السلطات الثالث، أي هناك فرق شاسع بني الواقع  العالقةوحتدد 

ية املتتالية يف مسألة عدم تنفيذ الدستوري وحال املواطن العراقي، بل تنافست احلكومات العراق

الدستور، حتى بلغت ذروهتا يف السنوات األخرية، وكانت نتيجته خروج الشعب إىل الشارع طالبًا 

وليس تعديل الدستور، وأن اقرتاح الدستور قد أدرج من قبل بعض الفئات فيام  ته،بتحسني حيا

 بعد مع مطالب الشعب بتحسني حاله.

 العراق احلديث بالرغم من وجود دستور إحتادي، إال أهنا مل تنظم السلطة السياسية يف وأن

مؤسساهتا وفقًا للنظام اإلحتادي املقر يف الدستور، بل حاربته برمته حتى أصبح النظام ناقصًا جراء 

 انتعدم تطبيقها للدستور وال تتعامل مع األقاليم واملحافظات كوهنام شخصية قانونية، بل ك

نية مركزية التي تركز التقسيم اإلداري للبالد من خالل املحافظات املوجودة يف تعاملها معهام بذه

العراق. ومل تسع احلكومة النتهاج الفدرالية يف احلكم، بل حاربتها عىل الدوام، ومل تتدخل املحكمة 

الرقابية جتاه  ظيفتهاإلحتادية العليا جراء خروج السلطة عن الدستور، ومل يقم جملس النواب بو

اجلنوب والوسط. وهذه املسألة يف  یلسلطة التنفيذية، وخاصة يف مسألتي تكوين إقليم فدرايل فا
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غاية األمهية بالنسبة للفدرالية، ألن عدد الوحدات هو املكون األسايس للدولة الفدرالية، بحيث 

إحتاد  هذا النوع بمثابة نني،مل تنجح التجارب التي كانت وحدات الدولة الفدرالية تتكون من أث

بني الطرفني، وغالبًا ما يؤدي إىل التفكك واإلنفصال، أو حتاول احلكومة املركزية إجهاض عملية 

تكوين األقاليم وإعادة بناء الدولة إدراياً من خالل هنج مركزي لوحدات الدولة ومتركز السلطات 

قيقي إلبقاء العراق بل أن الضامن احل عراقمجيعها يف العاصمة... ولكن املركزية ال تضمن وحدة ال

موحدًا عىل شكله احلايل، يكون من خالل تكوين وتعدد األقاليم، وهذه املحاولة تأيت من خالل 

، وحتديد إختصاصات 2008لعام  13تفعيل قانون اإلجراءات اخلاصة بتشكيل األقاليم الرقم 

حكمة اإلحتادية حتى ال نلجأ إىل امل ح،مستوى احلكم الفدرايل واألقاليم بشكل أكثر دقة ووضو

العليا لتفسري مواد الدستور، ألنه من البدهيي أن تفسريات املحكمة اإلحتادية تقع يف مصلحة 

 احلكومة الفدرالية، حتى وإن كانت من صلب إختصاصات األقاليم.

متعنا يف التسوية السياسية وحل النزاعات، نرى أهنا تكمن يف الفدرالية، وأن بديل  وإذا

سكرة املجتمع واملحاصصة، وأن بديل املحاصصة هو تعزيز مشاركة األقاليم الفدرالية هو ع

 واملحافظات يف النظام اإلحتادي املنتهج يف الدستور.

لدينا نموذج حكم مطبق وفقاً للدستور، حتى نطالب بتعديله ونلقي اللوم عىل الدستور،  ليس

 فالدستور ليس خطرًا، بل دستورنا يف خطر.

 زيع الصالحيات يف الدولة الفدرالية العراقيةأزمة تشخيص تو .12

تكن هناك وثيقة مشرتكة متفقة عليها من قبل الشعب العراقي يف تارخيه السيايس إال التي  مل

، فالدستور احلايل أصبح مرجعًا للعراقني مجيعًا، والذي راع املرشع فيه كثري من 2005وضعت يف 

التي  دوليةمجيع دساتري دول العامل وبمثابة قواعد آمرة  املباديء القانونية الدولية التي تسمو عىل

من بني الطرق الثالثة، طريقة  2005تعلو عىل القواعد الداخلية. وانتهج الدستور العراقي لعام 

حتديد الصالحيات احلرصية للحكومة اإلحتادية وما تبقى من صالحيات فلألقاليم، وهذه الطريقة 

عامل وليست حمصورة يف العراق احلديث فقط، إال أن عدم تطبيق ربام تنتهج يف كثري من دول ال

الفدرالية بصورهتا التامة، أدى إىل إبراز إقليم كوردستان كدولة داخل دولة، إال أن اإلقليم ليس 
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بديآًل للسياسات الفدرالية كام أنه ليس بمنافس هلا، بل هي إقليم داخل دولة فدرالية، وأهنا وحدة 

السيادة األدنى مع نظرياهتا  المحقانونية داخل الفدرالية، وأهنا تتمتع ببعض م حاكمة وهلا شخصية

داخل دول العامل، ولكن ليست هلذه العالقات طابع دبلومايس أو سيايس،  ەیيف وحدات إدار

 وإنام تنحرص يف الشؤون اإلقتصادية والثقافية و...إلخ.

ة الفدرالية يف عملية التعديل تعالج من املناسب هلذه اإلشكالية بني اإلقليم واحلكوم فاحلل

وأن يكون الدستور هو املرجع، وأن يلتزم كال الطرفان بام هلم وعليهم، فالشعب  126خالل املادة 

يذكر.  يبالعراقي قد كفاه الترشذم الداخيل وويالت الرصاعات الدموية التي مل جتن منها يشء إجيا

كردة فعل ألزمة  ەياسية قد جاءت هژه املسألويف تلك األوراق األكاديمية ووجهات نظر س

العالقة بني اإلقليم واحلكومة الفدرالية، وعلقوا فيها مجيع اآلمال واملآيس التي تتعرض هلا العراق، 

هؤالء  جدواإال أن األمر يسلك يف مسار آخر، وتعديل الدستور جاء كذريعة لتلك األزمة. وو

 مربرهم فيها.

واختصاصات كل من احلكومة الفدرالية واإلقليم بشكل أكثر  تشخيص احلدود السيادي إذن

دقة هو األهم، وليس إلغاء النظام اإلحتادي وهتميش األقاليم وعدم األخذ بنظر اإلعتبار 

فاخلصوصية حق لإلثنيات مابعد املواطنة  خصوصية اإلثنيات بذريعة املواطنة واحلقوق املدنية،

 .1970قت الدولة العراقية عليهام يف عام وصد 1966الدوليني يف  دينوفقًا للعه

 الدور السلبي للمحكمة اإلحتادية العليا  .13

يعط الدستور دورًا أو إختصاصًا للمحكمة اإلحتادية العليا يف عملية التعديل، وهذا يشء  مل

الفدرالية سلك هذا النهج، ألن  28إجيايب، بالرغم من أن مجيع التجارب السائدة يف الدول 

ل لن يكتمل إال باستفتاء الشعب عليه، وأن رأي الشعب ال نقاش عليه وهو البات، التعدي

بالتعديل مها جملس النواب والشعب من خالل اإلستفتاء عليه. إال أن املحكمة  املختصةفالسلطة 

اإلحتادية العليا قد خرجت من وظيفتها الدستورية ومن صالحياهتا احلرصية الثامنية التي حدد هلا 

 – 2005ور، فهذا اخلروج قد جاء من خالل تفسرياهتا لبعض نصوص الدستور، وأهنا منذ الدست

قرارًا، وأن  نسبة الرقابة عىل دستورية القوانني وتفسري  2248أصدرت أكثر من  قد 2021

% من قراراهتا. هذا الدور السلبي للمحكمة الدستورية قد زادت 64نصوص الدستور  جتاوزت 
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قراراهتا وانتقاداهتا لنصوص الدستور، بل انتهجت سياسة التشكيك يف  عمق األزمة، بكثرة

الضمنية بتعديله، كام أهنا تعالت اختصاصاهتا حتى دخلت يف  بتهانصوص الدستور ومطال

% من قراراهتا من اختصاص تلك املحكمة 35اختصاصات املحكمة اإلدارية العليا، وأن 

 ا مل ينظم تكوينها بالدستور حلد اآلن.األخرية، إال أن املحكمة اإلحتادية ذاهت

اإلحتادية خلقت من خالل قراراهتا تعدياًل مبطنًا للدستور، وهذا التعديل املبطن  فاملحكمة

سيتسبب إشكاليات مجة يف عملية تعديل الدستور الفعلية، وخاصة إذا كان التعديل وفقًا للامدة  

ر الفدرايل للمشاكل أو خرقها لصالحيات ، ألن غالبية قراراهتا ربام قد خرجت عن اإلطا126

 اإلدارية العليا. املحكمة

السياسية يف العراق جتري عىل قرارات املحكمة اإلحتادية العليا، واملحكمة خلقت  فالعملية

تعدياًل مبطنًا للدستور قبل دخول البالد يف عملية تعديل لدستوره، وخاصة يف مسائل 

ة واإلقليم، إذن إذا كنا بصدد عملية تعديل الدستور، إختصاصات لكل من احلكومة الفدرالي

هبا يف مناخ يسود فيه التوافق وعدم الترسع بالتعديل وعدم زج املحكمة اإلحتادية  ومفالبد وأن نق

 فيها.

 : نحن نتطلع معًا نحو بناء مستقبل مرشقثالثاً 

د يف ديباجة الدستور هذا األساس أجتمع الشعب العراقي وبكامل إرادته احلرة كام هو سائ عىل

ومؤسساته وتوزيع صالحياته،  2005تبنيه للنظام الفدرايل من خالل دستوره الفدرايل عام 

مرة، ويذكر فيه بأن النظام السائد يف  62بحيث جاء مصطلح إحتاد كرتمجة للفدرالية يف الدستور 

ادي جاء مصطلح إقليم برملاين إحتادي، وهناك مقابل هذا املصطلح كانعكاس للواقع اإلحت عراقال

مرة، وقد ذكر يف الدستور هذان املصطلحان مقابل النظام  37مرة ومصطلح األقاليم أيضًا  37

اإلحتادي. عالوة عىل ذلك مل يذكر يف الدستور مصطلح األقليات بل هناك مصطلح مكونات 

 16قي مرات ومصطلح األطياف مرة واحدة، وباملقابل جاء مصطلح الشعب العرا 7الذي جاء 

 مرة.



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 379 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

، احلكومة كحكومة إحتادية وليست مركزية ولو ملرة 2005الدستور العراقي لعام  يتعامل

 6مرة، منها  11واحدة، وقد جاء هبذا اخلصوص التسمية الفدرالية للحكومة العراقية يف بغداد 

مرة  13مرة منها  32مرات منها ذكرت مقابل أو مع إقليم أو أقاليم، ولكن مصطلح السلطة ذكر 

إحتادية واألخرى حول سلطات الثالث الفدرالية يف الدولة كالترشيعية والتنفيذية  سلطةذكرت ك

 مرات ذكر  مع اإلقليم. 5مرة منها  18والقضائية. أما بالنسبة للصالحية والصالحيات فقد جاء 

ل من إقرار الدستور العراقي بالنظام اإلحتادي وإعطاء حق تقرير املصري من خال فبالرغم

تكوين إقليم لكل حمافطة أو أكثر إن شاءت، وهذا الطلب سيكون مجاهرييًا بنسبة معينة يف هذه 

املحافظة أو أكثر، أي إن الذين خياطبون باسم تكوين اقليم جديد هم السكان وليسوا مسؤويل 

ح جلميع ومل حيدد اساس تكوين اإلقليم من الناحية اإلدارية أو العرقية، بل هو حق مفتو فظة،املحا

املحافظات العراقية. إال أن الواقع السيايس املعاش يف العراق خيتلف عن الواقع الدستوري 

واملؤسيس املفرتض، ومل تستجب احلكومة الفدرالية لتكوين أقاليم جديدة، كام سعت حمافظتي 

، وإقليم البرصة ) اجلنوب ( الذي من املفرتض أن يكون من ثالث "الدين ودياىل حصال"

، بل جتاوزت احلكومة الفدرالية إىل حماربتها واهتمت "البرصة ومثنى وذيقار"فظات وهي حما

الداعمني للمبادرة باإلنفصالية والترشذم الداخيل. ففي هذه احلالة بامكاننا القول كلام تراجعت 

التي رجعت املركزية واإلستبدادية من جديد، واخلروج من العملية الديمقراطية  الفدرالية،الثقافة 

 .2003يسعى إليها الشعب العراقي منذ 
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(3) 

 اهم االستناجات والتوصيات املتعلقة بأزمة التعديالت الدستورية

 *.سيفان باكراد ميرسوبدا. 

 االستاذ الدكتور إبراهيم بحر العلوم املحرتم 

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته.... السالم

 استنتاجات وتوصيات/م

اىل معهد العلمني للدراسات العليا وملتقى بحر العلوم للحوار بالشكر اجلزيل  اتقدم

إلختياري يف توثيق أهم اإلستنتاجات والتوصيات املتعلقة بأزمة التعديالت الدستورية نشكركم 

 عىل ثقتكم الكريمة بنا وتكليفنا هبذه املهمة. 

من االساتذة يف جمال بعد االطالع والقراءة املستفيضة للبحوث العلمية املقدمة من قبل نخبة  

القانون الدستوري وأهم اآلراء القانونية والدستورية والسياسية واملناقشات التي وردت يف 

 ديناالوثيقة املرفقة من سيادتكم حول اهم النقاط الرئيسية حلل ازمة التعديالت الدستورية وما ل

اجات وقدمنا أهم من رؤية قانونية ودستورية بشأن املوضوع توصلنا للعديد من االستنت

  -التوصيات املتعلقة باملوضوع وهي كاأليت  :

 : االستنتاجات اوال

بأن النظام السيايس يف العراق نظام نيايب برملاين،  2005اقر الدستور العراقي النافذ لعام  .1

واملالحظ إن هذا الدستور قد ابتعد شكاًل ومضمونًا عن اركان وخواص النظام الربملاين، وجتسد 

ك يف توسع صالحيات رئيس اجلمهورية وهيمنة جملس النواب يف بعض صالحيات التي ذل

                                                           
 كلية احلقوق/ جامعة املوصل-استاذ القانون الدستوري  *

 



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 381 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

ُيفرتض ان تكون من صالحيات السلطة التنفيذية ،االمر الذي ُيؤدي اىل إرباك عمل احلكومة 

 واالنتقاص من سلطاهتا املعروفة يف النظام الربملاين  .  

نقص والغموض وضعف يف الصياغة ان الكثري من النصوص الدستورية قد اعرتاه  ال .2

الترشيعية مما كان له األثر عىل إفراغ الدستور من حمتواه وإثارة العديد من اإلشكاالت يف تفسريه 

تفسريًا حييد به عن نية املرشع احلقيقية فيكون يف ذلك تشوية ملقصد املرشع وتعطيل الحكامه 

نصوص الدستورية واستقرارها . هلذا نجد تلك فعليًا ، ومن ثم له األثر االكرب عىل ثبات ال التعطي

النصوص معطلة تعطيال فعليًا مما يتطلب األمر إعاده صياغة النصوص الدستوريه بشكل واضح 

 ال يثري إي لبس أو غموض. 

للربملان صالحيات واسعة سواء يف املجال  2005كفل الدستور العراقي النافذ لعام   .3

الل متابعة سري العملية السياسية يمكننا مالحظة الضعف الكبري الترشيعي أو الرقايب، لكن من خ

وغياب الشفافية عن الكثري من االداء الترشيعي والرقايب الهم مؤسسة متمثلة بالربملان العراقي 

مل يكن ضعيفاً يف اقرار الترشيعات فحسب بل انجر هذا للدور الرقايب ايضاً ال سيام يف ملفات  الذي

 بات ونتائج التحقيقات املختلفة. الفساد واالستجوا

إن تعديل النصوص الدستورية امر طبيعي ورضوري وأساس تعديل تلك النصوص   .4

تعود اىل مواكبة التطورات املحتلفة التي ترافق املجتمع السيايس فهناك ثمة ظروف حتيط باملجتمع 

ري مبارش عىل املنظومة وتتعلق باملستجدات االقتصادية والسياسية واالجتامعية والتي هلا تأث

يتطلب األمر إجراء تعديالت رضورية عىل الدستور والتي تفرضها سنة التطور لكي  مماالقانونية 

تساير وتتامشى مع تلك الظروف واملستجدات ، واإل انفصلت النصوص عن الواقع األمر الذي 

 لثورات.يؤدي اىل رضورة تعديلها بطريق غري قانوين أو عن طريق اإلنقالبات أو ا

رسم املرشع الدستوري العراقي طريقان لتعديل الدستور الطريق العادي نصت املادة  .5

اعضاء جملس  5/1لرئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني ، أو خلمس  "/اوال(  126)

. اال ان نص هذه املادة معطلة إذ مل يتم حلد االن إجراء إي تعديل "النواب اقرتاح تعديل الدستور 

املادة بالرغم من تشكيل جلان خاصة للنظر يف التعديالت الدستورية منذ  هذهموجب نص ب

. ولقد انتهى هذا الطريق ومل يعد له وجود بعد الدورة الربملانية االوىل وانتهاء 2020اىل  2007
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( . والطريق االستثنائي املؤقت  2009-2006عمل جلنة مراجعة وتعديل الدستور لألعوام  )

( من الدستور من خالل تشكيل جلنة من اعضائه ممثىل 142بموجب املادة ) يلة والتعدللمراجع

ملكونات الشعب العراقي خالل مدة ال تتجاوز اربعة اشهر التي وضعت كامدة انتقالية لتطمني من 

( من 126مل يسهم يف وضع الدستور كام تبني ان هذه املادة من الدستور عطلت حكم املادة )

 . 142( اال بعد انتهاء من تطبيق املادة 126يمكن الركون اىل املادة ) اله ، لذا الدستور نفس

تعد الفدرالية احدى احللول الدستورية والقانونية للمشاركة السياسية واالجتامعية يف  .6

السلطة ، يتم اللجوء اليها لتنظيم وتوزيع االختصاصات والسلطات بني احلكومة املركزية 

حتقيق التوازن يف توزيع احلقوق والواجبات، اال انه عند املامرسة العملية لتلك والواليات هبدف 

تظهر مشاكل بني احلكومة الفدرالية واالقاليم نتيجة لآللية املتبعة يف التنظيم  ختصاصاتاال

 الدستوري لتوزيع االختصاصات بينهام.

لية يف العراق مكونة من عىل الرغم من االقرار الدستوري بان السلطة الترشيعية الفدرا .7

جملسني، غري أن هذه السلطة من الناحية العملية ال تزال تتألف من جملس واحد وهو جملس النواب 

العراقي بسبب التعطيل الدستوري الذي أصاب املجلس الثاين)جملس االحتاد( مما يشكل ذلك 

االقاليم يف السلطة املذكورة خلال جوهريًا يف النظام الفدرايل العراقي وذلك لغياب مشاركة ممثيل 

مما يعد ذلك تعطيال فعليًا للدستور. اال انه مل يشكل جملس االحتاد بالرغم من مرور عدة سنوات 

الذي  عىل نفاذ الدستور وكذلك مل يرشع قانون خاص هلذا املجلس مما يشكل خرق لنظام املجلسني

 متتاز به الدول االحتادية.

اعطاء تعريف واضح ودقيق ملصطلح حكومة ترصيف  مل يتضمن الدستور العراقي .8

االعامل الذي مل يضع معامل واضحة هلذا املصطلح أو حتديد نطاق ومضمون عمله ، وكذلك عدم 

وجود معيار ثابت أو دقيق يمكن من خالله حرص ما يدخل من اعامل يف نطاق صالحيات حكومة 

جود نص دستوري حيدد تلك االعامل ترصيف االعامل واالعامل التي خترج منها وذلك لعدم و

باملعنى الضيق عىل الرغم من ان معظم الدساتري تعطي حلكومة ترصيف االعامل احلق بمامرسة 

 صالحياهتا باملعنى الضيق لترصيف االعامل.
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ان البحث عن اهلوية الوطنية يف جمتمع متعدد القوميات واالديان والطوائف كاملجتمع  .9

ة الصعوبة والتعقيد فالعراق عانى وما زال يعاين من ازمة واشكالية يف العراقي هو امر يف غاي

 هويتها الوطنية بل اصبحث اهلوية الطائفية واالثنية هي اهلوية الرئيسية واالساسية يف العراق. 

ان وجود املعارضة الربملانية امر البد منه حلسن سري النظم السياسية الربملانية ويقتيض   .10

دف بشكل حمتم االحرتام املتبادل بني أعضاء األغلبية الربملانية ، وأعضاء املعارضة مثل  هذا اهل

يف النظام  ميزاوهذا يف رهن باعرتاف دستوري للحق يف املعارضة الربملانية بام جيعل هلا موقعًا مت

 السيايس متارس وظائفها ومهامها وادوارها يف ظل مظلة دستورية، تعزز مكانتها وتفعل دورها يف

 الرقابة والتصويب .

. ضعف وعدم وضوح الصالحيات احلرصية للحكومة االحتادية، وجعل كل ما مل يرد يف 11

الصالحيات احلرصية للحكومة االحتادية هو من صالحيات االقاليم واملحافظات، وأن العلوية 

ى يف الترشيعات هي لقوانني االقاليم واملحافظات ويعد هذ خلل واضح يف الدستور. اعط

االقليمي او املحيل يف حالة تعارضة مع ترشيع احتادي فيام خيص  ترشيعالدستور االولوية لل

االختصاصات املشرتكة ، بل ذهب اىل أبعد من ذلك عندما أعطى االقاليم احلق بتعديل تطبيق 

القانون االحتادي إذا تناقض أو تعارض مع قانون إقليمي أو حميل، بخصوص مسألة تدخل يف 

 وهذا خالف ما سارت عليه مجيع الدول الفدرالية.  االحتادية،اصات احلرصية للسلطات االختص

اىل حتديد اختصاصات املحكمة االحتادية العليا  2005. اجته دستور مجهورية العراق لسنة 12

اال انه مل نجد ضمن تلك االختصاصات ، منحها سلطة الرقابة عىل التعديالت الدستورية بصورة 

ذا كان من صالحية املحكمة تفسري نصوص الدستور والنظر يف دستورية االجراءات رصحية، وا

عن السلطة االحتادية من ضمنها اجراءات تعديل الدستور يثبت بال شك امتالك املحكمة  ةالصادر

دورًا مهام يف التعديالت الدستورية وهو االمر الذي جتىل بصورة واضحة يف قرار املحكمة رقم 

الذي ابطل املدد الدستورية اآلمرة وحوهلا اىل مدد تنظيمية مع الزام جملس النواب  2017لسنة  45

( من الدستور قبل االنتقال اىل 142التعديالت الدستورية االستثنائية وفق املادة ) باستكامل

 التعديالت الدستورية االعتيادية.
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لسنة  25دل بالقانون رقم املع 2005لسنة  30. خال قانون املحكمة االحتادية العليا رقم 13

من ايراد نص يعالج  2005لسنة  1. والنظام الداخيل للمحكمة االحتادية العليا رقم 2021

اختصاص املحكمة االحتادية العليا بالرقابة عىل التعديالت الدستورية وهو األمر الذي يوجب 

( من الدستور وبالشكل 92مراعاة ذلك عند ترشيع قانون املحكمة االحتادية اجلديد وفق املادة )

 الذي جيعل من املحكمة االحتادية حمكمة محاية الدستور والسهر عىل تطبيق احكامه.

 ثانيا: التوصيات   

. ملجلس النواب االرساع باجراء التعديالت الدستورية من اجل إلغاء التناقض والتعارض 1

رشيعات النافذة ، عىل ان بني نصوص الدستور، والسيام التعارض بني النصوص الدستورية والت

يعهد التعديل اىل جلنة تقوم بوضع مسودة التعديل يكون اعضائها من اخلرباء ، اي ممن لدى 

سياسية وبعضهم خربة قانونية وبعضهم خربة ادارية فضال عن ممثلني من بعض  ةبعضهم خرب

مع رضورة الكتل السياسية يف جملس النواب ال ان تنحرص اللجنة باعضاء املجلس فحسب ، 

 استحصال موافقة الكتل السياسية املنضوية يف الربملان وخارجه بالقبول برضورة التعديل . 

. ندعو السلطة الترشيعية إىل رضورة االرساع ببناء منظومة ترشيعية متكاملة تشمل مجيع 2

نية الترشيعات التي نص عليها الدستور ، مع رضورة قيام السلطة الترشيعية بتشكيل جلان قانو

متخصصة، لدراسة واقع الترشيعات النافذة ومدى انسجامها مع الدستور، ومن ثم إلغاء 

 . هاملتعارضة مع

( من الدستور إلعادة التوازن بني السلطتني 64. ندعو املرشع الدستوري اىل تعديل املادة )3

حل الربملان من  الترشيعية والتنفيذية والتي هي من أهم مميزات النظام الربملاين التقليدي بجعل

 ربطاختصاص السلطة التنفيذية حرصًا كوسيلة مقابلة لسحب الثقة التي يملكها الربملان وعدم 

موافقة رئيس اجلمهورية برئيس جملس الوزراء يف تقديم طلب احلل ، وإنام اعطاء صالحية تقديم 

النواب  طلب احلل ملجلس الوزراء وحرص دور رئيس اجلمهورية يف اصدار مرسوم حل جملس

والدعوة إلنتخابات جديدة يف البالد. مع إضافة فقرة أخرى اىل نص املادة اعاله من الدستور أنه 
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إذا مل جتِر االنتخابات خالل املدة املحددة وهي ستون يومًا من تاريخ احلل يعود جملس النواب  "

 . "نواب جديد اىل ممارسة عمله كأن احلل مل يكن حلني إجراء انتخابات جديدة وتكوين جملس

. ندعو املرشع الدستوري العراقي اىل تاليف النقص الوارد يف النصوص الدستورية لوسائل 4

حتريك املسؤولية السياسية ملجلس الوزراء وذلك بايراد نص دستوري جديد بتضمني احكام املادة 

 لانية عىل اعام( من الدستور والنص عىل التحقيق الربملاين بوصفه احدى وسائل الرقابة الربمل61)

السلطة التنفيذية وبالتايل تفعيل الدور الرقايب والعمل عىل اجراء تنسيق عايل املستوى فيام بني تلك 

اللجان وهيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية ملتابعة مجيع ملفات الفساد بحيث يسمح  ملجلس 

، واحالة  العامةحقوق واحلريات النواب تشكيل جلان حتقيقية  للنظر يف كل ما يشكل انتهاكات لل

امللفات اخلاصية بحق منتهكي حقوق االنسان من قبل السلطات احلكومية او سلطات الضبط 

 االداري اىل السلطة القضائية .

( من دستور مجهورية العراق 65. ندعو املرشع الدستوري العراقي اىل تعديل املادة )5

يتضمن التعديل النص عىل طريقة تكوين ورشوط اخلاصة بمجلس االحتاد عىل ان    2005لعام

العضوية واختصاصاته، وعالقته مع جملس النواب والسلطات االخرى. وان يتوىل الدستور 

حيث التكوين واالختصاص بدال من جعله من اختصاص جملس  نحتديد جملس االحتاد م

السلطة التنفيذية  النواب، وبام يكفل املساواة بني املجلسني بحيث يكون له دور يف تشكيل

واالحتادية ومساءلتها. مع رضورة األرساع بأصدار قانون جملس االحتاد استنادًا للامدة اعاله 

يف العراق وألنه يشكل ضامنة حقيقية لتمثيل  حتاديبأعتباره رضورة من رضورات النظام األ

كيل جملس االحتاد منشأ األقاليم بأعتباره جزء من السلطات األحتادية يف العراق ، عىل ان يكون تش

 عىل اعتبارات الكفاءة واخلربة ال عىل االعتبارات الدينية واملذهبية والقومية. 

. احلاجة اىل اقرار احلق يف املعارضة الربملانية يف الدستور ضمن التعديالت املرتقبة للحيلولة 6

تعديل عىل االعرتاف دون إنفراد االغلبية يف حتديد آليات عمل جملس النواب، وان ال يقترص ال

باحلق يف املعارضة الربملانية دستوريًا وانام ايراد مظاهر قانونية متارس من خالهلا املعارضة دورها 

االسايس مع رضورة تنظيم ممارسة هذا احلق بموجب قانون كحق من احلقوق الدستورية بحيث 

ق. مع التطرق اىل حقوق ال يمكن للمرشع العادي التدخل يف تعديل النصوص املتعلقة هبذا احل
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  ضطالعاملعارضة الربملانية ومدى رضورة مدها بآليات ووسائل دستورية التي متكنها من اال

 بمهامها عىل الوجه األكمل يف العمل الربملاين واحلياة السياسية .

( من دستور مجهورية العراق 115. ندعو املرشع الدستوري العراقي اىل تعديل نص املادة )7

، بام يكفل اعطاء األولوية للقوانني االحتادية عىل حساب قوانني االقاليم يف  2005لعام 

االختصاصات التي اشارت اليها املادة اعاله، مع استبعاد املحافظات غري املنتظمة يف اقليم اذ ال 

كل ما مل ينص عليه يف االختصاصات  "هلا باالختصاصات املشرتكة ليصبح النص كااليت  عالقة

ية للسلطات االحتادية، يكون من صالحية االقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم، احلرص

والصالحيات االخرى املشرتكة بني احلكومة االحتادية واالقاليم، تكون االولوية فيها للقانون 

، وهذا التعديل يتناغم مع االجتاه العام يف تقوية السلطة  "يف حالة اخلالف بينهام الحتاديا

 حتادية.اال

. ندعو املرشع الدستوري العراقي اىل وضع معامل واضحة ورصحية حلكومة ترصيف االعامل 8

مع تبني رقابة فعالة متارس عىل حكومة ترصيف األعامل اثناء حل الربملان بام يضمن عدم صدور 

بة قرار خارج اختصاص هذه احلكومة من خالل إخضاعها لرقابة قضائية عليا يف هذا الشأن كرقا

 االحتادية العليا . ةاملحكم

. رضورة االبتعاد عن املحاصصة الطائفية واحلزبية والتمسك باهلوية الوطنية التي هي املظلة 9

التي نحتمي  هبا مجيعا  لكوهنا من اهم العوامل املؤثرة عىل تفعيل املواطنة احلقيقية يف املجتمع 

الفرعية  اتة مع محاية و احرتام كافة اهلويالعراقي يف ظل قدرة الدولة عىل فرض هويتها الوطني

 لكافة العراقيني.

)مبدا املواطنة والتعايش السلمي( يفعل  ب. ندعو املرشع العراقي اىل ترشيع قانون خاص 10  

مفهوم املواطنة ويدعو اىل التعايش السلمي مع مجيع طوائف املجتمع العراقي دون استثناء او متييز 

الن  الوىلمهام كانت انتامءتِه املذهبية والعرقية والدينية من الدرجة اوشعور املواطن العراقي 

املجتمع العراقي اصبح مقساًم عىل نفسه كأننا نعيش يف جمتمع طبقات وليس يف جمتمع ديمقراطي 
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حر االنتامء يكون للوطن وحده بغض النظر عن والء املواطن كون االنتامء اعىل درجات الوالء 

 للوطن.

الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني من خالل املحكمة االحتادية العليا يف  .  تفعيل11

العراق عىل القابضني عىل السلطة السياسية يف حالة إغفال أو إمهال تطبيق النصوص الدستورية 

مما حيافظ  عىل ثبات الدستور ومحايته من اخلروج عىل أحكامه كونه القانون االسايس األعىل 

البالد ، ويف حالة خرق املدد الدستورية املتعلقة بالعمل بالنصوص الدستورية املعطلة  يف واألسمى

. لذا يفرتض عىل القايض الدستوري أن يراقب مدى مرشوعية تعطيل تلك النصوص يف حالة 

تغايض احلكام أو القابضني عىل السلطة السياسية عن تطبيق نصوص الدستور أو يتعمدوا  إمهاله 

. 

ضمن التعديالت الدستورية ادراج  فقرة يف الدستور بالنص رصاحة عىل منح  . ان تت12

املحكمة االحتادية العليا سلطة يف الرقابة عىل دستورية التعديالت الدستورية بشكل رصيح اىل 

جانب االختصاصات االخرى الواردة يف الدستور .اذ يقع عىل القضاء الدستوري مراقبة تعديل 

مطابقتها لالجراءات دفعًا الي اشكالية قد تقع فيها سلطة تعديل ومدى  تورنصوص الدس

 الدستور ، مع مراقبة عملية االستفتاء كون هذه العملية رضورية يف تعديل نصوص الدستور.

. نويص الربملان العراقي وجملس الوزراء برضورة عرض إي مرشوع قانون أو نظام أو 13

و دراسته أو تدقيقه لوصفة اجلهة املختصة قانونًا هبذه تعليامت إىل جملس الدولة لغرض إعداده أ

من قانون جملس شورى  2013لسنة  17من قانون التعديل اخلامس رقم  4املهمة إستنادًا اىل املادة 

الذي خيتص اىل جانب وظائف القضاء االداري باإلفتاء والصياغة  1979لسنة  65رقم  لدولةا

انني وإبداء الرأي يف األمور القانونية لدوائر الدولة وإعداد ودراسة وتدقيق مرشوعات القو

 2022حريان  13والقطاع العام . 
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 (4) 

 التعديالت الدستورية بني الرؤية السياسية واالكاديمية أزمة

 *طارق حممد طيب ظاهر القصار .دا.

ستور متاما كام يقول  الرئيس االمريكي ابراهام لنكولن ان مرض العبودية قد اختبأ يف الد      

خيتبئ مرض الرسطان، فال جيرؤ املريض به عىل التخلص منه باجلراحة خشية ان ينزف حتى املوت 

. 

يف شأننا العراقي فمنذ الدورة االوىل ملجلس النواب تم وضع موضوع تعديل الدستور عىل      

نتيجة المتصاص ك 2021طاولة النقاش والدراسة ، ولكنه بقي دون اي تقدم او اجراء حتى عام 

سيايس  مع عدد من  _حيث مجعنا حوار اكاديمي  2008ضغط الشارع العراقي  ، واذكر يف عام 

اعضاء جملس النواب يف بريوت وكان موضوع الدستور واحدا من القضايا املطروحة  ، ولقد تم 

عرض سؤال عىل احد النواب الذي كان يتحدث عن  رضورة تعديل الدستور وهو : كيف تم 

 رير الدستور وكيف قبلتم  به ؟  مت

فأجاب  : لقد اخذنا وعدا عىل تعديله كام اننا ضمنا التعديل يف  مواد الدستور الدائم نفسه  ، 

هل سيتم تعديل الدستور؟ اجاب:  ال اعلم فالوضع ليس كام كنا نتصور .  قد  ويف السؤال الثاين

ة وحيوية مثل موضوع  التعديالت الدستورية  ال تكون هذه البداية مالئمة ملناقشة موضوع ذو امهي

لكننا يف الوقت احلايل فأن مستوى النضج والقدرات الربملانية قد تغريت حتى  عند الكتل السياسية 

اضافة اىل ان الشارع السيايس اصبح يمتلك رؤية متباينة متاما   2005نفسها عام كانت عليه عام 

، يف ظل هذه التطورات صار من الرضوري جدا   عن رؤيته السابقة وحدود ادراكه السابق

التصدي  هلذا املوضوع والبحث عن رأي تتامزج به الرؤى السياسية واالكاديمية وهو ما قامت به 

                                                           
 جامعة املوصل-كلية العلوم السياسية  عميد  *
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مؤسسة ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلمني . وسنحاول يف هذا التعقيب تقديم ابرز 

املستويني السيايس واالكاديمي مع  تقديم  االفكار والرؤى التي قدمتها االوراق والبحوث وعىل

وجهة النظر اخلاصة بام حتمله من افكار ، وصوال اىل جمموعة من االستنتاجات والتوصيات والتي 

نأمل ان تساهم يف نوع من االضافة ملوضوع يشغل من االمهية والتأثري حيزا كبريا عىل واقع 

 ومستقبل  وطننا .

 أوال :  املحور السيايس :

بعيون سياسية شاركت يف كتابة الدستور ويف  2005دستور  : من هذا املحور قراءة  لــيتض

جلان تعديله والتي ضمنتها جمموعة من االوراق والقراءات لشخصيات سياسية كان هلا حضورها 

 . 2005السيايس يف مشهد الدستور عام 

يس العراقي واثره يف توازن طبيعة النظام السيا ::للدكتور عادل عبد املهدي:  الورقة االوىل

 العالقة بني  السلطات

حتاول الورقة بيان االجيابيات والتطورات املهمة التي حققها النظام السيايس يف ظل وجود     

دستور دائم ، ولعلنا  نتفق اىل ان تقييم احلالة الدستورية بوجود مواد دستورية دائمة واالنتقال من 

ة اجيابية وممتازة ومل يعكر صفوها اال واقع الرصاعات السياسية  مرحلة الدستور املؤقت  هي حال

التي جعلت مشهد الدستور  يكون ضبابيا خاصة بالنسبة لغري املتخصصني،  مع اتفاقنا ان 

االرهاب ساهم بشكل كبري يف عرقلة العملية السياسية بشكل مبارش من خالل عملياته او غري 

ملستمر . ويف استنتاجات الورقة املتعددة  تربز مسالة نشوب مبارش من خالل االعالم والتحريض ا

االرتباكات العديدة بني العالقة بني املكونات واحلكومة االحتادية او بني احلكومة االحتادية 

والسلطات املحلية ، اضافة اىل موضوع العامل اخلارجي واالقتصادي  ودور االعالم  والتي 

 زعزعة ثقة املواطن بالنظام السيايس، لكن باملقابل  حددهتا الورقة كأحد  اهم اسباب 

ولعلنا هذا يقودنا اىل استنتاج  مهم  بان  الدستور  مل يستطع تقديم الضامنات  التي متنع حدوث 

تلك االخرتاقات والتي كانت الثغرة التي تم من خالهلا التأثري السلبي عىل املستوى الشعبي 
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ضافة اىل  ان الكتل السياسية التي وافقت وصاغت الدستور وموقفه ورأيه  من الدستور  ، باإل

 بقيت مرتددة  يف مسألة التعديل بني مكاسب  وقتية   او تطلعات لتأثري اكرب .

 

اختالالت يف الدستور   النائب السابق يف جملس النواب:: للدكتور عدنان اجلنايب  الورقة الثانية

 وتعديالت رضورية

قت من فكرة رئيسة مفادها  انه وضمن االمكانيات املتاحة ال يمكن  كتابة هذه الورقة انطل        

دستور جديد كليا للعراق واجلزء املتاح هو اجراء تعديالت دستورية  ضمن االطار الذي حدده 

الدستور نفسه ،وركزت الورقة  عىل اختالل  يف عدم وضوح الصالحيات ، فالدستور حدد 

وترك ما دون ذلك لألقاليم واملحافظات،  واملفروض ان حيصل للحكومة املركزية صالحياهتا 

العكس  متاما وهو ان حتدد صالحيات االقاليم واملحافظات واعتبار اي شيئ اخر هو من 

صالحيات احلكومة املركزية وهو راي نجده  أكثر استقرارا ويمنع االقاليم من الذهاب بعيدا يف 

 صالحياهتا .

البناء الفدرايل للدولة  :سعدونالاالستاذ حمسن لس النواب السابق لعضو جم الورقة الثالثة : 

  العراقية وأثره يف صياغة العالقة بني االقليم واملركز

انطلقت الورقة من فكرة مؤداها  : ان الفدرالية هي هيكل يتسم باملرونة ويمكن لألقاليم        

، وبالتايل فان اقليم كردستان استند  واملحافظات ان حتكم نفسها بدرجة حمددة من االستقاللية

من الدستور يف انشاء االقليم ، ويرى االستاذ حمسن ان ما موجود من خالفات بني  119للامدة 

املركز واالقليم هو امر اعتيادي ويرجع اىل عدم التطبيق الكامل للدستور وبالتايل فان ما نحتاج 

يع  البدء بترشيع القوانني املتعلقة بتطبيق مواد اليه حسب وجهة نظره هو دورة برملانية قوية تستط

 الدستور.

البناء الفدرايل للدولة وأثره يف صياغة العالقة بني املركز  :: لألستاذ فاضل مرياين  الورقة الرابعة

 و الدولة
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ان ابرز االفكار التي حددهتا الورقة البحثية هي وجود عدة خمالفات ادت اىل ارتباك العالقة 

ز واالقليم  وان كانت الورقة قد ركزت يف بدايتها عىل مسألة الوعي املجتمعي  والذي بني املرك

جيب ان يستند اىل عدة اعمدة رئيسة لبناء املجتمع  وعدم االكتفاء باالرث واملوروث املشرتك 

 ،ولقد حدد االستاذ فاضل مرياين عدة خمالفات دستورية  يمكن اجيازها باأليت :

ية حمل ثقة عىل الصعيد الشعبي ال الرسمي ، والذي قصد به  ظهور هويات عدم تقديم هوية وطن -1

 قوية عىل حساب اهلوية الوطنية .

تأجيل حسم قضايا نص عليها الدستور كموضوع االرايض املتنازع عليها ، واالحصاء السكاين  -2

 . 

ان تبدأ من  و يستنتج االستاذ فاضل مرياين   بان اي مراجعة تتم ملسرية حكم العراق ، عليها

االستعداد الفكري للسلطة واملجتمع والتقيد ببنود الدستور، وبالتايل ومن خالل هذا االستنتاج 

سيكون تعديل الدستور حسب  قراءتنا لالستنتاج   نابع من املواد الدستورية اخلاصة بالتعديل 

 لكنه سيكون اوال مدفوعا بتوافق السلطة مع املجتمع يف اجراء التعديل .

 ستنتاجات : اال 

من خالل قراءتنا لالوراق السابقة يتضح لنا ان مسألة االستعداد لقرار تعديل الدستور هو  

مسألة مربكة للكثري من التيارات السياسية مع عدم وجود رؤية متوافقة  يف هذا املجال ، واذا ما 

مع او ضد هذه  حتدثنا بلغة املكون  فان التعديالت ستكون مرهونة بالقدرة عىل شحن الشارع

املسألة ، وقد يؤدي هذا الشحن اىل نوع جديد من الصدامات املجتمعية  ، كل التيارات السياسية 

قد حددت ازمة التعديالت الدستورية لكن تغليب املواقف هو  املشهد املسيطر عىل  هذا املوضوع 

للتنازل عنها بسهولة ، و بالتأكيد فان الطرف الذي يمتلك املكاسب عىل االرض لن يكون مستعدا 

. 

 ثانيا: املحور االكاديمي:

يف املحور االكاديمي تم تناول عدد من املواضيع املهمة والتي  تم تقسيمها عىل عدة حماور  

 شكلت رؤية متكاملة ومتنوعة ملسألة التعديالت  الدستورية 
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قا لدستور نظرية املحاصصة السياسية وف ::  الدكتورة  ايات سلامن شهيب البحث االول 

 2005العراق لعام 

يناقش البحث موضوع املحاصصة السياسية  ورغم ان البحث احتوى عىل عدد من      

املباحث واملطالب املتعددة  يف هذا املوضوع  لكن اجلزء االهم  انه  تناول القضايا الرئيسة التالية  

 وهي :

 املحاصصة والعرف الدستوري   -1

 املحاصصة وما هية دور االحزاب السياسية فيها .اثر طبيعة النظام عىل نشوء   -2

 دور املحاصصة عىل مؤسسات الدولة . -3

اذا ما استبعدنا جملس  -لقد حتولت املحاصصة يف العراق بدءا من التجربة الدستورية           

، فان تقسيم الرئاسات الثالث اختذ مسارا حمددا وهو ان تكون  رئاسة اجلمهورية لألكراد  -احلكم 

، رئاسة الوزراء للشيعة ، ورئاسة الربملان للسنة  والذي  اوجد عرفا دستوريا مل يتضمنه  الدستور 

العراقي وبالتايل فرضت هذه املحاصصة برنامج عمل مل تستطع كل احلكومات املتعاقبة التي 

ستور تشكلت عىل الغاءه او اعادة توزيعه بشكل اخر، فهو اصبح بمثابة قاعدة عرفية اقوى من الد

نفسه ، والسؤال الذي يتبادر للذهن هو ملاذا مل تنجح كل احلكومات املتعاقبة عىل تغيري هذا العرف  

الذي اصبح بمثابة الطوق الذي يدخل البالد يف حالة ترقب كاملة بعد كل انتخابات؟ ، ال بل ان 

ية خمتلفة يف بقية نظام املحاصصة جتاوز الرئاسات الثالث ليتحول اىل درجات وظيفية ومراكز قياد

الوزارات وهو ما جعل  حالة الالستقرار هتيمن ليس عىل املشهد السيايس فحسب ال بل حتى  

عىل املشهد  االداري وبالتايل  مل ينجح العراق رغم  حصوله عىل ميزانيات  ضخمة يف العبور من 

السبب االبرز يف حالة التلكؤ ، وكانت والزالت كل املؤرشات تدل عىل ان نظام املحاصصة هو 

هذا املشهد  ، ويف هذا النقطة بالذات ساد راي مفاده  ان املسالة ال ترتبط بتعديل الدستور  بقدر 

ماهي ازمة نخب سياسية  ترى يف  نظام املحاصصة طريقة الستمرارها واستئثارها بمكاسب 

 يل احلكومة  .سياسية مسبقة بغض النظر  عن نتيجة االنتخابات  او التوصيف الدستوري لتشك
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أن الرصاع عىل املحاصصة جعل املعارضة ترتبط بتشكيل احلكومة اكثر من الرقابة عىل      

عملها ، وبالتايل غاب ركن مهم جدا من فلسفة النظام السيايس الديمقراطي ، وبالرغم  من عدد 

ل احلكومة   وهي كتل رئيسة يف تشكي 3االحزاب الكبري نسبيا   اال ان االئتالفات  بقيت يف اطار 

قائمة عىل اساس طائفي ، وبالتايل يتحول االطراف الغري داخلني ضمن هذا الوصف اىل معارضة 

ضعيفة ال متتلك القدرة عىل التغيري او  التأثري  يف العملية السياسية وقراراهتا ومن ضمنها عملية 

 اهنا مجيعا مل تستطع التخلص تغيري الدستور ،.ورغم كل القوانني االنتخابية التي صدرت تباعا  اال

من هذا النظام ويف نفس الوقت ابقت املكونات االخرى يف دائرة الكوتا او التأثري املحدود 

 والنسبي .

من الدستور والتي  76لقد قدم البحث عددا من املقرتحات نجد ان امهها يرتبط بتعديل املادة  

يابية االكثر واستبداهلا بالكتلة الفائزة والتي تتضمن ترشيح رئيس جملس الوزراء من قبل الكتلة الن

 ستمنع التخندقات احلزبية القائمة عىل اساس مذهبي .

