
قراءة يف التعديل الدستوري لدستور 2005 
يف ضوء قرار احملكمة االحتادية العليا ذي 

الرقم )54( لسنة 2017

إصدارات مركز البيدر للدراسات والتخطيط

د. أسامة الشبيب



2

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
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والتجارب  الدستوري  اجملال  يف  األساسية  املفاهيم  من  الدستوري  التعديالت  مفهوم  يعد 
الدستورية املختلفة، وقد نصت الكثري من الدساتري -إن مل يكن مجيعها- على اآلليات والطرق اليت 
جيري على وفقها تعديل النصوص والقواعد الدستورية، وختتلف تلك الطرق واألساليب تبعاً لتنوع 

الرؤى واألفكار والنظم اليت يُبتىن عليها الدستور يف كل دولة من الدول واختالفها.
إن التعديل الدستوري إجراء طبيعي -بل ضروري- لكل وثيقة دستورية أو قانون أساس ينظم 
احلياة القانونية والسياسية واالجتماعية، ومهما بلغت الدساتري واملضامني اليت حتتويها من الكمال 
واالجتماعية  البيئية  والظروف  جهة،  من  واملكان  الزمان  لعاملي  خاضعة  فإهنا  والتطور  والنضج 
والثقافية ومتطلباهتا واحتياجاهتا من جهة أخرى اليت تلقي بظالهلا على الكاتب والنص على حد 
سواء. ومن هنا فإن تطور احلياة وسرعة منو مستجداهتا املختلفة سياسياً واقتصادايً واجتماعياً وغريها 
من اجملاالت؛ مما يصعب أو يستحيل استيعاب نص قانوين أو دستوري معني لكل تلك التطورات 
واألحداث املستجدة يف املستقبل. وإن النقص أو القصور يف العادة يعرتي تلك النصوص الدستورية 
والقانونية سواء كان -القصور- يعود لألشخاص يف السلطة التأسيسية )كّتاب الدستور( أو بسبب 
طريقة صياغته وأسلوبه، فإن الضرورة تقتضي إعادة النظر والتعديل للنصوص واألحكام الدستورية 

ومالحقة التطورات السريعة يف واقعنا املعاصر وتنظيمها وفق آليات قانونية ودستورية سليمة.
لقد نص دستور العراق لسنة 2005 على طريقني من أجل إجراء تعديالت دستورية، وبني 
أن هناك طريقاً طبيعياً أو اعتيادايً يف إجراء التعديالت وذلك حبسب أحكام املادة )126( منه، 

وهناك طريق استثنائي أو مؤقت إلجراء التعديالت وذلك وفق املادة )142(. 
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االحتادية العليا ذي الرقم )54( لسنة 2017

د. أسامة الشبيب

* دكتوراه يف القانون الدستوري



4

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

وإذا ما جتاوزان اإلشكال املتعلق ابألساس الدستوري للمادة )142()1( وما أثري حوهلا وعليها 
من مشكالت، فإننا سنتحدث عن هذا املسار االستثنائي واملؤقت إلجراء التعديالت الدستورية 
من خالل منهج البحث العلمي ملقاربة وحتليل النصوص الدستورية والقانونية ويف ظل قرار احملكمة 
االحتادية العليا لسنة 2017. لقد أصدرت احملكمة االحتادية العليا قراراً تفسريايً للمادة )142()2( 
ذي الرقم )54( يف أتريخ 21-5-2017 وذلك بناء على طلب مقدم من النائب االول لرئيس 

جملس النواب، وقد كانت خالصة القرار ما أييت:
املادتني  املضامني  استقراء  وبعد  العليا  االحتادية  احملكمة  من  واملداولة  التدقيق  »لدى 
)126 و142( من الدستور، وجد أن املادة )142( من الدستور شرعت لظروف تستدعي 
أتمني مصلحة مكوانت الشعب الرئيسية يف اجملتمع العراقي وذلك من خالل تعديل نصوص 
عن  مفاصلها  بعض  يف  ختتلف  واليت  فيها  املرسومة  واخلطوات  اإلجراءات  ومن  الدستور 
اإلجراءات الواردة يف املادة )126( من الدستور مراعاة لالعتبارات اليت شرعت من أجل 
حتقيقها. وقد أوردت الفقرة خامساً منها ونصها اآليت: 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. لذا فإن االستثناء الذي أوردته املادة )142( يشكل شرطاً ما مل يتحقق 
فال ميكن تطبيق املادة ) 126 ( من الدستور وإن احلكم الدستوري يلزم مراعاة ذلك الشرط. 
1 - ان املادة ) 142 ( لقد أضيفت بعد االستفتاء على الدستور ومل تتضمنها املسودة اليت مت التصويت عليها يف عام تشرين األول 
عام 2005 , وللمزيد مراجعة مقال : مناقشة دستورية للمادة ) 142 ( من دستور2005م , منشورة يف موقع البيدر للدراسات 

