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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط



3

مناقشة لدستورية املادة )142( من دستور العراق لعام 2005

لقد ُكتب دستور العراق لسنة 2005 بطريقة شاهبا الكثري من اإلرابك واخللل على الرغم من 
كل املزااي اليت متتع هبا مقارنة ابلدساتري العراقية السابقة ملكية كانت أو مجهورية. لكن قصر املدة 
احملددة قانوانً لتدوين الدستور وصياغته)1(، وتشكيل جلنة سياسية على أساس احملاصصة والتقاسم 
-طائفياً وقوميًا-، وقلة اخلربة واملهارة القانونية والدستورية ألغلب املكلفني من أعضاء تلك اللجنة 

كانت من أهم العوامل اليت انعكست سلباً على نصوص الدستور وأحكامه اليت تضمنها. 
ولعل من املوضوعات اجلديرة ابألمهية الدستورية ما يتعلق ابملادة )142( من دستور العراق 
لسنة 2005، وما شاب تلك املادة من إشكاالت متعددة من حيث أساس وجودها الدستوري، 
أو أسلوب صياغتها، أو اآلاثر اليت نتجت عنها بعد ذلك؛ لذا سنحاول أن خنضع هذا املوضوع 
-وبنحو خمتصر ال نبغي اإلطالة به- إىل املنهج العلمي حترايً عن احلقيقة وتلمساً جلادة الصواب اليت 
تتسق وطبيعة البحث القانوين وما ينتجه من آاثر مهمة يف احلياة القانونية والسياسية واالجتماعية 

وغريها.
لقد وِضعت املادة )142( يف الفصل الثاين اخلاص ابألحكام االنتقالية من الباب السادس 

واألخري من الدستور واملتعلق ابألحكام اخلتامية واالنتقالية، ونصت على مخس فقرات هي)2 (:
للمكوانت  بداية عمله جلنًة من أعضائه تكون ممثلًة  النواب يف  “أواًل: يشكل جملس 
الرئيسة يف اجملتمع العراقي، مهمتها تقدمي  تقريٍر إىل جملس النواب، خالل مدٍة ال تتجاوز أربعة 

1 - ان اجلداول الزمنية القانونية احملددة للجنة كتابة الدستور كانت مقيدة مما جعلت من مهمة اللجنة املكلفة عسرية وشاقة حيث 
كانت املدة اليت كتب فيها الدستور من قبل اللجنة املكلفة قرابة الثالثة أشهر. يراجع د. مصدق عادل ود. بيداء عبد احلسن ، 

شرح دستور مجهورية العراق لعام 2005، بريوت، 2020 . 
2 - دستور مجهورية العراق، الدائرة االعالمية جمللس النواب، ط 8، بغداد، 2013 .
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أشهر، يتضمن توصيًة ابلتعديالت الضرورية اليت ميكن إجراؤها على الدستور، وُتل اللجنة 
بعد البت يف مقرتحاهتا. 

النواب  جملس  على  واحدة  دفعًة  اللجنة  قبل  من  املقرتحة  التعديالت  تعرض  اثنياً: 
للتصويت عليها، وتُعد مقرًة مبوافقة األغلبية املطلقة لعدد أعضاء اجمللس. 

اثلثاً: تطرح املواد املعدلة من قبل جملس النواب وفقاً ملا ورد يف البند )اثنياً( من هذه 
املادة على الشعب لالستفتاء عليها، خالل مدٍة ال تزيد على شهرين من أتريخ إقرار التعديل 

يف جملس النواب. 
رابعاً: يكون االستفتاء على املواد املعدلة انجحاً، مبوافقة أغلبية املصوتني، وإذا مل يرفضه 

ثلثا املصوتني يف ثالث حمافظات أو أكثر. 
خامساً: يستثىن ما ورد يف هذه املادة من أحكام املادة )126( املتعلقة بتعديل الدستور، 

إىل حني االنتهاء من البت يف التعديالت املنصوص عليها يف هذه املادة”.
وعند مراجعة نص املادة )142( املذكورة آنفاً يف النصوص الدستورية سواء أكانت مسودة 
الدستور أم نص الدستور املنشور بعد االستفتاء أم الواثئق واألعمال السابقة والتحضريية املتعلقة 

بكتابة الدستور نالحظ ما أييت:
أواًل: أن املادة )142( املذكورة آنفاً ال أساس هلا يذكر يف نص )مسودة الدستور( املؤرخة 
بـ)آب 2005(، واليت طبعت على نفقة السلطة التشريعية حينئٍذ ومت توزيعها على الشعب العراقي 

قبل االستفتاء العام  الذي مت يف 15 تشرين األول من عام 2005)3 (.
اثنياً: عند مراجعة الواثئق أو األعمال التحضريية السابقة واملناقشات اليت قامت هبا اللجنة 

املكلفة بكتابة الدستور، جند أنه ال يوجد أي ذكر لنص املادة )142( أو إحدى فقراهتا)4 ( .

