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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.
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الكثري من  العراق احلديث 1921م – 2021م،  املنصرمة من أتريخ  املائة عام  شهدت 
للتطورات  وقد كان  وغريها،  واالجتماعية  والسياسية  الدستورية  واملتغريات  والتقلبات  األحداث 

واملتغريات يف اجملال الدستوري والقانوين أثراً واضحاً خالل قرن من أتريخ الدولة العراقية احلديثة.

وقد صدر ما بني عام 1921م إىل عام 2021 م  مثانية دساتري سواء كانت يف املرحلة 
امللكية او ما تالها يف مرحلة احلكم اجلمهوري، حيث صدرت أول وثيقة دستورية يف الدولة العراقية 
احلديثة هي القانون األساسي يف عام 1925م وذلك يف ظل االنتداب الربيطاين، وكان القانون 
األساسي هو الدستور الوحيد خالل احلكم امللكي، إىل أن جاء عام 1958م وتبّدل نظام الدولة 
واحلكم من امللكي إىل اجلمهوري حيث صدر العديد من الدساتري نتيجة االنقالابت واملتغريات 
السياسية واالضطراابت االجتماعية كانت نتيجتها صدور مخسة دساتري مؤقتة، إىل أن بدأت مرحلة 
االحتالل األمريكي للعراق عام 2003م وإهناء حكم البعث وبداية عهد سياسي ودستوري خمتلف 
عن الذي سبقه مع كل اإلشكاالت اليت رافقته، واليت صدر فيها دستورين ؛ أحدمها مؤقت ) قانون 
الدائم لسنة 2005م. من هنا  الدستور  االنتقالية لسنة 2004م ( والثاين  للمرحلة  الدولة  ادارة 
حناول أن نستعرض تلك األحداث والتحوالت يف إطارها الدستوري والسياسي، وذلك بتقسيمها 

إىل ثالث مراحل رئيسة وكما أييت:

أواًل: الوضع الدستوري يف احلكم امللكي )1921م – 1958م( .

السياسي  نظامها  وبناء  اجلديدة،  العراقية  الدولة  بداية أتسيس  امللكية  الفرتة  لقد شهدت 
والدستوري والقانوين، وقد حدث ذلك كله برعاية االحتالل الربيطاين وانتدابه املفروض على العراق 
توىل  اليت  املهمات  من  واحدة  للعراق  جديد  دستور  عملية كتابة  وقد كانت  ومؤسسات.  دولة 
االنتداب الربيطاين إدارهتا واإلشراف عليها بكامل تفاصيلها)1(، وقد أقّرت جمموعة إجراءات شكلية 
1 - لقد وضع مسودة مشروع القانون األساسي، »امليجر يونك« املوظف يف وزارة املستعمرات الربيطانية ابالشرتاك مع »املسرت 
دراور« املستشار يف وزارة العدلية العراقية ومبشاركة »املسرت دافيدسون«، ومت إرسال مشروع القانون األساسي إىل وزارة املستعمرات 
الربيطانية اليت قامت بتعديله وفق رؤيتها، للمزيد يراجع : د. محيد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي 

يف العراق ، بريوت، 2019م، ص210 وما بعدها .

التجربة الدستورية يف الدولة العراقية احلديثة
د. أسامة الشبيب
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لعملية كتابة الدستور وتصويت اجمللس التأسيسي وإقراره وإقراره واملصادقة عليه، وذلك كله برعاية 
احلكومة الربيطانية بشكل كامل حىت صدر القانون األساسي بعد مصادقة امللك عليه يف احلادي 

والعشرين من آذار سنة 1925م .

وقد تضّمن القانون األساسي )125( مادة دستورية مت توزيعها على مقدمة وعشرة أبواب 
ابلسلطة  ممثلة  الدولة  يف  الرئيسة  واملؤسسات  األساسية  واحلقوق  السياسي  النظام  شكل  حتدد 
القانون  تبّن  وقد   . العامة  املواد  بعض  وكذلك  القضائية  والسلطة  التنفيذية  والسلطة  التشريعية 
األساسي الدميقراطية النيابية يف احلكم حيث جعل السيادة لألمة ومودعة يف عائلة امللك فيصل 
وورثته، وذلك حبسب املادة )19( من القانون األساسي. وقد أعطى القانون األساسي صالحيات 
واسعة وكبرية ومؤثرة للملك سواء كانت تلك الصالحيات يف بُعدها التنفيذي ام التشريعي وحىت 

القضائي أيضاً.