     . /https://www.baidarcenter.org , والتخطيط
2 - لقد نصت املادة ) 142 ( من الدستور على االيت :

أواًل:- يشكل جملس النواب يف بداية عمله جلنًة من أعضائه تكون ممثلًة للمكوانت الرئيسة يف اجملتمع العراقي، مهمتها تقدمي  تقريٍر 
إىل جملس النواب، خالل مدٍة ال تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيًة ابلتعديالت الضرورية اليت ميكن إجراؤها على الدستور، وحُتل 

اللجنة بعد البت يف مقرتحاهتا.
النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرًة مبوافقة األغلبية  اللجنة دفعًة واحدة على جملس  التعديالت املقرتحة من قبل  اثنياً:- تعرض 

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.
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وأتسيساً على ما تقدم جتد احملكمة االحتادية العليا أن تطبيق املادة )126( من الدستور عند 
تقدمي مقرتح بتعديل مادة أو أكثر ال يكون إال بعد البت يف التعديالت اليت أوصت هبا اللجنة 

املنصوص عليها يف الفقرة أواًل من املادة )142( ووفق االجراءات املرسومة هبذه املادة«. 
جند أن احملكمة االحتادية العليا قد أوضحت يف تفسريها أن إجراء أي تعديل دستوري على 
دستور 2005، ال بد أن يتم على وفق أحكام املادة )142( وليس حبسب ما ورد يف املادة )126(

)3( منه. وقد استندت احملكمة يف تفسريها إىل ركيزتني أساسيتني مها:

الغرض العام من تشريع املادة )142( متمثلة ابلظروف اليت تستدعي أتمني مصلحة مكوانت - 1
الشعب الرئيسية يف اجملتمع العراقي حبسب ما أوردته احملكمة.

النص ابالستثناء من املادة )126( يف اجراء التعديالت على وفق أحكام املادة )142( وقد - 2
اعتربت احملكمة أن هذا يشكل شرطاً ال ميكن جتاوزه إال بعد حتقيقه.

رؤيتها  سياق  يف  وخاصة-  معينة  زاوية  -من  احملكمة  أوردته  ما  وجاهة  من  الرغم  وعلى 
التفسريية والتحليلية للمادة الدستورية املطلوب تفسريها، إال أن هناك جهات متعددة ومهمة ذات 
دالالت علمية وقانونية ال ميكن التغاضي عنها يف تفسري املادة املذكورة آنفاً وحتليلها فيما لو نظر 
هلا مبجموعها يف سياق تفسري املادة )142(، ورمبا كانت نتيجة قرار احملكمة االحتادية العليا املذكور 
آنفاً غري النتيجة اليت توصلت هلا؛ لذا ال بد من طرح االبعاد واملعطيات القانونية والعلمية يف هذا 

اإلطار وبشكل موجز وكما أييت:
اخلاص  األخري  الباب  من  االنتقالية  االحكام  فصل  يف  وردت   )142( املادة  إن  أواًل: 
ابألحكام اخلتامية واالنتقالية، وقد نصت يف فقرهتا األوىل: يشكل جملس النواب يف بداية عمله جلنًة 
3 -  لقد نصت املادة ) 126 ( على اآليت : أوال: لرئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني أو خلمس )5/1( اعضاء جملس النواب 
، اقرتاح تعديل الدستور . اثنيا: ال جيوز تعديل املبادئ االساسية الواردة يف الباب االول واحلقوق واحلرايت الواردة يف الباب الثاين 
من الدستور ، اال بعد دورتني انتخابيتني متعاقبتني ، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء جملس النواب عليه ، وموافقة الشعب ابالستفتاء 
العام ومصادقة رئيس اجلمهورية خالل سبعة اايم. اثلثا: ال جيوز تعديل املواد االخرى غري املنصوص عليها يف البند )اثنيا( من هذه 
املادة اال بعد موافقة ثلثي أعضاء جملس النواب عليه ، وموافقة الشعب ابالستفتاء العام ، ومصادقة رئيس اجلمهورية خالل سبعة 
أايم. رابعا : ال جيوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صالحيات االقاليم اليت ال تكون داخلة ضمن 
االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية اال مبوافقة السلطة التشريعية يف االقليم املعين وموافقة اغلبية سكانه ابستفتاء عام . 
خامسا : أ ـ يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس اجلمهورية بعد انتهاء املدة املنصوص عليها يف البند )اثنيا( و ) اثلثا( من هذه 