اشكالية النظام السيايس الربملاين يف دستور مجهورية  :البحث الثاين :  د. عبد العظيم جرب حافظ 

 العراق الدائم

ثالث واملتضمن طبيعة النظام سوف نركز يف حتليلنا ملحتويات البحث عىل اجلزء ال         

  2005السيايس الربملاين يف العراق يف ضوء الدستور العراقي الدائم والنافذ لعام 

حيث يورد البحث مالحظة مهمة جدا  وهي ان املادة االوىل من الدستور العراقي نصت عىل  

كم فيها مجهوري نيايب ان مجهورية العراق دولة احتادية واحدة مستقلة ، ذات سيادة كاملة ،نظام احل

برملاين ( قد جاءت معكوسة الن نشأة النظم الربملانية –)برملاين ( ديمقراطي (حيث ان مفردة )نيايب 

 كانت يف البداية متثيال برملانيا واصبحت بعد ذلك متثيال نيابيا .

 وحيدد البحث عدد من االشكاليات  امهها :

فية التي يتم بمقتضاها ترشيح رئيس اجلمهورية مل حيدد الدستور القواعد واالجراءات والكي -1

 بل احاهلا لقانون مل يصدر حلد االن .

 يم مرشحني ملنصب رئيس اجلمهورية.مل يبني الدستور اجلهات التي حيق هلا تقد -2
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ونرى ان كل االشكاليات التي ذكرت اعاله ترتبط بنقطة واحدة هي  نظام املحاصصة ،ومع 

جياد نظام انتخايب يمثل رشائح املجتمع العراقي للوصول اىل حالة اتفاقنا مع الباحث بالدعوة إل

التأسيس النيايب  فان هذه النقطة كانت حتتاج اىل حتديد هذا النظام وكيف يمكن تطبيقه ، 

فاالنتخابات التي جرت مؤخرا خلقت رد فعل من نتائجها  من قبل الكتل السياسية بصورة اكرب 

 النتخابات التي جرت قبلها  . من الشارع العراقي عىل عكس ا

والسؤال الذي يمكن ان يطرح  هو هل من املمكن ان يقود ضغط الشارع  باجتاه تعديل 

 الدستور حال  للخروج من ازمة التعديالت الدستورية كام جرى مع  نظام االنتخابات  ؟

قبول  واجلواب يكمن هنا يف نوع التوعية الدستورية التي قد تؤدي اىل هذا الضغط وال

 بالتعديالت  وهو مشهد يكاد يكون احد اقرب املشاهد الداخلية  إلجراء التعديالت .

 نحو اقرار دستوري للحق يف املعارضة الربملانيةمنذر البيايت:  : د. وائل البحث الثالث

 اسيلة رئيسة هي  : 3اثار البحث 

 انية ؟هل يكفي االعرتاف بحرية التعبري كأساس للحق يف املعارضة الربمل -1

 ما هي مظاهر عدم االعرتاف الرصيح باحلق يف املعارضة عىل بنية النظام السيايس ؟ -2

 هل هنالك حد اعىل او ادنى حلقوق املعارضة الربملانية ؟ -3

مما الشك فيه ان الربملان  هو املؤسسة التي جتسد املجتمع يف تنوعه واملكونات التي تشكل منها 

تعني حكم االغلبية م االغلبية لألغلبية فحسب بل باتت ، فالديمقراطية اليوم ال تعني حك

، وحتى تستطيع  املعارضة  لألغلبية مع احرتام وضامن راي املعارضة ومنها املعارضة  الربملانية

الربملانية ان تؤدي مهمتها فاهنا بحاجة اىل ايالء مركزها القانوين  بصورة مستقلة وواضحة يف 

ليه بدسرتة املعارضة الربملانية من خالل حتديد  جماالت تدخلها الدستور او ما يمكن ان نطلق ع

ومتكينها  وحتديد واجباهتا وهذا يتطلب حتديد  مادة خاصة هلذا البند  املهم  ، ان عدم التحديد 

الدستوري الواضح للمعارضة الربملانية ونظام املحاصصة قد افقد حالة املامرسة الفعلية 

  من فوائدها ومزاياها التي تعمل عىل تقويم ومراقبة االداء.للمعارضة الربملانية الكثري
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ان املعارضة الربملانية تساعد يف حتقيق قدر اكرب من االستقرار يف النظام السيايس ومتنع الكتل  

السياسية من ان تعرب عن نفسها خارج قواعد العمل الديمقراطي والسلم املدين وهي جزء مكمل 

، ويف ظل الديمقراطية التوافقية التي سادت املشهد السيايس العراقي من النسق السيايس العام 

فقد ادت اىل غياب املعارضة الربملانية احلقيقية وعدم القيام بواحدة من اهم واجبات النظم 

 الربملانية  اال وهي رقابة السلطة الترشيعية للسلطة التنفيذية  ....  

 

ض الترشيعي كفكرة دستورية لتقوية السلطة التفويعيل سعد عمران:  د.البحث الرابع : 

 رؤية إلصالح النظام الدستوري ._التنفيذية يف العراق 

بحسب نظرية التفويض الترشيعي فان الربملان هو صاحب احلق االصيل يف الترشيع            

تفويضا لكنه يمكن ان يفوض السلطة التنفيذية يف اصدار لوائح هلا قوة القانون  وهو هبذا يعطيها 

حقيقيا وينقل هلا جزءا من السلطة الترشيعية والتي بمقتضاها تترصف السلطة التنفيذية باسم 

الربملان ونيابة عنه ، وغالبا ما تكون االزمات واالحداث اخلطرية هي الدافع  االول للربملان يف 

التفويض  منح هذه التفويضات وفق رشوط  وادوار حمددة ، والدستور العراقي مل ياخذ بفكرة

الترشيعي للحكومة وبالتايل حدد الباحث بان السلطة التنفيذية يف العراق ال تستطيع من الناحية 

الدستورية ان تصدر اي قرار يتعارض مع القوانني االحتادية النافذة ال بإلغاء وال بالتعديل وال 

سعا والتي خضعت تا 61حتى بإنشاء قواعد قانونية جديدة  عدا احلالة التي وردت يف املادة 

الختالفات وجتاذبات فقهية متعددة يف تفسري ماهية التفويضات املمنوحة وصالحيتها  .الظروف 

االستثنائية التي يمر هبا العراق  جتعل  هنالك حاجة كبرية إلعادة النظر يف التفويضات الترشيعية 

 واعطاءها حيزا مهام  يف التعديالت الدستورية.

 انحراف النظام الربملاين يف الدستور العراقيامن قاسم هاين: : د. اي البحث اخلامس

تتكون رؤية البحث من خالل  اشكالية الدراسة التي سعت اىل بيان اسس وقواعد النظام        

ومدى فعاليته والتزامه بفحوى النظام الربملاين  االساس  2005الربملاين يف العراق يف ظل دستور 

باحثة مجلة من االستنتاجات والتوصيات والتي جاءت متوافقة مع يف انجلرتا .وقد قدمت ال
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حيث ان   64موضوع التفويض الترشيعي لكننا  قد ال نتفق مع ما ذهبت اليه من تعديل للامدة 

نص التعديل املقرتح الذي قدمته الدكتورة ايامن والذي اعطت فيه احلق لرئيس جملس الوزراء 

اور مع رئيس املجلس  فيه الكثري من الصالحيات  املطلقة والتي بحل الربملان عند الرضورة بالتش

جتعل السلطة الترشيعية تقع حتت طائلة السلطة التنفيذية ، ملا فيه من خلل كبري يف موضوع التوازن 

 بني السلطات ، واحتاملية سوء استخدام السلطة .

 االشكالية الفدرالية

مت البحوث والرؤى األكاديمية  التي تم اختيارها يف موضوع االشكالية الفدرالية  قد        

نظرة من عدة زوايا ملوضوع الفدرالية واشكالية تطبيقها باإلضافة ملوضوع الصالحيات والعالقة 

وكان هنالك نوع   بني املركز واالقليم  خاصة فيام يتعلق بعقد االتفاقيات الدولية و توزيع الثروات

 البحوث  وهلذا ارتأينا طرحها حتت عنوان  املوضوع . من التداخل يف املعلومات بني كل

كام  نعلم فان التجربة الفدرالية العراقية قائمة عىل اساس وجود اقليم واحد وقد قدمت  

البحوث وصفا للتجربة الفدرالية باإلضافة اىل جمموعة من التوصيات التي ركزت عىل تفعيل 

تنظيم جملس االحتاد من حيث التكوين قانون االجراءات اخلاصة بتشكيل االقاليم ، و

 واالختصاص .

ان ابرز االشكاليات الدستورية للنظام الفدرايل يف العراق التي حددهتا البحوث املعروضة  مع 

 املحددات السياسية  فأهنا تتحدد بإشكاليتني قانونيتني :

عدم جواز حتول املحافظة والتي  استنادا لتفسري املحكمة االحتادية  ب  140االوىل:  تتعلق باملادة

اىل اقليم الهنا من املناطق املتنازع عليها  حلني حلها  ونتيجة هلذا اصبحت كل من دياىل وكركوك 

ونينوى وصالح الدين وكربالء حمافظات ال يمكن ان تتحول اىل اقاليم بدون حل مشكلة املناطق 

 املتنازع عليها .

وبام يسمى بقانون االجراءات التنفيذية اخلاصة  2008لسنة  13الثانية :  وتتعلق بقانون رقم 

بتكوين االقاليم  فقد تضمن وصفا للمحافظات التي تريد االنضامم اىل اقليم بإجراءات خاصة 

 بينام غاب توصيف حالة حتول املحافظة إلقليم .



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 397 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

 ما نشهده اليوم يف اقليم كردستان هو عملية فبول لتوطني مئات االالف من العراقيني خاصة

واصبح لعرشات االالف سكن داخل االقليم اضافة اىل اعامل ومؤسسات  داعش ،بعد مرحلة 

 االيت:ان نطرح التساؤل  املقدمة يمكنخالل قراءتنا لألوراق  وهنا ومنيديروهنا ، 

هل ان ما جيري يف االقليم تغيري ديمغرايف ام هو استغالل امثل لرؤوس االموال يف االستيطان  

االقليم وهو مسألة مهمة وصحية جدا ، وبالتايل هل ان هذه االجراءات ستغري  والتوظيف داخل

من الدستور ؟  ما يمكن حتليله ان سياسة االقليم اجتهت اىل  140من تفاعل  االقليم  مع املادة 

براغامتية جديدة قائمة عىل تغليب املصالح اكثر من املواقف  وهي ممكن ان تكون فرصة إلعادة 

 ثري من امللفات  ومنها  القضايا الدستورية .النظر يف ك

 االستنتاجات النهائية

يف ختام قراءتنا ملا تم طرحه من  افكار ورؤى فأننا بادئ ذي بدء  نشيد ونثمن اختيار هذا         

املوضوع والتصدي له والذي  يمثل اضافة لسلسلة من الكتابات واملناقشات البحثية املهمة التي 

د العلمني وملتقى بحر العلوم للحوار، ان ازمة املواد الدستورية حظيت بآراء وتباين يقوم هبا معه

للرؤى والذي قاد اىل اكثر من طلب الراي  من املحكمة االحتادية العليا  من خالل الفصل يف 

قضايا تطبيق القوانني واملنازعات طبقا للمواد الدستورية وتفسريها وهو ما يعكس وجود 

سري نص املادة الدستورية ، ومن خالل كل ماتم ذكره من اراء وحتليالت يف االوراق اختالف يف تف

 البحثية  واملواقف االكاديمية والسياسية نورد عدد من االستنتاجات واملالحظات االتية :

ركزت مقاربة بناء الدولة يف العراق عىل إجياد ممثلني طائفيني أكثر من الرتكيز عىل لقد  -1

نقسامات الطائفية نفسها وبالتايل مثلت عملية تعديل الدستور حتديا التغلب عىل اال

 للمكون وامتيازاته  أكثر مما هو حاجة فعلية للدولة .

وجود رصاع  بني املركزية  والالمركزية والذي مل يتم حسمه ، وبالتايل اصبحت هنالك  -2

املركزية  ،  عىل حساب 2003امتيازات لالمركزية نتيجة لظروف بناء الدولة بعد عام 

وخلقت ملفات عديدة ، وهو ما تسبب بأزمة يف مسالة القبول او عدم القبول بتعديالت 

 دستورية لتنظيم هذه العالقة .

من مسألة التعديالت ، حيث  موقف الرأي العام املحيل الحظنا ان الدراسة افتقدت اىل  -3

عديالت الدستورية يف كل الت اجراء قراءة لتوجهات الراي العام جتاه قضية باإلمكانانه 
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مناطق العراق وجعلها كقاعدة بيانات  يمكن  الرجوع اليها وقراءة نسبة التغيري ، 

وباإلمكان تأسيس فريق بحثي يتوىل اجراء هذه  الدراسة وجعلها  كملحق مرفق 

 للموضوع .

لقد ساهم العامل اخلارجي بشكل او باخر بنشأة الدستور العراقي ، كام ان البيئة  -4

قليمية والدولية املحيطة بالعراق تؤثر بدرجات متفاوتة يف املشهد السيايس العراقي اال

وبالتايل فان هذه القضية  حتتاج اىل دراسة وبيان ماهية تأثريها يف مسألة التعديالت 

 الدستورية ، وكيف يمكن للعراق جتاوز هذا الدور.

والذي قاد اىل  2019اجات عام باملقابل ساهم العامل الداخيل بتأثري مماثل بعد  احتج -5

انشاء جلنة التعديالت الدستورية والتي فشلت  بسبب اخلالفات  السياسية يف الوصول 

اىل نتائج ملموسة  .ان ما تشهده الساحة السياسية من حراك شعبي داخيل جيعل مسألة 

رة التعديالت الدستورية مسألة وقت وبالتايل فعىل الكتل السياسية اخذ زمام املباد

 والقيام هبذا االجراء الذي سيمنحها مكاسب سياسية عديدة .

ان اخلالف االبرز يف مسالة التعديالت الدستورية  هو ماهية املادة الدستورية التي سيتم  -6

، وبالتايل فمسألة حسم  126ام هي املادة   142تطبيقها  إلجراء التعديل هل هي املادة 

 سالة اخلروج من ازمة التعديالت الدستورية .الية التعديل هو اخلطوة االهم  يف م

جيب عىل كل الكتل السياسية ان تقدم املصالح عىل املواقف وهتيئ ناخبيها عىل هذا  -7

االساس  ففي كثري من االحيان سيكون لتفاقم املوقف واالزمة نتائج   سلبية عىل 

واجلامعات استقرار البلد وامنه ، سيام وان العراق عانى بشكل كبري من االرهاب 

االرهابية  التي استغلت فجوة اخلالفات بني اطراف العملية السياسية لتمرر مرشوعها 

. 

اشهر االوىل إلقرار  4كان مؤمال اجراء تعديالت دستورية خالل ال 2005منذ عام      

م الدستور لكن التأخري وعدم االتفاق واجياد طريقة حلكم البالد اكثر من طريقة لبناء الدولة فاق

املوقف وادخل البالد يف ازمات عديدة ، لقد تباينت  توقعات اخلروج من ازمة التعديالت ، ولكن 

مع تصاعد االحتجاجات الشعبية باتت الكثري من اآلراء املراقبة للمشهد تطرح ان الصورة  
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االقرب للتعديل تتمحور حول كتابة  التعديالت الدستورية وطرحها يف استفتاء شعبي  ، ومن 

 الل نتائجه نتجاوز هذه االزمة وكل مسبباهتا .خ

ويف اخلتام فان الوصول اىل االطار الدستوري الذي يضمن عالقة حمرتمة بني الدولة واملواطن 

ويعمل عىل تعزيز الثقة يف اليات احلكم هو احد عوامل االستقرار ألية دولة ، وبالتأكيد فان حالة 

 تحقيق االستقرار بديال عن فرضها بالقوة . القبول واالتفاق  هي الطريقة املثىل ل

 

 (5) 

 مرشوع أزمة التعديالت الدستورية وتوصيات بشأن استنتاجات

 العلمني للدراسات العليا/ملتقى بحر العلوم للحوار معهد

 *ماهر فيصل صالح الدكتورا.  

الوثيقة الدستورية الدساتري يف الوقت احلارض معلاًم مهاًم ومميزًا من معامل دولة القانون، ف تعد

متثل إنعكاسًا حقيقيًا لتواجهات الشعب وتطلعاته، وجتسيدًا ملبدأ السيادة الشعبية الذي تستمد منه 

السلطات العامة رشعيتها وتستقي منه ترصفات الدولة مرشوعيتها، غري أنَّ هذه الوثيقة 

مصاحله وبلوغ مقاصده، الدستورية التي أفرغ فيها الشعب توجهاته وإرادته السياسية بغية حفظ 

قد تقف بجمودها حاجزًا أمام حتقيق تلك املصالح، نظرًا لتغري أوضاع الشعب وتطور ظروفه 

 وثيقةالسياسية واالجتامعية واالقتصادية عىل نحو جيعلها خمتلفة عام كانت عليه وقت إعداد 

ات تعديلها، هبدف الدستور، خصوصًا وأنَّ واضعي الدساترس عادًة ما يبالغون يف تعقيد إجراء

إضفاء قدر أكرب من الثبات واالستقرار عىل نصوصها، لكن هذا الثبات واالستقرار رسعان ما 

يتحول من ميزة كربى إىل معّوق أكرب، وذلك عندما يعجز أفراد الشعب عن تعديل وتطوير 

حق الشعب  الوثيقة الدستورية التي حتوي إرادته وتطلعاته، ومن هنا كان البدَّ من إقرار صنصو

 بتعديل الدستور وحتديثه عندما يصبح غري منسجم مع مصالح وتطلعاته املرشوعة.

                                                           
 جامعة االنبار-كلية القانون والعلوم السياسية *
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العراق، فأنَّ هذا املوضوع يثري إشكالية كبرية مردها التطبيق العميل لنصوص دستور  ويف

النافذ، أثبت وجود عقبات عديدة واجهت تطبيق ما تتضمنها من  2005مجهورية العراق لسنة 

حٍو سليم، وذلك بسبب ما تتصف به تلك النصوص من مجود وغموض ونقص أحكام عىل ن

مما جعل مؤسسات الدولة وهيئاهتا املنتحبة عاجزة عن القيام  يانًا،وتعارض بني أحكامها أح

بواجباهتا واملهام امللقاة عىل عاتقها، سيام يف ظل تطور األحداث والوقائع التي تستدعي وجود 

تتالئم معها، وخلروج تلك املؤسسات من هذه اإلشكالية فإهنا دائاًم نصوص دستورية تستوعبها و

ما تلجأ إىل املحكمة االحتادية العليا إلزالة الغموض وسد النقص  ورفع التعارض الذي يعرتي 

نصوص الدستور، فاملحكمة وعىل الرغم من حداثتها، إالّ أهنا أسهمت من خالل قرارات عديدة 

ة وحتويلها إىل واقع حي ملموس، ومتكنت من حتقيق نوع من يف تطوير النصوص الدستوري

التوازن بني سمو النص الدستوري وظروف الواقع املطبق فيه ومصالح املخاطبني بأحكامه، إالّ 

أنَّ البون الشاسع بني نصوص الوثيقة الدستورية وبني متطلبات الواقع السيايس واالجتامعي 

جراء بعض التعديالت عىل نصوصه لتصبح أكثر إنسجامًا واالقتصادي يف العراق تقتيض رضورة إ

 ومواكبة لتلك املتطلبات.

ُيعد أول دستور عراقي دائم يف العهد اجلمهوري بعد سلسلة  2005الرغم من أنَّ دستور  فعىل

من الدساتري املؤقتة، وأول دستور يصّوت عليه الشعب بحرية، فضاًل عن مشاركة خمتلف النخب 

 ف الشعب العراقي املتنوعة، وتضمينه بالكثري من املفاهيم الدستورية احلديثة يفاملمثلة عن أطيا

بناء الدول كالتداول السلمي للسلطة واعتامد الشعب مصدرًا للسلطة ورشعيتها، وتكريس 

جمموعة من احلقوق واحلريات املختلفة، إالّ أنه احتوى عىل ثغرات عديدة أكتنفت أحكامه 

شكل أم املضمون، إذ ُكتب الدستور العراقي يف ظل بيئة اجتامعية ونصوصه سواء من حيث ال

ويف سياق مشاريع ومتغريات إقليمية ودولية داخل العراق وخارجه، باإلضافة  ،وسياسية معقدة

إىل األختالف يف الرؤى والتصورات بني اعضاء اللجنة املكلفة بكتابة الدستور، فضاًل عن غياب 

 عملية كتابته.أو تغّيب بعض املكونات عن 

عىل ذلك كانت الدعوات حارضة وبقوة اتعديل نصوص الدستور منذ وقت كتابتها  وبناءً 

واملوافقة عليها، من خمتلف النخب السياسية واالجتامعية والدينية وحتى ممن كانوا اعضاء جلنة 

كتابة الدستور، وبرزت حماوالت عديدة إلجراء التعديل الدستوري سامهت فيها جهات 



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 401 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

رسمية يف الدفع نحو صياغة تعديالت ومقرتحات دستورية عىل دستور  سسات رسمية وغريومؤ

 .2005مجهورية العراق لسنة 

بالذكر وجود العديد من العقبات التي تعرتض طريق اإلصالح الدستوري وإجراء  وجديرٌ 

( من 142، أمهها اآللية التي رسمتها املادة )2005تعديل عىل نصوص الدستور العراقي لسنة 

( يف 2017احتادية/ /54الدستور، وكذلك قرار املحكمة االحتادية العليا بالعدد )

( 142عىل رضورة سلوك الطريق االستثنائي الوارد يف املادة ) يه، الذي أكدت ف21/5/2017

يف إجراء أي تعديل دستوري قبل سلوك الطريق االعتيادي يف إجراء التعديالت الدستورية 

( من الدستور، لكن ذلك ال يلغي أو يقلل من أمهية إجراء تعديل عىل 126دة )والوارد يف املا

نصوص الدستور، نظرًا إلدراك الشعب والسلطة السياسية هلذا املوضوع ورضورته، ونتيجة ملا 

أفرزته التجربة الدستورية والسياسية يف العراق من متغريات وتطورات متالحقة تقتيض إجراء 

  ضوئها.التعديل الدستوري عىل

، 2005لتضافر جهود خمتلف القوى األكاديمية والسياسية ملراجعة دستور العراق لسنة  ونظراً 

بغية التوصل إىل إمجاع حول وثيقة دستورية حتدد مسار واجتاهات الدولة العراقية ومستقبل 

هذه، نجد تطورها، وإنطالقًا من قناعتنا برضورة تعزيز املشاركة األكاديمية يف عملية املراجعة 

اليوم لطرح موقفنا بشأن النصوص الدستورية التي تتطلب التعديل يف الوقت احلارض،  فرصتنا

 وكاآليت:

( من الدستور 65ألجل إكامل متطلبات النظام الربملاين، نجد رضورة تعديل نص املادة ) – 1

ستنادًا لنص املادة واخلاصة بمجلس االحتاد الذي ُيعد الشق الثاين للسلطة الترشيعية يف العراق ا

( من الدستور، وأْن يكون التعديل عىل نحو يوضح طريقة تشكيل املجلس ورشوط العضوية 48)

واختصاصاته وعالقته بغريه من السلطات، فضاًل عن دوره يف جمال ترشيع القوانني إىل جانب  يهف

 جملس النواب.

ت بأسامء وأرقام نختلفة للتكتل بعد إنَّ السامح للقوائم االنتخابية املشاركة يف االنتخابا – 2

إعالن النتائج االنتخابية وتشكيل الكتلة النيابية األكثر عددًا التي تتوىل تشكيل احلكومة، من شأنه 

ونظرًا ملا سببه  ،أْن يؤدي إىل خداع النائب ومصادرة إرادته، ومن ثم املساس بحقوقه الدستورية

إشكاليات متكررة وتفسريات متعددة، نجد رضورة تعديل  تعبري )الكتلة النيابة األكثر عددًا( من
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أوالً( من الدستور، وذلك بأستبدال عبارة )الكتلة النيابية األكثر عددًا( بعبارة /76نص املادة )

 )الكتلة احلاصة عىل أكثر عدد من املقاعد النيابة عند املصادقة عىل النتائج النهائية لالنتخابات(.

 واإلنسداد السيايس واآلثار السلبية والوخيمة التي خلفها الغموض نظرًا للجدل الكبري – 3

الذي أعرتى )أغلبية الثلثني( النطلوبة النتخاب رئيس اجلمهورية، نجد رضورة تعديل نص املادة 

 عضاءأوالً( من الدستور بشأن األغلبية املطلوبة فيام إذا كانت أغلبية ثلثي العدد الكيل ال/70)

أغلبية ثلثي االعضاء بعد حتقق نصاب االنعقاد باألغلبية املطلقة استنادًا لنص جملس النواب، أم 

 أوالً( من الدستور./59املادة )

وألجل املحافظة عىل استمرار عمل املحكمة االحتادية العليا وضامن استقالهلا الوظيفي،  – 4

أوالً( من /92ادة )وحتقيق الفاعلية والدقة يف القرارات الصادرة عنها، نقرتح تعديل نص امل

الدستور والنص فيها رصاحًة عىل عدد اعضاء املحكمة، ومدة عضوية كل منهم، وطريقة 

وبشأن عدد االعضاء نقرتح أْن يكون عددهم تسعة اعضاء، وذلك ألجل  ختيارهم،ترشيحهم وا

ضوية ضامن تنوع األفكار والرؤى يف عمل املحكمة، أّما بشأن مدة العضوية فنقرتح أْن تكون الع

يف املحكمة االحتادية ملدة عرش سنوات، إذا مل يكن هنالك عارض صحي أو قانوين يمنع العضو 

املحمة أو يفقده أحد رشوط العضوية أو مؤهالهتا، وذلك ألجل املحافظة عىل  يفعن ممارسة دوره 

ن استقرار عمل املحكمة وثبات توجهاهتا، فضاًل عن االستفادة من خربة اعضائها الناجتة ع

استمرارهم يف العمل، أّما بشأن طريقة ترشيح االعضاء واختيارهم، فنقرتح أْن يكون باب 

الرتشيح مفتوحًا جلميع القضاة يف اإلقليم واملحافظات الذين تتوافر فيهم الرشوط املطلوبة 

لعضوية املحكمة، وأْن يكون أختيار االعضاء من بني القضاة املرشحني عن طريق االنتخاب من 

قضاة حماكم االستئناف االحتادية يف اإلقليم واملحافظات كافة، عىل أْن يعطى لكل قاٍض احلق قبل 

أصليني وأربعة اعضاء احتياط من بني القضاة املرشحني، ويتوىل املرشحني  اءيف اختيار تسعة اعض

 الفائزين يف عضوية املحكمة مهمة أختيار رئيس املحكمة ونائبه من بينهم.

ية الدور الرقايب الذي متارسه املحكمة االحتادية العليا وأثره الكبري يف محاية ونظرًا ألمه – 5

( 93نصوص الدستور وتفعيل أحكامها املعطلة من قبل السلطة الترشيعية، نقرتح تعديل املادة )

 زمن الدستور عىل نحو يوسع من صالحيات املحكمة الرقابية، وذلك بإضافة فقرة رصحية جُتي

رقابتها عىل إمتناع جملس النواب عن الوفاء بإلتزامته الدستورية، خصوصًا ما للمحكمة فرض 

يتعلق منها بترشيع القوانني التي أوجب الدستور ترشيعها، مثل القانون املتعلق بإدانة رئيس 
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اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء والوزراء، والقانون اخلاص بتشكيل جملس االحتاد، فضاًل عن 

 ن اجلنسية املكتسبة ملن يتوىل منصبًا سياديًا أو أمنيًا رفيعًا.التخيل ع قانون

لغرض تفعيل دور املحكمة االحتادية العليا يف محاية النصوص الدستورية، ومتكينها من  – 6

فرض رقابتها عىل مدى تناسب القوانني الصادرة عن السلطة الترشيعية مع احلقوق واحلريات 

بات الواقع وظروفه املتطورة، وحتى تتمكن املحكمة من أكتشاف الدستورية لألفراد يف ضوء متطل

نصوص تلك القوانني من خمالفات دستورية، ومن ثم التصدي هلا وإلغاؤها، وألجل  ضمنهما تت

ضامن تفسريًا موحدًا لتلك النصوص عىل نحو ُملزم للسلطات كافة، نجد رضورة التأكيد رصاحة 

اص املحكمة االحتادية العليا بتفسري القوانني النافذة، يف صلب الوثيقة الدستورية عىل اختص

ثانيًا( من الدستور عىل النحو اآليت ))تفسري نصوص الدستور والقوانني /93املادة ) يلوذلك بتعد

 النافذة((.

نظرًا ألمهية القيود املوضوعية واإلجرائية التي أوجب الدستور رضورة مراعاهتا عند  – 7

وص، ولعدم وجود جهة معينة تتوىل مراقبة مدى إلتزام السلطة املختصة إجراء أي تعديل عىل نص

 عراقبتعديل الدستور هبذه القيود، وبام أنَّ املحكمة االحتادية العليا متثل أعىل جهة قضائية يف ال

ومن مهامها محاية نصوص الدستور وإلزام السلطات العامة عىل العمل بأحكامها، نقرتح إضافة 

( من الدستور تؤكد عىل اختصاص املحكمة االحتادية العليا 93نص املادة ) فقرة رصحية إىل

 ابةبالرقابة عىل التعديالت الدستورية من الناحيتني املوضوعية واإلجرائية، عىل أْن تكون الرق

املوضوعية رقابة سابقة عىل مقرتحات التعديل قبل التصويت عليها وإقرارها من قبل جملس 

ابة اإلجرائية رقابة الحقة ترد عىل التعديالت قبل إرساهلا لرئيس اجلمهورية النواب، وتكون الرق

 تللمصادقة عليها ونرشها يف اجلريدة الرسمية، وذلك بغية التأكد من مدى استيفاء التعديال

 لإلجراءات التي نص عليها الدستور.

حتادية العليا ومتتعها نظرًا ألمهية اآلثار املرتتبة عىل القرارات الصادرة عن املحكمة اال – 8

باحلجة املطلقة بوصفها قرارات ملزمة للسلطات واألفراد كافة، نقرتح معاجلة القصور الذي 

( 94شاب نصوص الدستور بشأن تاريخ نفاذ تلك القرارات، وذلك بإضافة فقرة إىل نص املادة )

، ونحسب أنَّ املعاجلة الدستور تبني فيها إذا كانت قرارات املحكمة ترسي بأثر رجعي أم مبارش من

األمثل هلذه املسألة هي األخذ باألثر الفوري واملبارش للقرارات الصادرة عن املحكمة كقاعدة 
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 اراتعامة، وتقرير األثر الرجعي استثناء من تلك القاعدة، وذلك بالنص عىل أنَّ ))تكون قر

 قرار عىل تاريخ آخر لنفاذها((.   املحكمة االحتادية العليا نافذة من تاريخ صدورها ما مل ينص يف ال

 

 

 

 

 

(6) 

 الدستور تعديل

 *مرتىض شنشول ساهي الدكتورا. 

ختضع  النظم الديمقراطية التي يتم فيها تداول السلطة بالطرق السلمية او االنتخابات        

لسلطان القانون الذي جيعل من الدستور هو الضامن والفيصل بني السلطات الثالث، كام انه 

 ريق للنظام السيايس يف حتقيق رشعيته .خارطة ط

مرحلة سياسية جديدة جتلت فيها اوىل اخلطوات بإعتامد قانون  2003العراق بعد عام  ودخل

وكان نواة للدستور العراقي  2004حزيران عام 30إدارة الدولة للمرحلة اإلنتقالية الذي أقر يف 

 .2005األول/اكتوبر من عام  ترشين15الذي دخل حيز التنفيذ بعد اإلستفتاء عليه يف 

لنا من الوقوف عىل مجلة من اإلستنتاجات والتوصيات حول موضوعة الدستور والتي  والبد

 كان هلا بالغ األثر عىل جمريات العملية السياسية يف العراق 

 اإلستنتاجات : اوال

ومل  ، جلديدني طيات الدستور العراقي امل يلتفت الشعب عموما  اىل األلغام التي كانت ب- أ

الثقافة السياسية لتمييز الفقرات التي تتفق  -بحكم حداثة الواقع السيايس اجلديد-متلك األغلبية 

                                                           
 جامعة ميسان-عميد كلية العلوم السياسية  *
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براثن  منمع مبادئها وتوجهاهتا ، وكانوا مبهورين وتواقني للديمقراطية اجلديدة التي انتشلتهم 

واجه البالد مستقبال  ، احلكم الفردي املستبد ، دون ان يستشعروا ماتضمن الدستور من عقبات ت

فالدستور كان أقرب للكونفدرالية منه اىل الفدرالية وكأنه يميل اشرتاطات كردية تؤسس لدولة 

لألكراد يف  ليبكردية حمتملة تساندها الواليات املتحدة األمريكية التي اشرتطت بعض املواد كتغ

كام وصفه د. عامر حسن  حقوق كسبوها من الدستور ، وسوف نستعرضها بالتفصيل ، فالدستور

فياض كتب بعق منتقم كردي وبعاطفة جاهلة شيعية وبحضور منزوي سني .فأصبح الدستور 

 جزءا من املشكلة وليس جزءا من احلل .

جلنة كتابة الدستور مل تكن بذات التخصص الذي جيعلها ان تقف بروية عند مواده وان  -ب

خاضعة لسياسات وضعها قانون ادارة الدولة تعي السقطات املوضوعة بني طياته ، وهي كانت 

 العراقية واحلاكم العسكري األمريكي آنذاك .

من املفرتض ان اليكون هذا الدستور دائام وإنام مؤقتا، بحسب مقتضيات املصلحة  -ج

الوطنية لدورة انتخابية واحدة او دورتني انتخابيتني يف أقىص مدياته ،  ألسباب عديدة أوهلا ان 

رب كانوا مقاطعني للعملية السياسية وانتخاباهتا األوىل والبد ان يكون الدستور مؤقتا السنة الع

 يكون هلم رأي فيه يف اإلستفتاء حوله . حتى

ان يكون نظاما برملانيا  -بحسب التناقضات املوجودة بني سلطاته-مل يكن النظام السيايس -د

 وانام اقرب اىل شبه الرئايس .

اعتامد اإلستفتاء الشعبي عىل عموم الدستور واملفروض ان يكون  من اكرب األخطاء هو -ه

اإلستفتاء حول فقراته ، فقرة تلو األخرى .فاإلستفتاء الشعبي العام مرر الكثري من الفقرات التي 

خلخلت العملية السياسية برمتها وأصبحت موضع جتاذب وشد بني األطراف السياسية وخاصة 

 واألكراد . عرببني ال

جلنة كتابة الدستور حاولت حتقيق التوازن بني املؤسسات داخل السلطة التنفيذية خوفا  ان - و

 من هاجس منع تكرار ظاهرة اإلنفراد بالسلطة والتحول اىل نظام دكتاتوري .

 : التوصيات ثانيا
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الكثري من التوصيات حول املالحظات يف مواد الدستور ، ممكن لنا ان نلقي الضوء عىل  هناك

 هي كااليت :بعضها و

: ، اشارت املادة األوىل ان )العراق دولة احتادية واحدة مستقلة  ، بينام يذكر يف 1املادة  -1

)يتكون النظام االحتادي يف مجهورية العراق من عاصمة وأقاليم وحمافظات المركزية  116املادة 

 وإدارات حملية ، فالدستور هنا خيلط مابني نوعي املركزية ، بشكل ضبايب .

 

: اليمكن ان يكون الدستور ضامن لوحدة العراق ، فالدساتري تتغري بإستمرار 1املادة  -2

 عمق وأشمل وهي باقية .وهذا النص وأغلبها يطلق عليها )املؤقت( ووحدة العراق ا

  برملاين واألصح برملاين نيايب نظام احلكم نيايب -3

مية ، واألصح اهلوية العربية : يضمن الدستور احلفاظ عىل اهلوية اإلسال2املادة  -4

 اإلسالمية لغالبية الشعب العراقي .

: عىل غري ماعهدته الدساتري العراقية السابقة ن حتذف فقرة العراق كونه جزءا 3املادة  -5

من األمة العربية رغم ان أغلبية سكانه من القومية العربية وهذا منحى خطري أحدث رشخا يف 

 له تبعاته يف عالقة العراق بالدول العربية . هوية العراق العربية وكانت

األمر ذاته ينسحب عىل مكانة اللغة العربية واملفرتض ان تكون هي اللغة  :4املادة  -6

باملائة من السكان هلا وبحكم هوية الدولة العربية، 80الرسمية الوحيدة ، بحكم انتامء اكثر من 

لغة رسمية يف اجتاه يرمي اىل تكريس اإلنفصال ومن غري اإلنصاف ان تضاف هلا اللغة الكردية ك

 . سيدهوجت

: فقرة هـ، من الرضوري ان يلغى مصطلح املكونات ملا يمثل من انقسام طائفي 9املادة  -7

 اثني وقومي ، ومن املمكن استبداله بمصطلح أطياف .

مات العراق الفقرة هـ: تنص هذه املادة عىل )ان حترتم احلكومة العراقية التزا 9املادة  -8

الدولية اخلاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج وإستخدام األسلحة النووية والكيميائية والبيلوجية 

ويمنع مايتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنلوجيا وانظمة 
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رب العاملية الثانية لإلتصال(، وهذه الفقرة تعيد لألذهان اشرتاطات احللفاء للدول املنهزمة يف احل

، ومنع العراق من الصناعات احلربية الدفاعية يف وسط اقليمي مشحون جيسد اإلشرتاطات 

 األمريكية  يف جتريد العراق من وسائل دفاعه عن نفسه خاصة امام )ارسائيل(.

رابعا : نصت هذه الفقرة عىل  ان )جيوزتعدد اجلنسية للعراقي، وعىل من يتوىل  18الفقرة  -9

نصبا سياديا أو أمنيا رفيعا ، التخيل عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون( واملفروض م

 ان يكون التعميم أشمل ، )لكل من يتوىل منصب ، لدرجة خاصة فامفوق( .

خامسا: تنص عىل ان )املتهم بريء حتى تثبت ادانته ، واألفضل اضافة فقرة 19املادة -10

برائته من التهم املنسوبة اليه والذي يترضر ماديا أو معنويا من جراء  )تعويض املتهم الذي تثبت

 توقيفه وإهتامه .

، الفقرة ثاين عرش: حيظر احلجز، هذه الفقرة مبتورة حتتاج اىل اضافة مجلة )اإل 19املادة -11

 وفقا لقرار قضائي من جهة قضائية خمتصة (.

تور القانون األسمى واألعىل يف العراق اوال :  تنص عىل ان )يعد هذا الدس 13املادة -12

 ويكون ملزما يف انحائه كافة وبدون استثناء ( .

: الجيوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطال كل نص يرد يف دساتري اإلقليم  ثانيا

 أو اي نص قانوين آخر يتعارض معه .

اليم واملحافظات غري املنتظمة ) حيق لألق 115الدستور ناقض نفسه عندما عاد يف املادة  لكن

يف إقليم يف تغليب قانوهنا يف الصالحيات املشرتكة بينها وبني احلكومة االحتادية (، كام ناقض نفسه 

يف االقليم  يثانيا التي تنص )منحت سلطة اإلقليم حق تعديل تطبيق القانون اإلحتاد121يف املادة 

حتادي وقانون االقليم بخصوص مسألة التدخل يف حالة وجود تناقض او تعارض بني القانون اال

يف االختصاصات احلرصية للسلطات اإلحتادية (، لذلك يتوجب تعديل املادتني اللتان متسان 

 صميم السيادة العراقية وحيفظ للدستور هيبته وسموه .

ثالثا: )تشجع الدولة البحث العلمي لألغراض السلمية بام خيدم االنسانية ( 34املادة -13

 اف هلا االغراض العسكرية ،تض
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:تكفل الدولة بام الخيل بالنظام العامة واآلداب(هذه الفقرة عائمة وقد تؤول  38املادة -14

 لصالح احلكومات يف حتقيق غاياهتا .

: الدستور منح لكل دين او مذهب احلرية يف اإللتزام بأحواهلم الشخصية 41املادة  -15

قد او اإلختيار عىل ان ينظم ذلك بقانون، واعتقد ان حسب ديانتهم أو مذهبهم وحسب املعت

وهي كثرية جدا -ماتصدى له الدستور العراقي عىل خالف الدساتري السابقة بتسجيل املذاهب 

 يف السجالت الرسمية تعد مثلبة تسجل عىل الدستور وهي تثبت الطائفية .-ديانعىل اختالف اال

ضمري والعقيدة، مادة خطرية تؤثر عىل اإلجتاه التي تنص عىل حرية الفكر وال 42املادة -16

 العقائدي للعراق اإلسالمي مستقبال .

: رضورة ان تكون االوقاف الدينية يف العراق موحدة اسوة بأغلب الدول 43: املادة 17

اإلسالمية إلسباب عديدة منها جتسيدا للوحدة الدينية والوطنية ، وثانيا ان تعدد االوقاف الدينية 

 فات ونزاعات حول االصول والعائدية واملوارد وغريها .خيلق خال

 أوال :  جيب ان يكون سقف زمني حمدد لعدد أعضاء جملس النواب .49املادة -18

رابعا: كوتا النساء ربع عدد اعضاء جملس النواب ، وهذا النسبة كبرية جدا وهي غري  -18

دمة ديمقراطيا ، واليتناسب مع اجتاه موجودة حتى يف الدساتري والنظم السياسية يف الدول املتق

ان  أينااملرأة العراقية غري امليالة اىل اإلنخراط يف الشؤون السياسية بحسب تكوينها االجتامعي .وبر

 %10ال تتجاوز نسبة متثيل النساء اكثر من 

مل يعالج الدستور العراقي وال النظام الداخيل ملجلس النواب موضوعة التصويت كونه  -19

التي بينت عىل ان يكون التصويت رسيا مبارشا عند انتخاب  55أو رسيا بإستثناء الفقرة  علنيا

 رئيس املجلس ونائبيه يف اجللسة األوىل ، بخالف الدساتري الربملانية التي يكون التصويت علنيا .

ام اكدت املحكمة االحتادية ان جملس النواب عند ترشيعه للموازنة االحتادية العامة مقيد ب-20

ورد يف مرشوع املوازنة املصادق عليه من جملس الوزراء والجيوز اضافة او اجراء تعديالت عليها 

 يفالن ذلك يعد جتاوزا عىل اختصاصات جملس الوزراء ، وحتى التعديالت جيب ان تكون  مقيدة 

راء ألخذ االطار الذي رسمه جملس الوزراء للموازنة العامة ، فاقراح التعديل يرسل اىل جملس الوز

املوافقة عليه وان مل حتصل املوافقة فإن املجلس اليمكن له اجراء تلك التعديالت خاصة يف االمور 
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بشكل  انونالتي يرتتب عليها تبعات مالية ، كذلك اليمكن ان يكون التعديل عىل مرشوع الق

وع جوهري ، والذي حيصل ان هناك خروقات وجتاوز يف الصالحيات من قبل املجلس يف مرش

 .2020قانون املوازنة وهذا ماحدث يف موازنة عام 

مل يعالج الدستور موضوعة مهمة وهي خلو منصب رئيس جملس النواب اوكيفية  -21

انتخاب بديل له او ملنصب احد نائبيه يف حالة خلو احدهذه املناصب ألي سبب كان اال ان النظام 

الج حالة عدم توصل املجلس إلنتخاب رئيس لكنها مل تع 12الداخيل تدارك هذه احلاالت باملادة 

 جديد يف اول جلسة يعقدها املجلس بعد شغور املنصب .

أوال : تنص املادة عىل ان )لرئيس اجلمهورية أو لرئيس جملس الوزراء أو لرئيس  58املادة  -22

جملس النواب او خلمسني عضوا من أعضاء املجلس دعوة جملس النواب اىل جلسة إستثنائية 

 ون اإلجتامع مقترصا عىل املوضوعات التي أوجبت الدعوة اليه( .ليك

ثانيا : )يتم متديد الفصل الترشيعي لدورة انعقاد جملس النواب بام اليزيد عن ثالثني 58 املادة

يوما ، إلنجاز املهامت التي تستدعي ذلك بناء عىل طلب من رئيس اجلمهورية او رئيس جملس 

 ب او مخسني عضوا من اعضاء جملس النواب(.الوزراء او رئيس جملس النوا

منح رئيس اجلمهورية هذين احلقني )حق دعوة جملس النواب اىل عقد جلسة استثنائية  هنا

فضال عن حقه يف متديد الفصل الترشيعي، بصورة مستقلة ومنفردة ومل يعرتف املرشع بأن يكون 

 .بطلب من رئيس الوزراء كام هو مفرتض يف النظام الربملاين 

أوال : ) ان مرشوعات القوانني تقدم من رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء (، 60املادة  -23

واملفرتض ان تكون أوال اقرتاح من رئيس الوزراء اىل رئيس اجلمهورية ألن هذا النص جيعل رئيس 

اجلمهورية يامرس اختصاص ترشيعي وهذا ازدواج يف الصالحيات بني رئيس اجلمهورية ورئيس 

اء وارباك العالقة بينهام من جهة وارباك العالقة بني الوزارة والربملان من جهة اخرى .ان الوزر

هذه املادة اعطت لرئيس اجلمهورية بصورة منفردة او مشرتكة مع جملس الوزراء حق التقدم 

بمرشوعاتالقوانني اىل جملس النواب ورغم انرئيس اجلمهورية يستطيع التقدم بمرشوعات 

النواب رغم ان رئيس اجلمهورية يستطيع تقديم مرشوعات القوانني بصورة  لسجم القوانني اىل

 ثانيا احلق هلوالء . 60(اعضاء من كتلته يف الربملاناذ اعطت املادة 10غري مبارشة عن طريق )
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للنظام الربملاين فان املادة املذكورة جيب ان تكون بالصيغة التالية )تقدم مرشوعات  وطبقا

 بل رئيس اجلمهورية بإقرتاح من جملس الوزراء ( .القوانني من ق

السيايس العراقي يذكر ان رئيس اجلمهورية كانت له صالحيات منفردة اذ قام مع  والواقع

 رئيس الوزراء بتقديم قانون املصاحلة الوطنية اىل جملس النواب باالستناد اىل هذه املادة .