وابلرغم من أن القانون األساسي هو الدستور الدائم والوحيد خالل فرتة احلكم امللك الذي 
استمر حوايل )38( سنة، حيث ميكن القول كان هناك نوع من االستقرار النسيب سياسيا ودستوراي 
مقارنة ابلواقع الدستوري والسياسي بعد انقالب عام 1958م . وإذا كان القانون األساسي )دستور 
1925( هو الوثيقة الدستورية والسياسية اليت تنظم احلياة السياسية والدستورية يف انطالقة الدولة 
العراقية احلديثة، وبداية نشوئها والنظر للدولة هبويتها العراقية، فضال عن حتديد احلقوق والواجبات 
وكذلك االختصاصات والصالحيات للمؤسسات الرمسية يف الدولة وطبيعة العالقة بينها تشريعية 
وتنفيذية وقضائية، وهذه ُتثل رمبا مسة إجيابية يف ظل األوضاع والظروف اليت كانت سائدة آنذاك .

العراقية  الدولة  على  وهيمنته  وانتدابه  الربيطاين  لالحتالل  فإنه كان  ذلك كله،  ابلرغم من 
اجلديدة، األثر األكرب يف رسم مالمح النظام الدستوري والسياسي يف الدولة، وإن امللك الذي جيء 
به حلكم العراق وكذلك ابقي املؤسسات االخرى، كاحلكومة واجمللس التشريعي والسلطة القضائية 

كانت تتمتع بصالحيات هامشية ومبا ال يتعارض مع املصاحل الربيطانية يف العراق .

اثنياً: الوضع الدستوري يف العهد اجلمهوري )1958م – 2003م(

لقد كان الرابع عشر من توز عام 1958م بداية أتريخ جديد للدولة العراقية، حيث قامت 
جمموعة من الضباط والعسكريني ابلقضاء على احلكم امللكي ابلقوة العسكرية والعنف الذي جتّلى 
امللكي إىل احلكم  العراق من احلكم  انتقال  الذين معهم، ومت إعالن  املالكة وأغلب  العائلة  بقتل 
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اجلمهوري. وقد شهدت تلك احلقبة من أتريخ الدولة العراقية الكثري من األحداث والتطورات اليت 
كان طابعها األبرز تعدد االنقالابت وسيادة العنف والقوة العسكرية يف إسقاط احلكومات وتغيريها. 
وقد صدر خالل مخسة وأربعني عاما )1958 – 2003( مخسة دساتري، دستور 1958م ودستور 
1963م ودستور 1964م ودستور 1968م ودستور 1970م، وكانت مجيع هذه الدساتري مؤقتة 
وليست دائمية، وكان أغلبها يقوم بكتابته شخص أو جمموعة معينة من األشخاص مث يوافق عليه 
جملس يتكون من عدد حمدود من الشخصيات السياسية او العسكرية الذين قاموا بعملية االنقالب 

او التغيري)2( .

وقد كان طابع النظام الدستوري والقانوين خالل تلك املرحلة، ابلرغم من صدور العديد من 
الدساتري املختلفة، واليت جاءت نصوص بعضها او الكثري منها ينص على جمموعة من املبادئ مثل ؛ 
احلقوق واحلرايت، وان الشعب مصدر السلطات، وتوزيع االختصاصات على السلطات الدستورية، 
إال أنه مل تكن تلك النصوص إال حربا ُيكتب على ورق، وليس هلا من الواقع العملي نصيب يُذكر 
بيد  القضائي  ام  التنفيذي  ام  التشريعي  الفعلية سواء يف جماهلا  السلطة  إال ما ندر. حيث كانت 
القابضني على احلكم والسلطة يف كل حكومة انجتة عن انقالب او تغيري، وإن ادعى كل منهم أنه 
ميثل الشعب، وحيكم ابسم الشعب ويعمل من أجل الشعب، لكنهم يف احلقيقة والواقع ال ميثلون 

الشعب ومل يستندوا يف حكمهم وسلطتهم وقراراهتم إىل الشعب .