املادة يف حالة عدم تصديقه. ب ـ يعد التعديل انفذا من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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من أعضائه...، مهمتها تقدمي تقريٍر إىل جملس النواب، خالل مدٍة ال تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن 
وقد  الدستور،  يف  االنتقالية  االحكام  من  املادة  هذه  أبن  وواضح  الضرورية.  ابلتعديالت  توصيًة 
حددت بتوقيتات معينة »يشكل جملس النواب يف بداية عمله«؛ مبعىن: أن إرادة املشرع الدستوري 
صرحية يف توقيتها، وتكون خالل الفرتة األوىل أو الربع أو الثلث األول من الدورة النيابية األوىل 
بداية عمل  أن تكون يف  اللجنة  فيها  اليت تشكل  الفرتة  2006 –2010، حبيث يصدق على 
جملس النواب، ونرى أنه خالل السنة األوىل من عمر الدورة النيابية أي ما بني 2007-2006، 
أربعة أشهر«، والقرائن  تتجاوز  أيضاً »خالل مدة ال  بتأريخ دقيق  اللجنة حمددة  وأن مدة عمل 
الواقعية والعملية تؤكد أن هذه املادة جاءت يف سياق ترضية ملكون معني لسحب رفضه للدستور؛ 
لكي ميضي بنجاح نتيجة ضغط التوقيتات القانونية احملددة اليت جيب خالهلا إكمال كتابة الدستور 
واالستفتاء عليه من قبل الشعب. ومبا أن القواعد الدستورية هي من القواعد اآلمرة اليت ال جيوز 
االتفاق على ما خيالفها، وأن املدد الصرحية والواضحة البتدائها وحتديدها تعد من مدد السقوط 
وليس من املدد التنظيمية؛ مبعىن: أن عدم تشكيل جلنة للتعديالت الدستورية أو تشكيلها وعد إهناء 
عملها وتقدمي توصيتها خالل املدد الدستورية احملددة فان ذلك يعين سقوط تلك األحكام املتعلقة 
إبجراء التعديالت؛ وابلتايل فإن انقضاء الدورة االنتخابية األوىل وعدم تشكيل اللجنة أو عدم تقدمي 

توصياهتا فإنه يتعذر اللجوء لتشكيلها مرة أخرى يف الدورات النيابية الالحقة)4( . 
اثنياً: إن اإلجراء الدستوري يف املادة )142( جاء مؤقتاً واستثناًء من األحكام العامة يف 
إجراء التعديالت الدستورية الذي ورد يف املادة )126(، حيث جاء النص يف الفقرة خامساً من 
املادة )142(: يستثىن ما ورد يف هذه املادة من أحكام املادة )126( املتعلقة بتعديل الدستور. 
وإن هذا االستثناء الصريح واملؤقت مبدد حمددة الذي اجتهت إليه إرادة املشرع الدستوري ال ميكن 
توسيع نطاقه؛ ألن االستثناء ال جيوز التوسع فيه والقياس عليه كما هو معلوم؛ لذا فإن عدم مراعاة 
املدد الدستورية وإرادة املشرع الواضحة يف جعل أحكام املادة )142( استثناء من القاعدة أو األصل 
العام يف إجراء التعديالت الدستورية يعد خمالفة صرحية وتوسع يف االستثناء على حساب األصل 

العام الذي أورده املشرع الدستوري يف املادة )126(.
اثلثاً: أن جملس النواب قد شكل جلنة يف الدورة النيابية األوىل وذلك يف 26 / 9 / 2006؛ 
من )27( عضو  اللجنة  تكونت  وقد  الدستورية،  التعديالت  بشأن  توصيات ومقرتحات  لتقدمي 

4 - د. مصدق عادل , التعديالت الدستورية املؤقتة , جملة العلوم القانونية , كلية القانون , جامعة بغداد , العدد2 , 2018 .
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تقريرها وتوصياهتا  اللجنة  قدمت  وقد  الدستورية،  املادة  العراقي ونصت  الشعب  ميثلون مكوانت 
إىل جملس النواب يف 21 / 5 / 2007، إال أنه مل يتم البت بتلك التوصيات واملقرتحات من قبل 
جملس النواب)5(، وعليه فإن املادة )142( بعد كل هذه الوقائع واملعطيات العملية اليت تلكأت أو 
تعطلت؛ بسبب اخلالفات السياسية بني الكتل والتيارات املختلفة يف اكمال التعديالت الدستورية 
للحياة  وفاقدة  املنتهية  حبكم  جعلها  آنفاً،  املذكورة  املادة  ألحكام  والواضحة  الصرحية  وخمالفتهم 
الدستورية، وال بد من العودة لألصل العام يف إجراء التعديالت الدستورية اليت جاءت يف املادة 