يف النظم الربملانية قهو حيرض مؤمترات رئيس اجلمهورية يتجاوزصالحيات رئيس الدولة  ان

 القمة العربية ويتفاوض ويامرس صالحيات رئيس الدولة يف النظام شبه الرئايس 

أوال : تنص عىل ان )لرئيس اجلمهورية تقديم طلب اىل جملس النواب بسحب  61املادة -24

 الثقة من رئيس جملس الوزراء (

 يف مقابل حق الوزارة يف حل الربملان .سحب الثقة هو من اختصاص رئيس الوزراء  ان

ثامنا ب: )لرئيس اجلمهورية الطلب اىل جملس النواب سحب الثقة من رئيس 61املادة  -25

جملس الوزراء (، ومل تفرس هذه املادة ما اذا كان الطلب وفق سبب او بدون سبب ن كام اهنا مل تشري 

جملس النواب وهذه الصالحية خطرية وهلا اكثر  اىل األغلبية الواجبة ملناقشة هذا الطلب وقبوله يف

من تفسري .خطرية إلهنا حتول رئيس اجلمهورية من حامي للدستور وساهر عىل ضامن تطبيقه اىل 

طرف سيايس يامرس صالحيات سياسية اكثر من كونه ترشيفي وهي تؤدي اىل اشكاليات عديدة 

كزه بسبب صعوبة التوفيق بني رئيس يمكن ان تؤدي اىل احراج رئيس جملس الوزراء واضعاف مر

وجملس النواب ، ويمكن ان يعرض رئيس جملس الوزراء لإلقالة خطوصا يف حالة  وريةاجلمه

الواقع السيايس العراقي ، الذ كشف لنا ان رئيس اجلمهورية منحاز اىل كتلته او قوميته ، فرئيس 

ء من احلكومة وتوفر هلا األغلبية اجلمهورية يرأس الكتلة الكردية والتحالف الكردستاين وهي جز

موقف رئيس جملس الوزراء ضعيفا امام تطلعات هذه الكتلة خاصة يف موضوع كركوك  علمما جي

وموقف الرئيس االسبق جالل طلباين منها اذ اعلن انحيازه التام للمطلب الكردي بكردية كركوك 

. 

جلس إلقرتاحه جيعله غري ان هذه الصالحية حترج رئيس اجلمهورية ايضا الن رفض امل كام

قادر عىل التعاون مع جملس النواب الذي رفض اقرتاحه مما يضطره اىل االستقالة ، كام ان هذا 

الطلب حيرج جملس النواب وعمله ويؤدي اىل انشقاق بني رئيس جملس الوزراء ورئيس اجلمهورية 
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م ان رئيس الوزراء هو مرشح إلنه هو الذي أختار كال منهام ملنصبه .كام ان رئيس اجلمهورية يعل

 الكتلة األكرب يف الربملان مما يعرضه اىل الرفض واإلحراج .

الصالحية التتفق مع النظم الربملانية اذ ان سحب الثقة من رئيس الوزراء هو حق اصيل  هذه

للربملان وهو اهم اختصاص للنظام الربملاين والذي حيقق التوازن بني الربملان والوزارة خصوصا 

سحب الثقة من رئيس الوزراء يعني سحب الثقة من الوزارة بكاملها واستقالتها حسب املادة  ان

 ثامنا .61

اىل هذه املادة نجد ان جلنة كتابة الدستور ارادت حفظ التوازن بني رئيس اجلمهورية  وبنظرة

ضني ، وهو خطأ ورئيس الوزراء إلهنا تعلم اهنام من مكونني خمتلفني مما جيعلهام متنافسني ال متعار

 كبري إلن املفرتض ان تنظر اللجنة اىل مصلحة الشعب العراقي حرصا .

الصالحية حمدودة اذ ان جملس النواب يمكن له ان يسحب الثقة من احلكومة تلقائيا يف  هذه

حال فقدت اغلبيتها الربملانية دون احلاجة اىل طلب من رئيس اجلمهورية ، كام ان طلب رئيس 

 حيىض باملوافقة اذا كانت احلكومة متمتعة بثقة جملس النواب .اجلمهورية مل 

ثالثا، هذا 61فيام خيص انتخاب رئيس اجلمهورية من قبل الربملان وفقا للامدة  -  26  

اإلنتخاب يضعف من مركزهوجيعله خاضعا له ، ومن املفرتض ان يكون انتخاب رئيس 

طلب جو ديمقراطي يبتعد عن التخندق الطائفي اجلمهورية عرب استفتاء شعبي ، وهذا اإلستفتاء يت

 والقومي .

خامسا ب/ج: هذه املادة جتعل اختصاص جملس النواب باملوافقة عىل تعيني 61املادة  -27

السفراء واصحاب الدرجات اخلاصة ورئيس  اركان اجليش ومعاونيه من منصب قائد فرقة فام 

 وزراء وهذه الفقرة تدفع بإجتاهني فوق ورئيس جهاز اخلرباء بناء عىل اقرتاح جملس ال

ان تعيينهم من قبل جملس النواب جيعلهم حمصنني من قبل تلك الكتل التي عينتهم  -أ

 فتدافع عنهم وعن سلبياهتم وتفتح ابواب مرشعة للفساد كام هو شائع يف بيع املناصب .

نى السياسة ان هذه الفقرة تعني تدخال يف عمل جملس الوزراء والذي يفرتض ان يتب -ب

العامة للدولة عن طريق سلطته التنفيذية وان اختياره لتلك الشخصيات تعني مسؤلية جملس 

 الوزراء عن ادائهم .
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ثامنا انه حيق ملجلس النواب اقالة اي وزير او اقالة رئيس الوزراء ،  61تذهب املادة -28

احد وزراءه ، وال ادري  باملقابل يمكن ملجلس النواب رفض توصية رئيس جملس الوزراء بإقالة

كيف تبنى املرشع هذه املادة ، فكيف يعمل رئيس الوزراء مع وزير غري مقنع به، وكيف ينظر الوزير 

الذي يمتنع جملس النواب عن توصية رئيس الوزراء بأقالته اىل رئيس وزراءه ، ان جملس النواب 

 ال يريده .يف هذه املادة جيرب رئيس الوزراء عىل ما يريد ويرغمه عىل ما

أوال : تنص هذه املادة عىل ان ) حيل جملس النواب باألغلبية املطلقة لعدد 64املادة -29

أعضاءه بناء عىل طلب من ثلث أعضائه او طلب من رئيس جملس الوزراء وبموافقة رئيس 

اجلمهورية  والجيوز حل املجلس يف اثناء استجواب رئيس الوزراء ( كيف يمكن ان نفرتض حل 

تاركا امتيازات اعضائه ومكتسباهتم ، والدستور العراقي يف هذه املادة هبذه  هالنواب لنفسجملس 

الصالحية الغريبة غرد وحده دون دساتري النظم الربملانية وال حتى النظم الرئاسية وشبه الرئاسية 

التي جتعل حل جملس النواب من اختصاص السلطة التنفيذية بموافقة رئيس اجلمهورية وهذه 

خلاصية جتعل السلطة التنفيذية بمنأى عن سيطرة السلطة الترشيعية والتحكم هبا كام هو احلال يف ا

 العراق ثم توفر بذلك اجلهد واملال والوقت .

ان عىل  جملس النواب إلعالن احلرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثني بناء عىل طلب مشرتك  كام

ية ورئيس جملس الوزراء وهذا يعكس صالحية بناء عىل طلب مشرتك مقدم من رئيس اجلمهور

جديدة لرئيس اجلمهورية اذ انه من الواضح ان الطلب يقدم بصورة مشرتكة بمعنى ان موافقة 

وز واجبة وملزمة يف حني ان النظم الربملانية حتدد دور رئيس اجلمهورية اليتجا وريةرئيس اجلمه

 .االعالن الرسمي فقط عن احلرب

اعالن احلرب وحالة الطوارئ التستوجب مترير القانون ألكثر من سلطة التنويه ان  ويقتيض

 كوهنا من األمور املستعجلة ، وممكن اختزال طلب رئيس اجلمهورية .

: وهي تتعلق بمجلس اإلحتاد وقد اناط الدستور انشاء جملس اإلحتاد الذي 65املادة  -30

قليم وينظم تكوينه ورشوط العضوية فيه يضم ممثلني عن األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إ

 واختصاصاته وكل مايتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء جملس النواب.
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هنا كيف تصور املرشع ان يسند تنظيم جملس اإلحتاد اىل جملس النواب السيام وان  والسؤال

منه ، ثم ان تنظيم جزءا حيويا ومهام من الربملان اإلحتادي سيكون تابعا وخاضعا للجزء اآلخر 

جملس اإلحتاد حيتاج اىل اختصاص يف القانون من القضاة والفقهاء من خارج الربملان فبنوده 

 ان ختضع للمرشع العادي . مكنالي

 سادسا: )قبول السفراء( واألصح استالم اعتامد السفراء األجانب .73املادة -31

هورية بمهمة القيادة العليا للقوات تاسعا: تنص املادة عىل قيام رئيس اجلم 73املادة  -32

املسلحة لألغراض اإلحتفالية والترشيفية ، واملفرتض ان يقوم رئيس جملس الوزراء هبذا الدور 

 إلنه القائد الفعيل للقوات املسلحة .

أوال : تنص املادة عىل قيام رئيس اجلمهورية مقام رئيس جملس الوزراء عند 81املادة  -33

يوم وهي صالحية 15كان وتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خالل  خلو املنصب ألي سبب

غريبة يف العراق ، اذ ان لرئيس الوزراء نائب أو أكثر ويمكنهم تويل املنصب بصورة مؤقتة حتى 

 وزراء جديد من قبل الكتلة األكرب يف جملس النواب . جملستسمية رئيس 

يتم فيها اختيار اعضاء من جملس القضاء  عن الكيفية التي 89اليفصح الدستور يف املادة -34

 األعىل وكم عدد اعضائها و مدة شغلهم ملناصبهم .

ثانيا: ان وجود فقهاء يف املحكمة اإلحتادية العليا وهم ليست هلم دراية بالقضاء 92املادة -35

 يشكل عبئا عىل املحكمة واختيارهم يسهم يف ادخال املحاصصة الطائفية اىل العمل القضائي .

 أوال: تضاف محلة ) والبت فيها خالل ثالثون يوما من تاريخ صدورها (.93املادة -36

من الدستور تؤكد ان قرارات املحكمة االحتادية العليا ملزمة للسلطات كافة  94املادة  -37

وكان من االفضل االكتفاء بقرار املحكمة بإدانة رئيس اجلمهورية وترتيب االثر القانوين عىل ذلك 

 ءر وان طلب مسائلة رئيس اجلمهورية بناء عىل طلب مسبب باألغلبية املطلقة لعدد اعضاالقرا

جملس النواب ابتداء وقبل احالة املوضوع اىل املحكمة االحتادية يعد اساسا كافيا لنفاذ قرار 

املحكمة بعد صدوره مبارشة ، والسؤال ماذا لو ان املجلس مل يتوصل اىل قرار االعفاء لرئيس 

 ورية من منصبه بعد صدور قرار املحكمة االحتادية باإلدانة اجلمه
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الدستور مل يبني احلالة القانونية لرئيس اجلمهورية بالنسبة للوضع املتصل بمامرسة مهامه  -38

بعد احالته اىل املحكمة االحتادية  وحلني صدور قرار االعفاء من منصبه من قبل جملس النواب  

الجراءات املطلوبة لذلك فهل يستمر يف منصبه ام يوقف عن وهذه الفرتة قد تطول حسب ا

  رستهامما

ماذا لو قدم رئيس اجلمهورية استقالة من منصبه خالل السري يف اجراءات اإلهتام من  -39

قبل املجلس او املحكمة االحتادية وقبل صدور القرار باإلدانة من عدمه وهل هذا يوقف مسائلة 

من الدستور يف بندها السادس  93السري فيها فقط ، وتنص املادة  الرئيس ام انه يوقف اجراءات

تبني صالحية املحكمة االحتادية العليا بالفصل يف االهتامات املوجهة اىل االشخاص الذين  يالت

يشغلون املناصب املذكورة اذ بينت املحكمة ان هذه املادة التفعل اال بقانون صادر عن السلطة 

 آليات تطبيقه استنادا اىل ما ورد يف املادة املذكورة .الترشيعة حيدد ابعاد و

: حدد الدستور اختصاصات السلطة املركزية من خالل اتباع طريقة التحديد 115املادة -40

احلرصي وترك ماسواها لألقاليم ، ومنطق األمور يقتيض ان تكون هذه اإلختصاصات حرصية 

وان تكون األولوية هلا يف التطبيق ثانيا، لكننا لو للسلطة املركزية من دون منازع والرشيك أوال ، 

النظر يف نصوص الدستور لوجدنا اختصاصات تقرب اىل الومهية إلهنا تفتقد للعنرصين  اامعن

املذكورين اذ ان هذه اإلختصاصات ليست حرصية عىل السلطة املركزية ويمكن لألقاليم 

ناحية اخرى ان هذه االولوية يف التطبيق عند واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم ممارستها ، ومن 

من الدستور كام 115لالقاليم واملحافظات غري املنتظمة بإقليم وفقا لنص املادة  نالتعارض تكو

ذكرنا ،  وقد اشار الدستور اىل مجلة من اإلختصاصات املشرتكة مابني احلكومة املركزية واإلقليم 

كون من اختصاص اإلقليم واملحافظة طاملا ان الدستور والتي تعني من الناحية الفعلية اهنا ست

اعطى األولوية لقانون اإلقليم واملحافظة وليس امام السلطة اإلحتادية اال التسليم لقانون األقاليم 

واملحافظة يف حالة ارصارمها عىل القوانني التي يرشعاهنا ثم قىض الدستور عى كل متاثل بينه وبني 

رغم ان  اسيةالية ، فالدستور منح املحافظات كل رشوط الالمركزية السيغريه من الدساتري الفدر

 ثانيا تؤكد عىل اعتامد الالمركزية اإلدارية ز122املادة 

تنص عىل ان النفط والغاز ملك الشعب العراقي يف كل األقاليم واملحافظات 111املادة -41

العراقي كله ويدار من قبل  ، واألفضل ان تصاغ هذه العبارة بنص)النفط والغاز ملك الشعب
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احلكومة اإلحتادية وتوزع وارداته حسب النسب السكانية ومراعاة املحافظات املنتجة للنفط 

 والغاز(

تنص عىل )ان حيق لكل حمافظة او اكثر تكوين اقليم(واألصح ان تعدل هذه  119املادة  -42

يزيد اإلقليم عن ثالث حمافظات( املادة كااليت )حيق لكل حمافظة او اكثر تكوين اقليم عىل ان ال

 وهبذا التعديل يمكن احتواء مشكلة التنازع حول مدينة كركوك .

)اجاز الدستور تأسيس مكاتب لألقاليم واملحافظات يف السفارات والبعثات  120املادة  -43

الدبلوماسية عىل الرغم من ان السياسة اخلارجية هي من اختصاصات احلكومة اإلحتادية حسب 

 ، واملفروض الغاء هذه املادة . 110ادة امل

والتي تنص عىل انه ) الجيوز تعديل اي مادة دستورية من شأهنا  126تعديل  املادة  -44

االنتقاص من صالحيات االقاليم اال بموافقة السلطة الترشيعية (بنص )جيوز تعديل الدستور بناء 

لس الوزراء عىل ان حيىض الطلب عىل طلب من ثلثي اعضاء جملس النواب او طلب من رئيس جم

اجلمهورية او طلب من اغلبية الناخبني يف ثالث حمافظات او اكثر (و)جيوزتعديل  رئيسبموافقة 

 الدستور باإلستفتاء الشعبي(.

:تلغى )كلمة املتنازع عليها(إلهنا توحي بنزاع بني دولتني ال بأراض ضمن  140-املادة -45

 الدولة الواحدة .

 ق شأهنا شأن العديد من املواد .: مل تطب142املادة  -46

 اإلنتخابية  التوصيات

مع -انه من الرضوري ان يتضمن الدستور آليات انتخابية ، اذ يمثل قانون االنتخابات  نرى

حجر الزاوية يف حتقيق اإلستقرار السيايس  ، ونحن نعلم ان األخطاء التي -وجود دستور منصف

انون االنتخابات كانت سببا يف خلخلة العملية السياسية اهتزازها وقع فيها املرشعون يف تأسيس ق

اىل املحاصصة املقيتة مثل انتهاج طريقة القائمة املغلقة ، ولإلستدالل ببعض املقرتحات  جنوحهاو

 التي نجد اهنا اقرب للصواب يف حتقيق نظام انتخايب رصني عرب جمموعة النقاط األتية :  

تمثيل النسبي ونظام الفائز االول وكانت خمرجاهتام سلبية عىل بعد ان جربنا نظام ال .1

العملية السياسية ومل حيققا االستقرار السيايس يف البالد، فرضورة اعتامد النظام االنتخايب املختلط 
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 ملجتمعالذي جيمع بني اجيابيات نظام التمثيل النسبي ونظام االغلبية، كونه مالءم مع طبيعة ا

  حتقيق االستقرار السيايس.العراقي ويساهم يف

اعتامد القائمة احلرة املفتوحة التي تتيح للناخب حرية االختيار والتقديم والتأخري بني  .2

املرشحني، وعدم التقيد بقائمة انتخابية واحدة، بل يمكنه االختيار من بني القوائم االنتخابية 

 املختلفة التي تشرتك يف العملية االنتخابية.

ريقة )الباقي االكرب( كآلية لتوزيع املقاعد الشاغرة، وتعطي هذه الطريقة املقاعد اعتامد ط .3

الباقية للقائمة التي مل تصل اىل القاسم االنتخايب لكنها حصلت عىل اكرب باقي، اي اهنا متثل اعىل 

 اخلارسين، ثم التي تليها حسب التدرج التنازيل.

لسياسية وان تكون مستقلة يف عملها ومهنية ابعاد مفوضية االنتخابات عىل اخلالفات ا .4

يف ادارة االنتخابات وان يتم اختيار جملس املفوضني من داخل كوادر املفوضية كوهنم عىل دراية 

 واطالع باالمور الفنية واللوجستية.

الغاء انتخابات اخلارج واملهجرين والنازحني واحلركة السكانية وغريها من  .5

بابًا للتزوير والتالعب باصوات الناخبني، واالبقاء عىل التصويت العام التصويتات، كوهنا كانت 

 والتصويت اخلاص للقوات االمنية. 

اجراء تعداد سكاين دقيق يشمل حمافظات العراق كافة، لتسهيل مهمة القائمني عىل  .6

 تخابية.االنتخابات عند تقسيم الدوائر االنتخابية، وحتديد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة ان

بالرغم من اصدار قانون االحزاب السياسية وتشكيل دائرة االحزاب يف املفوضية، لذا  .7

اصبح لزاما عليها ان تكون حازمة وجادة يف تنفيذ مواد القانون خصوصا يف قضية مصادر التمويل 

ت والتنظيامت العسكرية وعدم استخدام ممتلكات الدولة لصالح أي كيان متنافس يف االنتخابا

 وغريها من الفقرات احلساسة يف القانون.

تفعيل دور االحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين ووسائل االعالم وان يكونوا  .8

حقًا رشكاء للعملية االنتخابية وحلقة وصل بني املجتمع العراقي والسلطة، وان يسامهوا يف بناء 

 الديمقراطية ونرشها يف املجتمع.
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نتخابات ان تسعى بأنشاء سجل ناخبني رصني خاص هبا وعدم االعتامد عىل مفوضية اال .9

عىل بيانات وزارة التجارة والدفاع والداخلية ويكون التحديث مستمر لطيلة ايام السنة وال تقترص 

عىل فرتة االنتخابات، حتى ال تقع يف نفس املشاكل السابقة وحرمان الكثري من الناخبني من 

 ئهم يف سجل الناخبني.لعدم ورود اسام ويتالتص

عىل املفوضية ان تطالب اجلهات الرسمية بتوفري معلومات دقيقة وواضحة ملعرفة تبعية  .10

وعائدية الوحدات االدارية )اقضية ونواحي( اىل املحافظات املرتبطة هبا، وحتديد احلدود االدارية 

 نيحتتوي عىل احداثيات تب الفاصلة بني خمتلف الوحدات االدارية، فضاًل عن احلاجة اىل خرائط

بدقة مواقع املدن واالقضية والنواحي واحلدود االدارية التي تفصل بينها، وذلك ألجراء انتخابات 

 جمالس االقضية والنواحي .
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(7) 

 الزمة التعديالت الدستورية ابرز االستنتاجات والتوصيات

 *.د. يارس عطيوي عبود الزبيديأ

نتاجات والتوصيات املتعلقة بمرشوع )ازمة التعديالت الدستورية (  اليكم  ابرز االست نرسل

 والتي نعتقد اهنا جديرة بالدراسة واالهتامم ...مع التقدير .

 -: االستنتاجات

تأسست املحاصصة السياسية يف العراق منذ تأسيس جملس احلكم بالعراق  من خالل  -1

 ائفية وبام يتناسب مع احلجم السكاين.اسناد املناصب واملقاعد عىل اسس قومية ودينية وط

من الناحية العملية ان السلطة الترشيعية يف العراق تتكون فقط من جملس النواب رغم ان  -2

 النص الدستوري يؤكد عىل الثنائية املتمثل بمجلس االحتاد وهذا االخري معطل بسبب املحاصصة.

نظام الربملاين النيايب الذي اعتنقه دستور تعد املعارضة الربملانية ركنا اساسيا من اركان ال -3

، اال ان دور املعارضة مل يكن فعال بسبب رغبة الكتل السياسية من  2005مجهورية العراق لسنة 

 املشاركة باحلكم وعدم اللجوء اىل املعارضة .

 ان الرتكيز الشديد للسلطة دون مراعاة حق املشاركة السياسية من شأنه ان جيعل الدولة يف -4

 موقف يتسم بالتعسف عندما اليكون هناك جمال ملشاركة اهليئات املحلية يف صنع القرار.

مل يتضمن  التفويض الترشيعي  الصادر من جملس  2005ان دستور مجهورية العراق لسنة  -5

النواب اىل السلطة التنفيذية االحتادية ومن ثم ال يمكن  القول ان هناك جمال للتفويض يف ظل 

 ص الدستوي الرصيح .غياب الن

                                                           
 كربالء جامعة –ية القانون كل -استاذ القانون الدستوري *
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قد تبنى النظام الربملاين النيايب اال انه خرج عن  2005بام ان دستور مجهورية العراق لسنة  -6

القواعد االساسية املميزة هلذا النظام من خالل اقراره ملسؤولية   رئيس اجلمهورية امام الربملان 

 املنصب الي سبب كان .وكذلك حلول رئيس اجلمهورية حمل رئيس جملس الوزراء عند خلو 

ان املراجعة  للنصوص الدستورية املنظمة الختصاصات جملس النواب العراقي يعد  -7

( من الدستور قد اعطت اختصاصات واسعة ملجلس النواب 62-61رضورة الزمة ، فاملواد )

بالشكل الذي اخرج الدستور عن مبدأ احلياد لصالح املجلس يف مواجهة السلطات االحتادية 

 خرى .اال

واملتعلقة    2005هناك غموض وسلبيات اعرتت نصوص دستور مجهورية العراق لسنة  -8

بتنظيم االختصاصات املشرتكة بني احلكومة االحتادية واالقاليم وهذا بال شك ادى اىل حدوث 

 اشكاليات بني اجلهتني املذكورتني .

ىل الرضائب والترشيعات جاء خاليا من النص ع 2005ان دستور مجهورية العراق لسنة  -9

الرضيبية ضمن املواد اخلاصة بتوزيع االختصاصات املالية وهو حييل تنظيمها ام اىل الترشيعات 

 القائمة او اىل الترشيعات الالحقة التي سيرشعها جملس النواب .

 

  -: التوصيات

ات( وان قد ذكر يف ديباجته مصطلح ) املكون 2005بام ان دستور مجهورية العراق لسنة  -1

هذا املصطلح حيمل يف معناه فكرة املحاصصة  لذلك من الرضوري تعديل الديباجة يتمثل برفع 

 عبارة ) املكونات( واستبداهلا بعبارة ) الشعب العراقي( .

من الرضوري العمل عىل توفري بيئة مناسبة للعمل السيايس القائم عىل التنافس يف تويل   -2

الرغبة يف خدمة الصالح العام وعدم االنقياد للمصالح احلزبية املناصب عىل اساس الكفاءة و

 الضيقة .

يعد التفويض الترشيعي أمرًا رضوريا نصت عليه اغلب الدساتري ونعتقد من الرضوري  -3

، من شانه ان يكرس التفويض الترشيعي ٢٠٠٥اجراء تعديل يف دستور مجهورية العراق لسنة 

 إقرار فرض الرقابة عليك للتحقق من مرشوعيته .رشط ان حيدد الغرض منه ومدته مع 



 يذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| الملخص التنف 420
 

من الدستور من خالل جعل حل الربملان من اختصاص  ٦٤من الرضوري تعديل املادة  -4

السلطة التنفيذية االحتادية وليس باحلل الذايت وهو كمقابل ما يمتلكه جملس النواب من اختصاص 

 سحب الثقة. 

كون من اساتذة جامعات وقضاة وخرباء قانون من الرضوري تشكيل جمالس استشارية تت -5

يعملون بالتنسيق مع السلطات االحتادية االخرى من اجل املساعدة يف إعداد مسودات مراجعة 

 للقوانني التي حتتاج مراجعة وتعديل 

بالشكل الذي  ٢٠٠٨لسنة  ١٣تفعيل قانون االجراءات اخلاصة بتشكيل األقاليم رقم  -6

 تي تطمح ان تكون أقاليم .يلبي رغبات املناطق ال

بالشكل الذي جيعل ادارة الكامرًك من  ٢٠٠٥تعديل دستور مجهورية العراق لعام  -7

االختصاصات احلرصية للحكومة االحتادية املركزية وإخراجه من االختصاصات املشرتكة ، اذ ان 

 .من الدستور يف هذا اخلصوص ١٠٩اوال واملادة /١١٤هنالك تعارض ما بني املادة 

ان تفعيل دور احلكومة املركزية االحتادية بالرقابة يف جمال استثامر املوارد النفطية وان تلتزم  -8

 اجلهات املنتجة الشفافية بالشكل الذي يمكن احلكومة املركزية بمامرسة رقابتها يف هذا املجال .

 القوانني من الرضوري تعديل الدستور بالشكل الذي مبدا سمو القوانني االحتادية عىل -9

املحلية ذات الطابع املشرتك وإلغاء سلطة اإلقليم يف تعديل تطبيقها بحجة خروجها عن 

 االختصاص احلرصي لالحتاد 

مل يتطرق اىل الثروات الطليعية االخرى مثل  ٢٠٠٥ان دستور مجهورية العراق لسنة  -10

ضمن االختصاصات احلديد والذهب واليورانيوم وغريها من املعادن االخرى فهي مل ترد 

منه ،وعليه من  ١١٤احلرصية للحكومة االحتادية وكذلك ضمن االختصاصات املشرتكة يف املادة 

بالشكل الذي جيعل من تلك املوارد من ضمن االختصاصات احلرصية  وصالرضوري تلك النص

 للحكومة املركزية .

املرتتب عىل احلكم  نصا حيدد األثر ٢٠٠٥نقرتح تضمني دستور مجهورية العراق لسنة  -11

بعدم الدستورية الصادر من املحكمة االحتادية العليا وهذا بال شك يتفق مع مبدا الرقابة عىل 

 دستورية القوانني .
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من الرضوري ام يقوم املرشع الدستوري العراقي بتنظيم جملس االحتاد عىل غرار  -12

 النصوص التي نظمت عمل جملس النواب .

ادية العامة احلرص عىل احرتام املدد الدستورية وعدم جتاوزها عىل السلطات االحت -13

 ،فااللتزام بتنفيذ هذه املدد معيار من معايري الدولة القانونية .

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 لفصل اخلامسا

 امللخص التنفيذي
 شارك فيه:

 الدكتور صاحل مهدي كحيط ❖

 سياسية رؤيةزمة التعديالت الدستورية بأ-

 د اهلادي الربيعييناس عبإ ةالدكتور ❖

 مقرتح دستور جلنة السيد حبر العلوم-

 الدكتور صاحل مهدي كحيط ❖

 كادمييةاازمة التعديالت برؤية -

 صعب ناجي عبود والدكتور امحد غالب الشاله الدكتور ❖

 االستنتاجات والتوصيات-
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 امللخص التنفيذي

 أزمة التعديالت الدستورية برؤية سياسية

 الفصل االول

 *م.  الدكتور صالح مهدي كحيطا.تلخيص 

 املحور االول

(1) 

 يف توازن العالقة بني السلطات وأثرهطبيعة النظام السيايس العراقي 

 السيد عادل عبد املهدي

سياسية  يةأغلبن تكون حكومات أامل يف تشكيل احلكومات إن االصل املعمول به يف دول الع

ون قادرة عىل تنفيذ برناجمها من جهة، وان ة عهدها، لتكمدن تطرح منهاجها خالل أتستطيع 

ني رضورة مبدئية يصعب معها . فالدستور وقف حائراً بأخرىُتراقب وحُتاسب عىل ذلك من جهة 

وبني مفهوم الرشاكة الوطنية وما صار يعرف  ،حاكمة يةأغلبن مل تترصف كإية حكومة أنجاح 

مما جيعلها حكومات  ،شكيل احلكومةالفائزة يف ت حزاب، ومشاركة مجيع األ"التوافق"بمفهوم 

ائرة فينتقل التنافس )التدافع( من د ،منها حكومات قرارات نافذة وفاعلةمور أكثر أترصيف 

ع فيتحول التنافس والتداف ،يذية وجملس الوزراءىل دائرة السلطة التنفإاجلمهور والسلطة الترشيعية 

يف  -ري مسموح بهمدمر وغ-انًا استبداد ىل تعطيل ورصاع واحيإاملسموح به يف الدائرة االوىل 

 زماتولعل أهم ما يقود اىل هذا الوضع هو ضبابية الفلسفة الدستورية للمتال ؛الدائرة الثانية

، ومفوضية االنتخابات، ومدونة عمل جملس حزاباخلمس، ونقصد هبا قانون االنتخابات، واأل

 ال يمكن مناقشة النظام السيايس دون النواب، وتشكيل احلكومة واحلكومات املحلية وعملها، كام

السابقة سواء من حيث الترشيعات التي ما تزال  نظمةمناقشة التأثريات التي تتسببها موروثات األ

وما ُيرسم لعمل النظام نافذة والتي متثل فلسفة وتربية ختتلف جذريًا عن الفلسفة الدستورية، 

                                                           
 معهد العلمني للدراسات العليا-قسم القانون *

 رئيس الوزراء السابق 
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وتفسرياته، وحقوق امللكية  "االجتثاث"فهناك كم هائل من املشاكل تتعلق بـ ،بشكل فعال

، والسالح خارج الدولة، والسجناء والشهداء واملفصولني السياسيني "املناطق املتنازع عليها"و

لبت منهم لفرتات طويلة. وكذلك دور قوى املعارضة والتهجري واهلجرة وحقوق املواطنني التي ُس 

احلشد "و دور قوات أ النظام اجلديد، وغريمها يف "بدر"و "البيشمركة"العراقية املسلحة كـ

ض ة عندما ُفرجنبييف هذا النظام. وكذلك التواجدات األ "داعش"للتصدي لـ "الشعبي

و أ ،تواجدها وترتيبات انسحاهبا شكاالتإو قوات التحالف وأاالحتالل واملتعددة اجلنسيات، 

و بعيدة للتدخل عسكريا أة جماور دوالً  -دون تربيرمن بتربير و-ة، تدفع أجنبيجماميع معارضة 

ثار آو أالتعويضات املفروضة عىل العراق، قضايا كفضاًل عن  ،وتأسيس قواعد دائمة، كرتكيا مثالً 

عقوبات عىل دول جماورة متس  أنظمةو فرض أصاب اخلدمات والبنى التحتية، أالدمار الذي 

الخ. وما زالت الديمقراطية مبارشة باالقتصاد العراقي، وبعالقات العراق الداخلية واخلارجية، 

العراقية يف خضم كل ذلك هشة وفتية، وما زالت العالقة بني السلطات والفصل بينها مرتبكة 

متكررة،  أزماتوجذب، وسط  ومتأرجحة، وما زالت الفكرة االحتادية والالمركزية بني شد  

ن أفأما  ،ترشيعية والتنفيذية السلطتني الجرائية بنيإل، بحيث مل يؤسس نظامنا لعالقة ُتعَطل وُتعطِ 

ثناء يف أوقد حاولنا  ،أخرىمور أوىل بالثانية يف ن تتحكم األأو أمور، أتتحكم الثانية باألوىل كام يف 

عىل و ،السلطتني تعتمد القوانني الساريةمكتوبة بني  "مدونة"تولينا رئاسة جملس الوزراء تنظيم 

ننا فشلنا يف إقرارها، كام تشوب ارتباكات عديدة النقاشات املفصلة بني الرئاستني لك من رغمال

املحلية والسلطات املنبثقة  ة واحلكوماتاألخريو أ املكونات واحلكومة االحتادية، العالقة بني

قيام حكومات فاعلة وهناك قصور واضح يف النظام االنتخايب، خصوصًا من ناحية دوره يف  ،عنها

وهناك قصور  ،ات، وهذا من جوهر عمل النظامتحدين تتخطى العقبات والأوقوية تستطيع 

 ،رها يف بناء الدولة والرأي العامو دوأنفسها وعالقتها بجمهورها،  حزابواضح يف عمل األ

وعىل الرغم من وجود مقاومات متباينة ألقطاب السلطة القضائية، لكنها تعرضت لتأثريات كثرية 

القوانني النافذة من التناقضات الكثرية  كام مل تشذب ،مراكز الضغط املجتمعية واحلكوميةمن 

لذا بقي تأثري  ،ام بينها ومع الدستور املعمول بهاملوجودة فيها، واملتناقضة بعضها بشكل صارخ في

املة يف العراق مما العوامل اخلارجية االقتصادية او السياسية كبريًا عىل عمل خمتلف السلطات الع

مع اعالم داخيل وخارجي تغلب عليه  ،ةمر واقع، داخلية وخارجيأشكل مرجعيات 

 ،بطة، تنزع ثقة املواطنني بنظامهمالالموضوعية، فسامهت هذه العوامل يف رسم صور سوداوية حم
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رغم عىل اللكنه  ،السيايس العراقي يف الوقت ذاته ال تنكر الثغرات الكثرية التي يعاين منها النظام

حلصار، واخلروج من الفصل السابع والعقوبات واهناء االحتالل إكل ذلك استطاع املقاومة ومن 

ة، جنبيعنها طوياًل، وحتقيق انسحاب القوات األ وعودة العراق للعب ادوار خارجية بقي غائباً 

ة التي وقفنا هليائفية واحلرب األية التي حاولت تأجيج الفتن الطرهابودحر املجاميع املسلحة واإل

سلسلة انتخابات وتداول  إجراءالكثري من احلقوق، و إعادةو أ قرارإكام استطاع  ،مراراً عىل حافاهتا

سلمي للسلطة، ومحاية وحدة البالد وحرياهتا اخلاصة والعامة، وحتسني العالقة بني املكونات 

ة، الخ. ومشاركتهم يف العملية السياسية واحلكم، ناهيك عن حتسن ملموس يف مستويات املعيش

 نجازات يصعب معاجلة السلبيات.تسجيل اإلنه دون إفكام قلنا يف البداية، ف

(2) 

 واملالية اختالالت يف الدستور وتعديالت رضورية يف اجلوانب االقتصادية

 *الدكتور عدنان اجلنايب

 يف إطار العملية السياسية السائدة يف العراق، وضمن اإلمكانيات املتاحة، ال يمكن التفكري

تعديالت دستورية حسب السياقات املسموح  إجراءهو واملتاح  ،بكتابة دستور جديد كليا للعراق

هبا يف الدستور نفسه، وهذا يتطلب أن خترج التعديالت من جملس النواب العراقي، ومن ثم 

 االستفتاء عليها شعبيا.

املطبخ "طريقة مترير مسودة الدستور فيام سمي ب  الدستور: بسببواالختالفات الرئيسية يف 

 كثري من املفارقات التحريرية، وانعدام وحدة الصياغة. ، خرجت النصوص ب"السيايس

واخللل اخلطري يف الدستور هو  ،ا املجال التي تدعو إىل اخلالفاتوالتعديالت املطلوبة يف هذ

وجعل كل ما مل يرد يف  ها،وعدم وضوح "حيات احلرصية للحكومة االحتاديةالصال"ضعف 

واملحافظات، وإن العلوية  قاليمصالحيات األالصالحيات احلرصية للحكومة االحتادية هو من 

واملحافظات. املطلوب هو عكس هذا وجعل ما مل يرد يف  قاليميف الترشيعات هي لقوانني األ

واملحافظات هو من صالحيات احلكومة االحتادية، وجعل العلوية  قاليمصالحيات األ

                                                           
 نائب ووزير سابق -نائب رئيس جلنة كتابة الدستور  *
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شكيله والصالحيات املناطة به، دون وضع آلية لت "جملس االحتاد"يرد ذكر  ،لترشيعات االحتاديةل

 وهذا جيب أن يرد يف نصوص دستورية وليس بترشيع من جملس النواب. 

مجيع الثروات  إدارةتعتمد وحدة العراق وتالحم نسيجه االجتامعي ورفاهية شعبه عىل حسن 

يف  ويفضل أن تكون هذه الثروات بيد احلكومة االحتادية، سواء ،غازالطبيعية بام فيها النفط وال

 أو التسويق دارةاالستثامر أو اإل

هذه املتطلبات ما خيص االستثامر  واملالية: أهمتعديالت رضورية يف اجلوانب االقتصادية -

خلق الوضع احلايل تشتتا  ،والغاز واملوارد الطبيعية مجيعهاوالتسويق يف جماالت النفط  دارةواإل

بالترصف بشكل  قليمفسح هذا الغموض لإلكام  ،يف التعاقد واالستثامر والتسويق إدارةوسوء 

 . قليممنفرد يف االستثامر والتسويق يف النفط والغاز مما خلق رصاعات بني احلكومة االحتادية واإل

مع  ل يف توحيد كل هذه الصالحيات بيد احلكومة االحتادية بالنسبة جلميع املوارد الطبيعيةاحل

حتادية يف جمال ح يف صالحيات احلكومة االيوجد عدم وضو ،وضع أسس واضحة لتقاسم الثروة

كام ينبغي وضع  ،ن الوضوح الدستوري يف هذا املجاليتطلب األمر املزيد م ،الرضائب والكامرك

 ،بيد احلكومة االحتادية خاصة خارجيا التغرّي املناخي والرصاعات معينة املوارد املائية يف ظروف

ناك ثغرة واضحة يف عدم النص عىل تأسيس صندوق ه ،املتفاقمة عىل املياهية قليموداخليا اإل

 سيادي لألجيال، نخصص له مصادر واضحة من عوائد النفط والغاز. 

تتطلب التعديالت الدستورية وضع نصوص واضحة لصالحيات احلكومة االحتادية يف 

 هبذا الشأن. اً متزايد اً دولي اً جماالت البيئة والتقنيات املستجدة مما يتطلب تعاون
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(3) 

 خيار النظام الفيدرايل يف العراق

 *الدكتور نديم اجلابري ستاذاأل

حقيقة نحن يف جلسة هي أشبه بكتابة املذكرات وخصوصا يف هذه الفرتة التي تتعلق بكتابة 

 ثناء مرحلة كتابة الدستور.فيها أالتي وقعنا  خطاءالدستور، لذلك أنا أريد أن أعرج عىل بعض األ

كتب دستور أفضل من هذا، فكان من األفضل أن تكون جلنة كن أن يُ أنا أقول كان من املم 

 أغلبشخصية  55كتابة الدستور جلنة معينة وليست منتخبة، فاللجنة املنتخبة املكونة من 

ها مل يكونوا من أهل االختصاص ال بالقانون الدستوري وال بالعلوم السياسية وال حتى أعضائ

وإنام الطبقة  ،ن من األفضل أن ال يكتب الدستور هبذه الطريقةبالقانون العام وهذا خلل، لذلك كا

دستورية سواء كانت هذه الفكرة تطرح كنظام برملاين ونظام فيدرايل وتأيت  اً السياسية تطرح أفكار

جلنة حمرتفة تصوغ املواد الدستورية وترتبها حسب نوع الفكرة املطروحة كاألفكار املتعلقة بالنظام 

يكون أفضل سالدستور كان أن م الفيدرايل وهكذا، لو سلكنا هذا الطريق اعتقد الربملاين والنظا

 من هذا بكثري.

كانت هناك مرحلة ثالثة املفروض يصار إليها بعد ما تنتهي اللجنة الدستورية من صياغة 

كان يفرتض أن حتال إىل خرباء يف اللغة العربية، فنصوص  ،األفكار التي تطرحها الطبقة السياسية

 2010دستور ركيكة، لذلك كان هناك كثرة يف اللجوء إىل املحكمة االحتادية وخاصة بعد عام ال

االستعجال يف كتابة  فضالً عن، خاطئةومصطلحات  اً وإهبام اً وهذا يعني أنَّ هناك غموض ،صعوداً 

عىل السفارة األمريكية  اً الدستور، والضغط األمريكي فكان الرئيس األمريكي بوش ضاغط

، كل هذه األمور كانت ضاغطة عىل اللجنة اً منجزلدستور يف هذا التوقيت العتباره اء من الالنته

واهلفوات إىل أن وصل  خطاءأن تنتهي من الدستور هبذه الطريقة التي محلت معها الكثري من األ

 م.2010إىل مرحلة االنسداد بعد عام 

 

                                                           
 جامعة بغداد-أستاذ الفكر السيايس -عضو جلنة كتابة الدستور  *
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(4) 

 واملركز قليم اإليف صياغة العالقة بني وأثرهالبناء الفيدرايل للدولة 

 *حمسن السعدون ستاذاأل

البد أن نتذكر جيدًا وضع العراق، مر العراق بالكثري من الدساتري ومنها الدستور الدائم 

والدستور املؤقت إال أن االستمرار مل يدم يف ظل تلك الدساتري، وكان نظام احلكم فيه نظامًا 

عملية السياسية يف العراق والقضاء عىل النظام ال أهداف مركزيًا، فلذلك بعد التغيري كان من أهم

الدكتاتوري هو إجياد استقرار يضمن للشعب العراقي الكثري منها، وهي مل تطبق إال وفق اخلطط 

وإنام  ئاً الدولة وقانون سلطة االئتالف هذا مل حيقق شي إدارةالدستورية وكان هناك يف البداية قانون 

وفعال  ،الدستور التي شكلت جلنة متخصصة لكتابة الدستور متت دعوة اجلمعية الوطنية لكتابة

 أشهر  كتابة الدستور وتم عرضه عىل الشعب العراقي وتم التصويت عليه.  7بعد ميض  تمت

وهو أنه كانت هناك ترشيعات مهمة حلل  ،ر بيشء مهمذكّ نحن يف ظل هذا املؤمتر جيب أن نُ 

يرشع جملس االحتاد أن يع جملس النواب العراقي يستط إىل اآلن ملاألزمة واستقرار الدستور، و

حق الفيتو، لذلك القرارات  ُيستخدمالغرفة الترشيعية الثانية بعد املرشع ألنه حلد اآلن  دالذي يع

دون أن يكون هناك رقابة عىل هذه القرارات بل متيض بالذهاب إىل هيئة الرئاسة ومن ثم إىل متيض 

أْن يكون هناك إىل ىل اجلريدة الرسمية، لذلك نحن بحاجة رئاسة اجلمهورية ومن ثم الذهاب إ

  .يات مهمة ومن ضمنها جملس االحتادترشيع

جيب أن يكون هناك قانون  ،ن نميض بهأاآلخر ومن خالل هذا املؤمتر جيب الترشيع  أيضاً و

 وهو ترشيع مهم يف ظل الدستور العراقي حتى يكون هناك استقرار سيايس، ،للمحكمة االحتادية

التي  زماتفالدستور العراقي كان عامل استقرار طيلة هذه الفرتة ولكن كانت هناك بعض هذه األ

 تم ذكرها.