اثلثاً: الوضع الدستوري بعد عام 2003م .

لقد كان أتريخ 9-4-2003 بداية مرحلة جديدة من أتريخ الدولة العراقية، حيث قامت 
قوات االحتالل األمريكي والربيطاين وابقي حلفائهم إبسقاط نظام البعث خالل أسابيع وهو الذي 
واملغامرات  احلروب  والنار)3(، فضال عن  العراق ابحلديد  فيها  ُحكم  ثالثة عقود  امتد ألكثر من 
تزال مستمرة إىل  املادية واملعنوية والبشرية واليت ال  الكثري من اخلسائر  العراق وشعبه  اليت كلفت 
الذين  األمريكية وحلفاؤها  القوات  أعلنت  . وقد  العراقي واألجيال ضريبتها  الشعب  اليوم ويدفع 

2- إن دستور عام 1958م الذي صدر بعيد إسقاط احلكم امللكي وإعالن اجلمهورية، قد كُلف بكتابته احملامي حسني مجيل، 
وقد قام بكتابة املسودة خالل يومني وبعد ذلك عرضت على جملس الوزراء وتت املوافقة عليها بعد إجراء تعديالت بسيطة وأصبح 
القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية، مطبعة شفيق، ط2،  » دستور1958 »، للمزيد ميكن مراجعة : د. منذر الشاوي، 

. 1966
3 - بدأت القوات األمريكية هجومها على العراق يف 19-3-2033، واهنار النظام البعثي ومؤسساته وقواته العسكرية واألمنية 

كافة يف 9-4- 2003م .
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اعرتفوا أبهنم  ما  أهنم قوات حترير لكنهم سرعان  االمر  أول  البعثي  النظام  العراق وأسقطوا  دخلوا 
قوات احتالل، ومما يؤسف له أن جملس األمن واالمم املتحدة مل تستطع أن تقوم أبي إجراء أزاء 
االحتالل األمريكي بل عجزت حىت عن اصدار بيان تشجب وتستنكر فيه حالة العدوان واالحتالل 
األمريكي، وقام جملس األمن إبضفاء الشرعية على االحتالل بقراره ذي الرقم 1483 لسنة 2003 
املعاهدات واالتفاقيات اليت نظمت حالة  الدولية وفق  للوفاء ابلتزاماهتم  املعنيني  والذي دعى فيه 

االحتالل)4(.

وقد صدرت بعد عام 2003م وخالل وجود االحتالل األمريكي وثيقتان دستوريتان، االوىل 
دستور مؤقت والذي مُسي ب)قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة 2004م(، والثاين هو 
دستور العراق الدائم لسنة 2005م . وإن الدستور املؤقت )قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية( 
قد صدر وفقا إلرادة االحتالل األمريكي الذي قام بعملية كتابته وتنظيمه )سلطة االئتالف املؤقتة 
عراقية كانت  سياسية  قيادات  ضم  الذي  احلكم  جملس  مع  ابلتشاور  وذلك  برمير(،  بول  برائسة 
معارضة لنظام البعث البائد، علما أن جملس احلكم وتكوينه على أساس احملاصصة الطائفية والعرقية 

قام بتشكيله )بول برمير( احلاكم املدين املمثل لدولة االحتالل يف العراق .

وصدر )قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية( يف 8-3-2004م، وُنشر يف اجلريدة الرمسية 
ابلعدد 3981 لسنة 2004م . وقد احتوى على ديباجة وأثنتني وستني مادة مث ُأضيف له ملحق 
من ثالثة أقسام، وقد نظم قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية آنف الذكر، املرحلة االنتقالية واملؤقتة 
التوقيتات  إىل  ابإلضافة  الفرتة،  تلك  خالل  تعمل  اليت  الرمسية  ومؤسساهتا  احلكومية  وتشكيلتها 

احملددة لعملية كتابة الدستور وتشكيل حكومة تستند إىل الدستور .