)126( من الدستور.
يتحصل من ذلك أن احملكمة االحتادية العليا وحبسب قرارها التفسريي املذكور آنفاً، مل تكن 
موفقة يف هنجها التفسريي الذي ابتعد عن جادة الصواب يف حتليلها ورؤيتها ملوضوع التعديالت 
املناخ  املادة )142(، وقد نظرت إىل زاوية معينة وخاصة ال ختلو من مراعاة  الدستورية يف نص 
السياسي واإلرادة السياسية )التوافقية( اليت حتكم النظام السياسي بعد عام 2003. وكان األحرى 
هبا -وهي متثل القضاء الدستوري والعدالة الدستورية- أن تبذل جهداً أكرب للحفاظ على املنهج 
العلمي والواقعي يف فهم النص الدستوري واإلرادة اليت تضمنها النص نفسه اليت متثل إرادة املشرع 
الدستوري املمثل عن الشعب أبكمله، وحتري الصواب من خالل الدقة والشمولية يف رؤية النص 
الدستوري واستحضار القرائن اخلارجية والداخلية واملعطيات العملية يف الكشف عن النص ومقاربته 
النظام  القانوين يف  البناء  هرم  علو ومسو يف  الدستوري من  النص  به  يتمتع  ملا  الدستورية، وذلك 

السياسي والدولة.
إن احملكمة االحتادية العليا بتشكيلتها اجلديدة اليت تشكلت على وفق التعديل االول لقانون 
املسار  وتقرير  واخلطري،  احلساس  املوضوع  هذا  النظر من جديد يف  إعادة  إىل  مدعوة  احملكمة)6( 
االعتيادي واألصل العام يف إجراء التعديالت الدستورية وذلك على وفق أحكام املادة )126(. 
إجراء  احلايل من خطوة  السياسي  للنظام  واملنشود  احلقيقي  تنطلق عجلة مشروع اإلصالح  ورمبا 
على اختالفهم وتناقضاهتم؛ ألسباب وعوامل  تقريباً  تعديالت دستورية ضرورية يدعو هلا اجلميع 
كثرية مبنية على االستفادة مما افرزته التجارب خالل السنوات السابقة من عمر النظام السياسي 
اجلديد بعد عام 2003. وهذا ليس ببعيد عن القضاء العراقي واحملكمة االحتادية العليا وما متثله 
5 - د. عبد اجلبار امحد ونريان عدانن كاظم , الدستور العراقي لسنة 2005 بني اجلمود الدستوري والركود السياسي , جملة قضااي 

سياسية , جامعة النهرين،2018.
6 - صوت جملس النواب يوم   3/18/    2021 ، على التعديل االول لقانون احملكمة االحتادية )االمر رقم 30 لسنة 2005( .               
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من موقع دستوري وقانوين يف هرم القضاء والدولة، وقد أعادت احملكمة االحتادية العليا النظر فعاًل 
يف قرارات سابقة للمحكمة نفسها، وتبنت مبدأ العدول بشكل صريح وواضح ملا صدر عنها من 

قرارات سابقة)7( .

العدول  فيه  قررت  والذي   ,  2021/4/28 يف  90/احتادية/2019  املرقم  العليا  االحتادية  احملكمة  قرار  يراجع   -  7
النواب  جملس  أعضاء  هبا  يُتهم  اليت  اجلرائم  مجيع  يف  النواب  جملس  موافقة  استحصال  خبصوص  السابقة  احملكمة  قرارات  عن 
واحدة  حالة  يف  النواب  جملس  موافقة  على  احلصول  اقتصار  احملكمة  وقررت  خمالفات  أم  جنح  أم  جناايت  جرائم  سواًء كانت 
النواب  جملس  ألعضاء  حصانة  ال  ذلك  عدا  وفيما  املشهودة  غري  اجلناايت  نوع  من  جرمية  يف  قبض  مذكرة  صدور  هي  فقط 
خمالفة. أو  جنحة  أو جرمية  مشهودة  جناية  جبرمية  منهم  أي  إهتام  حال  مباشرة يف  حبقهم  القانونية  االجراءات  اختاذ   وابإلمكان 

كما قررت أيضا العدول على قرار احملكمة السابق خبصوص تفسري مفهوم األغلبية املطلقة حيث قررت احملكمة اعتبار أن مفهوم 
األغلبية املطلقة اينما يرد يف الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي ألعضاء جملس النواب. أما املقصود ابألغلبية 

البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء جملس النواب احلاضرين بعد حتقق نصاب االنعقاد.