 

(5) 
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 والدولة قليمثره يف صياغة العالقة بني اإلأالبناء الفيدرايل للدولة و

 *السيايس فاضل مرياين

و أرادية إتيجة ظروف ن املجتمعات ننتيجة للتجاذبات السياسية التي قد حتصل يف جمتمع م     

ن أوال  ،ي فردأثري مشاعر أن أريد أاملعاجلة اىل++،  ال  إرادةو خارجية تتجه أرادية داخلية إغري 

ني اللغة التي جرت بدأ مقدمة بحثي بطلب استحضار نسخة الدستور العراقي احلايل، للمقارنة بأ

وبني حال  ،خلصوم السياسينيو عليه فريق اأبني الواقع الذي حيتج بالدستور صياغته هبا، و

نفق كلاميت فقط ألكاديمية أن أريد أاالجيال القادمة، وال  أحوالما تكون عليه املواطن العراقي و

من السلوك الذي جرت ممارسته،  كتابة البحث دون التأشري ومالمسة اخللل الذي حيكم قسام كبرياً 

عا تب أنظمةوما يتفرع عنه من قوانني و ،ريعنق النص الدستو ا زال قسم كبري منه يامرس عرب يلِّ مو

، بصفة عامة دون قليماإلتفسري العالقة بني املركز و أيضاً من ذلك ملصالح حيكمها فهم انتقائي، و

بني يف ظالل الفيدرالية، و إقليمي أي مركز وأربيل، بل أبذاته مثل بغداد و إقليمحتديد مركز و

ربيل أاملامرسة القانونية بني بغداد و اسباب عدم تطابق يف وروحاً  الواقع الذي ينفر عن النص نصاً 

ىل إهي جتربة استجابة للخصوصية يضاف الفيدرالية  ؛عىل معاجلة موضوع البحث حياً  مثاالً 

كثر من تقييم ونظرة أالقتصادية التي تضفي عىل القرار املصالح السياسية واوثنية عنارصها اإل

 حكم.و

ن مل توازن بني التكامل الوطني إية ال تسلم من تطبيق مغلوط ي نظرأمثلها مثل  الفيدرالية

من  ي يف احلكم ليس منعدماً سالموالتدعيم ملغذياهتا التي تتشكل منها بصيغة احتاد، والتاريخ اإل

طلق أالسلطوي ملعنى احلكم خالل حقبة  فيدراليات مبكرة لكنها مل تقدم هويتها نزوال للفهم

 الفتوحات. ياً خيعليها تار

ن متر سنوات ليدون يف أقبل  اختار كرد العراق النظام الفيدرايل، واختيارهم له كان مدوناً 

نضيف قيمة  أخرىمة أي أمة مثل العرب، ومثل أوبإجياز رسيع واقعي، فنحن  ،2005دستور 

ا، عليه تصويت شعبنا مبكراً فيدرالية من قبل فكرنا السيايس وخرون، و اختيار اللألرض كام اآل

 املتنامي، مل يعد يرتيض رهن املصري بقرار فردي نساينن الوعي اإلأت ردة فعل فقط، بل بفعل مل يأ

                                                           
 سكرتري املكتب السيايس للحزب الديمقراطي الكردستاين *



 يذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| الملخص التنف 432
 

كس القاعدة ن نكون بعأال إاملائة سنة املاضية مل يكن لنا  ، فعىل امتدادنساينأيا كان مصدره اإل

، نظرت بتفاوت ضغطكمة واحلا نظمةن األأصل هو براءة الذمة، ذلك ن األإالقانونية التي تقول 

باخليانة عىل الالمنتمي لفكرها للمواطنة بحسب قياساهتا هي، وكانت قياسات جمحفة تقطع 

جية التي عزلت العراق عن حميطه واستفردت بالقرار االيديولوالعسكرية و نظمةخاصة األو

خطر ما أوصلة للفرد مالية ترتبط هبا مو ةإدارينشوء طبقات رسيعة بواب االنقالبات وأوفتحت 

ا، يعرقا ويدينة مكرسة الدعاية لذلك، تعليميا وهنا هي املخدومة ال اخلادمإن تصوره وهو يمك

لثورة ن قرارات جملس قيادة اأخذت قوة القانون ومثال ذلك أمرشعة ذلك بقوانني وقرارات 

خفاء السكان وتنشئة إصهر وجالء وإقوى املركزية عىل بموجبه عملت املنحل ال ينازعه قانون، و

نينها الوطنية مع القانون سلطة ال تتامشى قواخدمة ملرشوع بقاء مكون يف سلطة وادي حأفكر 

خصوصيتها العراقية قصد اجلامعة الوطنية الكردية فهي تؤمن بالفيدرالية مع أما نحن، وأ ،الدويل

سيا، لكن اجلامعة الوطنية الكردية آأهنا شأن خصوصيات الفيدرالية يف مهاهلا، شإالتي ال يمكن 

من الكيانات الطموحة وبسبب ذايت وموضوعي مل  ن كثرياً أتدرك  أخرىمعها مجاعات عراقية و

ال إلياته ال تسمح بذلك آن تكرس التسلط ضمن نظام ادر عقلية التسلط هذا خيارها لكن تغا

حصاء السكاين، ونظام إلللقانون، فهي سابقة يستعان بعالجها بالرتكيز عىل ملفات مهملة منها ا

 املوارد املالية والتعليم والصحة واالستقالل السيايس. إدارة

يف ضوء  نوع متوازن لرتتيب املتغرياتكل هذا هو العمل بعد ذلك بزخم و واملفهوم من

عن الواقعية، فليس  بداً أالوطنية العراقية مل نكن بعيدين باقي اجلامعات الترشيع، ومع ذلك فنحن و

مستقبل ىل حارض وإه وبعض ثوابته وقليل حسناته ئرس بمكان جتاوز املايض بكل سومن الي

 أيضاً نحن و ،ال عن جمتمعهوال عن العراق و سالمشعارايت فضفاض، فنحن لسنا غرباء ال عن اإل

احتكمنا للمتغري  ،التي طالبت بالديمقراطية للعراق السياسيةقدم اجلامعات احلزبية وأمن 

نا يف بناء العالقة مع املركز وباملقابل املركز بنا، راملصالح الداخلية لنؤدي دوالقانون والسيايس و

سمى وهو الدستور كان ويبقى مرجعنا وتفسرياته هي فالقانون األ أخرىطر أُ ي أعن  بعيداً و

ي مراجعة تتم ملسرية أن أواستنتجنا بعد كل ذلك  ،قانونية ومن اختصاص جهة قضائية مشخصة

بدأ من االستعداد الفكري للسلطة واملجتمع يف ن تأعراق احلايل موضوع البحث، عليها حكم ال

 وتقر ببواطن ، مراجعة تفرسقليمالتقيد ببنود الدستور، ومنها الدولة الفيدرالية وعالقة املركز باإل
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ن يصار لقرار موسع للربط بني منهج احلكم أالبد و ،و ينسخاىل تعديل يعدل إاخللل، فام احتاج 

بني فكرتني خمتلفتني مها الشمولية والتعددية، فاملواطن دافع وموانع تقيد تكرار السلوك املعدي 

ىل جنب إجدوى سياسية، فالدول التي نوضع  الرضائب من دم ومال، ليس عتاد مشاريع بال

عة الوطنية ن اجلامإية ما يفوق التوجهات العسكرية، وتصنيفها السيايس، توفر للخدمات االجتامع

اقية، تؤثر املضامني التي تديم وتنجح جتربة الدولة الفيدرالية معها مجاعات عرالكردية السياسية و

ع من اخلارج ال تنظر للمرشوها مستقبال، وأقاليمو أها إقليموتوازن وتكامل عالقات مركزها و

 و الربوباغندا.أالذي تغلفه الدعاية 

(6) 

 زمة التعديالت الدستوريةأ

 *يونادم كنه ستاذاأل

عىل تغري النظام الدكتاتوري اال ان هاجس الشك بالبعض استمر غم توحد التيارات واتفاقها ر

معها وانعكس يف كتابة الدستور، وكل طرف سعى ان يطمئن للمستقبل من خالل تضمني 

 الدستور ما يلبي طموحاته ويضمن مستقبله و رشاكته يف الوطن .

 ومن ابرز هذه االختالفات يف الرؤى واملواقف :

لدينية ويقابلها التوجه لبناء الدولة املدنية . وان ذلك خلق تناقضًا التوجهات لبناء الدولة ا

واضحًا يف فقرات املادة الثانية من الدستور / الباب االول )املبادئ االساسية(. ويف ذات الوقت 

( وجوب وجود خرباء الفقه االسالمي يف املحكمة 92توفقت االحزاب الدينية تضمني املادة )

يف املادة الثالثة من الدستور التي تؤكد عىل التخلص من سياسات التمييز االحتادية . وكذلك 

القومي والطائفي وتقابلها املادة التاسعة التي تطالب بمراعاة التوازن والتامثل. وهكذا يف باب 

اذ مل تلتزم احلكومة بتطبيق هذه املبادئ. هذا ال يعني الدستور  ٤٦-٣٧احلقوق واحلريات ويف مواد 

مادة منه وفشلت  ٥٠تم تعديل وترصني اكثر من  ٢٠٠٧جة اىل تعديل، ففي عام ليس بحا
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اذ قامت اللحنة بمهامها ولكن مل  ٢٠١٩املرحعيات السياسية يف مترير التعديالت وكذلك يف عان 

 تر النور هذه التعديالت.

( 50) ( وتطرقنا لتعديل2007واستنادًا اىل اعاله فأن حماوالت تعديل الدستور بدأت منذ )

مادة، وترصني البعض منها لغويا لتفادي ان تكون محالة اوجه او تنتهي بنهايات سائبة دون ان 

يضع املرشع يف احلسبان احتامالت سلبية يف حالة االنغالق السيايس يف مسائل عديدة سواءا اثناء 

ري ذلك من بداية جلسة الربملان من حيث انتخاب رئيس اجلمهورية او الكتلة االكثر عددا او غ

املواد والفقرات املرتوكة بنهايات سائبة تدخل البالد يف ازمات يضطر الربملان يف كل ازمة التوجه 

اىل املحكمة االحتادية بحثًا عن حل او طريق لسلوكه دون ارتدادات سياسية وحتميل املحكمة 

الدستوري ليس غياب  االحتادية تلك املسؤولية . ختامًا فان رس عدم موفقيتنا يف معاجلة التعديل

اخلربة او اخلرباء وانام غياب اهلوية الوطنية يف ظل الشك املستمر باألخر او ضعف الثقة عىل االقل 

اعتقادًا من هذا اجلانب بان التعديل لن يكون من صاحله وهذا الذي جرى يف اخر حماولة للتعديل 

( والتي تم تشكيل 140ادة )( حيث انتهت اللجنة من صياغة تقريرها عدا امل2020-2019عام )

جلنة من نواب كركوك من كافة مكوناهتا ليأتوا بصياغة مقنعة للجميع اال ان اللجنة مل خترج بأية 

( ولن يرى التغري 2007صياغة ووضعت مسودة التغري عىل الرف جمددًا اسوة بسابقتها لعام )

حتمي هبا مجيعًا مع محاية واحرتام الدستوري النور دون ان تكون اهلوية الوطنية هي املظلة التي ن

 كافة اهلويات الفرعية لكافة العراقيني .
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 امللخص التنفيذي 

 املحور الثاين

 التعديالت الدستورية املقرتحة يف جلان تعديل الدستور

(1) 

 مستلزمات تعديل الدستور

 *الشيخ د. مهام محودي

ية من التاريخ السيايس حلة مفصلتبت يف مركُ وثيقة مهمة و 2005العراقي لعام  ن الدستورإ

عىل و ،تب هبان تتجاهل الظروف التي كُ أموضوعية هلذه الوثيقة ال ينبغي  ي دراسةأن إللعراق، و

ن الفرقاء السياسيني ن كل ما قيل عنه فقد نجح هذا الدستور بأن يبلور رؤية مقبولة ممالرغم 

امتدت رشاك اجلميع وإرصت عىل العراق عىل طاولة حوار حول مرة يف تاريخ ألالذي جلسوا 

ىل النظام إالتوازن  إعادةن ُيراعى فيه أي تعديل دستوري قادم ينبغي أن وإلتشمل حتى املقاطعني، 

ىل إعىل نحو ُيؤمن لنظامنا االنتقال الربملاين القائم من خالل توسيع صالحيات السلطة التنفيذية 

كرب لعدم تفرد جهة والضامنة األ ،كثر متثيالً ملاين التقليدية بوصفه النظام األسس النظام الربأ

ظات يف املركز الذي يتم من خالل واملحاف قاليمباحلكم، وضبط شكل الدولة الفيدرايل ومتثيل األ

يقاع إل صالحيات دستورية جتعل منه ضابطاً نشاء بيت اخلربة املتمثل يف جملس االحتاد ومنحه إ

مهها أتي بذلت يف جلان تعديل الدستور وىل اجلهود الإا ارة هنشوجتدر اإل ،العمل مع جملس النواب

ن ترى أالتي انجزت تقريرها وكادت  142شارة للامدة إقرار الدستور إاللجنة التي تشكلت بعد 

وجود رؤية  ىلإعاقها، وهنا نؤكد احلاجة ألوال عدم التوافق السيايس الذي  هذه التعديالت النور

م لتناوله نؤكد عىل دراستها هذه النقاط وغريها مما يسع املقا ،ي تعديالتأجامعة كرضورة لتمرير 

 بناء شعبنا يف االستقرار والرفاه.أنافعا يلبي طلبات  وبتمثيل جمتمعي واسع يؤمن لنا تعديالً  ةبروي
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(2) 

 الوقفات السبع يف الدستور

 *ا. الدكتور عامر حسن الفياض

اضعيه، والذي حصل أنَّ واضعيه تومهوا بأهنم أوالً: الدستور يوضع  حلكم اجلميع بام فيهم و

غري مشمولني بل غري معنيني بطاعته، لذلك غلبت العلوية التوافقية عىل العلوية الدستورية يف كل 

 مفاصل مسار احلياة السياسية.

فريوسات ضارة يف الدستور نتلمس مضادات حيوية نافعة فيه، فمن  ثانيًا: بقدر ما نتلمس

 اب احلريات.أجود ما فيه هو ب

ثالثًا: كل الدساتري يف العامل هي خارطة طريق ملستقبل، بمعنى هي وثيقة مستقبل وليست وثيقة 

تقليب مواجع، ويتذكر رئيس اللجنة املوقر يف التعديالت الدكتور عيل الشكري كيف اتفقنا عىل 

ذية السنية واملظلومية بوأن يتم التعديل، أول ما يبدأ يف الديباجة ألهنا عبارة عن تقليب مواجع املن

العامل بل ديباجة الدساتري تكون  يف دساترياالقصائية الكردية، فال يوجد هكذا ديباجة الشيعية و

 )نحن نطمح إىل( وال ُيذكر بالتاريخ، إذن الدستور وثيقة مستقبلية.

املادة كر بعضها يف اجللسة األوىل موضوعة الديباجة، وذُ  ااملسائل املهمة التي توقفنا عنده

التي هي مفردة واحدة سببت الكثري من املشاكل هي موضوعة منح ( 4( والسيام الفقرة )76)

 أن منح الثقة مقرتن برشطني مها: بحسبانالثقة للوزارة اجلديدة 

 رشط مترير الربنامج الوزاري.  -

 راده. أرشط املوافقة عىل كل وزير  -

وحده وال ترتك األمور إىل رئيس جملس وهذه هي التي عمقت وصلبت املحاصصة، كل وزير 

 الوزراء هو وبرناجمه ووزارته يبقون حتت املسؤولية الواحدة.

 

                                                           
 جلامعةعميد كلية اآلمال ا-رئاسة اجلمهورية-عضو جلنة التعديالت الدستورية *



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 437 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

(3) 

 خارطة طريق لتعديل الدستور

 *الدكتور حسن اليارسيا. 

التعديالت الدستورية مستقبال، لذا سوف  إجراءمر أهناك خارطة نضعها لكل من هيمه 

من األسئلة لن أقوى  اً  بأن اخلارطة ستثري يف أنفسكم كثريأحتدث برسعة واختصار ألنني عىل يقني

 عىل إجابتها ألن الوقت حمدد جدًا.

 هي: ،حماور يف تعديل الدستور ةاخلارطة تتكون من أربع

 املحور األول: طريق تعديل الدستور.

 املحور الثاين: من ينهض بمسؤولية التعديل.

 الدستور. املحور الثالث: ما يمكن القيام به يف تعديل

 يمكن أن حتل إال باتفاق سيايس.الاملحور الرابع: القضايا اخلالفية التي 

املحور األول طريق تعديل الدستور: حتى ُنعّدل الدستور ينبغي أْن نسلك طريقًا إىل تعديله، 

والدستور قد رسم طريقني ال ثالث هلام، الطريق األول ما يمكن أْن أطلق عليه االستثنائي املؤقت، 

( 142والطريق الثاين ما أطلق عليه العادي الدائم، والطريق االستثنائي املؤقت ما رسمته املادة )

ه يف نوهذا طريق منتهي ال وجود له حاليا فهو بحكم امليت، خالفًا لكل ما تسمعو ،يف الدستور

ستور عندما ني وبرملانيني، ملاذا ألن الديوسائل اإلعالم من حمللني وخرباء وقضاة وحمامني وسياس

( مل تكن موجودة يف الطبعة األوىل التي طبعتها 142( مادة، واملادة )138كان عدد مواده ) ،ُسن

حتمل يف  هيو ،ة أضيفت وطبعت إلقناع املكون الُسنياألخريوإنام يف الساعات  ،األمم املتحدة

يشرتكوا يف  صياغة الدستور من جديد لكوهنم مل عادةطياهتا إعطاء ضامنة للمكون الُسني إل

ووقفوا إىل جانب هذا  أيضاً ين عىل إعطاء هذا احلق للُسنة واالكراد صياغته، والشيعة كانوا مرّص 

 ل ما ال يراه مناسبًا مع االتفاق.احلق وتم االتفاق عىل منح هذه الفرصة للمكون الُسني بأن يعدّ 
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بحسب تقديري الشخيص املحور الثاين اجلهة التي تناط هبا مسؤولية إعداد مسودة التعديل: 

ينبغي أن تكون جلنة من اخلرباء، من هم اخلرباء؟ ينبغي أن تكون خربة سياسية، وخربة قانونية، 

، وممثلون عن بعض الكتل السياسية يف جملس النواب، لكن قبل تأليف اللجنة ينبغي ةإداريوخربة 

 ،يف شبك يكون هواءً التعديل وإال سبأن يكون هناك قرار سيايس من زعامء الكتل للقناعة 

سنوات وبسبب  3وسيكون عبثًا والعاقل منزه عن العبث، مثلام عملت جلنة مراجعة الدستور ملدة 

أْن  باحلسبانق إال إذا أخذت قضية واحدة ُنسف كل عملها، واآلن هذه اللجان التي تعمل لن توفَّ 

 تستصدر قرارًا سياسيًا باملوافقة قبل امليض فيها.

ما يمكن القيام به اآلن يف تعديل الدستور: لدي مسارات يف التعديل ولدي  :املحور الثالث

أقسام يف التعديل، ما هو املسار الذي جيب أن نسلكه يف تعديل الدستور؟ لدي مسار سيايس 

 ومسار تكمييل ومسار فني.

 ن هي:اسيايس نوع التي ال يمكن أن حتل إال باتفاق املحور الرابع: القضايا اخلالفية

 جسد بثالِث نوع األول: القضايا اخلالفية التي ال يمكن أن حتل إال باتفاق سيايس عسري ويتال

 قضايا هي: 

  112قضايا النفط والغاز املادة  -

 140املناطق املتنازع عليها واملادة  -

  .أولوية القانون عند التعرض، وهذه قضية رصاع سيايس 115واملادة  -

مثل خلو منصب رئيس  ،حُتل باتفاق سيايس ليس عسريًا إنام يسريالنوع الثاين: قضايا خالفية 

 اجلمهورية ، وصالحية رئيسقاليماجلمهورية، وحتديد الكتلة األكثر عددًا، وتأسيس مكاتب لأل

 اإلعدام. أحكامللمصادقة عىل 
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 (4) 

 الدستوري يف العراق بني مثالية القانون ومتطلبات الواقع صالحاإل اً عام 16بعد 

 *لدكتور لقامن عثامن أمحداا. 

ني أبناء الشعب نع البرش، وهي تعرب عن عقد اجتامعي ما بمن املعروف أنَّ الدساتري هي من ُص 

وثيقة توافقية لتوجهات املواطنني تواكب التغيريات واملستجدات يف املجتمع،  دالواحد، وهي تع

التطورات تعديلها بام يواكب ل ولكنها تتضمن سبالً  –وإن كانت جامدة  –وعادة هذه الدساتري 

قد تشهد نزاعات معينة ويساهم الدستور من خالل  أخرىحيانًا يف دول أاملوجودة يف املجتمع، و

 التعديالت يف بناء السلم املجتمعي يف البلد.

بالنسبة لوضع دستور جديد للبالد، اليوم هناك حديث بأنه جيب أْن ُيلغى هذا الدستور 

 جهة ترى بأنَّ هذا الدستور ُبنَي عىل باطل، وبنَي  د، وهناك جهتان:ويوضع دستور جديد للبال

ال تعرتف بكامل العملية  أيضاً  عىل باطل فهو باطل، وفام ُبنَي  حتت سلطة االحتالل، ولذلك

الدستور، ومثل هكذا تغيري فإننا نحتاج إىل  إلغاءالسياسية املوجودة يف العراق، ولذلك تطالب ب

سياسية وهذا ما ال يمكن حتقيقه، اجلهة الثانية: هي سلطة تعديل الدستور القائم تغيري املرشوعية ال

نفسه، فإننا يمكن أْن نعدل كل فقرات الدستور لكن بناًء عىل  املرشوعية السياسية للنظام السيايس 

 احلايل.

ستور من خالل القضاء أّما بالنسبة للطريقة الثالثة هي من خالل التفسري الواسع للد

املسامهة الفاعلة للمحاكم الدستورية  ايروأن لمتتبعني يف القانون الدستوري لمكن يستوري، والد

يف العامل يف استخالص قواعد ومبادئ ضمنية، ومراجعة قيم ومبادئ دستورية، والتوسع يف حتديد 

هذه القواعد الدستورية، وإحياء معاين النصوص الدستورية بمعنى أْن نعود إىل أصل هذه 

 وص، وما الذي كان يقصده اآلباء املؤسسون أو السلطة التأسيسية األصلية.النص
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 (5) 

 القوانني إصالحزمة التعديالت الدستورية وأ

 *الدكتور منذر الفضل ستاذاأل

انتهت اللجنة الدستورية املنتخبة من اجلمعية الوطنية من  2005يف هناية شهر أب من عام 

والكتل  حزابعديدة من األ أطرافيف كتابته وصياغته إنجاز مسودة الدستور، وقد اشرتكت 

 ،والشخصيات السياسية والقانونية ورجال الدين ومن كل القوميات وأتباع الديانات واملذاهب

من العرب السنة الذين كانوا من املقاطعني للعملية  عضواً  15 أيضاً كام ساهم يف اللجنة الدستورية 

 2005ذار آ 16أول مجعية وطنية منتخبة مارست عملها من السياسية ولالنتخابات التي أفرزت 

 عداد دستور دائم للبالد يريسإأهم إنجازاهتا هو  وكان من ،وحتى هناية ديسمرب من العام ذاته

من خالل اعتامد مبدأ التداول السلمي  ،أسس دعائم دولة املؤسسات الدستورية وحكم القانون

وفقا ملبدأ الشكل االحتادي للدولة  نسانقوق اإلللسلطة والفصل بني السلطات واحرتام ح

والشخصيات العراقية السياسية املشاركة يف السلطة  حزابالعراقية، وعىل أثر املفاوضات بني األ

 إدارةوهبدف إرشاكهم يف  ،مع تكتالت سياسية من العرب السنة الذين قاطعوا العملية السياسية

وإضافة  ،ىل تعديل بعض الفقراتإ 2005من عام أيلول  13لتوصل يوم العراق اجلديد تم ا

ىل مسودة الدستور قبل عرضها عىل االستفتاء العام عىل العراقيني الذي تم يف إ أخرىفقرات 

املتعلقة بتعديل بعض مواد  142وكان من بني الفقرات املضافة هي نص املادة  2005أكتوبر 

حيث تضمن النص  ،يف العملية السياسية ليات دستورية كرشط لالشرتاكآلوفقا  ،الدستور الحقا

ىل املجلس خالل مدة ال إديم تقرير عىل قيام جملس النواب بتشكيل جلنة برملانية مؤقتة مهمتها تق

 ،تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديالت الرضورية التي يمكن إجراؤها عىل الدستور

خر آمن الدستور عىل طريق  122املادة  كام نصت ،وعىل أن حتل اللجنة بعد البت يف مقرتحاهتا

بدأت مرحلة إعداد كتابة الدستور  2005اعتيادي لتعديل الدستور ففي شهر مارس من عام 

 55والشخصيات والكتل السياسية بلغ عددها  حزابالعراقي بعد انتخاب جلنة من خمتلف األ

 عضو ومستشار من خارج عضوا من العرب السنة ما بني 15شرتك فيها فيام بعد اومن ثم  عضواً 
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وقد جرت  ،يةصل كانوا من املقاطعني للعملية السياسألهنم يف األ ،اجلمعية الوطنية العراقية

ىل جانب اهلدوء يف إنة كانت تشوهبا انفعاالت أحيانا اللج أعضاءنقاشات طويلة ومعقدة بني 

اللجنة مثل ختوين  أعضاءوغرابة طروحات بعض  ،املواضيع املطروحة أمهيةبسبب  أخرىأحيان 

وبني  ،للعراق ن الفيدرالية تقسيمٌ أسفر والعودة للحكم املركزي بحجة من حيمل أكثر من جواز 

 ،التمييز بني عراقيي الداخل واخلارجما يكرس عبادة الشخصية الدينية وتضمني الدستور 

لتي بنوها وتغييب حقوق املكونات الصغرية ومصادرة حقوق الكورد والتضييق عىل مؤسساهتم ا

ية املصدر الوحيد للترشيع سالمعرب سنوات طوال وناضلوا من أجلها كثريا أو اعتبار الرشيعة اإل

ذا كان ليس من املمكن احلديث عن مجيع تطورات كتابة الدستور إو ، العراق وغري ذلكيف

راق ي موقع يف العأعقليات البعض التي ال تصلح لشغل وصياغته يف هذه السطور بام يكشف عن 

ن اآل صواتمر بام يثار من رضورة تعديل الدستور وارتفاع هذه األاجلديد إال انه بقدر ما يتعلق األ

لقد كنا من  ،ىل التعديل يف الدستورإمتعددة حتتاج  اً نه يمكن القول بأن هناك نقاطإقوة، ف بكل

تعلق منها أوائل املتحفظني عىل بعض نصوص الدستور بعد االنتهاء من كتابته وبخاصة ما ي

والديمقراطية وحقوق املرأة فيه، وهذا  نسانبطريقة كتابة الدستور ويف ضعف قواعد حقوق اإل

حرصا منا عىل بناء العراق الفيدرايل والتعددي الديمقراطي الذي جيب أن  التحفظ مازال موجوداً 

، لقطع دابر وحمكومني  يقوم عىل حكم املؤسسات وسيادة القانون بحيث خيضع اجلميع له، حكاماً 

  .الفساد وتقديم مصلحة العراق عىل مصالح االشخاص

ليس من  -و واضح وكام ه - طرافلتعديل الدستور من بعض األ صواتإال إن ارتفاع األ

إنام الغاية منه العودة للحكم املركزي والرتاجع عن سس اجلديدة سالفة الذكر وأجل بناء هذه األ

ن إ ،س صميم شكل الدولة العراقية املدنية ونظام احلكم فيهاكثري من املبادئ اجلوهرية التي مت

، وهم ال لتعديالت الدستورية واضحوالشخصيات املستقلة من ا حزابموقف العديد من األ

بعض التعديالت عىل الدستور بام يعزز بناء الديمقراطية ومؤسسات  إجراءينكرون رضورة 

يف السلطة والثروات، رشيطة أن جتري هذه الدولة االحتادية القائمة عىل مشاركة اجلميع 

 .التي حددها الدستور اتجراءالتعديالت وفقا لإل

ثريت حول الدستور كثري من املشكالت وال يتسع املجال لرشحها يف هذه السطور أولقد 

لدستور يف االستفتاء العام ، وقد نال ا (دستور العراقمشكالت )حيث ذكرنا بعضها يف كتابنا 
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، كام رفض  2005العراقيني يف استفتاء جرى يف العراق عام  أصوات% من  78ن كثر مأنسبة 

العديد من الشخصيات السياسية وعدد من اخلرباء الدستوريني  تنصوصه كثريون بينام ناد

من الدستور  142والقانونيني بتعديل بعض نصوصه وقد جرى فعال تشكيل جلنة طبقا لنص املادة 

ض النصوص الواردة يف الدستور ولكن بسبب اخلالفات بني ووضعت مقرتحات لتعديل بع

  .نر حتى اآلي تغيري يف نصوص الدستوأالسياسية مل حيصل  حزاباأل

(6) 

 زمة تطبيق الدستورأ

 *الدكتور شورش حسن عمرا. 

( تقرر أن جملس النواب عند 142حيث أنَّ املادة ) أزماتت بإنَّ التعديالت الدستورية مرّ 

 6أشهر وتقدم التعديالت خالل  4ق هذا الدستور جيب أن تشكل جلنة خالل وفعىل تشكيله 

م ُشكلت جلان خمتصة 2019ا، وبعد مفاوضات ترشين عام أعامهلأشهر، ولكن هذه اللجنة مل تنفذ 

هذه  أعامللتعديل الدستور يف جملس النواب ورئاسة اجلمهورية ورئاسة جملس الوزراء، لكن 

نحن يف زمة التعديالت الدستورية، فأؤيد عنوان املؤمتر أ، لذلك أنا أيضاً ة ىل نتيجإ اللجان مل تؤدِ 

بوجود  من العربة ليست بوجود الدستور سواء كانت نصوصه جيدة أإذ إأزمة تطبيق الدستور، 

احرتامه ختالف فيه، فكل دساتري العامل فيها خلل ونواقص لكن العربة يف جودة الدستور ويف 

وجود الثغرات يف هذا الدستور، ولكن التعامل اإلنتقائي للمكونات أو نكر وتطبيقه، وكذلك ال ن

من  اً لنص الواضح تفسريلعدة، حيث نطلب  أزماتالسياسية مع هذا الدستور خلق  طرافلأل

املحكمة االحتادية، ال اجتهاد يف مورد النص فهناك نصوص واضحة ونطلب من املحكمة أن 

النصوص مثال الكتلة األكرب ا النص، مثلام حصل يف الكثري من آخر للتعامل مع هذ اً تعطي تفسري

طلبوا ثانية وثالثة ورابعة من املحكمة  طرافاأل ،حتى بعد توضيح املحكمة االحتادية ،عدداً 

ًا عىل هذا املفهوم االحتادية لإلدالء بمفهوم الكتلة األكرب، وكان رأي املحكمة االحتادية مستقرّ 

لتصبح  األخريا التي ُتشكل داخل جملس النواب، حتى تم تعديلها يف القرار حول الكتلة األكرب بأهن

 الكتلة التي ُتشكل حتى بعد انتخاب رئيس اجلمهورية.

                                                           
 جامعة السليامنية -نكلية القانو -عضو جلنة التعديالت الدستورية يف رئاسة اجلمهورية  *
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متثل يف السلطة املركزية من خالل جملس النواب فقط، وجملس االحتاد  أقاليمال يمكن تكوين 

ونحن بأشد احلاجة  ،طيله دستورياً ن جملس االحتاد تم تعأص له الدستور مادة واحدة، بمعنى خص

أو  اً ال يستطيع أْن يرفض قرار قليممن متثيل نفسه مهام كان عدد نواب اإل قليمله حتى يتمكن اإل

يمنع مترير قانون ملجلس النواب إال من خالل املجلس الثاين، لذلك فأنَّ األسس الفيدرالية جيب 

، أما إذا كنا غري مؤمنني بتجسيد هاوتعزيز الفيدراليةمؤمنني بتجسيد  كناأْن تؤخذ بنظر االعتبار إذا 

 فهذا بحٌث آخر. قاليمالفيدرالية وغري مؤمنني بحقوق األ

أن خيرج هذا املؤمتر بحلول ومقرتحات ناجحة لتساهم يف حل مشاكل البلد  لذلك ندعو أخرياً 

الدساتري السابقة قبل  قرها هذا الدستور والتي مل تكن موجودة يفأية التي ساسوتعزيز املبادئ األ

 .ةداري، مثل الديمقراطية والفيدرالية والنظام الربملاين والالمركزية اإل2003

(7) 

 2005تعديل الدستور العراقي لسنة 

 *النائب حسن كريم الكعبي

حقيقة لدي ورقة من بنات أفكارنا، ولكن ما أمحله اآلن من أوراق هي عبارة عن وثائق جملس 

(، وكان 142الدورة األوىل التي تشكلت هبا اللجان وقفًا واستنادًا للامدة ) النواب العراقي يف

ألخوة لمكان ة التعديالت الدستورية باإلجلن أعضاءهناك جهد من األخوة الزمالء رئيس و

 ،القائمني عىل هذا املؤمتر نسخ هذه األوراق وهي جزء من حقوقكم كمواطنني عراقيني أوالً 

 جهد جملس النواب العراقي وإىل أي مرحلة وصل.تعرفوا عىل باحثني وخمتصني لكي تو

جملس  أعضاءاللجنة األوىل التي كان يرأسها الشيخ الدكتور )مهام محودي( وعضوية عدد من 

النواب، كتبت تقريرها وأوفت بالتزاماهتا جتاهكم كشعب، وجتاه السلطة الترشيعية، ولكن جملس 

ه التعديالت وإقرارها يف جملس النواب لكن مل يتم األخذ التصويت عىل هذ من رغمعىل الالنواب 

 هبا وامليض هبا دستوريًا.

                                                           
 الدورة اخلامسة-نائب رئيس الكتلة الصدرية-النائب األول لرئيس جملس النواب سابقا *
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اللجنة الثانية التي تشكلت يف الدورة النيابية املاضية الرابعة، وكنا مرشفني عىل هذه اللجنة 

للنقابات واالحتادات واملؤسسات، ال يفوتني أن  اً ، وأرسلت كتبلقاءً  20عملت أكثر من  أيضاً 

ر جلنة التعديالت الدستورية التي تشكلت يف مكتب فخامة رئيس اجلمهورية الدكتور )برهم أشك

الفاضل  ستاذصالح( والتقيت بشكل شخيص مع األخوة الزمالء منهم الدكتور عيل الشكري واأل

يف اللجنة، وكنا نتمنى أن ُنعّشق هذا  عضاءالدكتور عامر حسن الفياض وبعض األخوة األ

اخلالفية  تم استعراض املواد الدستورية ،هناك تنضيج لبعض األفكار واآلراءكون املوضوع لكي ي

ثانيا، واملادة /2ن أسباب النقص يف ثامن مواد دستورية )املادةاوبي ،و غموضأالتي فيها نقص 

سابعا(، وكذلك /110واملادة  68، واملادة 94، واملادة 61، واملادة 46، واملادة 38، واملادة 24

أوال /56ثانيا، واملادة /53، واملادة 48مادة دستورية )املادة  15لغموض يف حوايل أسباب ا

أوال وثالثا  76أوال وثانيا، واملادة /72، واملادة 65أوال، واملادة /61أوال، واملادة /59واملادة 

 (.121/ثانيا وسابعا واملادة  110ثالثا واملادة /103واملادة  102واملادة 

(8) 

 2005ت عىل الدستور العراقي لسنة أهم التعديال

 *الدكتور حمسن عبد العزيز احلكيم

النظر  إعادةكتب يف ظل ظروف معقدة وملتوية وحيتاج إىل  2005إن الدستور العراقي لسنة 

فيه بام يتناسب واملرحلة الفعلية يف ظل عقد اجتامعي وسيايس جديد، يأخذ باحلسبان تطورات 

ة االنسجام االجتامعي والوحدة الوطنية ويعزز اهلوية الوطنية األحداث العراقية ويسهل عملي

نحن نحتاج وفية، وبالتايل عن أي اعتبارات عرقية، دينية، إثنية أو طائ العراقية وحق املواطنة بعيداً 

هازين اجل أعضاءج ُيمنع عىل  -/ اوال 9ىل تعديل املادة إأمام مرشوع تعديالت دستورية 

و التصويت يف أي انتخابات عامة، أو الدعاية ألحد املرشحني أو أح العسكري واألمني: الرتش

 هنائي من العمل وتعديل املادة )
ٍ
 (43القوى السياسية، إال بعد تقديم استقالة أو إعفاء

 يف:  أحراراتباع كل دين أو مذهب  :اوالً 

                                                           
 قيادي يف تيار احلكمة الوطني *
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 أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بام فيها الشعائر احلسينية. 

 وشؤوهنا ومؤسساهتا الدينية، وينظم ذلك بقانون. األوقاف  إدارةب ـ 

 تكفل الدولة حرية العبادة ومحاية أماكنها. :ثانياً 

 التعرض حلرية االعتقاد أو للتنوع املجتمعي واالجتامعي يعد تعرضا للسلم األهيل. -ثالثا

 (49تعديل املادة )

مثلون الشعب العراقي مقعد، توزع عىل عدد السكان، ي 200يتكون جملس النواب من  :اوالً 

 بأكمله، يتم انتخاهبم بطريق االقرتاع العام الرسي املبارش.

وال يمتلك  ثانيًا: يشرتط يف املرشح لعضوية جملس النواب أن يكون عراقيًا كامل األهلية،

 حني العضوية. خرىن يتم جتميد جنسيته األأجنسية دولة ثانية أو 

 اخب وكل ما يتعلق باالنتخاب ينظم بقانون. ثالثًا: تنظم بقانون رشوط املرشح والن

اجلنس  أساسرابعًا: يستهدف قانون االنتخابات عدم منح استثناءات ألي عراقي عىل 

 والقومية والقبيلة والديانة واالعتقاد واالنتامء السيايس.

الكلية  صوات% من األ5خامسًا: يستهدف قانون االنتخاب ضامن صعود من حيصل عىل 

حافظة من الكيانات السياسية، حتى يتأهل لدخول عضوية جملس النواب، وتوزع وامل قليملإل

والكيانات  حزابوالقوى التي حصلت عىل هذه النسبة واستبعاد األ حزاباملقاعد عىل األ

)ويمكن ضامن وجود نسبة للمستقلني من مقاعد  .التي حصلت عىل أقل من هذه النسبة خرىاأل

 ة جملس النواب االحتادي، ال ختضع هلذا الرشط(أو املحافظة، لعضوي قليماإل

ه عند االستقالة أو أعضائيقوم جملس النواب بسن قانون يعالج حاالت استبدال -سادسا

 اإلقالة أو الوفاة.

 سابعا: ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر.

 ( 76تعديل املادة )
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رشح الكتلة النيابية األكثر عددًا الفائزة باالنتخابات بتشكيل : يكلف رئيس اجلمهورية مأوالً 

 جملس الوزراء خالل مخسة عرش يوًما من تاريخ انتخاب رئيس اجلمهورية.

وزارته خالل مدة أقصاها ثالثون يوما  أعضاءثانيا: يتوىل رئيس جملس الوزراء املكلف تسمية 

 من تاريخ التكليف. 

مرشحا جديدا لرئاسة جملس الوزراء خالل مخسة عرش يومًا ثالثا: يكلف رئيس اجلمهورية 

عند إخفاق رئيس جملس الوزراء املكلف يف تشكيل الوزارة خالل املدة املنصوص عليها يف البند 

 من هذه املادة.  "ثالثا"

وزارته، واملنهاج الوزاري، عىل  أعضاءرابعًا: يعرض رئيس جملس الوزراء املكلف أسامء 

 يةغلبيعد حائزا ثقتها عند املوافقة عىل الوزراء منفردين واملنهاج الوزاري، باألجملس النواب، و

 املطلقة. 

خامسا: يتوىل رئيس اجلمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خالل مخسة عرش يوًما يف 

 حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

مراجعة تطابق أداء سادسًا: جيري كل عام ميالدي عىل تشكيل احلكومة االحتادية جلسة 

احلكومة مع الربنامج احلكومي الذي اعتمد عند منح الثقة، من قبل جملس االحتاد، وعند إخفاق 

احلكومة يف تطبيق الربنامج احلكومي تستوجب يف جلسة مشرتكة من قبل جمليس االحتاد والنواب 

 لسحب الثقة عنها.

افئات مؤقتة تنتهي بانتهاء تعد الوظائف السياسية وظائف مؤقتة يتقاىض أصحاهبا مك

 التكليف، وال يرتتب عليها أي امتياز دائم.
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 (9) 

 ين االزمة؟أمتى حصلت التعديالت؟ ف

 *النائب الدكتورعالء الركايب

قضية التعديالت الدستورية تتعلق بالدورة النيابية األوىل، ولكن من حق الشعب العراقي أن 

، ملاذا التعديل يكون تعديال 27مريكي وقد وصل إىل حصل يف الدستور األ اميعدل الدستور مثل

وعندما يكون لدينا  ،التعديلالشعب متى ما ارتأى  وتعديال ايف الدورة األوىل ملاذا ال نعمل ترشيع

 ظرف معني يستوجب التعديل نشكل جلنة جديدة ونميض باجتاه التعديل.

يتغري نظام احلكم يف العراق  واحدة من املطاليب التي أصبحت مطالب شعبية يف العراق أنْ 

 أعضاءمن نظام برملاين إىل نظام مجهوري شبه رئايس، اعتقد هذه فكرة مجيلة ألن الشعب ينتخب 

ينتخب رئيس  اجملس النواب وينتهي دوره، ثم جملس النواب ينتخب هيئة الرئاسة للربملان، وبعده

تهى دوره من املرحلة األوىل من اجلمهورية ونائبيه وربام رئيس الوزراء، والشعب العراقي ان

ت بسبب توافقات داخل جملس النواب، هذه ءاالنتخابات النيابية، وكل هذه املفاصل جا

التوافقات ال تعطي القوة يف العمل ال لرئيس اجلمهورية وال إىل رئيس الوزراء، لذلك نطمح يف 

حتتاج إىل مواعيد إذا طرحنا يوم من األيام أْن يتم انتخاب رئيس احلكومة بشكل مبارش، لكن هذه 

هذه الفكرة يأيت اإلخوة من التنوعات يف بلدنا ليعرتضوا عىل النظام شبه الرئايس بمعنى أن الشيعة 

 نسانوالفكر بمعنى أنَّ اإل نسانسوف تأخذ رئاسة الوزراء مدى احلياة، متى ما عملنا عىل بناء اإل

الذي يراه مناسبًا هلذا العمل اعتقد يف ذلك  ه السني أو الكردي او الرتكاميناالشيعي ينتخب أخ

 الوقت نستطيع طرح هذا التعليل. 

نَّ الربملان مشّكل من جملس احتاد وجملس نواب، إال أنَّ جملس إخريًا الدستور العراقي يقول أ

اب يف جملس النواب، االحتاد معطل من يوم إقرار الدستور، ربام آن األوان أن نفسح جماالً أكرب للشب

ستقبل ملصحاب اخلربة يف جملس االحتاد ضمن آليات وضوابط، وهذا ربام يؤسس أيكون الناس و

 لبلد.لأفضل 

                                                           
 رئيس حركة امتداد *
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 مقرتحات حول التعديالت الدستورية

 *الدكتور غازي فيصل مهدي. ا

نام نحن أمام رضورة التعديالت إنوان املؤمتر نحن لسنا يف أزمة واوالً لدي مالحظة حول ع

 دي من مالحظات ومقرتحات لتعديل الدستور هي:الدستورية، وما ل

تعوزها الدقة، عىل سبيل املثال عندما يتكلم الدستور صياغة، بعض مواد الدستور ركيكة وال -

يستعمل كلمة السلطة أو  أخرىعن مهام السلطات العامة مرة يستعمل كلمة املسؤولية، و

القانونية، فالدستور هو أوىل من االختصاص أو الصالحية وهذا خلط يف استعامل املصطلحات 

 املرشع يف استعامل املصطلحات القانونية الدقيقة.

ختاذ قرارات املجلس، أّي اثانيًا( من الدستور تكلمت عن نصاب /59فيام خيص املادة ) -

القرارات الترشيعية، ومل تذكر نصاب التصويت عىل القوانني، ولذلك جيب أن يكون هناك نص 

 ت عىل القوانني.ينطبق عىل التصوي

ذكرت أنَّ املحكمة االحتادية العليا خرجت عن نصوص الدستور يف التصويت عىل رئيس -

املطلقة لعدد  يةغلبحضور األباجلمهورية، أنا ال اتفق بذلك، صحيح أنَّ نصاب اجللسة يكتمل 

عدد انتخاب رئيس اجلمهورية تقتيض تصويت ثلثي بجملس النواب، ولكن اجللسة اخلاصة  أعضاء

جملس  أعضاءجملس النواب، إذن من مقتضيات نجاح هذه اجللسة هو حضور ثلثي  أعضاء

 هذه اجللسة. جراءجملس النواب يتفق مع احلكمة إل أعضاءشرتاط حضور ثلثي عدد االنواب، إذن 

( التي تتعلق بمرشوعات القوانني ومقرتحات القوانني وهذا خالف 60بالنسبة للامدة )-

صيلة للدولة، وهناك قوانني صدرت ه السلطة األوصفْن ال نقيد جملس النواب بقديم، نحن جيب أ

ختالف اللفظي البسيط جيب أْن ال يسلب جملس بناًء عىل مقرتحات من جملس النواب، فهذا اال

 النواب اختصاصه األصيل يف ترشيع القوانني.

                                                           
مستشار دائرة الترشيعات يف جملس -عضو جلنة التعديالت الدستورية يف رئاسة اجلمهورية *

 ت العليامعهد العلمني للدراسا-النواب
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 املجلس حيل نفسه الدستور أخذ باحلل الذايت وهو أنَّ  ما خيص موضوع حل جملس النواب،-

بني السلطتني  اً بناًء عىل مقرتح من رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء، وهذا مل حيقق توازن

الترشيعية والتنفيذية، فالسلطة الترشيعية تستطيع أن تسحب الثقة من احلكومة وجتربها عىل 

قرتح أن نأخذ باحلل الرئايس االستقالة، لكن السلطة التنفيذية ال تستطيع أن حتل الربملان،  لذلك ا

أْن نأخذ باحلل الشعبي هذا الذي حيقق رقابة الشعب عىل عمل جملس النواب،  أيضاً أو الوزاري، و

ه وبالتايل ننتخب جملسًا فعندما يتقارص جملس النواب عن أداء وظيفته يمكن للشعب أن حيلّ 

 جديدًا.

حيدد لنا من هو رئيس السلطة بالنسبة للسلطة القضائية، هناك نقص يف الدستور ومل -

 إداريهو رئيس القضاء العادي ولدينا قضاء  عىلالقضائية، ألن رئيس جملس القضاء األ

وعسكري وهكذا، وهذا النقص جيب أن يسد يف هذه احلالة، ثم إن الدستور قىض أن املحكمة 

، وهذا ال جيوز ىلعاالحتادية العليا هي جزء من القضاء االحتادي ويرشف عليها جملس القضاء األ

 .داريألن املحكمة االحتادية العليا هي جهة قضائية عليا خارج جهتي القضاء العادي واإل
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 حدود التعديل الدستوري

 *الدكتور حممد اهلامونديا. 

، أخرىإىل وطرق التعديل من دولة  اتإجراءمن حيث  -بوجه عام-خيتلف تعديل الدستور 

سياسية وجغرافية، وذلك من حيث الطبيعة القانونية للنظام السيايس  واالختالف يعود اىل أسباب

ويف  ،يف الدولة، وأسباب اجتامعية من حيث التطور والتخلف املجتمعي فيها. هذا من جانب

 وحرياته.  نسانحرتام املتبادل ملبدأ حقوق اإلاالخر يتمثل يف احلفاظ عىل آخر ثمة إعتبار اآل

جة لتغيري ية ورضورية وليدة احلاأساسالدستور ومنها أسباب  هناك أسباب داخلية لتعديل

ية كام حدث يف إنسانما حلاجات أزاحة التناقض يف بعض مواده وو إلأالنظام اخلاص بالدولة 

سباب سياسية تتطلب تعظيم سلطات احلاكم يف الدستور اجلزائري واالمريكي او ألتعديل 

السيادية واحيانا تضطر للتعديل بسبب تغيري يف ومنها تعديل الصالحيات  ،مواجهة الربملان

موازين القوى السياسية تتطلب تثبيتًا  والتوافق مع التغيري،  إضافة اىل األسباب الدولية التي 

 تبسط ظالهلا نساينتتطلب أحيانا تغيريًا يف الدستور حيث أخذت قواعد القانون الدويل العام واإل

وعليه أثرت عىل ممارسة السيادة الوطنية وعىل  ،د دستور الدولةالقانون الداخيل، وتقيّ  أحكامعىل 

 مبدأ استقاللية القضاة وعىل مبدأ التساوي أمام القانون. 

من الثابت متر مجيع الشعوب والدول باألخص من الناحتني السياسية واإلجتامعية بتغيريات 

خر جزء آفظة عىل الدولة بشكل ووإن الثقة بالذات والعمل الدائم وتقليل الوعود واملحا ،تدرجيية

وأما عن تعديل الدستور فهو جزء من الدستور ويف الغالب هو نص  ، يف عامل التغيريأسايس

من هنا يتوجب علينا أن نتبنى بدالً من ذلك ما هو دستوري  ،دستوري وجوده يف صلب الدستور

 هو ما نلجأ إليه اىل التعديل الدستور.  و

 

 

                                                           
 معهد العلمني للدراسات العليا -قسم القانون *
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 2005احلزبية يف تعديل دستور مجهورية العراق لسنة ثر فكرة املحاصصة أ

 *الدكتور عدنان عاجل عبيدا. 