4 - يراجع : د. محيد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي يف العراق، املرجع السابق، ص288 .
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الذي أسس  االنتقالية لسنة 2004م( هو  للمرحلة  الدولة  إدارة  )قانون  إن  القول  وميكن 
للهيكل األساس للعملية السياسية والنظام الدستوري بشكل عام بعد عام 2003م . وهو الذي 
رسم الطريق واآللية لكتابة الدستور الدائم، وحدد توقيتاته ورسم مبادئ تنظيمه وذلك وفق نص 

املادة )60 و61( من قانون إدارة الدولة)5( .

وبناًء على االسس اليت حددها قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية يف املادتني )60 و61(، 
لعملية كتابة دستور جديد ودائم للعراق، شرعت اجلمعية الوطنية املنتخبة بتشكيل جلنة لصياغة 
مسودة الدستور تكونت من )55( عضوا وأضيف هلم )15( عضواً من خارج اجلمعية الوطنية6. 
وقد رافقت عملية كتابة الدستور ظروف ومالبسات مشوبة ابلكثري من املؤشرات السلبية، سواء مبا 
يتعلق ابملدة القليلة لعملية كتابة دستور دائم لألجيال القادمة يف العراق، أو مبدأ التوافقات الذي 
انتهجته احلوارات واملناقشات الدستورية واليت تعكس طبيعة التكوين السياسي اليت ثبتها االحتالل 
األمريكي القائمة على مبدأ احملاصصة والتقسيم الطائفي والعرقي. وقد أهنت اللجنة املكلفة بكتابة 
على  االستفتاء  جرى  وفعال  لالستفتاء  موعد  حتديد  ومت  الشكلية،  الناحية  من  عملها  الدستور 
5 - لقد نصت املاداتن )60 و 61( من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة 2004م على اآليت : املادة )60( ؛ على 
اجلمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق. وستقوم هذه اجلمعية أبداء هذه املسؤولية بطرق منها تشجيع املناقشات بشأن 
الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية ودورية يف كل أحناء العراق وعرب وسائل االعالم، وتسلم املقرتحات من مواطين العراق أثناء 

قيامها بعملية كتابة الدستور .
واملادة )61( ؛ ا  – على اجلمعية الوطنية كتابة املسودة للدستور الدائم يف موعد اقصاه 15 آب 2005.

اليت تسبق إجراء االستفتاء،  الفرتة  للموافقة عليه ابستفتاء عام. ويف  العراقي  الشعب  الدائم على  الدستور  ب  – تعرض مسودة 
تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع إجراء نقاش عام بني أبناء الشعب بشأهنا. ج- يكون االستفتاء العام انجحا، 
ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة أكثرية الناخبني يف العراق، واذا مل يرفضها ثلثا الناخبني يف ثالث حمافظات او أكثر. 
د- عند املوافقة على الدستور الدائم ابالستفتاء جتري االنتخاابت حلكومة دائمة يف موعد اقصاه 15 كانون األول 2005، وتتوىل 
احلكومة اجلديدة مهامها يف موعد اقصاه 31 كانون االول. هـ- اذا رفض االستفتاء مسودة الدستور الدائم، حتل اجلمعية الوطنية. 
وجتري االنتخاابت جلمعية وطنية جديدة يف موعد اقصاه 15 كانون االول 2005. إن اجلمعية الوطنية واحلكومة العراقية االنتقالية 
اجلديدتني ستتوليان عندئذ مهامهما يف موعد اقصاه 31 كانون األول 2005، وستستمران يف العمل وفقا هلذا القانون، إال أن 
املواعيد النهائية لصياغة املسودة اجلديدة قد تتغري من أجل وضع دستور دائم ملدة ال تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية 
اجلديدة كتابة مسودة لدستور دائم آخر. و- عند الضرورة، جيوز لرئيس اجلمعية الوطنية ومبوافقتها أبغلبية أصوات األعضاء أن يؤكد 
جمللس الرائسة، يف مدة اقصاها 1 آب 2005، ان هنالك حاجة لوقت إضايف إلكمال كتابة مسودة الدستور. ويقوم جملس الرائسة 
عندئذ بتمديد املدة لكتابة مسودة الدستور لستة أشهر فقط وال جيوز تديد هذه املدة مرة اخرى. ز- اذا مل تستكمل اجلمعية الوطنية 
كتابة مسودة الدستور الدائم حبلول اخلامس عشر من شهر آب 2005، ومل تطلب تديد املدة املذكورة يف املادة 61 د اعاله، 