3 -  يراجع نص املسودة اليت طبعت على نفقة السلطة التشريعية و وزعت على الشعب العراقي من خالل مراكز التموين واملؤرخة 
يف شهر آب لسنة 2005 حيث أن املسودة تتكون من )139( مادة فقط يف حني أن الدستور احلايل يتكون من ) 144 ( مادة .

4 -  للمزيد يراجع : اجمللدات التحضريية واألعمال السابقة لكتابة الدستور واليت مجعت يف أربعة جملدات مطبوعة على نفقة الدائرة 
اإلعالمية جمللس النواب، وكذلك يراجع كالم النائب يوسف الكاليب يف قناة السومرية لربانمج املناورة بتاريخ 2019/11/14، رابط 

https://www.youtube.com/watch?v=6xptTHIj0nE: اللقاء
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اثلثاً: عند مراجعة التصرحيات الرمسية لبعض القيادات والشخصيات السياسية اليت كانت 
جزء من جلنة كتابة الدستور أو قريبة منهم، يتضح أن املادة )142( مت التوافق عليها قبل ليلة واحدة 

من التصويت واالستفتاء على الدستور)5 (.
رابعاً: لقد ورد للمرة األوىل ذكر املادة )142( يف النص الدستوري الذي ُنشر يف جريدة 
الوقائع العراقية ذي العدد )4012( يف 28 كانون األول 2005، حيث ال يوجد قبل نص جريدة 

الوقائع العراقية أي ذكر قانوين أو رمسي لنص للمادة )142(.
من ذلك كله يتضح: أن املادة )142( هي يف األصل مل تدون يف مسودة الدستور اليت 
عرضت على الشعب العراقي ليطلع عليها مث يقرر التصويت بنعم أو ال عليها؛ بل ال يوجد هلا 
مصدر  ابعتباره  الشعب  أن  ومبا  الدستور.  بكتابة  املكلفة  اللجنة  وحوارات  نقاشات  يف  أساس 
السلطات وأساس شرعيتها كما نص الدستور نفسه يف املادة )5( منه؛ وابلتايل فإن املادة )142 ( 
مل يصوت عليها الشعب ابالستفتاء حىت تستمد الشرعية الشعبية بواسطة االستفتاء، بل مل تُعرض 

عليه -الشعب- أساساً حىت يصوت عليها ابلقبول أو الرفض.
لقد تبني من خالل الشواهد والتصرحيات الرمسية كما ذكران سابقا أن املادة )142( هي من 
النصوص اليت مت التوافق أو االتفاق عليها من قبل قيادات وشخصيات سياسية، وذلك يف إطار 
دفع ممثلني من مكون عراقي معني مل يرغب ابلتصويت على الدستور؛ لذا مت صياغة مادة خاصة 
)دستورية( قبل ليلة أو حلظات كما صرح بعض القيادات السياسية، وذلك لكسب قبول وعدم 

اعرتاض بعض الفئات السياسية واالجتماعية على الوثيقة الدستورية املطروحة للتصويت.
لذا فإن املادة )142( مل يصوت عليها الشعب العراقي وال تتمتع ابلشرعية الدستورية؛ ألهنا 
يف األصل مل تعرض عليه ويطلع عليها، وإمنا استمدت )شرعيتها( من االتفاق أو التوافق السياسي 
سواء يف اللحظات األخرية أو الساعات األخرية  قبل االستفتاء، ومتت إضافتها بعد حني إىل نص 

الوثيقة الدستورية يف أثناء نشره يف جريدة الوقائع العراقية كما ذكران ذلك سابقاً.

5 - يراجع تصريح انئب رئيس اجلمهورية األسبق طارق اهلامشي يف قناة الشرقة لربانمج احملاور بتأريخ 2013/4/8 حول املادة 
)142( قال فيها: أين سحبت اعرتاضي عن الدستور بعد إضافة املادة) 142( يف اللحظة األخرية، رابط اللقاء:

https://www.youtube.com/watch?v=yAC6XjjHOgc