إن التعديل هو رضورة كي يواكب الدستور حاجة األجيال، وأود أن أشري أنَّ التعديل يف كل 

دول العامل يبدأ من الشعب أو من املحكومني وال يبدأ من الطبقة السياسية، ودائاًم الطبقة السياسية 

الشعب بموضوع التعديل، وموضوع التعديالت دائاًم يظهر بالواجهة بعد  رادةإل اً  إنعكاستأيت

تصاعد االحتجاجات الشعبية التي تثور ضد النظام السيايس، لذا يبدأ التفكري بقضية تعديل 

 الدستور.

نها التعديالت، لك جراءنحن لدينا مشكلة، فقبل هذه الفرتة مل يكن هناك دعوة صادقة وقوية إل

ظهرت بعد هذه الدورة االنتخابية، عىل اعتبار أنَّ من ضمن مهامها تعديل دستور مجهورية العراق 

( التي مررت الدستور، عىل 142التي هي املادة )اة سفينة النج د، وهناك مادة تع2005لسنة 

لها أسهل تعدي اتإجراء( التي عادًة ما تكون 142اعتبار أنه كان هناك اعرتاض كبري عىل املادة )

( يكون 126املطلقة، واملادة ) يةغلب( يكون باأل142(، ألنَّ التصويت عىل املادة )126من املادة )

 الثلثني. يةأغلبالتصويت عليها ب

التعديالت؟ الكل يعرف كيف يتم توزيع احلقائب  إجراءما هو أثر املحاصصة احلزبية عىل 

ويلها إىل نقاط ويقومون % يف الربملان يتم حت60 الوزارية، فعىل سبيل املثال إذا كنت قد حصلت عىل

هذا النظام الذي هو نظام  أساسكرايس الوزارات نزوالً حتى لوكيل الوزير يتم عىل بتوزيع 

النقاط، وموضوع املحاصصة احلزبية الذي هو أصح من املحاصصة الطائفية جيعل التعديالت 

نة التعديالت الدستورية يف جملس النواب صورية، وأنا أطلعت عىل التعديالت التي أجرهتا جل

( وهي برصاحة تعديالت ال متس جوهر النظام السيايس، باإلضافة 142التي نصت عليها املادة )

الصلة احلقيقية بني احلاجة للتعديل  انبتاتإىل ذلك التأثري من خالل تنظري املستفتني، باإلضافة إىل 

 وبني العمل عىل إنجازه.

                                                           
 جامعة القادسية-كلية القانون *
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 يالت الدستورية يف العراقزمة التعدأ

 *الدكتور عيل اليعقويب

 ينطلق من مقدمة يف ضبط مسألة عانى سايسم عنواننا األ2005الكالم عن فاعلية دستور عام 

منها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وهي قضية االنقالبات العسكرية، وقضية التداول 

ات املتتالية ساهم بشكل فاعل يف معاجلة هذه السلمي للسلطة وعدم وجودها، تنظيم هذه االنتخاب

اجلزئية، لدينا اآلن مخس برملانات وأكثر من سبع حكومات بفضل هذا الدستور، إذن هذا الدستور 

، اعام 80نجح يف ضبط إيقاع تداول سلمي للسلطة كانت تعاين منه العملية السياسية منذ أكثر من 

ذي هدد هذا الدستور؟ هناك هتدديان أو خطران طوال من ال ؛هذا إذن فاعلية أوىل يف االستقرار

 -الفرقاء: أغلبعاما هددت وجود هذا الدستور كوثيقة متسامل عليها بني  17هذه 

 التهديد األول: وجود داعش الذي احتل أكثر من ثلث األرايض العراقية.

ن أكرب رضبة كردستان، وهذا كا إقليمالتهديد الثاين: الدعوة إىل االستفتاء الذي جرى يف 

موجعة للدستور، وبدل أن ُيدرس ملاذا تم خرق التعاهد أو التعاقد الذي ُبنيت عليه العملية 

 .أخرىالسياسية بدأنا نتكلم عن قضايا جانبية 

بعد أْن نجح هذا الدستور يف النهوض جمددًا من فشل هاتني املحاولتني عادت العملية 

ررت من داعش رجعت إىل بغداد بقوة، واملناطق الكردية السياسية بقوة، فاملناطق الُسنية التي حت

رجعت إىل بغداد بقوة، وهو عنرص آخر لفاعلية هذا الدستور  أيضاً التي فشل هبا االستفتاء 

هذا التنوع من جديد، إذن هذا الدستور له القوة والفضل، وهناك  إدارةالسياسية، وقدرته عىل 

ل هذا الدستور وصل إىل االمكانية التي يمكن أْن ينتقد الكثري ممن ينتقد هذا الدستور وهو بفض

 هبا هذا الدستور. 

احلقيقة هناك الكثري من اإلجيابيات يف هذا الدستور كوثيقة، فهو ضمن التعددية، واتاح 

الرجوع إىل القضاء كمرجعية دستورية وغريها، لكن هل هذا يعني أنه ال يوجد سلبيات؟ نعم 

                                                           
 كلية املنصور اجلامعة *
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، وهناك دعوة جدية للتعديالت، وهذه التعديالت والدعوة هلا هي هناك العديد من السلبيات

قرها أت التي دليل عىل حيوية األمة ونشاطها، إذن الدعوة إىل تعديل الدستور بنفس اآلليا

الدستور هو دليل عىل حيوية هذا الدستور وهذا املجتمع، فمن الطبيعي الشباب يف ظل جمتمع به 

عنه، إذن اليوم الشباب بحاجة  راق أْن جيد اخلطاب السيايس منفصالة ديمغرافية عالية مثل العبّ ه

إىل خطاب جديد، ثانيًا الطبقة السياسية التي كتبت الدستور وإْن كانت قد كتبته للمستقبل وهذه 

اجلدلية، إال أن االهتاممات التي كانت هتتم يف التخلص من تراث املايض ليست مثل االهتاممات 

 التنمية.املطلوبة اليوم يف 

ية يقوم عليها كل دستور بحاجة أن نعيد النظر فيها، ولكن برشط أال أساسحماور  ةأختم بثالث

حوار هادئ شامل مسؤول، حوار خيلو من الغالب واملغلوب، ألنه إذا ظل يتم هذا التعديل إال يف 

أو نعمل انطلقنا من قضية الفرض وخصوصًا اليوم نسمع كثريًا عن معاجلة آليتني بالتعديل، 

تعديالت بسيطة جدًا لكرس احلاجز النفيس، ال، جيب أْن نربط بني التعديالت وأثر االستقرار 

سوف  اً للعملية السياسية، فإذا لعبنا به ومل حيقق استقرار األخرياملجتمعي، فالدستور حاجز الصد 

، ومسؤوال ماليفقد اجلمهور الثقة بالعملية السياسية، لذلك جيب أْن يكون تعديل الدستور شا

 اً وحوار اً يعني حوار ديمقراطية مزيد من الديمقراطيةن عالج الووكام يقول الفالسفة األوربي

 حماور يقوم عليها كل دستور يف العامل هي: ةحتى الوصول إىل النتيجة، ثالث اً وحوار

 متطورة يف دستورنا. احلقوق واحلريات وهذه -

هذا النظام الربملاين، النظام  عىل، وهنا أدعو للبقاء طبيعة النظام السيايس طبيعة برملانية -

والقوانني تعطي صالحيات  ةالرئايس خطري يف جمتمعنا يف ظل ضعف الضامنات، فضامناتنا ضعيف

هائلة للسلطة التنفيذية، جتربة تونس التي يقودها فقيه دستوري خطرية جدًا، وجتربة مرص 

لنظام الرئايس، التحول إىل ضد اطرية تعطينا جرس إنذار العربية خاستبداد، وجتربة كثري من الدول 

التوازن له، وإعطاء صالحيات للسلطة التنفيذية  إعادةضبط العمل يف النظام الربملاين، و إعادةف

 .اً واسع هلذا النظام الذي يعطي متثيالً  حل  

صها من خالل شكل الدولة الفيدرالية، الفيدرالية املوجودة يف العراق بحاجة إىل ضبط نصو -

الصالحيات احلرصية والصالحيات املشرتكة وعند النظر إىل موضوع النفط والغاز موضوع عائم 

دون النفط والغاز واآلثار؟ العراق هو نفط وغاز وآثار، وقرار ثنني، ماذا يعني العراق بني اإل
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جلس الثاين بيت حاول معاجلة هذا النقص، لكن ضبط النظام الفيدرايل بإنشاء امل األخرياملحكمة 

االختصاصات بني الطرفني، وإنشاء  إيضاحاخلربة الذي يعقلن شعبوية جملس النواب مهم جدًا، و

 هيئة توزيع الواردات.

نضيفها إىل املحاور الثالثة هي توزيع الثروات، صلب املشكلة يف العراق  أخرىنقطة  

االقتصاد وعاجلناه ى ما ضبطنا معتمد عىل النفط، مت ها هو اقتصادي، يف ظل اقتصاد ريعيأساسو

 بنصوص واضحة رصحية حمددة سوف يكون هذا عامل استقرار مهم للعملية السياسية.
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 امللخص التنفيذي

 املحور الثالث

 اكاديمية رؤيةتعقيبات ناقدة ب

(1) 

 *ا. متمرس الدكتور عيل الشكري

املتخصصني، دائاًم حلضور وأوّد أن أسلط الضوء عىل جزئية كثريًا ما كررها بعض األخوة ا

ساعات من  6تعدياًل، وقد تم تعديله بعد  26دستور الواليات املتحدة الذي عدل نرضب املثل ب

ه عىل الدستور العراقي فنحن نتهم اليوم الدستور األمريكي قسناه حيز النفاذ، إذا أحكامدخول 

 بالقصور. 

أفضل من دستورنا  اً مؤقت اً دستور لو وضعنا :من املتخصصني وغري املتخصصني اً نسمع كثري

منا العراق بالقرارات أفضل من دستورنا الدائم، أجزم بيشء لو مل يوضع دستور النافذ أو لو حكّ 

دون دستور كام هو احلال يف ليبيا، فدستور قارص خري من غياب من م لكان العراق  2005عام 

 دستور. 

 ،لنيابية األكثر عددًا هي التي تتشكل يف املجلسُنعيب املحكمة االحتادية وأنا من دعاة الكتلة ا

وليس قبل االنتخابات بدليل الدستور مل يقبل الكتلة االنتخابية بل قال كتلة نيابية، والنائب ال 

يكتسب صفة النيابة إال بعد مصادقة املحكمة االحتادية العليا، وليس له ممارسة حقوقه إال بعد أداء 

ة التي تشكل حتت قبة الربملان وليس قبل ذلك، قبل أكثر من شهرين اليمني، إذن الكتلة النيابي

ل بمبدأنا فاملانيا وإذا أردنا أْن نعم ًا،مقعد 25املستشار األملاين )شولتز( شكل حكومة من خالل 

رش عدد أي بنسبة ال تصل إىل عُ  ًا،مقعد 188من جمموع  25دون حكومة ألنَّ اليوم جيب أْن تكون 

 هذه النظم النيابية الربملانية تقوم عىل لعبة االئتالفات احلزبية.املجلس، ف أعضاء

(2) 

                                                           
 رئيس جلنة التعديالت الدستورية يف رئاسة اجلمهورية *
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 *امحد الدكتور لقامن عثامن ستاذاأل

 أخرىشكر معهد العلمني إلتاحة هذه الفرصة أن نجتمع مرة أالسالم عليكم مجيعا يف البدء 

 كعراقيني من أقىص شامل العراق إىل أقىص جنوبه.

ي للقوى السياسية التي كانت قابضة عىل السلطة أخالقيس وكان هناك التزام دستوري وسيا

( التي تم إضافتها يف 142م أن يكون هناك تعديل دستوري بموجب املادة )2005يف عام 

ة من كتابة الدستور إلقناع القوى السياسية الرافضة هلذا الدستور، اليوم وبعد األخرياللحظات 

اليوم هي تطبيق الدستور، وتفعيل مقتضيات الدستور، هذه املحافظات الثالث مطالبهم  اً عام 16

والدستور ينص عىل التوازن  ،فام زالت هذه املحافظات إىل حد كبري مهمشة يف القوات العسكرية

وأْن يتكون من مجيع مكونات الشعب العراقي، وما زالت مناطق هذه املحافظات  ،العسكري

اسب مع عدد سكاهنا وخري مثال حمافظة نينوى وما ختصيصاهتا من امليزانية العامة للدولة ال تتن

ن هذا الدستور فيه ما فيه من حماسن كثرية إعارك حترير املوصل، أود أن أقول شهدته من تدمري وم

حتتاج إىل تعديالت رسيعة، واعتقد أنَّ هذا الدستور كان عامل استقرار وما زال هو الضامن 

 حلفاظ عىل العراق وعىل وحدة شعبه.لوحدة العراق، واحلفاظ عىل الدستور هو ا

(3) 

 †الدكتور عدنان عاجل عبيد ستاذاأل

ن ما تفضل به األساتذة األفاضل من مالحظات مهمة وقيمة تفيض إىل إاوّد أن أشري 

 نيأن العيب يف السياسيإىل باملالحظات والتعقيبات الكثرية، ولكن يبدو أهنم خلصوا يف اجللسة 

ن املشكلة ليست أحظته من خالل اجللسة هناك اتفاق حتادية، اعتقد ما الأو العيب يف املحكمة اال

العيب يف املحكمة االحتادية العليا التي هي  هنفسيف الدستور بل يف اجلانب السيايس ويف الوقت 

 ة كام تفضل السيد رئيس اجللسة.أجنبيحمكمة 

                                                           
 جامعة املوصل-كلية القانون-عضو جلنة التعديالت الدستورية يف رئاسة اجلمهورية *

 لقادسيةجامعة ا -كلية القانون †
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تضع آليات تردع هبا السلطات  طبقإذا كان العيب يف التطبيق مثلام تفضلتم، الدساتري إذا مل تُ 

ن هم من ودستورنا ال يطبق والسياسي كان املسؤولة عن عدم التطبيق، ولذلك نحن نسأل إذا

ن جلنة كتابة الدستور كتبت الدستور يف ظروف من أملسؤولية ما هو احلل؟ عىل الرغم يتحمل ا

م 2005ور يف عام لكن ورد حتى يف الدستور األمريكي هل الذين وضعوا الدست ،صعبة جداً 

هنم استرشفوا املستقبل؟ وهل فكروا يف وضع دستور إوا بتكريس مكاسب سياسية آنية أم فكر

لألجيال املستقبلية أم أهنم فكروا يف تكريس وضع قائم خشية من املايض وحفاظًا عىل الوضع 

 احلايل؟

(4) 

 *الدكتور حسن البحري ستاذاأل

ية وملعهد العلمني للدراسات العليا عىل هذه الدعوة الشكر اجلزيل ملؤسسة بحر العلوم اخلري

 الكريمة.

ينظر إىل الدساتري عىل ضوء نتائجها، فالدستور الذي يف محاه تزدهر البالد يبدو يف ذاته عظياًم 

فيبجل ويقتبس منه ويقاس عليه، بينام الدستور الذي يف ظله تنكب البالد يقىض عليه بأنه بحد 

 ه.ؤغاية فيستبدل غريه به ولو أرص أنصاره عىل أنه كان من النكبة بقاذاته أخفق يف إدراك ال

عىل التجربة الدستورية العراقية احلديثة ما بعد سقوط النظام السابق،  اً ومطلع اً خمتصبصفتي 

األمريكي  عصيبة كاالحتاللهذا الدستور تعرض لظلم كبري ألنه وضع يف ظل ظروف 

 قاطعة.ملابعض الكتل ونقسامات وانسحاب االو

القانون  أن اللجنة التي وضعت الدستور مل تكن خمتصة ونحن نعلم يف خرىاملسألة األ

األسلوب الديمقراطي هو أسلوب اجلمعية  -مها:  لوضع الدساتري نيالدستوري أن هناك أسلوب

من قبل الشعب ولكن عىل أن يكونوا متخصصني ال  عضاءالتأسيسية املنتخبة، وهو أن ينتخب األ

وضع من قبل  1958الربملان، لذلك الدستور )ديغول( عام  أعضاءيكونوا من السياسيني من أْن 

                                                           
 رئيس قسم القانون العام يف كلية احلقوق جامعة دمشق *
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جلنة فنية متخصصة من كبار العلامء والفقهاء واملتخصصني بعلم السياسة والقانون الدستوري، 

 فكان دستور اجلمهورية اخلامسة من أروع الدساتري وأطوهلا عمرًا.

صوصه ومواده لفتني بأنه ألول مرة يف التاريخ الدستوري هذا الدستور بخالف اطالعي عىل ن

العراقي أنه يتحدث عن مضامني مهمة جدًا، فهو حتدث عن حسن اجلوار، وعن سيادة القانون، 

والتعددية السياسية واحلزبية والثقافية، والتأكيد عىل اهلويات وأنَّ هذا البلد متعدد اهلويات 

 خرىومن املبادئ األ ل حيمد وحيسب  لواضعي الدستور،يوالقوميات واالثنيات وهذا يشء مج

بفقراهتا الطويلة التي تتحدث عن املواطنة، اعتقد ألول مرة أن  18التي لفتت انتباهي املادة رقم 

حرصت املادة  أيضاً مسألة التغيري الديموغرايف  خرىالعراقية متنح اجلنسية إىل أوالدها، املسألة األ

 يئة جدًا.عىل ذلك وهي مادة مض 18

(5) 

 *الدكتور عيل سعد عمران ستاذاأل

 السادة احلضور السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 

ا الدستور عامل لعل النقاش حول أزمة التعديالت الدستورية والسؤال الذي طرح هل هذ

نَّ ؟ من وجهة نظري ابتداء من اخلامتة التي انتهى إليها األساتذة بأأزماتخلق استقرار أم عامل 

السياسية  زماتعىل املستوى السيايس يف العراق، ولعل هذه األ زماتمن األ ئاً الدستور خلق شي

جلنة كتابة الدستور األفاضل هو اخلالف السيايس فيام بينهم وقت كتابة  أعضاءمنبعها كام قال 

جيب أن من احلقوق واحلريات  اً كبري اً جانبإن إن الكثري من النصوص تقول  ،النصوص الدستورية

نعم هذه  ال نقول املشكلة يف جملس النواب؟ملاذا  ؟ينظم بقانون فلامذا نلقي اللوم عىل الدستور

مشكلة ألنَّ العالقة السياسية بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية من الناحية الدستورية غري 

يع الكثري من م الحظنا حالة من تعطيل ترش2010متوازنة، وعىل مدار الثامن السنوات بعد عام 

( التي 126القوانني املهمة يف مقدمتها قانون جملس االحتاد والتعديالت الدستورية، ال سيام املادة )

تشرتط وجود حالة من التوافق بني رئاسة اجلمهورية ورئاسة جملس الوزراء يف تقديم مقرتح 

سيايس منظم بنص  التعديل، وهكذا الكثري من القوانني التي توقفت بسبب عدم  وجود استقرار

                                                           
 معهد العلمني للدراسات العليا *
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تعديالت  إجراءدستوري، لذلك أرى من الرضوري ونحن نتفق مع عنوان املؤمتر برضورة 

ية إلنقاذ النظام السيايس يف العراق من احلالة التي قد أساسات دستورية جذرية أصلية إصالحو

 .اوصل إليه

(6) 

 *الدكتور فوزي حسني سلامن. ا

املحافظة التي كانت وال تزال حمور رصاع كبري حول  مداخلتي حول أبناء حمافظة كركوك وهذه

 رغمعىل الكردستان أم تركها كباقي املحافظات العراقية، لو نسأل كل أبناء كركوك  إقليمضمها إىل 

أنا أطمئن اجلميع ال يوجد أي بغضاء أو  ،ها إىل رصاع داميكل ما جرى من حماوالت جرّ  من

بعد يوم،  اوارصهم االجتامعية زادت تقاربًا يومأو شارع كركوك، الكل متحابون يفمشاحنات 

وعندما جئت إىل النجف وضعت مفاتيح داري وسياريت عند جاري الكردي وليس يل حساسية 

ن إىل إيف ذلك اطالقًا، فالشارع غري جمرب أْن يساير السياسيني يف كل ما يطرحون، اطمئن اجلميع 

راقي، وال يوجد أي رصاع، لكن احللول التي قد كركوك ستبقى صامم أمان لكل أبناء الشعب الع

( مل يكتب هلا نجاح بسبب 23توجد هنا وهناك بالطبع كانت تكلف، نعم حينام طرحت املادة )

( بحاجة إىل 140الطبقة السياسية التي متثل كركوك، وحقيقة هذا املوضوع هو أنه حتى املادة )

ي كركوك؟ أي بمعنى أن الصيغة التي وردت مواطن إرادةقراءة من جديد، من الذي حيدد  إعادة

؟ أخرىقراءة مرات ومرات، من هي املناطق املتنازع عليها مرة  إعادة( بحاجة إىل 140يف املادة )

مية معينة؟ وهل غري كركوك، هل املناطق التي يوجد فيها مكون أو قو خرىبمعنى املناطق األ

لقوميات موجودة يف كل مكان وال ختلو أي عىل مستوى البلد، فا اً طارئ اً حدثكانت القوميات 

نجررنا هلذا املوضوع سوف لن احمافظة من وجود أكثر من قومية أو أكثر من مذهب، إذن إذا 

طالقًا، لذلك أقول اتركوا كركوك ألهلها بعيدًا عن رصاعاتكم، كركوك تنعم إنخرج بنتيجة 

 م مام جالل.باالستقرار وتبقى هي مدينة التآخي كام أطلق عليها املرحو
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(7) 

 *ا. م الدكتور مصدق عادل

يف احلقيقة هناك مشاكل دستورية كربى قد ال يقوى جملس النواب احلايل عىل القيام هبا، وهي 

% فقط، 45يقارب ما أحاهلا الدستور لتنظيمها بقانون، مل يصدر منها سوى  اموضوع 83وجود 

نرى رضورة الوقوف عىل التعديالت واليوم بعيدًا عن االعتبارات والتوافقات السياسية 

( يف 59الدستورية املتعلقة بملكية النفط والغاز، باعتبار أن قرار املحكمة االحتادية العليا رقم )

حتاج نكردستان، وبالتايل  إقليمم قد أقر بعدم دستورية قانون النفط والغاز يف 2021شباط  15

كام ذهبنا مع  –ضمنها النفط والغاز بأن يصار رسم خارطة توزيع الثروات الطبيعية من  إعادةإىل 

إىل استحداث نص يف  –الدكتور عيل الشكري يف جلنة التعديالت الدستور يف رئاسة اجلمهورية 

( يقول بتوزيع حصة عادلة من النفط والغاز لكل أبناء الشعب العراقي، ال يكفي 111املادة )

 حياة معدمة.للمواطن اليوم أن يكون مالكًا للثروة وهو يعيش 

املشرتكة للنفط والغاز،  دارة( من الدستور التي تتعلق باإل112املسألة الثانية واملهمة املادة )

، ألننا هذه املادة النظر يف إعادةبعد قرار املحكمة االحتادية إىل نحتاج بالنسبة للحقول احلالية 

ة املركزية يف ظل القرار نحتاج إىل حرص النفط والغاز وجعله من اختصاصات السلطة االحتادي

عن تسليم النفط والغاز، فبالتايل اليوم نطرح هذه  قليمبأربع فقرات وامتناع حكومة اإل ةالصادر

حسن الكعبي لتكون هلم البادرة إلطالع الرأي  ستاذأمام النائب الدكتور عالء الركايب والنائب األ

قيام به بالنسبة للنفط والثروات الطبيعية العام عىل التعديالت الدستورية السابقة، وما سينوون ال

للعراق بعد صدور قرار املحكمة االحتادية الذي هو ُملزم لكل السلطات، وكذلك بالنسبة 

 م.2003للحقول النفطية املكتشفة جديدًا بعد عام 

 

 

 

                                                           
 جامعة بغداد -كلية القانون *



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 461 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

 (8) 

 *الدكتور حيدر الوزانا.م 

أنه راعى العملية  إذ الرغم من بعض املزايا التي اقرتن هبا دستور مجهورية العراقعىل 

 خطاءم إىل اليوم إال أننا نعتقد من وجهة نظر ختصصية أنَّ األ2005الديمقراطية من عام 

من دستور  ي جعلذلتي استغرقت إىل اآلن هي الرس الالدستورية التي الزمت كتابة الدستور، وا

قلعة احلصينة التي مجهورية العراق أزمة، وكان من املفرتض عليه أْن يكون الدستور هو ذلك ال

ية، وعن آماهلم وتطلعاهتم يف ساس، واملدافع عن حقوقهم وعن حاجياهتم األفرادحيتمي هبا األ

 أنَّ الدستور جاء ببعض املواقع ليحصن سلطاته من العقاب. خطاءالعيش الكريم، ومن تلك األ

اإلمكان دد ببأْن بعض املُ قواعد آمنة ال يمكن خمالفتها، وبالتايل القول  دإنَّ املدد الدستورية تع

من شأن عطل عمل الكثري من املؤسسات الدستورية، وأقول هذا  يةجتاوزها ألهنا مدد تنظيم

 دستور وهذا القول كان نتيجة للخطأ الذي وقع فيه الدستور يف بعض املواقع، نعتقد بأنَّ الدستور

سس الدولة، وهو الذي خيلق بوصفه قاعدة االرتكاز األوىل يف الدولة القانونية، فهو الذي يؤ

النظام القانوين فيها، ومنه تتفرع السلطات العامة يف الدولة، لذلك فإنَّ صحة الدستور يعني صحة 

الدستور هذا يعني أننا بدأنا بالكثري  إصالح، وإذا ما بدأنا بتهاوصالحي ترصفات السلطة العامة

 قة القانونية.ات ألن كل ما يتفرع عنه هو نتاج هلذه الوثيصالحمن اإل

لذلك احلل كان من املفرتض اللجوء إىل ما جلأت له الدول املقاربة، هو اللجوء للمذكرات 

ية يف تفسري بعض النصوص الغامضة يف بعض األحيان، وهذا ما فعله الدستور الكويتي يضاحاإل

 ية، وتضمنت هذه املذكرة كل التوضيحات فيام خيص بعض الكلامتإيضاحصدر مذكرة أالذي 

أو نلجأ إىل  ا،ذاهتالقاعدة القانونية  منزلةَ ال يتجزأ من الدستور، وأخذت  اً الغامضة واعتربهتا جزء

 إدارةنتقالية عندما أصدر ملحقًا سمي بملحق قانون الدولة للمرحلة اال إدارةما جلأ له قانون 

 نتقالية ووضح فيه بل حل فيه الكثري من املسائل.الدولة للمرحلة اال
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(9) 

 *الدكتور حممد عزت مصطفى ا. م

ي تعديل يراد منه مواكبة املتغريات احلديثة التي يطمح هلا الشعب العراقي من خالل أإن 

التي  هانفس خطاءأو األ هانفسالتعديل، فالتعديل ال ُيراد منه اإلبقاء عىل املضامني الدستورية 

دية، وضعف العالقة ما بني وقعت هبا العملية السياسية من حماصصة، ومن ضعف احلكومة االحتا

 قليمجملس النواب والسلطة التنفيذية، وضعف العالقة ما بني احلكومة املركزية وحكومة اإل

 احلالية.

واملحافظات من خالل جملس  قاليمإىل تعزيز مشاركة األ –كبديل عن املحاصصة  –نحتاج 

أن يكون بدياًل عن متخصص أال وهو جملس االحتاد وتفعيله وتزويده باختصاصات حقيقية ك

فرغ من خالل جملس االحتاد، مع املحاصصة املقيتة، فالذي لديه رأي ومطالب معينة يمكن أن تُ 

 رضورة إبعاد احلكومة ورئاسة اجلمهورية وكذلك جملس النواب عن أي ممارسات نفعية طائفية. 

(10) 

 †النائب الدكتور حممد عنوز

وتقديري إىل مؤسسة بحر العلوم ومعهد العلمني السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، شكري 

الذي دأب عىل إقامة مثل هذه احلوارات املستمرة يف موضوعات متس األمن العراقي بشكل عام 

 ية.نسانضمن ختصصهم يف املجاالت القانونية واإل

أزمة أكرب وهي موضوعة  ة، وأنا يف تقديري هذه أزمة نتاجزمة التعديالت الدستوريأالعنوان  

السياسية، ولو كانت هناك عالقة ودية صحيحة ال يوجد فيها اختالل بني  طرافالثقة بني األ

مها للسلطة ملا عانينا من تسلَّ معارضتها للنظام السابق حتى السياسية العراقية منذ بدء  طرافاأل

يوم واحلديث الذي سمعته ال إىل درجة أزمة تلد أزمة، أزماتاالحتالل وال عانينا مما حصل من 

طيلة السنوات منذ إقرار الدستور حتى هذا اليوم هي تربيرات وليست معاجلات، من ال يعلم و
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يكون فيه نواقص كثرية، وقد سمعنا  أيضاً وبالتايل الدستور  ،قارص ورأيه غري كامل نسانبأن اإل

حللول أنا أقول أنصاف ا اليوم أكثر من مئة مرة أنَّ الدستور فيه نقص، أي حل ينتج عنه قصور؟

شعب العراقي ملا نصاف العقول، فلو كان هنالك عقلية سياسية حترتم تضحيات الأهي نتاج 

نا لالستعجال ءاىل نتائج، ألن ال أحد يركض ورا الدستور ولكتبناه بدقة ووصلنا تعجلنا يف كتابة

، وهي م2004ترشين لعام  15تب عىل ضوء اتفاقية الدولة كُ  إدارةيف كتابة الدستور، حتى قانون 

ترشين  15م، فكتب آنذاك أن العراق ملكي ودستوري...الخ، ويف اتفاقية 1922شبيهة باتفاقية 

 ...الخ.اً دستوري اً م مع بريمر واملرحوم جالل الطلباين هي أن يكون العراق ديمقراطي2004

(11) 

 *الشيخ صباح الساعديالنائب السابق 

العلمني للدراسات العليا ملؤمترهم العلمي  الشكر املوصول إىل مؤسسة بحر العلوم وإىل معهد

 حول أزمة التعديالت الدستورية.

أركز مداخلتي حول املفرس والضامن، فاملفرس هو املحكمة االحتادية العليا بنص الدستور، 

( من الدستور التي تنص عىل )أنه 67والضامن لتطبيق الدستور هو رئيس اجلمهورية بنص املادة )

لتزام بالدستور(، فاملحكمة االحتادية دستور ناطق ومتكلم، والدستور كوثيقة يسهر عىل ضامن اال

دستورية حتى المن حتديد آليات التفسري للنصوص هلا ساكت، واملحكمة االحتادية البدَّ  ةمكتوب

الذي يفرس الدستور، ولذلك عندما تتغري  هو ال جتعل الرأي الشخيص لعضو املحكمة االحتادية

حيصل اآلراء، وعندما يتغري شخص عضو يف املحكمة االحتادية يتغري التفسري وال  املحكامت تتغري

 25-10تعديل آرائها سواء كانت بعد لمحكمة االحتادية ل جيوزاستقرار دستوري، الذي يقول 

هو وأهم آليات تفسري النصوص الدستورية حتديد بعد شهر أو سنة، وهلذا البدَّ من  وأ عاماً 

كتابة الدستور، ألهنا وثيقة تشري إىل رأي املرشع الدستوري أيًا كان ما يراد من  الرجوع إىل حمارض

 هذا النص الدستوري.

املحكمة االحتادية هي هيئة قضايا مستقلة تفرس الدستور، أما رئيس اجلمهورية هو ضامن 

للدستور هو مرشف  اً ضامن وصفهزام به، ورئيس اجلمهورية بللدستور يسهر عىل ضامن االلت
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دستوري عىل كل البالد، وعىل كل السلطات بام فيها املحكمة االحتادية نفسها، وإذا خرقت 

املحكمة االحتادية نصًا واضحًا ورصحيًا من مبادئ الدستور أو نصوص الدستور يوقفها رئيس 

 اجلمهورية.

ولة (؟ وهي مادة إرشافية عىل الد67ما هي اآللية لضامن االلتزام بالدستور وفقًا للامدة )

وليست ترشيفية، وآلية الضامن الدستوري هي املراسيم السيادية، ورئيس اجلمهورية من حقه 

إصدار املراسيم السيادية ألن الدستور هو السيادة الداخلية فهو يتسيد عىل القوانني والقرارات 

ْن ذهب إ يقيًا، مما يستدعي أنَّ التعديلترشيعيًا، ويتسيد عىل املؤسسات والسلطات تطب نظمةواأل

 ( اإلرشافية الدستورية.67باجتاه توضيح املادة )

 (12) 

 النائب الدكتور عالء الركايب

استغل الفرصة لوجود هذه القامات العلمية من أساتذة القانون الدستوري السيام 

م مُحّلت سؤالني من اجلمهور، السؤال 2005الشخصيات التي شاركت يف كتابة الدستور لعام 

اآلن عىل أن الدستور عندما كتب  –وهو ممن اشرتك يف كتابة الدستور  –يتكلم  األول هناك من

مواد أضيفت، اجلمهور يسأل  مادة، هناك مخس 144تور احلايل مادة يف حني أنَّ الدس 139كان 

دستور عام  ةهل هذه حقيقة؟ أمتنى أن يتطوع من أساتذة القانون أو من الذين سامهوا يف كتاب

ألننا نواب عن الشعب والشعب يبحث عن املعلومات بشكل رصيح واحلقيقة   ،م باالجابة2005

 كام هي.

لدستور العراقي، واليوم نتكلم م خرج شباب العراق للتظاهر ضمن ا2019يف ترشين عام 

يف فصل احلريات، هل كان أداء احلكومة السابقة حكومة السيد عادل عبد  أن عندنا أمجل ما كتب

ترصف احلكومة املاضية وللدستور،  اً راعي رية الدكتور برهم صالح بصفتهواملهدي ورئيس اجلمه

 مع الشباب املنتفض دستوريًا هبذه الكمية الفظيعة من الدماء؟.

السؤال الثاين املحكمة االحتادية هي حمكمة دستورية، الدستور العراقي يصف املحكمة 

وصف معني ويف توقيت معني، كان من األمريكية سلطة االحتالل ب دارةاالحتادية أبان سلطة اإل

املفرتض باملحكمة االحتادية التي تشكلت يف عهد بول بريمر أن تنتهي ضمن سقف زمني، ثم تبدأ 
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حتادية غري دستورية، مع كل كمة احتادية جديدة، فهل كنا ألكثر من عرش سنني حتت ظل حمكمة احم

 القوانني واملصادقات عىل الدورات النيابية املاضية؟.

(13) 

 الدكتور حسن اليارسي ستاذاأل

مادة، وتعديل  139( عىل أهنا مادة ميتة، الدستور كتب بـ142أنا اعرتضت عىل املادة )

ة حصل ضغط كبري األخري(، ولكن يف الساعات واللحظات 126الدستور كان بموجب املادة )

ف الشيعي والكردي، من األمم املتحدة برضورة أن نريض الُسنة، فحدثت اتفاقات بموافقة الطر

تب يف غياهبم، النظر يف هذا الدستور الذي كُ  إعادةنة طلبوا وضع مادة يف الدستور تضمن هلم والُس 

( وخالصتها يشكل جملس النواب يف بداية عمله جلنة متثل املكونات الرئيسة 142فتم وضع املادة )

ا إىل جملس النواب خالل التعديالت الرضورية ثم تقدم تقريره إجراءللشعب العراقي تقوم ب

أشهر ومل تكتمل وتم متديدها  4أربعة أشهر، وُشكلت هذه اللجنة يف بداية عمل جملس النواب ملدة 

إىل أْن استمرت ملدة ثالث سنوات، ومن ثم بعد ذلك نسفت كل  أخرىإىل أربعة أشهر 

الغاز والفيدرالية عندما مل يكن هناك اتفاق مع األخوة األكراد حول مواد النفط و ،التعديالت

 (.140واملادة )

مادة،  144من  اً االنتقالية وأصبح الدستور مكون حكامأضيفت بعد ذلك للدستور بعض األ

مادة، ولكن كان هناك خطأ فني ارتكبته األمم  144عندما ُعرض عىل االستفتاء ُعرض بمواده 

لة، أما الدستور الذي تم ت احلدث وقامت بطبع النسخة األوىل غري املعدقَ املتحدة فهي استبَ 

( ميتة وارجعوا إىل 142مادة، وهلذا أقول املادة ) 144التصويت عليه هو الدستور املكون من 

 ( مقيدة وقيودها هي:142( ملاذا؟ ألن املادة )126املادة )

جيب أن تكون اللجنة ممثلة من املكونات الرئيسية، وال يوجد لدينا حماصصة يف تعديل   -1

 الدستور.

 رفضه ثلثا املصوتني يف ثالث حمافظات أو أكثر.النور إذا  ىالدستور لن يرَ  -3
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 (14) 

 *الدكتور جابر اجلابري

الدستور يقر يف ديباجته أن هذا البلد هو بلد احلضارات والثقافات واملبدعني والشعراء 

لألنشطة الثقافية حسب  ( بأنَّ هذه الدولة راعية35واألدباء، لكنه مل يفرد إال فقرة واحدة يف املادة )

 التقاليد واألعراف.

انحاز إىل رأي الدكتور نديم اجلابري اخلطأ الذي وقع فيه الدستور هو إغفال اجلانب الفكري 

الثقايف واإلبداع، حتى يف كتابة النص مل يأِت بمختصني بقواعد اللغة العربية وهذا ما أشكل يف 

ة بلغتنا العربية، لذلك بغياب الصياغة نصوص املواد الدستورية ومل تكن مرشقة وواضح

الصحيحة واللغة السليمة يف كتابة الدستور انعكس عىل مواده وخلق أزمة التعديالت الدستورية، 

أنا امتنى يف هذه التعديالت بعد أن خاضت مؤسسة بحر العلوم والدكتور إبراهيم بحر العلوم 

نى للدستور أن ينطلق من هذا املؤمتر بمعركة السيادة وخرجت بمعطيات كبرية وتارخيية، امت

 لتعديالته.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 وكيل أقدم وزارة الثقافة *
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 امللخص التنفيذي

 الفصل الثاين

 قـراءة نـقـديـة 2005دستور مجهورية العراق لعام 

 نقاط خالفية يف التعديالت املقرتحة والتطبيقات القضائية

 *القايض الدكتور وائل عبد اللطيف الفضل

طول من كل أل كام يتحدث البعض انام استغرق وقتًا مل يكتب دستور مجهورية العراق عىل عج

فقد مر القانون بمراحل عدة  ،2005 – 1925فرتات كتابة دساتري الدولة العراقية من 

ومشاورات اطول ووردت فيه مبادئ ونصوص جديدة خارج النصوص التقليدية التي كانت ترد 

   2004-1958والدساتري املؤقتة من  1925يف دستور العراق الدائم 

عىل  2018 – 2014الربملانية الثالثة  –ن جملس النواب قد عقد العزم يف دورته النيابية أيبدو 

من دستور  142،  126ن استورية مناط التكليف فيها املادتالتعديالت الد إجراءالرشوع يف 

ات التي تبنتها صالحن ذلك جيري استكامال لسياسة اإلأ، و 2005مجهورية العراق لعام 

، وقد دعت هيئة الرئاسة يف جملس النواب الوزراء والنواب اا جملسهلواستجاب  (اجلامهري)

جلنة مؤقتة  وهي [ (التعديالت الدستورية)جملس النواب للتسجيل يف جلنة  أعضاءالراغبني من 

ىل إقرتحات التي تتفق عليها وتقدمها كامل عملها بتقديم املإ، حتل بعد من جلان جملس النواب

 عاملالنواب للتصويت عليها ] وقد طلبت هيئة رئاسة جملس النواب كذلك واستكامال أل جملس

من الدستور و املختصتني  142،  126املادتني  أحكاماللجنة من املحكمة االحتادية العليا تفسري 

بالتعديالت الدستورية الواجب اجراؤها وقد أجابت املحكمة االحتادية املجلس بتفسري املادتني 

 ن يعني املتصدين للتعديالت الدستورية يف مهمتهم النبيلة.أي ملحق هبذا البحث الذي نتمنى وه

من الدستور  142ن بموجب املادة مام جملس النواب اآلأن التعديالت الدستورية متاحة إ

ن التعديالت الدستورية باإلمكان إمن الدستور، و 126 املادة أحكامواهنا قيدت واستثنت 

ىل موافقة جملس النواب ثم مرورا بمرحلة االستفتاء من إمواد الدستور التي ختضع  ؤها عىلاجرا

                                                           
 نائب ووزير سابق-عضو جلنة كتابة الدستور *
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املتقدم ذكرها ، وهي رضورية اليوم بعد  142قبل الشعب العراقي عىل النحو املرسوم يف املادة 

ن التطبيق إذ إ 2005ر مجهورية العراق لعام  احد عرش عاما من تطبيق دستو 11مرور اكثر من 

ن باإلضافة اىل ما صدر عن املحكمة االحتادية العليا ىل اآلإ 2006دستور منذ عام ال حكامأل

رات القضائية تفسريات كثرية تشكل كاًم هائال من القراو ةمن قرارات عديد (القضاء الدستوري)

ليها التطبيقات اجلارية عىل الدستور من قبل إلتفسريية، مضافا القرارات ا فضاًل عنالدستورية 

 تراه النخب اّم فضاًل عوكافة سلطات الدولة  ،اهليئات املستقلة -جملس النواب  -لوزراء جملس ا

القوى السياسية من متطلبات تعديل تخصصة ومنظامت املجتمع املدين والكفاءات القانونية املو

ىل توصية يف إالتعديالت الدستورية يف الوصول  غناء جلنةإمور تساهم يف كل هذه األ ،الدستور

املطلقة بعدد  يةغلبالتعديالت الدستورية التي تعرض عىل جملس النواب بإقرارها باأل اءإجر

ة ال تزيد عىل جملس النواب ومن ثم طرحها عىل الشعب لالستفتاء عليها خالل مد أعضاء

 قرار التعديل يف جملس النواب.إالشهرين من تاريخ 

( حيـق للمكلفني ٢٠١٤-٢۰۱۰ ،۲۰۱۰-٢٠٠٦اآلن وبعـد مـرور الـدورتني املتعاقبتني )

جملس  أعضاءباقرتاح تعديل الدستور )رئيس اجلمهوريـة وجملـس الـوزراء جمتمعني او مخس 

دون استثناء عدا ما يتعلق منها لدستور( وهي تشمل املواد مجيعًا النواب اقرتاح تعديل ا

 . قاليمبصالحيات األ

رية يف قضية خالفية استمرت سبعة عرش التعديالت الدستو جراءوملا تقدم فقد آن االوان إل

اىل الوقت  2004اذار / /8الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية يف  إدارةعاما، منذ صدور قانون 

ن قرارات املحكمة االحتادية العليا والتفسريات الدستورية وما صدر عن القضاء ، إاحلارض

وقضاء املوظفني واملحكمة  داريء اإلممثال بمجلس الدولة يف العراق بمحاكمه القضا دارياإل

العليا. يمثل اضافة نوعية اىل الفهم القانوين السليم للنصوص الدستورية، وهو ما قد  ةدارياإل

لصحة التعديالت سلم ن الطريق األإع التعديل القضائي للدستور، غري يضفي عليها طاب

ليه يف صلب الوثيقة ع ن متر تلك التعديالت بمسارها الطبيعي املنصوصأالدستورية هو 

فالتعديل الرسمي  ،وبة واملواد املمنوعة من التعديلاملطل اتجراءحيث اإل الدستورية من

 للدستور هو أفضل من التعديل غري الرسمي له.
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 امللخص التنفيذي 

 لفصل الثالثا

 مقرتح دستور جلنة السيد بحر العلوم

 عبد اهلادي الربيعي الدكتور ايناستلخيص 

(1) 

 *الدكتور سعد عبد اجلبار العلوش اذستاأل

قامته يف لندن ليحرب من هناك دراسته إالسيد )حممد بحر العلوم( من دار انطلق املرحوم 

ن يستوي عىل هذا الصعيد، وهكذا أه احلق يف احلكم ومن ال حيق لُه الدستورية يف حتديد من ل

قامها أع الدراسات الدستورية التي مرشو ىل ندوةإم( 1995متوز  29التي قدمها يف ) كانت كتاباته

رمحه –هداين أسات الرشقية يف جامعة لندن، وقد املعهد العراقي يف واشنطن بمشاركة معهد الدرا

نسخة من كتابه )اوراق سياسية عراقية(، ضمت املالمح التي رسمت تصوراته الدستورية  -اهلل

وهم يبارشون أوجه  فرادحلكام واألالتي يتقيد هبا ا حكامالعامة لدستور العراق املقبل واأل

عي واالقتصادي نشاطهم العامة واخلاصة يف ظل الفكرة التي تبني املذهب السيايس واالجتام

 بعبارة )دولة الوطن واملواطن(. -رمحه اهلل–مجله أواهلدف فيها فيام 

ي كان قد وعندما هوى النظام السيايس يف العراق وعاد سامحته إليه انتابُه الشعور ذاتُه الذ

واقعة عىل كاهله يف راودُه من قبل عندما كان مقياًم يف اخلارج، فشعر هذه املرة بعظيم املسؤولية ال

يف احلكم ىل بناء دستور تقام فيه دولة الوطن واملواطن ويتحدد فيه من لُه احلق إوجوب الدعوة 

 عية.صدار األوامر وتوجيه النواهي وما هي حقوق املواطنني وواجباهتم الرشإو

 ألجل هذا دعا الراحل الكريم ثلة من اصدقائه القانونني والقضاة والسياسيني واملثقفني

حدهم واقرتح عليهم بذل اجلهود لبناء مرشوع دستور للبالد أوالعاملني يف الشأن العام وكنت 

ه من فيض مبادئ احلرية واملساواة واألديان الساموية خصوصًا مبادئ الرشيعة أحكاميستقي 

طار إء اجتامعات رتيبة يف دار سامحته ببغداد توىل هو رئاستها يف وقد عقد هؤال ،ية الغراءسالماإل

                                                           
 معهد العلمني للدراسات العليا *
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جلنة دستورية مستقلة عن اللجنة احلكومية التي تألفت لوضع مرشوع دستور جديد للعراق يف 

)ايار  ا يف دار السيد الراحل يف شهر أعامهلب الدولة. وقد رشعت اللجنة املستقلة إدارةظل قانون 

ا بناء مرشوع دستور جديد أعامهلم(، وكانت ثمرة 2005م(، وانتهت منها يف شهر )آب  2005

 قدم ردفا ملرشوع الدستور الذي وضعتُه اللجنة احلكومية لتستأنس به او تستقي منُه او تبني عليه.