عندئذ يطبق نص املادة 61 ج أعاله.
6- لقد أضيفت )15( عضو من املكون السين وذلك بسبب مقاطعتهم النتخاابت اجلمعية الوطنية , وسبب اضافتهم حملاولة خلق 

اتفاق أو توافق وطين حول وثيقة الدستور الدائم .
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الدستور يف 15–10– 2005م، وأعلنت املفوضية موافقة الشعب على مسودة الدستور وتت 
املصادقة عليه ونشره يف اجلريدة الرمسية .

من اجلدير ابلذكر أن دستور العراق لسنة 2005م قد ورد فيه كثري من املبادئ واألحكام 
الدستورية اليت ينبغي اإلشادة هبا وأبمهيتها النظرية على املستوى الدستوري والقانوين، منها ما يتعلق 
ابحلقوق واحلرايت ومبدأ الفصل بني السلطات ودور القضاء وأتكيد استقالليته والنص على الرقابة 
الدستورية حلماية املبادئ واألحكام الدستورية وغريها من النصوص اليت نصت عليها دساتري الدولة 

املتقدمة واحملرتمة حلقوق شعوهبا .

لكن هذا ال ينفي ما اعرتى مشروع الدستور من مشاكل وخلل سواء يف املبن أو املعن، 
وكذلك من الناحية املوضوعية ال ميكن إغفال الدور الفعال الذي قامت به سلطة االحتالل من أجل 
إجناز مسودة الدستور، وإن أقيم الدستور من الناحية الشكلية وفقا لطريقة االستفتاء الدستوري، 
فضال عن تقييد اجلمعية الوطنية ابألطر العامة اليت نص عليها قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية 
واليت مت نقلها حرفيا إىل الدستور اجلديد)7( . واذا ما نظران إىل تلك التجربة الدستورية العامة يف 
الدولة العراقية خالل قرن من التأريخ، ميكن أن خنلص إىل جمموعة من النتائج املهمة يف هذا اجملال، 

ومن أمهها ما أييت :

إن الدولة العراقية احلديثة منذ بداية أتسيسها يف العقد الثاين من القرن العشرين، كان مشروع . 1
الدستور أو القانون األساسي، من أهم اخلطوات االوىل يف مسريهتا السياسية والدستورية يف 
إطار هوية عراقية تثل الشعب العراقي، بعد انتهاء احلكم العثماين الذي كان العراق جزءا من 

األراضي التابعة للسلطة العثمانية .

كانت مرحلة التأسيس للدولة العراقية احلديثة دستوراي حتت رعاية االحتالل الربيطاين، الذي . 2
اليت  االعرتاضات  عليه، رغم كل  واملوافقة  دفع عجلة كتابة دستور  البارز يف  الدور  له  كان 
واجهها أثناء املناقشات واليت أدت يف هناية املطاف إىل املوافقة عليه وإقراره وصدر أول دستور 

عام 1925م )القانون األساسي( .