(2) 

 دستور بحر العلوم

 *حممد عبد اجلبار الشبوط ستاذاأل

نيسان عام  ٩بناء الدولة العراقية بعد سقوط النظام البعثي يف  عادةيف إطار جهوده املستمرة إل

، شكل سامحة العالمة الراحل اية اهلل السيد حممد بحر العلوم جلنة لوضع مسودة للدستور ٢٠٠٣

العراقي اجلديد، عىل هامش اجلمعية الوطنية التأسيسية التي تم تشكيلها لوضع الدستور العراقي 

 اجلديد.

ن أيف خمطط بناء الدولة. فاملعروف  ل هذه اللجنة، الوعي بأولوية كتابة الدستوروجسد تشكي

 أساسبل حتى الدولة القديمة كانت تقوم عىل  ،ية دولة حديثةأدستور هو اللبنة االوىل يف بناء ال

وقد تناول ارسطو العديد من دساتري تلك الدول  ،هلا مرشعون متخصصوندساتري يكتبها 

. وقام الرسول حممد، صىل اهلل عليه واله وسلم، بكتابة "السياسة"ليل يف كتابه بالدراسة والتح

املدينة،  /"الرسولمدينة "دستور لدولته الفتية بعد هجرته من مكة اىل يثرب التي أصبح اسمها 

ن الكريم الذي مل يكن قد اكتمل نزوله بعد، ورغم الوحي االهلي آوجود القرمن رغم عىل ال

 ة اجلديدة بكل خطواهتا. املصاحب للدول

العراق بعد سقوط النظام  هم القضايا السجالية يفألة كتابة الدستور اجلديد من أمس وقد كانت

حدى هذه القضايا السجالية. وقد برز يف حينها إوكانت مسألة من يكتب الدستور  ،الصدامي

لذي كان السفري بريمر ا له رئيس سلطة االئتالف املؤقتةرأيان. الرأي االول الذي عرب عنه ومثّ 

مام  عنه ومثله اإلالرأي الثاين الذي عرّب  ،تالف هي التي تكتب مسودة الدستورن سلطة االئأيرى 

                                                           
 كاتب وسيايس *
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ن الدستور اجلديد ال أكد سامحته منذ البداية أوقد  ،عىلالسيستاين، املرجع الديني األ السيد عيل

اجلمعية الوطنية املنتخبني  أعضاءل ال من خالل املصادقة عليه من قبإن يكتسب الرشعية أيمكن 

 واالستفتاء العام. 

النقاشات  إجراءجلنة بحر العلوم يواصلون عقد االجتامعات و أعضاء ثناء كانيف هذه األ

الدستورية املتخصصة لوضع مسودة مقرتحة للدستور، وهذا ما تم يف النهاية، حيث تم االتفاق 

ادة تضمنها الدستور م ١٤٢الديباجة، مقارنة ب  نفضاًل عمادة  ١٥٥عىل املسودة املؤلفة من 

اختصارا  ٢٠٠٥، وسوف نطلق عليه الحقا اسم دستور ٢٠٠٥قر يف استفتاء عام أُ الدائم الذي 

 للتعريف به.

دستور بحر العلوم مكثفة  الطويلة نسبيا، جاءت ديباجة ٢٠٠٥عىل خالف ديباجة دستور 

يف الروحية نام كان الفرق إديباجتني؛  بني السايسواأللكن مل يكن هذا هو الفرق الوحيد  ،وخمترصة

، "َنْحُن أبناء واِدي الرافدينِ "من عبارة  ٢٠٠٥انطلقت ديباجة دستور  ؛التي انطلقت كل منهام

وقد انعكس  ،قت منها ديباجة دستور بحر العلومالتي انطل "نحن شعب العراق"بدال من عبارة 

لحديث عن ل ٢٠٠٥ذهب دستور  إذبل بقية مواد الدستور،  هذا الفرق عىل بقية اجزاء الديباجة،

، "شيعًة وسنًة، عربًا َوكوردًا َوُترُكامنًا، َومن ُمَكِوَناِت الَشعِب مَجِيِعها" مكونات الشعب العراقي

  بني الدستورين.سايسوكان هذا هو الفرق األ "مواطني الشعب العراقي" عن وليس

 (3) 

 ور جلنة السيد بحر العلومالنقاط املضيئة يف مقرتح دست

 *املحامية مريم الريس

ىل العديد من النقاط املضيئة يف مقرتح دستور جلنة السيد بحر إشارت املحامية مريم الريس أ

 فكار واملستجدات للجنة كتابة الدستور النيابية التي كانت تتوىلالعلوم، التي اعتربهتا رافدًا لأل

ىل وجود مشرتكات كثرية بني مقرتح الدستور عأكدت و ،السيدة نفسها منصب املقرر فيها

جلنة السيد بحر  أعضاء أن أبواب كثرية، واملفارقةوالدستور العراقي، مع وجود نقاط اختالف يف 
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و صعوبة مستقبلية يف التنفيذ يف بعض أ العلوم كانوا يسترشفون املستقبل ويتوقعون تعارضاً 

 الفقرات.  

ىل نظام مجهوري ديمقراطي، وكانت املواد إالدستور تدعو  ة األوىل من مقرتحكانت املاد

ىل نظام  شبه رئايس حيث ينتخب رئيس اجلمهورية بشكل إقرب إىل نظام حكم إمنه تدعو  خرىاأل

مبارش من قبل الشعب مع حفاظ التوازن يف الصالحيات لرئاسة الوزراء، وكأن اللجنة كانت 

ختشى من احتامل عودة الديكتاتورية عند تكريس كانت  خرىذلك لكن اجلهات األ أمهيةتدرك 

 النظام الرئايس. 

ىل وجود فقرات مضيئة يف مقرتح الدستور يف باب احلقوق إشارت املحامية الريس أو

، وكذلك فرادكرب عدالة حلقوق األأالتي جاءت بضامن  19والفقرة  18واحلريات ومنها الفقرة 

الفساد الذي ينخر يف جسد  مدت لسامهت بكبح مجاحمن مقرتح الدستور التي لو اعت 24الفقرة 

ن وكذلك أظهرت قوة بنود مقرتح الدستور يف املجالس االحتادية املقرتحة مثل ديوا  ،الدولة

ن مقرتح إاحلرصية واملشرتكة ف وأشارت اىل حتديد الصالحيات ،الرقابة املالية وديوان اخلدمة

والترشيعات  قليمنني االحتادية العلوية عىل قوانني اإليمنح الدستور والقوا 122القانون يف املادة 

ىل وجود ممثل للحكومة االحتادية إمن مقرتح الدستور  136ت باملادة واشاد ،املحلية للمحافظات

 . قليمبدرجة وزير يمثل احلكومة االحتادية وبقوم بالتنسيق بني املركز واإل قليميف اإل

 (4) 

 علوم حول الدستورورشة العالمة السيد حممد بحر ال

 *عبد فيصل السهالين ستاذاأل

السيد عيل السيستاين  عىلرصار املرجعية الدينية يف النجف االرشف بقيادة املرجع األإمام أ

طنية املنتخبة من قبل الشعب حفظه اهلل ورعاه، عىل كتابة دستور جديد، وتكليف اجلمعية الو

ة تنبثق من هذه اجلمعية املنتخبة إلعداد الئحة انتخاب جلنتابة هذا الدستور، وذلك من خالل كب

ستفتاء شعبي عام وفعال تم ذلك. إنتخب ادي عراقية، وجيري عليه اهذا الدستور وأن يكتب بأي
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جلنة صياغة مسودة )عضوا من داخل اجلمعية الوطنية لكتابة هذا الدستور سميت وقتها  79

اجلمعية الوطنية املنتخبة شعبيا. وقد  أعضاءقبل ا فور انتخاهبا من أعامهلالدستور الدائم(، وبدأت 

 مهم من مكونات املجتمع العراقيصادف ذلك مشكلة مهمة جدا، وهو مقاطعة مكون 

داخل اجلمعية من هذا  أعضاءالنتخابات، مما اضعف ذلك، وحلل هذا االشكال رغم وجود ل

هذا اخللل حينها  حل لذلك جرى تعويض أو ن،املكون ولكن مل يكن بمستوى متثيل ذلك املكو

يف جلنة صياغة مسودة الدستور ولكنهم مل  أعضاءً بناء هذا املكون ليكونوا فقط أبرتشيح عدد من 

 حيرضوا إجتامعات اجلمعية لعدم إنتخاهبم من قبل الشعب.

وبمبادرة من السيد بحر العلوم كانت تعقد يف بيته ورشة اسبوعية لكل الفرتة التي كانت تعقد 

ي شكل من االشكال بلجنة صياغة أتور جلساهتا، وهي ورشة ال تتصل بصياغة الدسفيها جلنة 

ن أدستور وطني عراقي يتضمن كل ما يمكن  الدستور، ولكنها كانت تناقش وتتداول كل فصول

لذلك  ،وتستمد يف روحها من هذا الدستور ن تستلأراقية التي جيب يكون خيمة لكل القوانني الع

لعديد من القانونيني واملرشعني ثري من املفكرين والفاعلني السياسيني وادعا اليها السيد الك

وقد قام السيد وبطريقة  ،يف دول العامل أمة يف الدساتري سواء يف املنطقة صحاب الدراية واملعرفأو

استدعاء بعض رجال القانون واملرشعني والقانونيني لطرح افكارهم بحرفية وشفافة وعلمية 

معني و يطلب التأكيد عىل موضوع أن يفرض رأيا أر يف بداية كل جلسة، دون الدستو حول معنى

 واملثقفني والكتاب ثم يفتح النقاش من قبل السياسيني ،ويف كل فصل من فصول الدستور

فكار الرئيسية يف مفهوم الدستور ليتم مناقشة األ ،البلد صحاب التجربة ووجهاءأواملحامني و

 املواد اخلاصة جدا.  ، ثم جيري التعرج عىلوالً أ

 

خ رئيس جلنة صياغة مسودة هم، لألءي نقاشاهتم وآراأويقوم السيد بشخصه بإيصاهلا 

اللجنة انفسهم  أعضاءو إحضاره لعدد كبري من أشيخ مهام محودي، ناهيك عن دعوته الدستور ال

تزويدهم بثقافة  فضالً عننقلها للجنة نفسها ب أيضاً لكي يطلعوا عىل املناقشات هذه، ولكي يقوموا 

 ،وصل له جلنة صياغة مسودة الدستورالورشة بآخر ما تت أعضاءدستورية عالية املستوى، وتزويد 

بعض وثائق هذه الورشة عالية التنظيم والرتتيب واحلوار، لقمة من رجال الفكر  رفق طياً أو

يكون لدهيم  عبنا من أجل اني والتزام وطني جتاه شأخالقوالعلم والسياسة، كمسامهة وواجب 
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مشرتكا بني مكونات املجتمع العراقي  قاسامً  دلناس ويعاحيكمون به بني  أسايس و قانونأدستور 

ىل جلنة صياغة الدستور يف اجلمعية إوتم تقديم مقرتح الدستور ، من شامله حتى جنوبه هورشائح

 الوطنية لالستفادة منها. 

(5) 

 دستور السيد بحر العلوم

 *العاديلحسني درويش  ستاذاأل

م، وكنت أحد املشاركني باللجنة 2005ولِدت مسودة )دستور بحر العلوم( يف صيف عام 

 امُلشّكلة إلنتاجه برئاسة الفقيد الكبري سامحة السيد حممد بحر العلوم.

أشهر، وباجتامعات متواصلة ومن ذوي  3الدستور بزمن ال يتعدى  القد تم إنجاز هذ

وقد تم تقديم هذا الدستور إىل اللجنة الدستورية  ،جتامعياص سيايس ودستوري وفقهي وااختص

ذه اللجنة مل تستفد م، وحسب علمي أنَّ ه2005الربملانية التي أقرت الدستور العراقي احلايل يف 

لسنا هنا بمعرض دراسة تفصيلية هلذا الدستور، وال فائدة من ذلك، فقد أصبح و ،من هذا اجلهد

عليها هذا التي اشتغل وأكد  ساسعىل أهم املرتكزات األجزءًا من ذاكرة وطن، بل سأقف 

 يف بنود هذا الدستور، ومنها: اً الدستور، وهذا ما نجده جمسد

وهو بذلك ال يرشعن أي  ،ّمًة، وحتريم التجزئة حتت أي ظرف. وحدة الدولة أرضًا وأ1

 تأسيس للتقسيم، وال يؤسس ملرشوع الدويالت املقنعة.

حدة بناء وانتامء وحيدة للدولة، واعتبار الدولة ُأّمة وطنية تتوحد . اعتامده املواطنة كو2

وهو بذلك يتجاوز إسقاطات مصطلح  ،واملصالح العادلة جلميع رعاياها باملواطنة واهلوية

 )امُلكّون( وخطورته عىل األّمة الوطنية ووحدة الدولة.

 .نسانالدولة دولة اإل ية والوطنية، واعتبارنساناملواطن وحقوقه اإل/نسان. مركزية اإل3
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. مراعاته حلقائق التاريخ والستحقاقات التنوع املجتمعي العراقي بإعطاء التعبري عنها جماالً 4

 طبيعًا وحقوقيًا وقانونيًا بام ال يمس بوحدة الدولة وأّمتها الوطنية.

وملراعاته ما( النظام شبه الرئايس لضامن األداء األفضل للسلطة التنفيذية،  ا. إعتامده )نوع5

 (. حزابتداعيات حداثة جتربة النظام الربملاين )القائم عىل األ

، لضامن قاليم. إعطاؤه خصوصية اهلوية واملصالح الفرعية مداها من خالل دسرتة نظام األ6

 مة بني املصالح الفرعية والوطنية.ءاملوا

جابة للتحديات . اعتامده مبدأ )الدستور املرن( بالتغيريات الدستورية، لضامن اإلست7

 والتطورات التي تشهدها الدولة بمسريهتا التكاملية.

(6) 

 السيد بحر العلوم ومرشوعه الدستوري

 *الدكتور عبد احلسني شعبان ستاذاأل

وضاع خالل الفرتة منذ عام األ )عبد احلسني شعبان( مستعرضاً  ستاذن األأيف حني نجد 

ن أقت تلك املرحلة التأرخيية موضحا ي رافحداث التىل مجلة من األإ متطرقاً  2005 - 2003

رشوعة، لذا كانت املالفرتة التي عارصها سامحته كانت منذرة بالتفتت والتباعد واملنافسة غري 

مبادرة سامحته لتشكيل جلنة لصياغة مرشوع دستور العراق اجلديد بمرشوع عراقي خالص لبناء 

اللية الفكرية عىل الرغم من التملمالت الفكرية ية تتميز باالستققليمدولة خارج دائرة املصالح اإل

د مؤكدًا بأن مبادرة معه ،ة يف الساحة العراقية كام وصفهاوالقانونية واهلواجس السياسية املنترش

زمة العراق دستوريا كان يمثل امتدادا ملرشوع السيد حممد بحر أالعلمني للدراسات العليا لبحث 

طار تلك املبادرة واالجتاهات التي مثلت إربات التي طرحت يف مستعرضا املقاالعلوم )رمحه اهلل( 

رئيسية للنقاش بني مجيع  اً التي مثلت نقاطاملطروحة يف سياق تلك املبادرة  وجهات النظر

 .طرافاأل
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ىل مبادئ املواطنة يف إته وصفها باملنسجمة مع التطلعات ىل نقاط استوقفإأشار الدكتور شعبان 

الشعب حيث يعد ذلك ضامنا  أكيد عىل احلقوق املرشوعة جلميع مكوناتالدولة العرصية مع الت

ط عدة ، مع استعراض نقاالعملية السياسية طرافالعراقية، وهو ما كان اهلاجس املقلق أل للوحدة

عرقي أو استنادًا إىل العنرص أو  أساسيذهب إىل اإلقرار بإقامتها عىل  منها صيغة الفيدرالية، فلم

ية، بل أّكد عىل قبوهلا وفقًا للحقائق اجلغرافية والتارخيية، أي اعتامدها عىل مبادىء املذهب أو القوم

، لقد جتنّب مرشوع السّيد بحر قاليمال مركزية بتوزيع سلطات الدولة بني اإلحتاد واأل ةإداري

 التي وردت  يف الدستور العراقي النافذ. "باملكونات"العلوم أي ذكٍر فيام يتعّلق بام ُسّمي 

للمرحلة السابقة التي كرست قاعدة  اً لقد وجد بأن مبادرة سامحته كانت متثل مراجعة ونقد 

ستعادة دستور سامحته هو تنقية ا السياسية ، ومن هذا املنطلق عدَّ  املكونات كأمر واقع يف احلياة

رها لألجواء املحيطة بالعملية السياسية مما شاهبا من إشكاليات قد يكون الدستور النافذ مصد

 الرئييس.

(7) 

 2005الدستوري يف دستور سنة  صالحآلية اإل

  ودستور السيد بحر العلوم

 املتمرس الدكتور عيل يوسف الشكري ستاذاأل

ودستور  2005الدستوري يف دستور سنة  صالحقارن الدكتور الشكري  يف بحثه آلية اإل

 إدارةالعليا الرصيح من قانون  التذكري بموقف املرجعيةبستهل مشاركته االسيد بحر العلوم حيث 

من والثانية بمناسبة الدولة للمرحلة االنتقالية يف مناسبتني االوىل موجهة لرئيس جملس اال

ن كد يف كال احلالتني عىل رفضه لكونه مل يكتسب رشعيته عرب املصادقة عليه عأاالستفتاء الذي 

مد بحر العلوم )رمحه اهلل( كان يف صدارة ىل كون  السيد حمإطريق اجلمعية الوطنية املنتخبة، ليشري 

لتشكيل جلنته من املختصني يف الدستور والقانون  املتلقني لرسائل املرجعية هبذا الصدد مبادراً 

عمل عىل ، كان سامحته يل كالمها بخط متوازيعميزامنا مع تشكيل اللجنة الرسمية لوالسياسة ت

ليها، مشريا إنجاز املهمة املوكلة إكن اللجنة الرسمية من ذا مل تتمإليه فيام إانجاز دستور يتم اللجوء 

ها، ليكون ذلك تفسريا أعضائة عىل جلنة السيد والتواصل مع األخرياللجنة  أعضاءىل تردد بعض إ
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ىل بحث إاملنطلق عمد الدكتورعيل الشكري  ، ومن هذاملرشكة بينهاملألفكار املبادئ واملتبنيات ا

النافذ  2005نة مع دستور وجه التحديد اجلزء املتعلق بالتعديل مقارجزء من دستور سامحته وعىل 

 وجه الشبه واالختالف بينهام.أإلبراز 

من خالل تقديمه الستعراض شمل البحث يف اصل ىل عرض املوضوع إ ءً ابتداحيث عمد 

بيشء من التفصيل غايته يف ذلك رفع اللبس والغموض عن مفهوم  عىلمصطلح الوثيقة األ

و الدستور بمفهومه الشائع ليكون متهيدا لبحثه يف التغري الطارئ عىل الوثيقة أ سايساأل القانون

بعادها يف الدساتري أهبا تلك احلاالت و تالدستورية وما رافق ذلك البحث من دالالت استعان

املقارنة والدستور العراقي لبحث حاالت التعديل وفقا ملا ورد يف كل منها، لتكون آلية التعديل 

هي اخلطوة التالية يف حمور البحث من خالل التطرق للسلطة املختصة يف اقرتاح التعديل والعروج 

عىل اآلراء الفقهية التي عمدت لبيان السلطة املختصة باقرتاح التعديل ويف هذا الصدد فقد تم 

ات عدة ىل اجتاهعوتم تقسيمها  ،يف ذلك االطار ،ملوقف الدساتري املقارنة من ذلك تناوهلا وفقا

، وثانيها بإنفراد السلطة الترشيعية  س الدولة بصالحية اقرتاح التعديلوال بانفراد رئيأخلصها 

ىل كال السلطتني التنفيذية والترشيعية إني يتجه الثالث ملنح تلك السلطة بتلك الصالحية ، يف ح

ه االجتاه عدّ  ستفتاء عام، وهو مااعديل عىل رأي الشعب الذي يبديه بمع تعليق نفاذ ذلك الت

رابع يف دساتري ترشك الشعب يف اقرتاح التعديل، مفصال تلك االجتاهات بام يغني الالغالب، و

ن دستور سامحته قد عمد ملسايرة االجتاه أ يضاحبحثه يف نطاق املوضوع ليكون ذلك متهيدا إل

الدستور مع  جمتمعني حق تعديل الغالب من تلك الدساتري عرب منح احلكومة والربملان بمجلسيه

 يةأغلباملجلس او ب يةأغلباملطلوبة لصدور اقرتاح احلكومة هل يكون ب يةغلبشارة لعدم حتديد األاإل

السلطة  أعضاء، مع املساواة يف حق االقرتاح بني خاصة يةأغلبمر معقود بموافقة م األأاحلضور 

 الترشيعية.

قرار مبدأ التعديل إمناقشة ومناقشة السلطة املختصة بمر أمل يرتك الدكتورعيل الشكري  

لقارئ ل قرار النهائي للتعديل مستعرضا دقائق ذلك مجلة وتفصيال ليكون ذلك دليال ومعيناً واإل

لتوجيه وتوجهات  التي يكتسبها من كونه جاء استجابةً دستور سامحته  أمهيةاملطلع للوقوف عىل 

دستور من قبل ممثيل الشعب رافضة الاملرجعية الرشيدة والتي اكدت يف اكثر من مناسبة عىل كتابة 

منة مع عمل اللجنة عداده باملزاإلية، مع أشارته لكونه قد تم ي دستور يصدر بغري تلك اآلأ
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وال سيام  ،عداد مرشوع الدستور الدائم ليكون بذلك رديفا داعام للمرشوع االصيليف إالدستورية 

جنة الدستورية يف اجلمعية الوطنية عىل الل أعضاءما ورد بقوله بإطالع واستامع بعض  ااذا علمن

رشاكه لكبار إباللجنتني، مع متيز جلنة سامحته ب عضاءمرشوع سامحته مع اشرتاك بعض األ

جلنة متخصصة  بأهنا املختصني يف القانون الدستوري وحقيل القانون والسياسة ليمكن وصفها

 بإمتياز.

يها الدكتور الشكري يف معرض بحثه من لإوج عىل بعض املقاربات التي أشار وال يفوتنا العر

التعديل  اتإجراءمن حيث  2005خالل التأكيد عىل التقارب بني دستور سامحته ودستور عام 

شارة ملواضع شرتك فيها كالمها يف اإلامن النتائج التي ىل مجلة إأثري املتبادل بينهام حيث انتهى والت

ثره عىل النص الدستوري أهد املشرتك الذي ترك ما يؤكد اجلالشبه والتقارب بني النسختني، وهو 

 املعتمد يف النهاية ليكون الدستور الدائم جلمهورية العراق.
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 امللخص التنفيذي

 كاديمية بحوث أزمة التعديالت الدستورية بعيون أ

 *صالح مهدي كحيطتلخيص الدكتور 

 الدكتور زيد عدنان حمسن العكييل ستاذمن كلمة األ

 يف حمكم كتابه املجيد )وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون(.قال اهلل تعاىل 

السادة األجالء أصحاب السامحة واملعايل، القضاة األفاضل، أساتذة اجلامعات الكرام، الطلبة 

 االعزاء، ضيوفنا الكرام بمختلف العناوين واأللقاب السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 

ْن أصبح نافذًا حتى تعالت إت عىل دستور مجهورية العراق وما صويتم الت اً عام 17قبل 

تعديالت دستورية تراعي متطلبات الواقع  إجراءمن القانونيني والسياسيني برضورة  صواتاأل

م يف ظروف بالغة  2005السيايس واالقتصادي واالجتامعي للعراق، حيث كتب دستور عام 

ية، وبوجود املحتل االمريكي، ومقاطعة انتخابية رهابالتعقيد، وحتت ضغط االعتداءات اإل

واسعة ومع ذلك خرج الدستور ليحمل مضامني مهمة شّكلت احلد األدنى من التوافق بني فئات 

مسرية بناء الدولة، إالّ أنَّ جتربة السنوات املاضية من  ءالعراقي الكريم، ومنطلقًا يف بد الشعب

من فساد النظام وعجزه يف مواجهة التحديات  اً ت أنَّ جزءالعمل الترشيعي القانوين املرتاكم أثبت

الداخلية واخلارجية فضاًل عن تلكؤ واضح يف تقديم اخلدمات للعراقيني يعود إىل بعض مواد 

الدستور أو تفسرياته أو القوانني التي ُبنيت عليه، لذا صار لزامًا التفكري بجدية أكرب لفتح حوار 

ام يفيض إىل االستقرار السيايس واحلكومي بعيدًا عن تلك وطني شامل لتعديل الدستور وب

 م.2005الضغوط التي أنتجت دستور عام 
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(1) 

 2005إشكالية النظام السيايس الربملاين يف دستور العراق الدائم لعام 

 *الدكتور عبد العظيم جرب حافظ

ولة اصبحت نظاماً برملانيًا ن هذه الدألة أو يف أي نظام سيايس ال يعني إنَّ وجود برملان يف أي دو

السياسية هو طبيعة العالقة  نظمةأو إهنا دورة برملانية، والذي يميز النظام الربملاين عن غريه من األ

ما بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية، بمعنى أنَّ النظام السيايس الربملاين يقوم عىل خاصيتي 

ثري ما بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية، ويف سبيل التوازن والتعاون والرقابة املتبادلة يف التأ

أن ووازن؟ وما املقصود بالتعاون، ن نحدد ما املقصود بالتأهم طبيعة أي نظام برملاين علينا أْن نف

التوازن بشكل موجز، هو كال السلطتني الترشيعية والتنفيذية هي متساوية يف النفوذ، بمعني 

يف النفوذ،  ة، إذن يفرتض أْن يكون هناك تساوٍ والسلطة الترشيعية هي قو السلطة التنفيذية هي قوة،

لتنفيذية خاضعة ن ال تكون السلطة الترشيعية خاضعة للسلطة التنفيذية، وال السلطة اأبمعنى 

أّما عن األسس باختصار، يستند إىل ثالث خواص: ثنائية السلطة التنفيذية  ،للسلطة الترشيعية

مسؤولية رئيس ورئيس جملس الوزراء يشكلون جهازًا تنفيذيًا واحدًا، عدم  بمعنى رئيس الدولة

فعال يانة العظمى واحلنث باليمني واألمام الربملان دون أفعاله اجلنائية وهي اخلأاجلمهورية سياسياً 

ة اجلنائية، بحيث أنَّ رئيس اجلمهورية ال يامرس سلطته مبارشة بل بواسطة الوزراء، الوزارة الربملاني

يس الربملاين، نظام السياالو أحجر الزاوية بالسلطة التنفيذية  بمعنى أنَّ الوزارة هي جزء فعال أو

. فيام يتعلق بالسلطة 2005نظام السيايس الربملاين ضمن دستور السس أإذن ما هي طبيعة و

رئيس  معرتك انتخابن يف و انتخاب رئيس اجلمهورية ونحن اآلثالثًا( ه/61الترشيعية، املادة )

 اتجراءلنظم الربملانية لكن مل حيدد الدستور القواعد واإللاختصاص مقبول  ااجلمهورية، هذ

 أحكامىل قانون ينظم إاجلمهورية وإنام أحال ذلك والكيفية التي بمقتضاها يتم ترشيح رئيس 

، ىل هذه احلظة مل يصدرأوالً( ولكن القانون إ/69ترشيح منصب رئيس اجلمهورية وفق املادة )

غفل من هي اجلهة التي حيق هلا تقديم مرشحني ملنصب رئيس اجلمهورية، هل تقترص أوالدستور 

م تشمل غريها؟ هل حيق للشخصيات املستقلة ترشيح أاملشرتكة باالنتخابات  حزابعىل األ
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لواقع هلا احلرية الختيار وتسمية املرشحني أم ختضع لبعض احللول؟ ا حزابنفسها؟ هل أنَّ األ

مقيدة ببعض القيود عند اختيارها ملرشح  حزابن األإىل إن يشري  العراقي الراهن اآلالسيايس

السياسية احلاصلة عىل منصب  حزابحد األأة، وفيها اختيار شخصية بارزة من رئيس اجلمهوري

متقدم للحزب، فضاًل عن التوافق عىل اختيار رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء ورئيس جملس 

 النواب.

(2) 

  2005رية املحاصصة السياسية وفقا لدستور العراق لعام نظ

 *يات سلامن شهيبآا.م. الدكتور 

ية للنظام السيايس الذي جاء بعد عام ساسمل تنجح النخب العراقية يف تسوية اإلشكاالت األ

وقد استمرت هذه اإلشكاالت يف التكرار  ، 2005الدائم عام  ومن بعد إقرار الدستور  2003

إن الرشاكة ، وزماتارسات خمتلفة، من خالل ما يمكن تسميته بسياسة تدوير األعن طريق مم

اسعة عىل مستوى الرئاسات ية: وهي االئتالفات الوأساسالسياسية تكونت من أربعة أركان 

 فضاًل عنع املناصب والثروات، يف توزي أي املحاصصةواحلكومة التنفيذية والنسبية  الثالث،

، والركن الرابع يتمثل قليملسلطة والصالحيات بني احلكومة االحتادية واإلالفدرالية يف تقاسم ا

لرشاكة السياسية الذي يتحقق يف كل مستوى من مستويات الرشاكة لباملعارضة أو الفيتو 

 .وبأشكاله املختلفة

ن السلطة الترشيعية ُتعد من أهم سلطات الدولة يف الوقت احلايل فهي أمن املعروف       

ويالحظ أن تشكيل جملس النواب  ،فرادالتي ترشع القوانني ووضع القواعد امللزمة لألالسلطة 

يف العملية السياسية، وانام قائم عىل املحاصصة، إذ يرشك يف العملية السياسية قوى مل تشارك أصالً 

ون ومقارنتها رشاكهم عن طريق الضغط والدعم اخلارجي ومن خالل استقراء نصوص القانإيتم 

ح رئيس اجلمهورية نجد أن مبدأ املحاصصة طاٍغ بشكل كبري، بدءًا من ترشيقع السيايس، وبالوا

ىل اختيار رئيس إرة وعمل املؤسسات التنفيذية كافة، فبالنسبة ىل تشكيل الوزاإورئيس الوزراء 
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اجلمهورية ونائبيه نص املرشع عىل أن ينظم طريق اختيارمها بقانون خاص فحتى يف وجود قانون 

 .ن الواقع العميل خيتلف متاماإالختيار رئيس اجلمهورية إال خاص 

(3) 

 الدور االقتصادي للقايض الدستوري

 *مل عبد الرمحن إبراهيمأور فوزي حسني سلامن     الدكتور الدكت ستاذاأل

ول يف دور القايض الدستوري يف دعم التحول يني، يتمثل األأساسهذا البحث يتضمن حمورين 

الرضيبي، واملحور الثاين يتمثل يف دور القايض الدستوري يف محاية امللكية  صالحاالقتصادي واإل

مهها أامتة تتضمن مجلة من االستنتاجات اخلاصة والتعويض عن الرضر بكافة أشكاله، وجاءت اخل

وخاصة القايض  –عمل القايض ن ن ينفصل عن املجال االقتصادي، ألأالعمل القضائي ال يمكن 

لتزام خالل االمن ا التحديد ينبغي أْن يتم وي عىل حتديد النظريات، لكن هذينط –الدستوري 

داء أمن خالل حتديد احلد الفاصل بني  الدقيق بوظيفته القضائية ويوجه اىل السياسة القضائية

مضمون ما يمكن أْن تقيمه  وظيفة امللزمة لُه بالكشف عنلدور االقتصادي، واللالقايض 

ظريات. إنَّ القايض الدستوري عند قيامه بعملية الرقابة عىل سلسلة النصوص الدستورية من ن

الدستور أو شغال من خالل عمله الذي يركز عىل تفسري تساهم يف ضامنة هذه األالتي القوانني 

ها احلاسمة يف لمسرية يف فرض بعض اآلراء والقرارات املتمثلة بطبيعتلمن خالل نتيجة عملية 

ه نرى رضورة قيام السلطة الترشيعية بتشكيل جلان قانونية متخصصة وعلي ؛امليدان االقتصادي

و القائمة حلد اآلن يف الدولة العراقية، ومن ثم أالترشيعات االقتصادية املوجودة  لدراسة واقع

وهر الفكري االقتصادي الذي يرسمه الدستور، ورضورة اجلاملتعارضة مع  الترشيعات إلغاء

ي من خالل روح الكفاءة االقتصادية، وزيادة كفاءة استخدام املوارد االقتصاد صالحاالهتامم باإل

 ستوى البعيد. املبام حيقق معدالت تنمية مستدامة عىل 

 

(4) 
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 نحو إقرار دستوري للحق يف املعارضة الربملانية

 أ.م. الدكتور وائل منذر البيايت

راطي، فإن تبني فكرة وجود ن كان االعرتاف بالتعددية السياسية أحد لوازم قيام نظام ديمقإ  

أصبحت رضورة لتفعيل عمل جملس النواب، وهذا رهن باعرتاف دستوري  يةأغلبمعارضة و

للحق يف املعارضة الربملانية؛ بام جيعل هلا موقعًا يف النظام السيايس متارس وظائفها ومهامها 

 التصويب.وأدوارها يف ظل مظلة دستورية، تعزز مكانتها وتفّعل دورها يف الرقابة و

ىل إقرار هذا احلق دستوريًا ضمن التعديالت املرتقبة للدستور، للحيلولة دون إفثمة حاجة 

يف حتديد آليات عمل جملس النواب، وأن ال يقترص التعديل عىل االعرتاف باحلق  يةغلبانفراد األ

،  ساسة دورها األبمظاهر قانونية متارس من خالهلا املعارض ، وانامية دستوراً يف املعارضة الربملان

جلسة ُتسمى باسمها يف  املجلس يف أعاملسواء أكان ذلك من خالل إقرار حقها يف تنظيم جدول 

عطاء دور هلا يف التمثيل داخل هياكل إعىل أقل تقدير كل فصل ترشيعي، وكذلك  مكل شهر، أ

ومراقبة تنفيذ ىل حتديد رئاسة جلان النزاهة إووفوده الدبلوماسية، وأن ُيصار  املجلس وجلانه

اللجنة القانونية، وأعطاها احلق يف  ةباملعارضة مع مقرري نسانالربنامج احلكومي وجلنة حقوق اإل

وينبغي العمل عىل تعديل النظام الداخيل ملجلس  ،تناسب مع حجم متثيلها كحٍد أدنىالكالم بام ي

انة التي يمكن من خالهلا ضافة نصوص تعطي للمعارضة الربملانية املكإنواب وقانونه بام يضمن ال

أن تساهم بشكل كبري يف استقرار النظام السيايس عن طريق تفعيل مسامهتها يف صياغة القوانني 

 .وتفعيل دورها يف املجلس

والعمل عىل حتديد نصوص قانونية لتفعيل دور الكتل النيابية داخل جملس النواب من خالل  

إهناء ظاهرة تنقل النواب بني الكتل السياسية ب حتديد نصوص خاصة بآلية تشكيلها، بام يساهم

 بصورة غري منضبطة.
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ْسُتور وأثره عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذية ْعديل الدُّ  حدود ت 

 *أ.د حسن مصطفى البحري

الذي يسود  السيايس واالقتصادي واالجتامعي إنَّ دستور أّي دولة هو الذي حيدد النظام •

 عب كافة احرتامها وااللتزام هبا،الش أفرادالدستور قدسية خاصة تفرض عىل  فيها، وإنَّ لنصوص

ة أفرادوإنَّ احرتام النصوص الدستورية وااللتزام هبا من قبل  ، بدءًا األمة يرجع إىل عوامل عدَّ

بالطريقة التي نشأت هبا هذه الدساتري، مرورًا بام حتققه من تطلعات الشعب وآماله، وما تصونه 

وحرياهتم، وانتهاًء بقابليتها للتعديل بام ينسجم مع التطورات التي تشهدها أّي  فراداأل من حقوق

 دولة.

إنَّ تعديل النصوص الدستورية أمر رضوري وطبيعي، فمن غري املعقول أن يبقى الدستور  •

 عىل الشكل الذي وِضَع عليه مع مرور الزمن؛ وذلك ألنَّ حياة أّي دولة تشهد أحداثًا وتطورات

صوص الدستورية ختتلف عاّم كان عليه احلال وقت وضع الدستور، وهذا األمر جيعل بعض الن

، ومن ثّم حتتاج إىل تعديل كي ُتصبح منسجمة معُه، وهلذا فإنَّ تعديل القواعد غري مطابقة للواقع

 ، والنصوص الدستورية التيل إجياد التالؤم بني ظروف الدولةالدستورية يعّد وسيلًة من وسائ

 .حتكمها، وسّد الفجوة التي تظهر بني التنظيم القانوين القائم والواقع الفعيل

إنَّ الدستور يف النهاية هو قانون، وهو أسمى القوانني، وانطالقًا من ذلك فهو قابل للتعديل  •

توافر فيها كـّل عنارص تالتي يتضمنها الدستور هي قواعد  كقابلية أّي قانون آخر لذلك، فالقواعد

، فإنَّ القاعدة لغاءقاعدة القانونية، وإذا كانت القاعدة القانونية االعتيادية تقبل التعديل واإلال

ية املتعلقة بالتنظيم ساسالدستورية تقبل ذلك من باب أوىل؛ ألنَّـها تقوم بوضع القواعد األ

 قافية السائدةلسياسية واالجتامعية واالقتصادية، والث، وأوضاعها الة وفقًا لظروفهاالسيايس للدو

وقت صدورها، ومما ال شك فيه أنَّ هذه الظروف أو تلك األوضاع تتطور وتتبدل من وقٍت إىل 

 آخر، مما يستتبع عدم جتميد القواعد أو النصوص الدستورية جتميدًا أبديًا، وإمكان تعديلها بصفةٍ 

ة واالقتصادية ؛ كي تتطابق وتتالءم مع التغيريات التي تطرأ عىل األوضاع السياسيدائمةٍ 

 .واالجتامعية يف الدولة

                                                           
 جامعة دمشق-كلية القانون *
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ام  • إنَّ مجود النصوص الدستورية ال يعني بأي شكل من األشكال عدم قابليتها للتعديل، وإنَّ

ُيقصد بذلك صعوبة تعديل هذه النصوص باملقارنة مع تعديل القوانني االعتيادية من حيث 

 تبع يف تعديل هذه القوانني.التي ت اتجراءأكثر شدًة وتعقيدًا من اإل اتإجراءاشرتاط 

ا بإضافة نّص جديد إىل نصوص الدستور  تعديل الدستور يكون بثالث صورإنَّ  • ، وذلك إمَّ

مل يكن موجوداً فيه سابقًا، أو بحذف نّص موجود واالستغناء عنُه، أو باستبدال نّص موجود بنص 

 آخر لرضورٍة اقتضت هذا التغيري.

أمهها إكامل النقص ومعاجلة العيوب يف الصياغة،  للتعديل الدستوري مسوغات عدة •

ية للقابضني عىل واملسوغات الشخصية التي تتضمن تعديل الدستور بناًء عىل رغبات شخص

؛ لغرض السامح لشخص معني إّما بتويل السلطة أو االستمرار بتوليها، السلطة السياسية

 ن نوع إىل آخر.واملسوغات السياسية واهلدف منها تغيري النظام السيايس م

ا أن تكون الربملان، أو ختصاص السلطة التأسيسية املنَشأةإنَّ تعديل الدستور هو ا • ، التي إمَّ

 مجعية تأسيسية منَشأة هلذا الغرض، كذلك تتطلب بعض الدساتري موافقة الشعب عىل التعديل.

ة، إنَّ أّي  • مرورًا بإقـرار مبدأ  بدأ بمرحلة اقرتاح التعديلي تعديل دستوري يمر بمراحل عدَّ

 التعديل، ثمَّ إعداد مرشوع التعديل، وأخريًا إقـرار التعديل هنائيًا.

توصلنا إىل أنَّ تعديل الدستور ترتتب عليه نتائج وآثار تتعلق بالسلطات العامة، التي من  •

ه القانونية، ، وانتهاء مدتعديل أثــر هام وهو حّل الربملانأمهها السلطة الترشيعية، إذ ينتج عن الت

وبحثنا آثار التعديل عىل السلطة التنفيذية وتوصلنا إىل أنَّ التعديل قد ينتج عنه تزايد يف 

اختصاصاهتا باملقارنة مع الربملان، أو منح أحد فروع السلطة التنفيذية سلطات إضافية تفوق املركز 

 .الدستوري للفرع اآلخر
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(7) 

 لعراقتعديل اختصاصات السلطة الترشيعية يف ا

 *الدكتور حيدر عبد الرضا عبد عيل

عية اختصاصات أوسع فإننا اجتهنا اذا ما جتاوزنا هذه املرحلة واجتهنا نحو إعطاء السلطة الترشي

الربملانية من  نظمةذا ما وازّنا بني السلطات وهو ما معروف باألإ، واً ىل نظام قد يكون جملسيإ

 أغلبلدى  أنَّ النظام الربملاين يف العراق، سيام وللدولة اً جديد التوازن نجد أّن هناك شكالً 

ىل نظام إ اً ليس نظامًا برملانيًا بشكله احلقيقي وإنام هو نظام برملاين هجني قد يكون قريب املختصني

السلطة الترشيعية يف العراق ُاعطيت اختصاصات واسعة جدًا، ولو قسمناها بشكل  ،اجلمعية

طار الترشيع الدستوري حيث إية تتمثل باختصاصها يف صات ترشيعواضح لوجدنا هناك اختصا

واضحة بدور السلطة مشاركة ( 142( ومادة )126تشارك بمجال تعديل الدستور املادة )

التعديالت الدستورية، وكذلك اختصاصها بإطار الترشيع العادي وهذا صلب  إجراءالترشيعية ب

وكذلك نجد أنَّ السلطة الترشيعية بالعراق عمل السلطة الترشيعية وهو ترشيع القوانني العادية، 

مثل تشكيل وزارة،  ةالترشيعية منها اختصاصات انتخابياختصاصاهتا متارس اختصاصات غري 

وتشكيل رئاسة جملس النواب، انتخاب رئيس اجلمهورية وما شاكل ذلك من اختصاصات تتمثل 

بالسؤال واالستجواب  رقايب الذي يتمثلالبأهنا اختصاصات انتخابية، كذلك االختصاص 

يف  خرىوتشكيل اللجان القانونية، وكذلك اختصاص تنفيذي وهذا ما قد خيتلف عن الدول األ

فرقة ورئيس الركان اجليش ومعاونيه وقائد أصحاب الدرجات اخلاصة ورئيس أوسفراء ال نيتعي

رية يف لة رئيس اجلمهوءارس اختصاصات قضائية عن طريق مسامت أيضاً خابرات وغريها، وامل

حالة حنث اليمني واخليانة العظمى، وكذلك تشكيل املحاكم وقانون التنظيم القضائي واإلدعاء 

العام وما شاكل ذلك، واختصاصات متعددة ومتنوعة. وعليه البد من تشكيل هيئة مستشارين 

 ساتذة اجلامعات وخرباء القانون إلعدادأالقضاة و بالتنسيق مع املؤسسة التنفيذية تتكون من

 جراءمسودات القوانني املهمة التي حتتاجها املنظومة القانونية للدولة، ومراجعة القوانني النافذة إل

جملس  أعضاءالتعديالت الرضورية عليها، وتقدم هذه املسودات أّما بشكل مقرتحات قوانني من 

                                                           
 كلية الصفوة اجلامعة *
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لس و بشكل مرشوعات قوانني عن طريق رئيس اجلمهورية وجمأو من اللجان املختصة أالنواب 

الوزراء، ومن الرضوري إرشاك جملس الدولة بعمل هذه اهليئة. ورفع مستوى الثقافة القانونية 

أن عتقد أو ه،وخارجدخاهلم يف دورات قانونية داخل العراق إجملس النواب عن طريق  عضاءأل

خطوة جيدة وتكون هناك منشورات  هاين وهذجملس النواب العراقي يشكل معهد التطوير الربمل

 إجراءوالبد من  ،وبيان دوره يف العملية الترشيعيةى بالثقافة الترشيعية لعضو جملس النواب تعن

عالقة باملصلحة العامة دولة ويرى جملس النواب أنَّ له ي مسؤول مشارك يف مواضع الأحتقيق مع 

انية وتفعيل الدور الرقايب عرب اللجان التحقيقية الربمل ،ض النظر عن احلصانة وما شاكل ذلكبغ

تنسيق عايل املستوى ما بني تلك اللجان وهيئة النزاهة والرقابة املالية بمتابعة  إجراءوالعمل عىل 

 مجيع ملفات الفساد.

(8) 

 التفويض الترشيعي كفكرة دستورية لتقوية السلطة التنفيذية يف العراق

 *أ.د عيل سعد عمران

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

زها من قول كلمة وأنا دائاًم أرددها أنَّ السلطة التنفيذية يف العراق مركيف احلقيقة البدَّ 

مركز ضعيف، وأنَّ الكفة الراجحة يف دستور العراق هي ملجلس  2005الدستوري يف ظل دستور 

فضاًل عن هبا جملس النواب النواب، ولذلك نالحظ أنَّ الكثري من االختصاصات التي يقوم 

التي تتكون من رئيس اجلمهورية ورئيس السلطة التنفيذية يف العراق ذلك الترشيع والرقابة، ل

 جملس الوزراء وجملس الوزراء بقيت يف مركز يشوبه الضعف.

أنا مررت يف اجللسة األوىل عىل فكرة التوازن بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية، ويف بحثي 

ببعض الصالحيات يف اجلانب الترشيعي عىل رضورة تزويد السلطة التنفيذية  يف هذه اجللسة سأمرر 

 مع وضع جمموعة من الضوابط الدستورية هلا، وأهم ضابطة هي الرقابة القضائية.

                                                           
 معهد العلمني للدراسات العليا *
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أو  اً أو رئاسي اً برملاني اً يف دول العامل وبغض النظر عن النظام السيايس املتبع سواء كان نظام

الرائدة يف هذا  دنيا ويف فرنسا التي تعيف بريطاكام هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكية و اً خمتلط

 املجال، ومنها انطلقت فكرة التفويض الترشيعي إىل باقي الدساتري ومنها الدساتري العربية.

رك العمل إىل ، وعندما مل يؤخذ بآرائه ت1946م كان ديغول مصماًم يف جلنة كتابة الدستور عا

تقوية السلطة التنفيذية وحماولة كبح مجاح  وثبت هذه اآلراء برضورة 1958أنَّ وضع الدستور عام 

والكتل  حزابالسلطة الترشيعية، ألنَّ السلطة الترشيعية وكام نعلم مكونة من جمموعة من األ

ن يريد أْن خياطبهم بمرشوعات القوانني، وحزب له رؤية وله مصلحة وله ناخب السياسية وكل

يذ، ولذلك تفرض عليها جمموعة من اإللتزامات والتنف دارةاإل ءعليها عب السلطة التنفيذية دائامً 

يف الدستور ويف القوانني جيب أْن تفي هبا، يف سبيل أْن نكون أمام سلطة تنفيذية مسؤولة من جهة 

أمام جملس نيايب ومسؤولة أمام الشعب وأمام الرأي العام ومسؤولة أمام الدستور جيب أْن نزّود 

 منها فكرة التفويض الترشيعي.هذه السلطة بمجموعة من الصالحيات من ض

الربملان يتنازل عن جزء من صالحياته يف ممارسة الترشيع إىل  التفويض الترشيعي هو أن

رئيس جملس الوزراء، اهلدف منه أنَّ احلكومة أو  مفيذية سواء كان رئيس اجلمهورية أالسلطة التن

املوضوعات تتسم ربام بالرسية أو السلطة التنفيذية ُترّشع يف موضوعات حمددة وملدة حمددة، وهذه 

ربام احلاجة إىل الرسعة واحلاجة إىل اخلربة التي قد ال تكون موجودة يف املجلس النيايب، ولذلك 

أخذت مجيع الدساتري التي ذكرهتا بفكرة التفويض الترشيعي، بعضها اشرتط أْن يكون هذا 

كت عن إيراد الظرف التفويض يف ظروف استثنائية أو ظروف طارئة، والبعض اآلخر س

بعض املصطلحات مثل رضورة الترشيع، ولذلك نالحظ بئي أو الظرف الطارئ وإنام قال االستثنا

بأنَّ السلطة التنفيذية يف العراق عليها جمموعة كبرية من اإللتزامات وهي ال متلك أدوات ترشيعية 

 احلكومة ُترّشع بقرارات هلا عىل مستوى القانون، فالتفويض الترشيعي عندما ُيمنح من الربملان إىل

 العادي أو التنظيمي. داريمن القرار اإل أعىلقوة القانون، بمعنى تكون قوهتا 

أنا يف هذا البحث قدمت فكرة عن مفهوم التفويض الترشيعي ورشوطه، وانتقلت به إىل 

ور أم وبعد حتليل حلقيقة وجود هذا التفويض الترشيعي يف الدست 2005الدستور العراقي لعام 

ال، فال يوجد نص يف الدستور العراقي يمنح احلكومة هذه امُلكنة، ولذلك أنا اقرتحت تعديل 

ها صالحية الترشيع بقرارات هلا قوة القانون، مع ءصالحيات السلطة التنفيذية وإعطا بعض
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انون رضورة تعديل النصوص الدستورية املتعلقة باملحكمة االحتادية العليا ألهنا ستقوم بمراقبة ق

التفويض الذي صدر من الربملان أوالً، وثانيًا مراقبة القرارات التي هلا قوة القانون التي ستصدر 

من احلكومة، ولذلك سنضمن للحكومة رسعة اإلنجاز ورسعة العمل ورسعة أداء خدمة 

 وترشيع أفضل من بعض القوانني التي تصدر من املجلس النيايب.

جملس النواب العراقي، لكن كام نعلم كقانونيني  ةرية العريقمع كل احرتامنا للمؤسسة الدستو

هناك كثري من القوانني التي صدرت وهي إىل اآلن أما معطلة أو دائمة التعديل، وهذا ما نعني به 

 احلاجة إىل اخلربة ودائاًم اخلربة متواجدة يف أروقة السلطة التنفيذية.

دراج التعديالت الدستورية، ولربام يرى لذلك هذا البحث نضعه بني أيدي املختصني عند إ

 النور يف مرشوع متكامل يف كيفية تعديل النصوص الدستورية.

 (9) 

 2005السلطات العامة يف دستور العراق لعام يف النظام السيايس وأثره 

 *ا.م الدكتورة إيامن قاسم الصايف

لوظائف الثالث، وقد ثار ية للدولة العمل عىل حتقيق القانون من خالل اساسإنَّ الوظيفة األ

تساؤل هل األفضل تركيز هذه السلطات بيد شخص واحد أم األفضل توزيعها عىل أكثر من هيئة 

 أنظمةواحدة؟ وقد تبني تارخييًا أنَّ تركيز السلطة يف يد شخص واحد يؤدي بالغالب إىل قيام 

نتسيكو( بتحقيق وتطبيق استبدادية دكتاتورية، هلذا نادى معظم الفقهاء وعىل رأسهم الفقيه )مو

سياسية حاولت تطبيق فكرة الفصل بني  أنظمةمبدأ الفصل بني السلطات، وظهرت عدة 

السلطات كالنظام الرئايس والنظام الربملاين ونظام اجلمعية والنظام املختلط، والنظام الربملاين الذي 

عاون بني السلطتني هو بصدد بحثنا يقوم عىل الفصل النسبي بني السلطات، مع التوازن والت

التنفيذية والترشيعية، وقد كان هذا النظام وليد ظروف تارخيية وسوابق عرفية نشأت وتطورت يف 

انتقل منها بريطانيا، وإذا كانت أصول النظام الربملاين قد استقرت يف بريطانيا إالّ أنَّ هذا النظام قد 

 يق.ختذ ألوانًا خمتلفة من حيث التطباإىل غريها من الدول و
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من ذلك يف دستوره النافذ املسمى دستور مجهورية العراق لسنة  لقد كان للعراق نصيب

، إذ شهدت نصوصه الدستورية خروجًا كبريًا عىل أسس وقواعد النظام الربملاين العامة 2005

جيمع بني الربملاين  اً خمتلط اً كام يصفه البعض )شبه برملاين( أو نظام اً ية مما جعله نظامساسواأل

والبعض يقول ال توجد  –( من دستور العراق الدائم 1واملجليس، فعىل الرغم من نص املادة )

نَّ العراق إالتي تقول  –ديمومة للدساتري ولكن هذا الدستور وصف نفسه دائاًم ضمن الديباجة 

ملاين مل تكن دولة احتادية واحدة ونظام احلكم فيها مجهوري برملاين )نيايب(، إالّ أنَّ معامل النظام الرب

رقابة نصوصه الناظمة هلذا املوضوع، فخرج عن قاعدة التوازن وال أغلبمتحققة لألسف يف 

رقابية كالسؤال واالستجواب وسحب الثقة  متالك جملس النواب وسائَل ااملتبادلة، فعىل الرغم من 

ومة وسائل رقابية وطرح موضوع عام للمناقشة والتحقيق الربملاين إالّ أنه يف املقابل ال متلك احلك

جملس  أعضاءأخذ باحلل الدايفء، أّي أنَّ سواء ُقدم طلب من  2005جتاه الربملان، إْذ أنَّ دستور 

 كلمة الفصل تعود إىل جملس النواب بحد ذاته.الالنواب ومن قبل احلكومة فأنَّ 

(10) 

 2005السلطات العامة يف دستور العراق لعام يف النظام السيايس وأثره 

 *ورة أيناس عبد اهلادي الربيعيالدكت

تعتمد رشعية النظام السيايس يف الدولة عىل اإليامن باملشاركة، وهذا اإليامن قد يتزعزع نتيجة 

نجد أهنا األكثر خطورة عىل  ةإلجتاهات سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية، وهذه املسميات الثالث

سامت املحددة لشكله ومستقبله املحتمل، رشعية أي نظام وخياراته املعنية باسرتاتيجياته وال

والسيام أنَّ مفهوم النظام يف أشمل معانيه تستوجب مناقشة مفهوم النظام ومتييزه عن غريه من 

املفاهيم املرتبطة به ذات الطاقات العضوية املختلفة ومستويات الرشعية املتباينة، وتأثري ذلك 

نَّ ذلك التباين قد يمثل حتديات غري متكافئة، وهو التوازن عىل العالقة بني السلطات مع افرتاض أ

ما قد يمثل حتديًا للسلطات والعالقة بينها وللنظام السيايس للدولة العراقية ومدى إمكانية اإلفادة 

، وفرصة جتربتها يف العراق الذي أخرىمن الدروس املتصلة بفرص نجاح تلك اآلليات يف دول 

                                                           
 عراقيةوزارة العدل ال *
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التي جيب أْن نضع يف االعتبار ما إذا كان النهج املتبع سيخدم لية ياساته املستقبحيتاج التفكري يف س

 مصالح الدولة العراقية واستقرارها.

يقوم بالتعددية السياسية، ويفسح املجال  2005كان من امليسور إصدار دستور جديد عام 

باملقابل ها، إالّ أنه من الصعب أهداف أمام رشكاء العملية السياسية للمشاركة السياسية وحتقيق

حتقيق احلصول عىل إمجاع لتعديل النصوص الدستورية القائمة، والتي مثلت نقطة خالف بني 

، والتي انعكست عىل الدولة والنظام طرافهؤالء الرشكاء نتيجة أزمة الثقة القائمة بني كل األ

 طرافاأل السيايس القائم، وغياب خيارات التفاعل واحلوار اجلاد لكون العالقة القائمة بني تلك

االعتامد املتبادل، والتي كان من الواجب أْن تكون بمستوى الضغوط اخلارجية  أساسمل تكن عىل 

والداخلية، وهو ما جعلها موضع نقد لتلك السياسة، لذا كان من األفضل اتباع سياسات تسهم 

واإلشكالية رئيسية يف بلورة اجلهود إلجياد حلول أوفق للقضايا الوطنية العالقة، لذا فأنَّ النقطة ال

تفاق عىل تعديالت رئيسية للدستور، أو االتفاق عىل صيغ مقرتحة املهمة بعدم الوصول ال

ننا نكون أمام رضورة إ، وإذا ما تم حلها فطرافللتعديالت الدستورية هي أزمة الثقة بني األ

 وليست أزمة.

(11) 

ايّل يف العراق الِياُت الدسُتورّية للنظ اِم الفدر   االشك 

 *أ.م. كاروان اورمحان أسامعيل              أ.د.شورش حسن عمر            

عند تشكيل دولة فيدرالية قد تظهر مشاكل عديدة وهذه املشاكل قد تظهر عند التشكيل أو 

بعد تشكيلها بمدة، وهذه املشاكل متعلقة ببناء الدولة الفيدرالية إذا كانت كالعراق متكونة من 

ا مل تكن وليدة اتفاق مسبق بني تتميز التجربة الفيدرالية بأهن ،يةأساسمشكلة واحد فهذه  إقليم

دويالت أو وحدات سياسية معينة وإنام لظروف سياسية معينة تم إنشاء هذا االحتاد، وإىل اآلن 

قد تظهر مشاكل بني احلكومة االحتادية  ،مل يتم حتديدها يف دستور العراق معامل هذا االحتاد

كن هذه املشاكل سيام يف العراق جيب أْن يتم حلها من خالل آليات قضائية وكذلك ل قاليمواأل

والنظام الفيدرايل  قليمآليات سياسية عىل سبيل املثال أْن تكون جلنة ذات مستويات عليا بني اإل
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ا تزال السلطة الترشيعية م ،ك املشاكل إىل املحكمة االحتاديةحلل املشاكل قبل أْن يتم ترحيل تل

لذا نرى رضورة  ،لنسبة لالحتاد الفيدرايل العراقيية باأساسكون من جملس واحد وهذه مشكلة تت

، وتشكيل جملس االحتاد 2008( لسنة 13رقم ) قاليماخلاصة بتكوين األ اتجراءتفعيل قانون اإل

بموجب النصوص الدستورية وليس بموجب قانون عادي، كام نقرتح حتديد مستويي 

للنزاعات  ة بدقة يف كل املجاالت وال ُيرتك جمال معني بحيث يبقى حمالً االختصاصات احلكومي

 واملشاكل مستقباًل.

 (12) 

 جدلية النظام الفيدرايل يف العراق، توازن ام تنافس

 ا.م.د. ياممة حممد حسن كشكول

ر وبني السلطة االحتادية، وقد أق قليمالدستور اعتمد النظام الفيدرايل لتنظيم العالقة بني اإل

دًا يف الدولة االحتادية، لكن عندما وضع النصوص املنظمة و احتاديًا موجإقليامً كردستان  إقليم

جاء بإنحراف كبري يف النظام الفيدرايل،  قليمللنظام الفيدرايل يف تنظيم العالقة بني املركز واإل

معينة ختتلف فيام إذا  الفيدرالية املعمول هبا يف الدول الفيدرالية املقارنة هي ذات قواعد نظمةفاأل

كانت الدولة الفيدرالية تكونت عن طريق التشتت من دولة موحدة إىل عدة دول وانضاممها مرة 

ثانية، أو عن طريق إنضامم دويالت إىل دولة موحدة وأصبحت فيدرالية واحدة، فتختلف طبيعة 

 يف كل نوع من هذه األنواع. قاليماالختصاصات وصالحيات األ

ولة موحدة حتول إىل دولة فيدرالية فكان من الطبيعي أْن متسك السلطة املركزية والعراق هو د

، ولكن ما حدث يف الدستور العراقي قليمباالختصاصات األكرب وباليد الطوىل يف العالقة مع اإل

 إقليم، ومنح املحافظات غري املنتظمة بقليمهو العكس، فهو منح الصالحيات األكرب واألكثر لإل

 قاليموهذا اليشء غري صحيح بتاتًا، والدستور العراقي منح األ قاليمكز القانوين لألنفس املر

قانون االحتاد وقانون كرب من وضعها كالمركزية سياسية حيث إذا تعارض اختصاصات هي أ

سلطة فتح مكاتب للتمثيل اخلارجي يف  قاليم، من حيث منح األقليمفاألسبقية لقانون اإل قليماإل

الفيدرالية الرصينة، وخملفات ونتائج هذه  نظمةهذه األمور كلها غري موجودة يف األالسفارات، ف

عالقة ال ُتبنى عىل توازن بل ُتبنى  كردستان والسطة املركزية إقليمالنصوص جعلت العالقة بني 
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يف احلصول عىل املغانم، والكثري  خرىعىل تنافس يف حصد املغانم، فهذه السلطة تنافس السلطة األ

 سببها النصوص املشّوهة. قليمالسياسية بني السلطة املركزية واإل زماتاأل من

(13) 

 الفيدرالّيُة يف الدسُتوِر العراقيّ 

 *م. سه روه ر مجال حيدر أ. د. ارساء عالء الدين نوري

ع الدس السلطة ، وعند توزيعه الختصاصات توري عند كتابته للدستور العراقيانَّ امُلرشِّ

، وهو بذلك قد ةداري، قد وّحد بني نظامي احلكم املحيل والالمركزية اإلة املحليةاملركزية السلط

خلط بني نظامني خمتلفني يف الطبيعة القانونية، وهذا األمـر سيؤدي إىل نتائج غري مستساغة يف 

العمل الوظيفي، فمن الطبيعي أن ينظم الدستور النظام الالمركزي السيايّس، ولكّن من غري 

، و أمر تتكفل به السلطة الترشيعية، فهدارين يقوم الدستور بتنظيم النظام الالمركزي اإلالطبيعي أ

، تقوم بتحديد ، الذي حيتاج إىل أداة قانونيةداريوهذا يتناسب مع طبيعة النظام الالمركزي اإل

ة يف السلطات املركزية والسلطات املحلية، إذ متتاز السلطات املحلية بنوع من املرونة غري موجود

الدستور؛ ألنَّ حتديد السلطات املركزية واملحلية قد تكفل هبا الدستور عندما وزع االختصاصات 

أو املحافظات، وترك هامشًا ضيقًا للسلطة الترشيعية يف حتديد  قاليمبني السلطة املركزية واأل

اختصاصات السلطات املركزية واملحلية، وذلك ضمن االختصاصات، التي أوردها 

وهي عىل سبيل  قاليم، أو األالسلطة املركزية وسلطة املحافظاتصات مشرتكة بني كاختصا

احلرص، أّما غري ذلك من االختصاصات فال يمكن تغيريها إاّل يف جمال ضيق يتمثل يف 

 االختصاصات املشرتكة فقط.

الدستور  ، أنَّ داريإنَّ املتعارف عليه يف الدول التي تطبق النظام الالمركزي السيايّس، أو اإل

يقوم الدستور بالتدخل  حوالحيدد اخلطوط العريضة للنظام تاركًا التفاصيل للقانون، ويف أشد األ

فيام يتناسب مع  ةداريلتنظيم الالمركزية اإل ،يف تفاصيل أكثر، لكّن مع ذلك يرتك هامشًا للقانون

يف التدخل يف النظام  حوالاأل، لكّن يبدو أنَّ دستورنا احلايل قد جتاوز أشد ةداريطبيعة الوظيفة اإل
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، وبلغ درجة مل يبلغها أحد الدساتري العاملية، وهذا األمـر ستكون له نتائج داريالالمركزي اإل

 .وخيمة يف املستقبل

(14) 

 أثـــُر النظاِم الفدرايّل يِف األمِن العاِم يِف العراِق 

 د. عامر ماهر عبد احلسن اخلفاجي

 إدارةالفدرايل يف العراق، فهو نظام سيايّس للحكم وب موضوع البحث عىل النظام ينص

الدولة، وإن كانت له جذور ضاربة يف القدم، إاّل أنَّه يعّد حديثًا نسبيًا، السيام يف العراق واملنطقة 

ية املحيطة بالعراق، إذ ال توجد دولة قريبة فيدرالية يف املنطقة سوى االمارات العربية قليماإل

اثة هذا النظام يف العراق فـأنَّه بالتأكيد سوف يالقي صعوبات يف األداء املتحدة، ونظرًا حلد

، وإنَّ من هذه الصعوبات واآلثــار هو األثر يف األمن داريوالتطبيق عىل املستويني السيايّس واإل

يف وجود  ساسالعام يف العراق، فاألمن هو أهـم واجبات الدولة، ومحايته تكاد تكون الركن األ

، وكذلك الوقائع عن طريق دراسة النصوص الدستورية سنجد اآلثــار املرتتبة يف األمنالدولة، و

 .املوجودة

 قليما يزال حيبو، وإنَّ اإلمام الفدرايل يف العراق نظام ناشئ، ونَّ النظأومن نتائج هذا البحث 

التي مّر هبا  ،زال متأثرًا بالظروف الصعبةما  قليمكردستان، وهذا اإل إقليمالفدرايل الوحيد هو 

، نتيجة الضطهاد احلكومات القمعية السابقة، وهو فاقد للثقة باملركز، مما يؤدي قليمشعب هذا اإل

إىل ضعف النظام السيايّس بصورة عامة واحلكومة االحتادية بصورة خاصة، مما يظهر سلبًا عىل 

 .محاية األمن

ض الغموض والتداخل، لكنّها ، كان فيها بعنّظمها الدستور . االختصاصات األمنية التي2

تدّل عىل أنَّ اسرتاتيجية األمن هي من اختصاص السلطة االحتادية، إاّل أنَّ الواقع خالف ذلك، 

، مع اشرتاكه يف السلطات كافة ضمن الدولة قليمبالسلطات كافة داخل اإل قليمنظرًا لتفرد اإل

 .االحتادية

من االقتصادي، جيب أن يكون ضمن ، وكذلك األالسيايّس ومسؤوليته . اختصاص األمن3

 .الفدرالية وأكثرها تطوراً  نظمةاختصاص السلطة االحتادية، وهو ما معمول به يف معظم األ
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ة األخريهبذه الصورة، السيام مع املحاولة  قليم. إذا استمرت العالقة بني املركز واإل4

ن قوهتا، مع مضعفًا للدولة بدالً بقاءه يمثل  ، وإنَّ قليم، سيؤدي نحو انفصال اإلقليمالنفصال اإل

 .، السيام االقتصادية منهاقليمإنَّ الضامنات الدستورية والواقعية كّلها يف صالح اإل

مستقر باملقارنة مع بقية حمافظات العراق، وقد يعزى هذا إىل وجود  قليم. إنَّ األمن يف اإل5

ة نفسها، ونظام احلكم بعد عام ارها عىل الطبقة السياسيّ ، واستمر1991من عام  قليمسلطة اإل

، لكّن البقاء عىل عدم قليم، وحيسب لإلكتابة هذا البحث، وهذا مؤرش جيد ، حتىنفسه 2003

ولو مستقباًل، السيام مع  قليمأمن اإلعىل حتادية من شـأنه أن  يؤثر سلبا التوازن مع السلطات اال

مع املركز، وعدم  قليمغل خالف اإلوجود خالف وأطامع من دول اجلوار، السيام تركيا، فهي تست

عامل ضعف تستغله للدخول إىل املنطقة فتعّده  قليموجود سلطة أمنية للسلطة االحتادية يف اإل

 .وزعزعة األمن فيها، وتعّد منطقة سنجار مثاالً حيًا عىل هذا الطرح

لك يرض . إنَّ األمن منظومة متكاملة من حيث السلطات واألداء والنوع، والعمل بخالف ذ6

 .به

(15) 

 يف إبرام االتفاقيات الدولية والعقود النفطية قليمالعالقة بني املركز واإل

 *م. د أسعد كاظم وحيش

 ساس، لذلك فإن األ مظهرًا من مظاهر سيادة الدولةإن إبرام االتفاقيات والعقود الدولية ُيعدر 

قيات دولية جيد سنده القانوين يف امتالكها ي تتمتع به الدولة االحتادية فيام تربمه من اتفاذالقانوين ال

، ؤولة عن مبارشة العالقات الدوليةالشخصية القانونية الدولية برشوطها، بوصفها هي املس

ومادامت الدولة االحتادية هي الشخص الدويل الكامل فإهنا هي من تبارش الشؤون الدولية مع 

يف  ساساخلارجية التي ينعقد هلا الدور األواملنظامت الدولية المتالكها السيادة  خرىالدول األ

، فضاًل عن تتوىل ممارسة السيادة يف اخلارج متثيل الدولة االحتادية عىل النطاق اخلارجي، فهي التي

ت عن قاعدة حرص إال أن بعض الدول االحتادية خرج ،ممارسة مظاهر الشؤون الداخلية

تدخل يف امليدان الدويل يف ممارسة بعض  ، إذ بدأت وحدات الدولة االحتاديةاالختصاص اخلارجي
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ن دستور أواستنادًا ملا تقدم نجد  ،النشاطات الدولية التي كانت من اختصاص احلكومة االحتادية

ومن ثم البد من  احتادٌي، إقليمردستان وسلطاته القانونية ك إقليمأقر بأّن  2005العراق لسنة  

، ومدى أهلية تفاقيات الدولية والعقود النفطيةة إبرام االحول آلي قليمحتديد العالقة بني املركز واإل

باالختصاص يف اإلبرام وفقًا للنصوص الدستورية التي حددت االختصاصات احلرصية  قليماإل

 للسلطات االحتادية وبيان أوجه املخالفة لتلك االختصاصات.

(16) 

ار السيايّس لُتوِزيع الثرواِت الطبِيعّية وأثـــره يِف  اإلطـاُر الدسُتوريّ    االستقر 

 *د. زينب رشيف اجلزائري

 ،القانوين الذي تم بموجبه توزيع الثروات ساسلالطالع عىل نصوص الدستور العراقي، واأل

ُه توزيع االختصاصات بني الدولة االحتادية وحكومة أساسبني نصوص خمتلفة  ةموزع وهذه

(، وعند استقراء هذه املواد وجدت أنَّ 112( ومادة )111( ومادة )110وفق املادة )عىل  قليماإل

إغفاالً ترشيعيًا، واملواد التي من الغموض وتارة محلت التناقض وتارة محلت هذه املواد  اً فيها بعض

التي ( فقط نصت هذه املادة 111ملادة )ثارت اجلدل والسجال دائاًم يف كل املحافل القانونية هي اأ

ن العراق هو من البلدان ذات االقتصاد الريعي ومعظم أتبار دًا بثروة النفط والغاز باعختتص حتدي

أنَّ النفط والغاز هو ُملك الشعب "نَّ هذه املادة ذكرت إ إذعىل ثروة النفط والغاز، قائم اقتصاده 

أْن تقوم الدولة االحتادية "أوالً( إىل /112شارت املادة )أو "واملحافظات قاليمالعراقي وكل األ

واملحافظات املنتجة عىل  قاليمز املستخرج من احلقول احلالية مع حكومات األالنفط والغا إدارةب

نحاء البالد مع حتديد حصة أاسب مع التوزيع السكاين يف مجيع ن توزع وارداهتا بشكل منصف يتنأ

التي حرمت منها بصورة جمحفة من قبل النظام السابق والتي ترضرت املترضرة  قاليمملدة حمددة لأل

احلقيقة هذه  "ام يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من البالد وينظم ذلك بقانونبعد ذلك ب

املادة محلت يف طياهتا بعض النصوص الغامضة كلفظ )كل(، فهل هو لكل الشعب العراقي ككل 

لتي ومن املآخذ ا ،ات الشعب العراقيككل؟ كجزء من مكون قاليمأم هو يقصد به املحافظات واأل

د والذهب املهمة كاملعادن مثل احلدي خرىىل الثروات الطبيعية األإلدستور أنه مل يتطرق واجهت ا
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هنا مل ترد ضمن االختصاصات احلرصية للحكومة االحتادية يف املادة أ إذواليورانيوم وغريها، 

ثروة املياه التي جاءت  فضاًل عن(، 114(، وال ضمن االختصاصات املشرتكة يف املادة )110)

 أخرىىل توزيع مناسيب املياه بشكل عادل، وتارة إق نص مرتبك، فتارة يشري املرّشع فوعىل 

 قليميعطيها ضمن االختصاصات املشرتكة، ونسأل هنا ماذا لو حدث نزاع  بني حكومة اإل

 كون توزيع هذه املياه بشكل عادل؟واحلكومة املركزية كيف سي

(17) 

اِت امل الّيِة يِف دول ِزيّ توِزيُع االختصاص   ِة االحتاد املرك 

 الدكتور قتادة صالح الصالح

دول  أساساالحتاد املركزي خيتلف من حيث تركيب السلطة، فاالحتاد املركزي ُأقيم عىل 

مستقلة تشكل االحتاد املركزي كام يف الواليات املتحدة االمريكية وسويرسا، أو دولة موحدة 

ترغب بتحقيق الة األوىل أنَّ هذه الدول ت أو تفككت، نالحظ يف احلتوبسبب ظروف معينة تفت

وختضع السلطة املركزية إىل دولة  أقاليمأْن تكون دولة موحدة وتفككت إىل  استقالل ذايت بعكس

أنَّ العراق كان دولة  حسبانب 2005يف دستور  اً االحتاد املركزي ومع األسف هذا مل يكن متبع

يل جيب ، بالتااً واقع إقليامً كردستان أصبح  قليمموحدة بسيطة، وبعد ظروف معينة وخصوصية إل

وفيام يتعلق  ،العراق هو باألصل دولة موحدة وصفلسلطة املركزية بلأْن تكون هناك تقوية 

ن باقي الدساتري الفيدرالية يف أْن يعطي ع 2005ة اإلنفاق، مل خيتلف دستور بصالحية أو سلط

فهي املعنية يف إنفاق األموال  إقليم املنتظمة بأو املحافظات غري قاليمالصالحية أو التخويل إىل األ

وفقًا للموازنة أو املشاريع والربامج التي تدفع هلا عند إعداد املوازنة، وهناك نص واضح يف املادة 

اإلنفاق يكون من صالحية وزارة املالية ووفقًا  أشار إىل أن 2021املوازنة لسنة  ( لقانون3)

ومشكلة  ،كردستان فهو املعني بأوجه إنفاقه إقليمباستثناء  هذاتون لألوجه املنصوص عليها يف القان

مستوى أفقي، املستوى العمودي أْن تكون الدولة ب ماملايل سواء كان بصورة عمودية أ عدم التوازن

وأهم هذه األسباب عدم منح السلطة  ،غري متوازنة عىل مستوى اإليرادات والنفقات ألسباب

أو أمور غري  أزماترضيبة، والسبب اآلخر هو تعرض الدولة إىل االحتادية صالحية فرض ال

مثل احلرب أو األوبئة أو الكوارث، وهنا الدول االحتادية  أخرىمتوقعة تفرض عىل الدولة نفقات 

 مثل أمريكا نظمت هذه احلالة، والعراق مل ينظم هذه احلالة بالدستور.
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(18) 

 قاليمّيِة والنزعِة املحلّية لألاألُسُس الدسُتورّيُة للتوفِيِق بني الوحدو

 *أ.م.د حممد عزت فاضل

اي تعديل يراد منه مواكبة املتغريات احلديثة التي يطمح هلا الشعب العراقي من خالل التعديل، 

التي وقعت هبا  هانفس خطاءأو األ ها،نفسفالتعديل ال ُيراد منه اإلبقاء عىل املضامني الدستورية 

صة، ومن ضعف احلكومة االحتادية، وضعف العالقة ما بني جملس العملية السياسية من حماص

 احلالية. قليمالنواب والسلطة التنفيذية، وضعف العالقة ما بني احلكومة املركزية وحكومة اإل

أي تعديل يف الدستور جيب أْن يضمن قوة احلكومة، وكذلك جيب أن يضمن تذليل العقبات 

حن اآلن أمام استقرار بفعل الدستور، واالستقرار املوجود ، نيةأغلبالتي حتول دون إجياد حكومة 

احلايل هو استقرار عارض بفعل االئتالفية املوجودة يف السلطة، بمعنى متى ختّلف االتفاق ما بني 

املكونات متى ما بدأت السلطة تضعف، وحيدث هناك تأخري يف عملية تشكيل احلكومة، وحتدث 

العراقي، نحتاج إىل تذليل املشكالت التي حتول دون قيام قد تنتقل إىل الشارع  أزماتهناك 

حتتاج إىل وجود حزب جامع وطني عابر للمناطقية يضم اجلميع  يةغلب، وحكومة األيةأغلبحكومة 

، أما أن نتحدث عن حكومة يةغلبمن أجل أن يكون فكره متجانسًا وفعاًل يتم تشكيل حكومة األ

تعني املساومات النفعية وتعني تلك و ،كون فهذا يعني ائتالفيةبمشاركة هذا املكون وذاك امل يةأغلب

 هتديد السلطة متى ما ختّلف االتفاق بني احلكام يف ممارسة شؤون السلطة.

واملحافظات من خالل جملس  قاليمإىل تعزيز مشاركة األ –كبديل عن املحاصصة  –نحتاج 

حقيقية كأن يكون بدياًل عن  متخصص أال وهو جملس االحتاد وتفعيله وتزويده باختصاصات

املحاصصة املقيتة، فالذي لديه رأي ومطالب معينة يمكن أن تفرغ من خالل جملس االحتاد، مع 

 رضورة إبعاد احلكومة ورئاسة اجلمهورية وكذلك جملس النواب عن أي ممارسات نفعية طائفية.
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(19) 

 خطوات عملية نحو دسرتة املجتمع

 طالل حممود يالدكتورعد

ىل صفوف إدستور من نفوذ السلطة الترشيعية ىل نقل الإهيدف هذا البحث  :لبحثهدف ا

تفعيل املبادئ الدستورية إىل قيم عملية بالواقع  ،و تعطيل الدستورأالشعب وتفعيل ال تعديل 

املجتمعي، إنَّ الدعوة للتعامل مع الدستور بطريقة مغايرة تبدأ من الشعب وتنتهي للطبقة 

دها ألجل ترسيخ روح املواطنة ي أقرها الدستور واعتامتبد من تفعيل هذه القيم ال السياسية، لذا ال

 وبناء اهلوية الوطنية العراقية. 

عىل نرش  تعملول: كان عملية دسرتة املجتمع ويتعلق باألنشطة املجتمعية التي املحور األ

 القيم الدستورية. هوتبني هذ

سؤول املبارش عن التي تعد حامية للدستور وامل واملحور الثاين: يتعلق بالسلطة القضائية 

 م ومتطلبات حياة املجتمع العراقي.ءتفسريه بام يتال

ن تستكمل املنظومات الترشيعية التي أالث: يركز عىل السلطة الترشيعية التي ينبغي املحور الث

 نص عليها الدستور حتى يتحقق النسيج الترشيعي للمنظومة الدستورية.

من فهم ديني أو حزيب ضيق  التصورات النابعةوجتمع وحماولة فرض القيم إنَّ جتهيل امل

ن وقيقية لتطويره، يا أهيا العراقيىل ضعف البلد وغياب حب الوطن وغياب الفرصة احلإسيؤدي 

 معنا.جيتعالوا إىل قيم سواء بيننا وال نتبع سوى الدستور ليوحدنا و

رضورة أْن يكون القضاء الدستوري حارضًا  اخلارطة الثالثة كانت خريطة قضائية تؤكد عىل

الشخصية،  حواليف كل جماالت احلياة، ومنها عىل سبيل املثال ان يكون حارضًا يف قضايا األ

ىل ملعب السلطة الترشيعية عند النظر يف إالكرة  إعادةوعدم  نسانوالقانون املدين، وحقوق اإل

التي حددت بوضوح املصادر من الدستور  (2تفعيل نص املادة )رضورة  فضالً عن، ىهكذا دعاو

ن إا بأنه موافق أو خمالف للدستور، التي يستند عليها القايض الدستوري يف حكمه عىل قانون م

ثر بشكل كبري عىل أداء القضاء الدستوري، ؤحيح سوف ي( من الدستور بشكل ص2تفسري املادة )

ومحاية احلقوق واحلريات مما ينعكس ويضعف دوره يف محاية الدستور وصيانة احلياة السياسية 
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 تتأثر سلبًا عىل قابلية املحكمة االحتادية العليا عىل اختاذ قرارات أكثر رصامة حلامية الدستور، ومل

حياز نمن نصوص القوانني العادية واوال من خالل القايض الدستوري إهذه اجلرأة عىل التفسري 

بام ينسجم مع االحتياج  حكامأمام تكثيف األالدستور واملنطق والعقل وفتح املجال واسعًا 

 جتامعي وطبيعة املرحلة. الا

نام حتددُه املامرسات وإْن صحت إيس وقوته ال حتددُه النصوص فقط وإنَّ مرشوعية النظام السيا

هذه املامرسات التي سوف متنح الرشعية هلذا النظام وتدعم مرشوعيته، فمن غري املنطقي احلكم 

دخاهلا املامرسة والتطبيق، وإذا ما ثبت فشلها فال ضري من إورية نظريًا من غري القيم الدست عىل

 النظر فيها وتعديلها بام ينسجم مع الواقع االجتامعي.  إعادة

 (20) 

 مدى فاعلية دور املحكمة االحتادية العليا يف تعديل نصوص الدستور

 *ا.م الدكتور مصدق عادل

ت أْن أركز عىل مدى فاعلية دور املحكمة االحتادية العليا يف فيام يتعلق بموضوع اليوم حاول

تعديل نصوص الدستور، وهذا املوضوع شغل أذهان املختصني يف القانون الدستوري بل حتى 

( من 93وفق املادة )عىل أنَّ املحكمة االحتادية العليا  حسبانالسياسية باملشتغلني يف العملية 

باإلمكان إضافة  هنا حرصية وليسإالبعض رة يقول الدستور قد حددت صالحياهتا بصو

ات يعي أضاف لنا العديد من الترشيع، والبعض اآلخر يقول الواقع الترشأخرىصالحيات 

السياسية وغريها من األمور، فبالتايل اليوم املحكمة االحتادية  حزابورقابتها عىل تأسيس األ

ت بموجبها مجيع املسائل املتعلقة بالتعديل عطل 2017( لسنة 54وهو قرار ) اً شهري اً أصدرت قرار

الدستوري، وبالتايل أضحت املحكمة االحتادية العليا الضابط يف محاية الدستور من التعديالت 

العشوائية، أو التي ال تنسجم مع روح الدستور ومع ما أراده اآلباء املؤسسون ممن كتبوا دستور 

 .2005مجهورية العراق لسنة 
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( لسنة 25الحتادية اجلديدة بعد إيقاف عمل املحكمة بموجب قانون )تشكلت املحكمة ا

، وأنا اشرتكت يف كتابة النظام الداخيل للمحكمة االحتادية اجلديدة وأخربناهم باحلرف 2021

؟ ةالواحد هل أنتم مع حكومة قضاء دستوري أم مع حكومة مؤسسات أو بناء مؤسسات دستوري

قرارات املحكمة االحتادية اليوم عدلت من نصوص الدستور وكانت اإلجابة الثانية، ولكن كل 

 وسأذكر لكم القليل منها.

أوالً( بأهنا أّما الكتلة /76للكتلة النيابية املنصوص عليها يف املادة ) اً املحكمة أعطت مفهوم

، وقرار 2010( لعام 25الفائزة باالنتخابات أو الكتلة التي تشكلت يف اجللسة األوىل، قرار )

أنه ليس ب األخريها وانتهت يف قرار 2020( لسنة 25و) 2019( لسنة 170و) 2014لعام  (24)

 بالرضورة أن تكون الكتلة النيابية يف اجللسة األوىل وهذا تعديل دستوري ضمني.

 اً قرار ديع هذاو 2019( لسنة 89بموجب قرار ) املسألة الثانية، املحكمة ألغت مبدأ الطائفية

من أنني أرى املحكمة ال ختتص بالرقابة عىل دستورية قرار نيايب أسمه قرار عىل الرغم  اً تارخيي

ضمنيًا من احلكومات التي  ىوهو ملغ 2008ن هذا القرار خاص بـالسيايس، أل صالحاإل

العملية السياسية، وتعود اليوم املحكمة  إصالحتشكلت الحقًا، لكن قبلناه عىل مضض رغبة يف 

 يةأغلبالثلث املعطل بجلسة انتخاب رئيس اجلمهورية التي اشرتطت  لرُتيس أخرىاالحتادية مرة 

 الثلثني، وهنا عدنا لنقطة الصفر.

الكل يعلم أنَّ املرّشع الدستوري عندما حيدد مدة دستورية فهذه املدة ُملزمة آمرة، وإال ملا 

 أرادها املرّشع الدستوري يف صلب الدستور ويقول ينتهي تطبيع األوراق يف كركوك يف

دة لته وأعادت تفعيله من جديد وقالت هذه معت لنا النص وعدّ ، واملحكمة طوّ 31/12/2007

 .الرشط مل يتحقق ويمكن السري عليهحرتمها، وبالتايل نتنظيمية وليس هناك حاجة ألْن 
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(21) 

  2005دستور مجهورية العراق لسنة 

 صالحبني إخفاقات التأسيس ومتطلبات اإل

 *حلسنيالدكتور حسن عيل عبد ا

توفر فيه املدة الكافية لوضع تالزمني الذي كان من املمكن أْن  سقفإنَّ الرشوط والعنارص وال

هكذا دساتري، وأنَّ عملية صناعة الدستور متّر بمراحل خمتلفة من حتديد املضامني بني خمتلف 

 ئوال ُتنشاخلالف والتعارض  دونصياغتها إىل نصوص قابلة للتطبيق املكونات السياسية، من ثم 

بني الطبقات، كام جيب أْن يكون هناك ختصص دقيق، وأْن يكون هناك توافق بني املكونات  اً رصاع

بعد وضع النصوص الدستورية، وجيب أْن ال تكون هنالك مقايضة من أجل وضع هذه النصوص 

تورية بل املقايضة تعني سقوط الكثري من نصوص الدستور واأللفاظ، مما يؤدي هبذه الوثيقة الدس

 أْن يكتنفها الغموض والتعارض واخلالف.إىل 

مل يبتعد عن باقي الدساتري التي وضعت يف  2005لذا يقينًا إنَّ دستور مجهورية العراق لسنة 

الظروف االستثنائية، وهذه الظروف التي جعلت فيه نقصًا وغموضًا وتعارضًا مما أدى إىل خالف 

واملنظمة لطبيعة النظام السيايس ولفاعلية  وخاصة يف النصوص التي نظمت شكل الدولة،

السلطات، واألسباب التي ذكرهتا وهي أنَّ املدة مل تكن كافية لوضع هذه النصوص الدستورية، 

يومًا  42أّما املدة احلقيقية وبعد قراءة فاحصة إىل حمارض جلنة كتابة الدستور تبني أنَّ الدستور تم يف 

امني، أّما ورات يف تشكيل اللجان واالتفاق عىل بعض املضفقط، ومدة الستة أشهر هي فقط مشا

يومًا، أّما ما يتعلق بقضية  42تفاق الكيل عىل هذه املضامني جرى يف صياغة هذه النصوص واال

يرضب  رهابفكان اإل ناسقها، وبالنسبة للتهديد األمنيهذه املدة فجاء عىل حساب الصياغات وت

جلنة كتابة الدستور، أما التخصص،  أعضاءل عدد من العراق من شامله إىل جنوبه، فاغتي

جلنة كتابة الدستور كان بعيدًا كل البعد عن القانون بشكٍل عام، وعن  أعضاءفالتخصص من قبل 

سلبية عىل النصوص  كون هلذا الدستور آثارتأْن إىل القانون الدستوري بشكٍل خاص، مما أدى 

، من قليمختصاصات بني السلطة االحتادية وسلطات اإلاملتعلقة بشكل الدولة فيام خيص توزيع اال
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أْن يعرتض أو يتعارض مع القانون  قليممكن أْن يكون احلق لقانون اإليحيث أنه جاء بنصوص 

 االحتادي، وهذا ال يمكن يف ظل دولة احتادية تأسست من دولة بسيطة إىل دولة احتادية.

(22) 

 النافذ 2005تعديالت مقرتحة عىل دستور سنة 

 م.د. حيدر ناجي طاهر أبو صيبع

تنص الدوُل االحتاديُة يف دساترِيها عىل اختصاصاٍت، تشرتُك يف ممارِستها السلطاُت االحتاديُة 

وسلطات الوحدات املكونة بنحٍو معنٍي أو بآخٍر ، ومن بني تلك الدول مجهوريُة العراق يف 

ىل إذا النوع من االختصاصات بع منه هالنافذ، حيث تضمن الباب الرا 2005دستورها لسنة 

جانب االختصاصات املنوطة حرصيًا بالسلطات االحتادية، وقد اعرتت التنظيم الدستوري 

لالختصاصات موضوع الدراسة مجلة من العيوب، قّدرها وشخصها الباحُث يف اجلانبني 

ديالت املوضوعي والتنظيمي)اهليكيل(، يضُعها أمام املرّشع الدستوري العراقي عىل شكل تع

مقرتحة، تكون معها النصوص ذات العالقة أكثر دقًة وتكاماًل، بحيث ال تتعارُض مع نصوٍص 

 اتساقًا. أو تظهُر بشكٍل أكثر أخرىدستوريٍة 

 (23) 

ادّية للقايِض الدسُتوِري  مضُموُن السلط ِة االجته 

 *أ.م.د. ليىل حنتوش ناجي     الباحث/ شهالء عيدان عبد

حيث موادها خمالفة للدستور يف بعض األحيان، وجتيء غامضة أحيانًا، تصدر الترشيعات من 

إليه من ، وتتباين سبل اللجوء وض يرتدد اختصاص القايض الدستوريوبني هذه املخالفة والغم

، وإنَّ القايض الدستوري يفرض رقابته عىل تناسب الترشيع يف اختصاص بتقدير الدستورية

ع وانب الرقابةكثرية بوصفها جانبًا من ج أحوال ، وقد أرسى القايض عىل السلطة التقديرية للُمرشِّ

نصوص عليها يف الوثيقة الدستورية، أو أغفلها الدستوري كثريًا من القواعد القانونية غري امل

ع ، فالقايض لفضل يف استنطاق كثري من املعاين، ومقاصد النصوص الترشيعية، وكان له اامُلرشِّ
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عىل احلفاظ عىل املبادئ الدستورية ومحايتها من أّي انتهاك واحلرص  الدستوري باجتهاده يعمل

عىل إقـامة نوع من التوازن بني الرشعية الدستورية من جانب وبني الرضورات التي قد حتيط 

ع عند تنظيم احلقوق من جانب آخر  .بامُلرشِّ

(24) 

 2005السلطات العامة يف دستور العراق لعام يف النظام السيايس وأثره 

 *الدكتور سناء عبد طارش

نظام برملاين، نه إم السيايس يف العراق، البعض قال اختلف الفقه يف تكييف طبيعة النظا

منوحة لرئيس الدولة، والبعض نه نظام برملاين متطور نظرًا للصالحيات املإوالبعض اآلخر قال 

ام املجليس، لكن عندما نقرأ نه نظام أخذ من النظام الربملاين ومن النظام الرئايس ومن النظإقال 

نالحظ بشكل واضح أنَّ الدستور خرج عن قواعد النظام الربملاين فيام  2005نصوص دستور 

، البدَّ أْن يكون خرىيتعلق بالسالح الذي متلكه كل سلطة ترشيعية وتنفيذية مقابل السلطة األ

جلس النواب املتمثلة أعطى أهم وسيلة مل 2005هنالك وسائل تأثري، فالدستور العراقي لسنة 

بسحب الثقة، ومل يعِط السالح الفعال والقوي للسلطة التنفيذية املتمثل بحل جملس النواب وإنام 

جملس النواب بعد الطلب امُلقدم باحلل، فحدث إختالل  أعضاءثلثي  يةأغلبكان احلل حاًل ذاتيًا ب

 بالتوازن بني السلطتني.