إن القانون األساسي رغم كل الظروف اليت رافقت مرحلة العهد امللكي والتحدايت السياسية . 3
العهد اجلمهوري  اما يف مرحلة  املرحلة،  تلك  الوحيد يف  الدستور  أنه كان  إال  واالجتماعية، 

7 -  يراجع : د. محيد حنون خالد، املرجع السابق، ص333 .
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اليت افتتحت عام 1958م إىل عام 2003م، شهدت صدور مخسة دساتري – كما ذكرانها 
سابقا – وكلها كانت نتيجة انقالابت وعنف عسكري، وكل جمموعة تقبض على احلكم تقوم 
إبصدار دستور ميثل توجهاهتا وفلسفتها السياسية والفكرية، مما نتج عنه عدم استقرار دستوري 

وقانوين واضح انعكس ذلك على األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغريها .

إن مرحلة ما بعد عام 2003م، رغم ختلص الشعب العراقي من حكم احلزب الواحد والشخص . 4
الواحد الذي جثم على صدره ثالثني عاما تقريبا، إال أن سقوط النظام البائد واهنيار كامل 
مؤسسات الدول، نتج عنه تواجد االحتالل األمريكي وفرض هيمنته على مجيع مفاصل الدولة 
وقراراهتا اليت كانت بيد احلاكم املدين )بول برمير(، وانسحب ذلك التأثري واهليمنة أيضا على 
احلالة الدستورية والقانونية، وما قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة 2004م إال واحدا 

من نتائج االحتالل األمريكي وآاثره .

 يعد دستور العراق لسنة 2005م، من الدساتري اليت تيزت بعدد من املزااي األساسية وإن . 5
كانت على املستوى الشكلي، حيث تشكلت جلنة صياغته من قبل اجلمعية الوطنية املنتخبة 
لصياغته  املكلفة  اللجنة  يف  واشرتك  عام،  استفتاء  وفق  عليه  الشعب  ووافق  الشعب،  من 
خمتلف مكوانت الشعب العراقي، حىت املكون الذي كان تثيله ضعيفا يف اللجنة مت تعويضه 
بشخصيات من خارج اجلمعية الوطنية للمشاركة يف صياغة مسودة الدستور، ابإلضافة إىل 
املبادئ واألحكام اليت نص عليها الدستور، املتعلقة حبقوق االنسان واحلرايت والتداول السلمي 
للسلطة ومبدأ الفصل بني السلطات والرقابة الدستورية وغريها. إال أن ذلك ال ينفي اجلوانب 
السلبية االخرى اليت رافقت عملية كتابة الدستور أو بعض املضامني اليت احتواها او الضعف 
واخللل الذي انعكس حىت على الُبعد الشكلي والصياغة اللغوية واإلمالئية، تضاف إىل ذلك 
املضامني  الفاعل واملؤثر لالحتالل األمريكي يف فرض بعض  تتمثل ابلدور  أيضاً  نقطة هامة 
والصياغات الدستورية ال سيما نقل نصوص كاملة وحرفية من قانون إدارة الدولة إىل دستور 

2005م .

أم  ملكية كانت  مراحلها  اختالف  على  احلديثة  العراقية  الدولة  يف  الدستورية  التجربة  إن 
انقالب عسكري  نتيجة  أو  الدستورية صدرت يف ظل االحتالل  الواثئق  مجهورية، وسواء كانت 
أو مبشاركة استفتاء شعيب، فإهنا مل تشهد استقرارا دستوراي ومل جيد الكثري من النصوص واألحكام 
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على  انعكس  ما  وذلك  والتطبيقي،  العملي  الواقع  يف  واملواطنني صدى  الشعب  حبقوق  املتعلقة 
جممل األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية داخل الدولة واجملتمع العراقي . لكن 
هناك فرصة مؤاتيه رغم صعوبتها يف إجراء تعديل دستوري على دستور 2005م، يستند إىل تلك 
التجارب الدستورية السابقة واالستفادة منها، ويعاجل االخفاقات والعلل اليت أفرزها العمل السياسي 
العراقي  الواقع  تقارب  دستورية  وثيقة  صياغة  أجل  من  اآلن،  وإىل  2003م  عام  منذ  واإلداري 
بكل تنوعه السياسي واالجتماعي، يف إطار دولة عراقية واحدة يسودها القانون ومعيارها املساواة 

ومبتغاها العدالة وضمان احلقوق العامة.