الصالحيات الواسعة التي متتع هبا جملس النواب والتي  املسألة الثانية باختالل التوازن هي

تتمثل بشكل خاص بتعيني كبار املوظفني املدنيني والعسكريني، الحظنا أنَّ هناك نتائج نتيجة 

لإلختالل بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية، والنتيجة األوىل أنه أصبح لدينا نظام سيايس يف 

 خرىموجود يف سويرسا مع بعض الفوارق، املسألة األهو مثلام  العراق يتجه نحو النظام املجليس

يف يني بالوكاالت، ألنَّ املوافقات ختالل التوازن بدأت السلطة التنفيذية تلجأ إىل مسألة التعاب

 اً ، فجعل مسألة تعيني كبار املوظفني املدنيني والعسكريني تتطلب وقتاً جملس النواب تستغرق وقت

 .دارينفيذية بدأت ُتعني بالوكاالت وهذا سيهدد االستقرار اإل، فالسلطة التاً كبري
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(25) 

 زمة التعديالت الدستوريةأحل 

 *الدكتور حيدر حممد حسون

نعتقد أنَّ إيكال االختصاص بتفسري نصوص الدستور إىل املحكمة االحتادية العليا كان من 

ملفرتض أْن ينأى هبذه اهليئة التي وقع فيها كاتب الدستور يف العراق، وكان من ا خطاءضمن األ

أهنا خارج اختصاصها، والدليل عىل  –كباحث  –القضائية الدستورية العليا عن اخلوض نعتقد 

ذلك أنَّ هناك الكثري من الوثائق الدستورية مل متنح االختصاص بالتفسري للمحكمة الدستورية 

لتايل االختصاص للسلطة ، باخرىاملعدل وغريه من الدساتري األ 2012مثل دستور مرص لسنة 

التأسيسية األصلية هي من تبني ما هي املقاصد يف املعاين املختلف عليها إْن تعذر بسبب شدة 

( هو منهج 126اللجوء إىل املراجعة الشاملة للدستور، ألنَّ املنهج الذي قنن يف املادة ) اتجراءاإل

للسلطة املختصة بالتعديل لالمتناع عن مل تألفه الكثري من الوثائق الدستورية، ألنَّ اعطاء رخصة 

ه ملدة أكثر من ذاسة للتعديل، ولكن اآلن وبعد نفاتعديل نصوصه والدليل أنَّ الدستور بحاجة م

سنة ومل يعدل، والسبب يف ذلك هو امتناع السلطة املختصة بالتعديل عن تعديل بنوده، ألنَّ  16

عىل القيام بواجباهتا، كام ليس من قواعد بناء  عىل ختلف السلطات العامة اً الدستور مل يفرض عقاب

 اتجراءإىل حني االنتهاء من اإل – 126وهي املادة  –األصلية  اتجراءالدساتري أْن تتوقف اإل

ية يف بناء الدساتري منها: إنَّ لكل نص من أساساالستثنائية يف وضع الدساتري، وهذا خيالف قاعدة 

نَّ القول هبذا املنهج سوف يفصل النصوص الدستورية إايل نصوص الدستور غاية وحكمة، وبالت

عن غاياهتا وبالتايل سيمنعها عن أداء وظائفها، فضالً عن ذلك يتعارض مع وحدة فكرة الدستور، 

، كيف يل أْن أقّر هذات ية يف بناء الدساتري هو وحدة الفكرة القانونية يف الدستورساسومن املبادئ األ

؟ اذاهت يف الوثيقة الدستورية اتجراءالدستور ثم أخالف تلك اإل اعتيادية لتعديل اتإجراءب

 لذلك نعتقد أنَّ هذا املنهج عليه الكثري من املالحظات.

(26) 

 وعالقتها بالتعديالت الدستورية 2005اخللفية العملية لكتابة دستور 
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 *الدكتور عيل نجيب محزة ستاذاأل

ية وإىل معهد العلمني للدراسات العليا ملؤسسة بحر العلوم اخلري يأعرب عن شكري وتقدير

 إلقامتهم هذا املؤمتر.

الواقع العميل الذي  ،عنوان موضوعي هو )اخللفية العملية لكتابة الدستور(، ويف هذه الورقة

، وبعدها قرر اً عضو 55كان يعيشه العراق خالل فرتة كتابة الدستور، وكانت اللجنة مكونة من 

فأصبح جممل عدد  اً عضو 16يشرتكوا يف هذه اللجنة فأضافوا  اإلخوة يف املكون السني أنْ 

، وانبثقت عن جلنة كتابة الدستور عدة جلان، ومن بني هذه اللجان هي جلنة اً عضو 71 عضاءاأل

)االتصال واحلوار اجلامهريي( املرتبطة بلجنة كتابة الدستور األصلية، وكانت هذه اللجنة من كل 

جنة، وواجب هذه اللجنة هو أْن جتمع املقرتحات واآلراء وتستعني املحافظات وأنا كنت رئيس الل

 ، وعملنا العرشات من املؤمترات والندوات.يبآراء أساتذة القانون الدستور

قد يسأل سائل ما هي الفائدة من التعرف عىل هذه اخللفية السابقة للدستور، يف القضاء العادي 

ندما يريدون تفسري نص يرجعون يف الكثري من ويف القضاء الدستوري ع داريويف القضاء اإل

التحضريية للجنة كتابة  عاملالتحضريية، وكانت كل أسبوعني خترج األ عاملاألحيان إىل األ

الدستور عىل شكل جلان، فالتعرف عىل خلفية الواقع آنذاك تساعد عىل تفسري الدستور ونعرف 

عدل الدستور يف الوقت احلارض عىل كيفية آلية واضعي الدستور، وتساعد اللجان التي تريد أْن ت

 تعديل الدستور وماذا كان حيصل لواضع الدستور هبذا النص.

 2005عرب بالعراق مرحلة وهي من  – 2005دستور مجهورية العراق لسنة  –هذا الدستور 

نَّ هذه الثغرات وضعت عن قصد ولكن إيه الكثري من الثغرات، وال نقول ، ولكن ف2010 –

، فكان هناك االحتالل، والوضع األمني الصعب، والرسعة يف كتابة جداً  انت صعبةالظروف ك

جعلت كل طرف يريد أْن يقوي جانبه،  طرافالدستور، وضعف الثقة التي كانت موجودة بني األ

فبعض املكونات كان مفاوضيها عىل درجة من العلمية فوضعوا ضامنات أكثر من الالزم، وهذه 

التي أوجدت الثغرات يف الوقت احلارض، واآلن تعديل الدستور مسألة  الضامنات الزائدة هي
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عادية ولكن إذا حدث إنسداد نرجع إىل الشعب، ونحن نأمل االتفاق عىل دستور يضمن حقوق 

 اجلميع.

(27) 

 2005تعديل دستور  اتإجراء

 *الدكتور حيدر رسول الكعبي

امدة، وذلك ألنه وضع طريقة من الدساتري اجل 2005دستور مجهورية العراق لسنة  ديع

( حق التعديل لرئيس اجلمهورية 126للتعديل تكاد تكون شبه معقدة لتعديله، حيث نصت املادة )

التعديل مقترصة عىل مواد معينة،  اتإجراءجملس النواب، وجعل  أعضاءوجملس الوزراء أو مخس 

ين، وإن كان وقتي ينتهي وحرض التعديل يف أبواب من الدستور وهي الباب األول والباب الثا

 يةغلبجملس النواب وموافقة الشعب باأل أعضاءبانتهاء دورتني انتخابيتني متعاقبتني وموافقة ثلثي 

 أو باالستفتاء العام.

، فقد جعلت 2005دستور مجهورية العراق لعام ( هي الطريقة الثانية لتعديل 142أّما املادة )

لتعديل الكيل للدستور، حتى ما جاء يف الباب األول التعديل شاماًل لكل مواد الدستور أي ا

لكن برشط أْن  قاليموالثاين من املبادئ العامة واحلقوق واحلريات، وكذلك حتديد صالحيات األ

عىل التعديل، وهذه املادة  قليمواستفتاء سكان هذا اإل قاليمموافقة السلطة الترشيعية يف األبيتم 

 ( لتعديل الدستور العراقي.126) أكثر تعقيدًا مما جاء يف املادة
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 امللخص التنفيذي

 والتوصيات فيام خيص أزمة التعديالت الدستورية االستنتاجات

(1) 

 قانونيةمن رؤية  املشرتكات

 *ا. الدكتور صعب ناجي عبود

 اوالً / االستنتاجات 

اجراء تعديل عىل صالح الدستوري والعديد من العقبات التي تعرتض طريق اال هناك  - 1

( من الدستور،  142، امهها االلية التي رسمتها املادة ) 2005نصوص الدستور العراقي لسنة 

، الذي 21/5/2017( يف  2017/ احتادية /  54االحتادية العليا بالعدد )  وكذلك قرار املحكمة

اجراء أي تعديل ( يف  142عىل رضورة سلوك الطريف االستثنائي الوارد يف املادة )  هاكدت في

( 126التعديالت الدستورية و الوارد يف املادة )  دستوري قبل سلوك الطريق االعتيادي يف اجراء

عىل نصوص الدستور، نظر  من الدستور، لكن ذلك ال يلغي او يقلل من امهية اجراء تعديل

جربة الت ألدراك الشعب والسلطات السياسية هلذا املوضوع ورضورته، ونتيجة ملا افرزته

الدستورية والسياسية يف العراق من متغريات وتطورات متالحقة تقتيض اجراء التعديالت 

 .اهضوئ عىل ةلدستوريا

النقص والغموض وضعف يف الصياغة   اان الكثري من النصوص الدستورية قد اعرتاه -2

كاالت يف تفسريه الترشيعية مما كان له األثر عىل إفراغ الدستور من حمتواه وإثارة العديد من اإلش

ملقصد املرشع وتعطيل الحكامه  هتفسريًا حييد به عن نية املرشع احلقيقية فيكون يف ذلك تشوي

تعطيال فعليًا،  ومن ثم له األثر االكرب عىل ثبات النصوص الدستورية واستقرارها . هلذا نجد تلك 

بشكل واضح  ةلدستوريصياغة النصوص ا ةالنصوص معطلة تعطيال فعليًا مما يتطلب األمر إعاد

 ي لبس أو غموض. إال يثري 
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إن تعديل النصوص الدستورية امر طبيعي ورضوري وأساس تعديل تلك النصوص  -3

تلفة التي ترافق املجتمع السيايس فهناك ثمة ظروف حتيط باملجتمع ختعود اىل مواكبة التطورات امل

لتي هلا تأثري مبارش عىل املنظومة وتتعلق باملستجدات االقتصادية والسياسية واالجتامعية وا

القانونية مما يتطلب األمر إجراء تعديالت رضورية عىل الدستور والتي تفرضها سنة التطور لكي 

تساير وتتامشى مع تلك الظروف واملستجدات،  واإل انفصلت النصوص عن الواقع األمر الذي 

 أو الثورات. قالباتاالنيؤدي اىل رضورة تعديلها بطريق غري قانوين أو عن طريق 

رسم املرشع الدستوري العراقي طريقان لتعديل الدستور الطريق العادي نصت املادة -4

اعضاء جملس  5/1لرئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني،  أو خلمس  "/اوال(  126)

إي تعديل . اال ان نص هذه املادة معطلة إذ مل يتم حلد االن إجراء "النواب اقرتاح تعديل الدستور 

بموجب نص هذه املادة بالرغم من تشكيل جلان خاصة للنظر يف التعديالت الدستورية منذ 

ولقد انتهى هذا الطريق ومل يعد له وجود بعد الدورة الربملانية االوىل وانتهاء  .2020اىل  2007

قت ( . والطريق االستثنائي املؤ 2009-2006عمل جلنة مراجعة وتعديل الدستور لألعوام  )

( من الدستور من خالل تشكيل جلنة من اعضائه ممثىل 142للمراجعة والتعديل بموجب املادة )

ملكونات الشعب العراقي خالل مدة ال تتجاوز اربعة اشهر التي وضعت كامدة انتقالية لتطمني من 

( من 126مل يسهم يف وضع الدستور كام تبني ان هذه املادة من الدستور عطلت حكم املادة )

 . 142( اال بعد انتهاء من تطبيق املادة 126لدستور نفسه،  لذا ال يمكن الركون اىل املادة )ا

عىل الرغم من االقرار الدستوري بان السلطة الترشيعية الفدرالية يف العراق مكونة من -5

 جملسني، غري أن هذه السلطة من الناحية العملية ال تزال تتألف من جملس واحد وهو جملس النواب

)جملس االحتاد( مما يشكل ذلك  العراقي بسبب التعطيل الدستوري الذي أصاب املجلس الثاين

خلال جوهريًا يف النظام الفدرايل العراقي وذلك لغياب مشاركة ممثيل االقاليم يف السلطة املذكورة 

ة سنوات اال انه مل يشكل جملس االحتاد بالرغم من مرور عدمما يعد ذلك تعطيال فعليًا للدستور. 

عىل نفاذ الدستور وكذلك مل يرشع قانون خاص هلذا املجلس مما يشكل خرق لنظام املجلسني الذي 

 متتاز به الدول االحتادية.

مل يتضمن الدستور العراقي اعطاء تعريف واضح ودقيق ملصطلح حكومة ترصيف  - 6

عدم  عمله،  وكذلك االعامل الذي مل يضع معامل واضحة هلذا املصطلح أو حتديد نطاق ومضمون



 يذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| الملخص التنف 510
 

وجود معيار ثابت أو دقيق يمكن من خالله حرص ما يدخل من اعامل يف نطاق صالحيات حكومة 

ترصيف االعامل واالعامل التي خترج منها وذلك لعدم وجود نص دستوري حيدد تلك االعامل 

امرسة باملعنى الضيق عىل الرغم من ان معظم الدساتري تعطي حلكومة ترصيف االعامل احلق بم

 صالحياهتا باملعنى الضيق لترصيف االعامل.

ضعف وعدم وضوح الصالحيات احلرصية للحكومة االحتادية، وجعل كل ما مل يرد يف   - 7

الصالحيات احلرصية للحكومة االحتادية هو من صالحيات االقاليم واملحافظات، وأن العلوية 

ذ خلل واضح يف الدستور. اعطى يف الترشيعات هي لقوانني االقاليم واملحافظات ويعد ه

مع ترشيع احتادي فيام خيص ه الدستور االولوية للترشيع االقليمي او املحيل يف حالة تعارض

االختصاصات املشرتكة،  بل ذهب اىل أبعد من ذلك عندما أعطى االقاليم احلق بتعديل تطبيق 

بخصوص مسألة تدخل يف القانون االحتادي إذا تناقض أو تعارض مع قانون إقليمي أو حميل، 

 االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية، وهذا خالف ما سارت عليه مجيع الدول الفدرالية. 

اىل حتديد اختصاصات املحكمة االحتادية العليا  2005اجته دستور مجهورية العراق لسنة   - 8

ت الدستورية بصورة اال انه مل نجد ضمن تلك االختصاصات ، منحها سلطة الرقابة عىل التعديال

رصحية، واذا كان من صالحية املحكمة تفسري نصوص الدستور والنظر يف دستورية االجراءات 

الصادرة عن السلطة االحتادية من ضمنها اجراءات تعديل الدستور يثبت بال شك امتالك املحكمة 

ار املحكمة رقم دورًا مهام يف التعديالت الدستورية وهو االمر الذي جتىل بصورة واضحة يف قر

الذي ابطل املدد الدستورية اآلمرة وحوهلا اىل مدد تنظيمية مع الزام جملس النواب  2017لسنة  45

( من الدستور قبل االنتقال اىل 142باستكامل التعديالت الدستورية االستثنائية وفق املادة )

 التعديالت الدستورية االعتيادية

مل يتضمن  التفويض الترشيعي  الصادر من جملس  2005ان دستور مجهورية العراق لسنة  - 9

النواب اىل السلطة التنفيذية االحتادية ومن ثم ال يمكن  القول ان هناك جمال للتفويض يف ظل 

 غياب النص الدستوري الرصيح

 التوصيات ثانيًا/ 
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لتكتل بعد ان السامح للقوائم االنتخابية املشاركة يف االنتخابات بأسامء وارقام خمتلفة ل - 1

االنتخابية وتشكيل الكتلة النيابية األكثر عددا التي تتوىل تشكيل احلكومة، من شأنه  اعالن النتائج

النيابية األكثر عددا  املساس بحقوقه الناخب الدستورية، ونظرا ملا سببه تعبري )الكتلة ان يؤدي اىل

اوال( من /٧٦) ادةجد رضورة تعديل نص املنمن اشكاليات متكررة وتفسريات متعددة، 

عىل اكثر  الدستور، وذلك باستبدال عبارة )الكتلة النيابية األكثر عددا( بعبارة )الكتلة احلاصلة

 عدد من املقاعد النيابية عند املصادقة عىل النتائج النهائية لالنتخابات(.

غموض نظرا للجدل الكبري واالنسداد السيايس واآلثار السلبية الوخيمة التي خلفها ال - 2

)اغلبية الثلثني( املطلوبة النتخاب رئيس اجلمهورية، نجد رضورة تعديل نص املادة  الذي اعرتى

الدستور بشأن األغلبية املطلوبة فيام اذا كانت اغلبية ثلثي العدد الكيل ألعضاء  اوال( من/٧٠)

ة استنادا لنص اغلبية ثلثي األعضاء بعد حتقق نصاب االنعقاد باألغلبية املطلق جملس النواب، ام

 الدستور. اوال( من/56املادة )

ألجل املحافظة عىل استمرار عمل املحكمة االحتادية العليا وضامن استقالهلا الوظيفي،  - 3

ثانيا( من /٩٢الفاعلية والدقة يف القرارات الصادرة عنها، تقرتح تعديل نص املادة ) وحتقيق

مة ومدة عضوية كل منهم وطريقة ترشيحهم فيها رصاحة عىل عدد اعضاء املحك الدستور والنص

عدد االعضاء تقرتح ان يكون عددهم تسعة اعضاء، وذلك ألجل ضامن تنوع  واختيارهم، وبشأن

عمل املحكمة، اما بشأن مدة العضوية فنقرتح ان تكون العضوية يف املحكمة  األفكار والرؤى يف

منع العضو عن ممارسة دوره يف اذا مل يكن هناك عارض صحي او قانوين ي ملدة عرش سنوات،

رشوط العضوية أو مؤهالهتا، وذلك ألجل املحافظة عىل استقرار عمل  املحكمة او يفقده احد

فضال االستفادة من خربة اعضائها الناجتة عن استمرارهم بالعمل يف  املحكمة وثبات توجهاهتا،

كون باب الرتشيح مفتوحا ترشيح االعضاء واختيارهم، فنقرتح أن ي املحكمة، اما بشأن طريقة

واملحافظات الذين تتوافر فيهم رشوط املطلوبة لعضوية املحكمة، وان  يف االقليم ةجلميع القضا

ني القضاة املرشحني عن طريق االنتخاب من قبل قضاة حماكم بيكون اختيار األعضاء من 

احلق يف اختيار تسعة واملحافظات كافة، عىل أن يعطى لكل قاض  االستئناف االحتادية يف االقليم

ن يف ون الفائزواحتياط من بني القضاة املرشحني، ويتوىل املرشح اعضاء اصلبني واربعة اعضاء

 رئيس املحكمة ونائبه من بينهم. عضوية املحكمة مهمة اختيار
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نظرا ألمهية الدور الرقايب الذي متارسه املحكمة االحتادية العليا واثره الكبري يف محاية  - 4

( ٩٣لدستور وتفعيل احكامها املعطلة من قبل السلطة الترشيعية، تقرتح تعديل املادة )ا نصوص

عىل نحو يوسع من صالحيات املحكمة الرقابية، وذلك بإضافة فقرة رصحية جتيز  من الدستور

رقابتها عىل امتناع جملس النواب عن الوفاء بالتزاماته الدستورية، خصوصا ما  للمحكمة فرض

القوانني التي أوجب الدستور ترشيعها، مثل القانون املتعلق بإدانة رئيس  ترشيعيتعلق منها ب

الوزراء والوزراء، والقانون اخلاص بتشكيل جملس االحتاد، فضال عن  اجلمهورية ورئيس جملس

 ا او امنيا رفيعا.باملكتسبة ملن يتوىل منصبا سياد قانون التخيل عن اجلنسية

االحتادية العليا يف محاية النصوص الدستورية، ومتكينها من  لغرض تفعيل دور املحكمة - 5 

تها عىل مدى تناسب القوانني الصادرة عن السلطة الترشيعية مع احلقوق واحلريات بفرض رقا

الدستورية لإلفراد يف ضوء متطلبات الواقع وظروفه املتطورة، وحتى تتمكن املحكمة من اكتشاف 

خمالفات دستورية، ومن ثم التصدي هلا والغائها، وألجل ما تتضمنه نصوص تلك القوانني من 

ضامن تفسريا موحدا لتلك النصوص عىل نحو ملزم للسلطات كافة، نجد رضورة التأكيد رصاحة 

يف صلب الوثيقة الدستورية عىل اختصاص املحكمة االحتادية العليا بتفسري القوانني النافذة، 

ور عىل النحو االيت ))تفسري نصوص الدستور ثانيا( من الدست/۹۳وذلك بتعديل املادة )

 والقوانني النافذة(( 

نظرا ألمهية اآلثار املرتتبة عىل القرارات الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا ومتتعها  - 6

باحلجة املطلقة بوصفها قرارات ملزمة للسلطات واالفراد كافة، نقرتح معاجلة القصور الذي 

( ٩٤اريخ نفاذ تلك القرارات، وذلك بإضافة فقرة اىل نص املادة )شاب نصوص الدستور بشأن ت

من الدستور تبني فيام اذا كانت قرارات املحكمة ترسي بأثر رجعي ام مبارش، ونحسب ان املعاجلة 

االمثل هلذه املسألة االخذ باألثر الفوري واملبارش للقرارات الصادرة عن املحكمة كقاعدة عامة، 

ي استثناء من تلك القاعدة، وذلك بالنص عىل ان ))تكون قرارات املحكمة وتقرير االثر الرجع

 . ((االحتادية العليا نافذة من تاريخ صدورها مامل ينص يف القرار عىل تاريخ آخر لنفادها 

إلغاء التناقض والتعارض ملجلس النواب االرساع بأجراء التعديالت الدستورية من اجل  - 7

عىل ان  يام التعارض بني النصوص الدستورية والترشيعات النافذة، والس ، بني نصوص الدستور
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يعهد التعديل اىل جلنة تقوم بوضع مسودة التعديل يكون اعضائها من اخلرباء،  اي ممن لدى 

بعضهم خربة سياسية وبعضهم خربة قانونية وبعضهم خربة ادارية فضال عن ممثلني من بعض 

ان تنحرص اللجنة بأعضاء املجلس فحسب،  مع رضورة الكتل السياسية يف جملس النواب ال 

 استحصال موافقة الكتل السياسية املنضوية يف الربملان وخارجه بالقبول برضورة التعديل

( من الدستور إلعادة التوازن بني السلطتني 64ندعو املرشع الدستوري اىل تعديل املادة )  - 8

بجعل حل الربملان من  ت النظام الربملاين التقليديوالتي هي من أهم مميزاالترشيعية والتنفيذية 

اختصاص السلطة التنفيذية حرصًا كوسيلة مقابلة لسحب الثقة التي يملكها الربملان وعدم ربط 

موافقة رئيس اجلمهورية برئيس جملس الوزراء يف تقديم طلب احلل،  وإنام اعطاء صالحية تقديم 

اجلمهورية يف اصدار مرسوم حل جملس النواب طلب احلل ملجلس الوزراء وحرص دور رئيس 

والدعوة النتخابات جديدة يف البالد. مع إضافة فقرة أخرى اىل نص املادة اعاله من الدستور أنه 

إذا مل جتِر االنتخابات خالل املدة املحددة وهي ستون يومًا من تاريخ احلل يعود جملس النواب  "

 "إجراء انتخابات جديدة وتكوين جملس نواب جديداىل ممارسة عمله كأن احلل مل يكن حلني 

( من دستور مجهورية العراق 65ندعو املرشع الدستوري العراقي اىل تعديل املادة ) - 9

اخلاصة بمجلس االحتاد عىل ان يتضمن التعديل النص عىل طريقة تكوين ورشوط    2005لعام

الخرى. وان يتوىل الدستور وعالقته مع جملس النواب والسلطات ا ،العضوية واختصاصاته

حتديد جملس االحتاد من حيث التكوين واالختصاص بدال من جعله من اختصاص جملس 

وبام يكفل املساواة بني املجلسني بحيث يكون له دور يف تشكيل السلطة التنفيذية  ،النواب

امدة اعاله للمع رضورة اإلرساع بإصدار قانون جملس االحتاد استنادًا واالحتادية ومساءلتها. 

باعتباره رضورة من رضورات النظام االحتادي يف العراق وألنه يشكل ضامنة حقيقية لتمثيل 

يكون تشكيل جملس االحتاد منشأ عىل ان  األقاليم باعتباره جزء من السلطات االحتادية يف العراق، 

 ة.عىل اعتبارات الكفاءة واخلربة ال عىل االعتبارات الدينية واملذهبية والقومي

( من دستور مجهورية 115ندعو املرشع الدستوري العراقي اىل تعديل نص املادة ) - 10

، بام يكفل اعطاء األولوية للقوانني االحتادية عىل حساب قوانني االقاليم يف  2005العراق لعام 

ذ ال االختصاصات التي اشارت اليها املادة اعاله، مع استبعاد املحافظات غري املنتظمة يف اقليم ا

كل ما مل ينص عليه يف االختصاصات  "عالقة هلا باالختصاصات املشرتكة ليصبح النص كااليت 
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احلرصية للسلطات االحتادية، يكون من صالحية االقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم، 

نون والصالحيات االخرى املشرتكة بني احلكومة االحتادية واالقاليم، تكون االولوية فيها للقا

،  وهذا التعديل يتناغم مع االجتاه العام يف تقوية السلطة "االحتادي يف حالة اخلالف بينهام

 االحتادية.

تفعيل الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني من خالل املحكمة االحتادية العليا يف   - 11

النصوص الدستورية  العراق عىل القابضني عىل السلطة السياسية يف حالة إغفال أو إمهال تطبيق

مما حيافظ  عىل ثبات الدستور ومحايته من اخلروج عىل أحكامه كونه القانون االسايس األعىل 

واألسمى يف البالد،  ويف حالة خرق املدد الدستورية املتعلقة بالعمل بالنصوص الدستورية املعطلة 

النصوص يف حالة  لذا يفرتض عىل القايض الدستوري أن يراقب مدى مرشوعية تعطيل تلك .

تغايض احلكام أو القابضني عىل السلطة السياسية عن تطبيق نصوص الدستور أو يتعمدوا  إمهاله 

. 

ان تتضمن التعديالت الدستورية ادراج  فقرة يف الدستور بالنص رصاحة عىل منح   - 12

شكل رصيح اىل املحكمة االحتادية العليا سلطة يف الرقابة عىل دستورية التعديالت الدستورية ب

جانب االختصاصات االخرى الواردة يف الدستور .اذ يقع عىل القضاء الدستوري مراقبة تعديل 

نصوص الدستور ومدى مطابقتها لإلجراءات دفعًا ألي اشكالية قد تقع فيها سلطة تعديل 

 الدستور،  مع مراقبة عملية االستفتاء كون هذه العملية رضورية يف تعديل نصوص الدستور.

نويص الربملان العراقي وجملس الوزراء برضورة عرض إي مرشوع قانون أو نظام أو   - 13

تعليامت إىل جملس الدولة لغرض إعداده أو دراسته أو تدقيقه لوصفة اجلهة املختصة قانونًا هبذه 

من قانون جملس شورى  2013لسنة  17من قانون التعديل اخلامس رقم  4املهمة استنادا اىل املادة 

الذي خيتص اىل جانب وظائف القضاء االداري باإلفتاء والصياغة  1979لسنة  65الدولة رقم 

وإعداد ودراسة وتدقيق مرشوعات القوانني وإبداء الرأي يف األمور القانونية لدوائر الدولة 

 والقطاع العام .
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كونات( قد ذكر يف ديباجته مصطلح ) امل 2005بام ان دستور مجهورية العراق لسنة  - 14  

وان هذا املصطلح حيمل يف معناه فكرة املحاصصة  لذلك من الرضوري تعديل الديباجة يتمثل  

 برفع عبارة ) املكونات( واستبداهلا بعبارة ) الشعب العراقي(

من الرضوري العمل عىل توفري  بيئة مناسبة للعمل السيايس القائم عىل التنافس يف تويل   - 15

فاءة والرغبة يف خدمة الصالح العام وعدم االنقياد للمصالح احلزبية املناصب عىل اساس الك

 .الضيقة 

من الرضوري تشكيل جمالس استشارية تتكون من اساتذة جامعات وقضاة وخرباء   - 16

قانون يعملون بالتنسيق مع السلطات االحتادية االخرى من اجل املساعدة يف إعداد مسودات 

 مراجعة وتعديلمراجعة للقوانني التي حتتاج 

بالشكل الذي جيعل ادارة اجلامرك من  ٢٠٠٥تعديل دستور مجهورية العراق لعام   - 17

االختصاصات احلرصية للحكومة االحتادية املركزية وإخراجه من االختصاصات املشرتكة، اذ ان 

 من الدستور يف هذا اخلصوص ١٠٩اوال واملادة /١١٤هنالك تعارض ما بني املادة 

مل يتطرق اىل الثروات الطليعية االخرى مثل  ٢٠٠٥دستور مجهورية العراق لسنة ان   - 18

احلديد والذهب واليورانيوم وغريها من املعادن االخرى فهي مل ترد ضمن االختصاصات 

منه ،وعليه من  ١١٤احلرصية للحكومة االحتادية وكذلك ضمن االختصاصات املشرتكة يف املادة 

كل الذي جيعل من تلك املوارد من ضمن االختصاصات احلرصية الرضوري تلك النصوص بالش

 . للحكومة املركزية

نصا حيدد األثر املرتتب عىل احلكم  ٢٠٠٥نقرتح تضمني دستور مجهورية العراق لسنة   - 19

بعدم الدستورية الصادر من املحكمة االحتادية العليا وهذا بال شك يتفق مع مبدا الرقابة عىل 

 . نيدستورية القوان
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 (2) 

 من رؤية سياسية املشرتكات

 *امحد غالب الشاله كتوردا. ال

قبل الولوج يف موضوعة التعديالت الدستورية ال بد من التأكيد عىل قضية جوهرية أال وهي    

رضورة توافر الرغبة لدى القيادات السياسية العراقية يف مغادرة حقبة املايض والتحرر من العقد 

 تارخييةإال أن املصلحة الوطنية تقتيض ذلك، فالذاكرة ال –م صعوبة ذلك عمليًا رغ -التي الزمتها

املشحونة سلبًا بفعل سياسات االنظمة السابقة واملثقلة بعقد املايض من شعور باملظلومية 

والتهميش والتي ترمجت اىل نصوص دستورية، فضاًل عن الديباجة قد أثرت بالسلب عىل طريقة 

 ملتعلقةامينه ، ما يتطلب إعادة صياغة الكثري من املفردات الواردة فيه منها اكتابة الدستور ومض

باملاضوية والثأرية واملظلوميات، كذلك مفردات املكونات والتوازن الوطني واهلويات 

والقوميات التي عززت الفرقة بدالً عن الوحدة مع رضورة استبداهلا بمفردات ومضامني تنسجم 

 مع تطلعات املستقبل. 

إذ كان من املفرتض ان يكون الدستور العراقي مؤقتا وليس دائاًم، بحسب مقتضيات طبيعة    

املرحلة وحسب مقتضيات املصلحة الوطنية ولدورة انتخابية واحدة أو دورتني انتخابيتني يف 

 أقىص مدياته.

بقاء عليه،  ويف احلقيقة، هنالك شبه اتفاق عىل رضورة تعديل الدستور وليس استبداله أو اال    

 رغم مجود الدستور وصعوبة تعديله بشكل مرض للجميع.

ولكن السؤال هنا من سيقوم بتعديل الدستور؟. ماهي طبيعة تكوين وخلفيات جلان    

التعديالت الدستورية؟. وهل ستستوعب التحديات ومتثل عمق مكونات الشعب العراقي اضافة 

ة واالدارية والصفة الوطنية ملن سيكلفون يف هذه اىل اخلربة الدستورية والقانونية والسياسي

اذا كانت القوى السياسية التي هي اساس املشكلة او ذات القوى التي  تارهم؟اللجان؟ ومن سيخ

شاركت بوضع الدستور الدائم واهتمت بانتهاكه وتأويله فام الفائدة من تعديله من قبل ذات تلك 

                                                           
 جامعة النهرين-كلية العلوم السياسية *



ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 517 الرؤية السياسية -أزمة التعديالت الدستورية   

خارجها هل ستكون حيادية وغري تابعة هلا ولن تؤثر  القوى؟ واذا كانت القوى املكلفة بذلك من

اخلربة والقدرة ؟ وهل تقتنع القوى احلاكمة بتعديالت دستورية تقلص  هياعليها؟ وهل لد

 حجومها ونفوذها السيايس لصالح املواطن ولصالح القانون والدولة واملؤسسة؟

تاج إىل سعة نظر يف كيفية باعتقادنا أهم ازمة تواجه مرشوع التعديالت الدستورية وحت هذا

التوصل اىل صيغة او الية معقولة ومنطقية لتكليف من سيقوم باقرتاح التعديالت الدستورية 

والقبول بام ستأيت به مع دعم جلامهري هذه القوى لتأييد فكرة التعديالت الدستورية وعدم 

 عليها أو وضعها عىل الرف أكثر من مرة، كام حصل سابقًا. ضاالعرتا

التي  ١٤٢-١٢٦يزيد االمور تعقيدا اكثر طرق التعديل الواردة يف الدستور نفسه يف مواده  اومم

تعيق اىل حد كبري امكانية التوصل اىل تفامهات باحلد املقبول واملعقول عىل التعديل، يضاف اىل 

ذلك وجود خالفات سياسية عميقة تقف عائقا امام ابتكار حلول واتفاقات عىل قبول فكرة 

اساسا، اذ اي تعديل يمس الدستور يعني ان اطرافا ستشعر باملغبونية واطراف لن حتصل  ديللتعا

 عىل يشء جديد واطراف ستكون هي الرابحة وفقا للتقسيم املكونايت يف البلد

 ينبغي العمل عىل مايأيت: وعليه،

غري  اعادة النظر بالصالحيات بني السلطات االحتادية وسلطات االقاليم واملحافظات .1

املنتظمة باقليم لتكون اكثر تعبريا عن طبيعة النظام االحتادي بشكل مدروس يلبي خصوصيات 

الواقع السيايس العراقي احلايل دون بخس دور املركز وال اطالق يد االقاليم والعكس الصحيح 

واضافة مايمكن اضافته وحذف  ١١٥-١١٤-١١٣-١١٢-١١١املواد الدستورية  ةعرب معاجل

فه لتصويب العالقة بني االطراف بشكل مقبول، لكن باالمكان التوصل اىل مواد مايمكن حذ

املعنية بمجلس االحتاد  ٦٥دستورية متوازنة ال غالب وال مغلوب فيها، وهنا البد من تعديل املادة 

الكامل عىل ترشيعه وارشاك سلطة االقليم واملحافظات يف تكوينه   يمن خالل النص الدستور

برملاين فعال، ال نيايب فقط، رغم ؤجؤد بعض الدعؤات من ساسة ؤنخب ؤاكاديميني  ليكون النظام

املتعلقة باملناطق املختلف  ١٤٠اىل تبني النظام الرئايس اؤ شبه الرئايس، فضاًل عن حسم املادة 

 عليها.
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إزالة الغموض وفك االلتباس فيام يتعلق بشكل إدارة احلكم ونوع )الالمركزية( املطبقة،  .2

الدستور قد خلط بني نظام الالمركزية واالدارة املحلية، وهنا البد من حسم هل الدستور يف حال ف

 توريةتعديله سيفعل حتويل املحافظات اىل اقليم ام سليغى ذلك؟. واالصوب الغاء هذه املادة الدس

 ستان فقط.والبقاء عىل ماهو عليه االن بتحديد العالقة بني السلطات االحتادية وسلطة اقليم كرد

ضبط التوازن بني السلطات خاصة التنفيذية والترشيعية فهنالك رجحان لكفة السلطة  .3

الترشيعية عىل حساب السلطة التنفيذية خاصة يف مسألة حل هذه السلطة، فاضافة احلل الوزاري 

 واحلل الشعبي اضافة اىل احلل الذايت رضوري جدا للضبط واملوازنة بني السلطات.

 ٦٠ان ال ُيسلب جملس النواب حقه الترشيعي بناءا عىل اعتبارات لفظية، فاملادة جيب  كذلك

التي  تتعلق بمرشوعات القوانني ومقرتحات القوانني جيب أالّ تقيد وحتجم دور جملس النواب 

باعتباره السلطة االصيلة للدولة،  وهناك قوانني صدرت بناًء عىل مقرتحات من جملس النواب، 

اللفظي البسيط جيب أن ال يسلب جملس النواب اختصاصه األصيل يف ترشيع  فهذا األختالف

القوانني، وهلذا جيب إعادة صياغة هذا املادة بالشكل الذي يضمن دور املجلس يف الترشيع بشكل 

 متوازن وليس كام جاء يف قرار املحكمة االحتادية املقيد للمجلس.

أوالً تنص عىل : 60سلطة التنفيذية، فاملادة جهة أخرى، جيب حتقيق التوازن بني قطبي ال من

)ان مرشوعات القوانني تقدم من رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء (، واملفرتض ان تكون أوال 

اقرتاح من رئيس الوزراء اىل رئيس اجلمهورية ألن هذا النص جيعل رئيس اجلمهورية يامرس 

مهورية ورئيس الوزراء وارباك وهذا ازدواج يف الصالحيات بني رئيس اجل رشيعياختصاص ت

العالقة بينهام من جهة وارباك العالقة بني الوزارة والربملان من جهة اخرى ، إذ اعطت هذه املادة 

لرئيس اجلمهورية بصورة منفردة أو مشرتكة مع جملس الوزراء حق التقدم بمرشوعات القوانني 

ن كتلته يف الربملان ،اذ اعطت املادة (اعضاء م10بصورة غري مبارشة عن طريق ) لنواباىل جملس ا

 ثانيا احلق هلوالء االعضاء يف القيام بذلك.  60

للنظام الربملاين فان املادة املذكورة جيب ان تكون بالصيغة التالية )تقدم مرشوعات  وطبقا

 القوانينمن قبل رئيس اجلمهورية بإقرتاح من جملس الوزراء ( .
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ىل ان )لرئيس اجلمهورية تقديم طلب اىل جملس النواب أوال : تنص ع 61فإن املادة  كذلك

 بسحب الثقة من رئيس جملس الوزراء (

 سحب الثقة هو من اختصاص رئيس الوزراء يف مقابل حق الوزارة يف حل الربملان . ان

ثامنا ب فتنص: )لرئيس اجلمهورية الطلب اىل جملس النواب سحب الثقة من 61املادة  أّما

(، ومل تفرس هذه املادة ما اذا كان الطلب وفق سبب او بدون سبب ن كام اهنا  رئيس جملس الوزراء

مل ترش اىل األغلبية الواجبة ملناقشة هذا الطلب وقبوله يف جملس النواب وهذه الصالحية خطرية 

وهلا اكثر من تفسري .خطرية إلهنا حتول رئيس اجلمهورية من حامي للدستور وساهر عىل ضامن 

ف سيايس يامرس صالحيات سياسية اكثر من كونه ترشيفي وهي تؤدي اىل تطبيقه اىل طر

اشكاليات عديدة يمكن ان تؤدي اىل احراج رئيس جملس الوزراء وإضعاف مركزه بسبب صعوبة 

وجملس النواب ، ويمكن أن يعرض رئيس جملس الوزراء لإلقالة  اجلمهوريةالتوفيق بني رئيس 

 راقي.خصوصا يف حالة الواقع السيايس الع

رابعًا( عىل  أن )جيوز تعدد اجلنسية للعراقي، وعىل من يتوىل منصبا  18نصت املادة ) .4

سياديا أو أمنيا رفيعا ، التخيل عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون( واملفروض ان 

 يكون التعميم أشمل ، )لكل من يتوىل منصب ، لدرجة خاصة فامفوق( .

أوالً(،  49ي لعدد أعضاء جملس النواب وفقًا ملا ورد يف املادة )جيب حتديد سقف عدد .5

فالنائب وفقًا هلذه املادة يمثل )مئة الف نسمة(،  لذلك فمن املهم معاجلتها وتعديلها  بخصوص 

الف  ٢٠٠متثيل النائب للشعب وتقليص عدد اعضاء جملس النواب اىل النصف ليمثل النائب 

 .-اقل تقدير عىل–نسمة 

وص السلطة القضائية فال يزال النقص يعرتهيا و الرضوة تقتيض إجراء التعديل بخص .6

الدستوري عليها لعدم حتديد من هو رئيس السلطة القضائية، ألن رئيس جملس القضاء األعىل هو 

رئيس القضاء العادي ولدينا قضاء إداري وعسكري وهكذا، وهذا النقص جيب أن يسد يف هذه 

ور قىض أن املحكمة االحتادية العليا هي جزء من القضاء االحتادي ويرشف احلالة، اذ إن  الدست

عليها جملس القضاء األعىل، وهذا ال جيوز ألن املحكمة االحتادية العليا هي جهة قضائية عليا 

 خارج جهتي القضاء العادي واإلداري.
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انوين وال جيوز ان املحكمة االحتادية العليا هي حمكمة دستورية، وأساسها دستوري ق واحلق

(:  أن املحكمة االحتادية العليا هي هيئة 92التشكيك يف دستورية هذه املحكمة، إذ جاء يف املادة )

 داريقضائية مستقلة ولدهيا استقالل مايل وإداري، وهذا خطأ فادح ألن االستقالل املايل واإل

الدارية، هناك استقالل استقالل منقوص يمنح للمؤسسات التي تعمل عىل وفق نظام الالمركزية ا

يف مواجهة سلطة رئاسية وال يوجد سلطة رئاسية للمحكمة االحتادية العليا، لذا فهي ال حتتاج هذا 

 االستقالل، بل هي تتمتع باالستقالل التام الذي يملكه القضاء.

( فعندما تتحدث عن اختصاصات املحكمة )البند ثالثا(: املنازعات التي تنشأ 93املادة ) أّما

عن تطبيق القوانني واألنظمة والقرارات...الخ، هذا النص هبط باملحكمة إىل مستوى حماكم 

الدرجة الدنيا من القضاء العادي واإلداري، فعىل سبيل املثال إذا حرم موظف من العالوة السنوية 

فهذا يستطيع أن يطعن أمام املحكمة االحتادية العليا ألن قانون اخلدمة املدنية قانون احتادي، 

االختصاص جيب إعادة النظر فيه ألن املحكمة االحتادية العليا هي حمكمة عليا بصدق الكلمة، 

القضاء  لذلك ال جيوز إذا حصل تنازع بني املحكمة االحتادية العليا وحمكمة من الدرجة األوىل يف

س هو العادي من يفصل يف هذا التنازع؟ وهل هذا التنازع مألوف لدى الدول األخرى؟ بالعك

 شاذ يف الواقع ال يمكن أن حيصل يف دولة من دول العامل.

 اإلنتخابية  التوصيات

مع -انه من الرضوري ان يتضمن الدستور آليات انتخابية ، اذ يمثل قانون االنتخابات  نرى

حجر الزاوية يف حتقيق اإلستقرار السيايس  ، ونحن نعلم ان األخطاء التي -وجود دستور منصف

رشعون يف تأسيس قانون االنتخابات كانت سببا يف خلخلة العملية السياسية اهتزازها وقع فيها امل

اىل املحاصصة املقيتة مثل انتهاج طريقة القائمة املغلقة ، ولإلستدالل ببعض املقرتحات  جنوحهاو

 التي نجد اهنا اقرب للصواب يف حتقيق نظام انتخايب رصني عرب جمموعة النقاط األتية :  

د ان جربنا نظام التمثيل النسبي ونظام الفائز االول وكانت خمرجاهتام سلبية عىل بع .11

العملية السياسية ومل حيققا االستقرار السيايس يف البالد، فرضورة اعتامد النظام االنتخايب املختلط 

 عاملجتمالذي جيمع بني اجيابيات نظام التمثيل النسبي ونظام االغلبية، كونه مالءم مع طبيعة 

 العراقي ويساهم يف حتقيق االستقرار السيايس.
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ابعاد مفوضية االنتخابات عىل اخلالفات السياسية وان تكون مستقلة يف عملها ومهنية  .12

يف ادارة االنتخابات وان يتم اختيار جملس املفوضني من داخل كوادر املفوضية كوهنم عىل دراية 

 واطالع باالمور الفنية واللوجستية.

اء انتخابات اخلارج واملهجرين والنازحني واحلركة السكانية وغريها من الغ .13

التصويتات، كوهنا كانت بابًا للتزوير والتالعب باصوات الناخبني، واالبقاء عىل التصويت العام 

 والتصويت اخلاص للقوات االمنية. 

ئمني عىل اجراء تعداد سكاين دقيق يشمل حمافظات العراق كافة، لتسهيل مهمة القا .14

 االنتخابات عند تقسيم الدوائر االنتخابية، وحتديد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة انتخابية.

بالرغم من اصدار قانون االحزاب السياسية وتشكيل دائرة االحزاب يف املفوضية، لذا  .15

التمويل  اصبح لزاما عليها ان تكون حازمة وجادة يف تنفيذ مواد القانون خصوصا يف قضية مصادر

والتنظيامت العسكرية وعدم استخدام ممتلكات الدولة لصالح أي كيان متنافس يف االنتخابات 

 من الفقرات احلساسة يف القانون. اوغريه

تفعيل دور االحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين ووسائل االعالم وان يكونوا  .16

جتمع العراقي والسلطة، وان يسامهوا يف بناء حقًا رشكاء للعملية االنتخابية وحلقة وصل بني امل

 الديمقراطية ونرشها يف املجتمع.

عىل مفوضية االنتخابات ان تسعى بأنشاء سجل ناخبني رصني خاص هبا وعدم االعتامد  .17

عىل بيانات وزارة التجارة والدفاع والداخلية ويكون التحديث مستمر لطيلة ايام السنة وال تقترص 

تخابات، حتى ال تقع يف نفس املشاكل السابقة وحرمان الكثري من الناخبني من عىل فرتة االن

 لعدم ورود اسامئهم يف سجل الناخبني. صويتالت

عىل املفوضية ان تطالب اجلهات الرسمية بتوفري معلومات دقيقة وواضحة ملعرفة تبعية  .18

طة هبا، وحتديد احلدود االدارية وعائدية الوحدات االدارية )اقضية ونواحي( اىل املحافظات املرتب

 نيالفاصلة بني خمتلف الوحدات االدارية، فضاًل عن احلاجة اىل خرائط حتتوي عىل احداثيات تب

بدقة مواقع املدن واالقضية والنواحي واحلدود االدارية التي تفصل بينها، وذلك ألجراء انتخابات 

 والنواحي.جمالس االقضية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 لكتابمالحق ا

 دستور مجهورية العراق 

  دستور تعديلومقررات جلان 

- 

 

 مقررات جلنة التعديالت الدستورية النيابية األوىل  -ملحق رقم ❖

 مقررات جلنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  -ملحق رقم  ❖

 مهورية رئاسة اجل-مقررات جلنة التعديالت الدستورية -ملحق رقم  ❖

 مقرتح دستور جلنة السيد حبر العلوم متوز  -ملحق رقم  ❖
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 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  616
 

 



 617ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  618
 

 



 619ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  620
 

 



 621ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  622
 

 



 623ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  624
 

 



 625ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  626
 

 



 627ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  628
 

 



 629ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  630
 

 



 631ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  632
 

 



 633ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  634
 

 



 635ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  636
 

 



 637ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  638
 

 



 639ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  640
 

 



 641ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2019|ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية النيابية الثانية  642
 

 



 



 



 645ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية  646
 

 



 647ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية  648
 

 



 649ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية  650
 

 



 651ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية  652
 

 



 653ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 657ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية  658
 

 



 659ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية  660
 

 



 661ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية  662
 

 



 663ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية  664
 

 



 665ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية  666
 

 



 667ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية  668
 

 



 669ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية  670
 

 



 671ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



 2020رئاسة الجمهورية  –|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقررات لجنة التعديالت الدستورية  672
 

 



 673ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 675ـــــــــــــــــــ| مالحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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