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مقدمة املركز

مقدمة املركز
تعد الدساتري الركيزة األساسية يف كل دولة من الدول احلديثة، وال ميكن تصور دولة يف عاملنا 
املعاصر من غري قانون أساسي أو وثيقة دستورية – مكتوبة أو غري مكتوبة - متثل القواعد األساسية 
والعامة اليت تنتظم فيها املؤسسات السياسية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية يف بنيان الدولة، 

وتنظم يف جوهرها العالقة بني السلطة واحلرية وحتديد ضماانهتا.
كما أّن الدساتري هي األخرى تكون وليدة الظروف االجتماعية والسياسية اليت تنبثق منها، 
وحتمل أفكار وتصورات الذين يقومون بصياغتها وذلك حبسب اخللفيات اليت ينتمون هلا– آابء 

الدستور - سياسياً وفكرايً واجتماعياً.
كما أّن التجارب الدستورية يف خمتلف الدول غربية وشرقية، قد خضعت لعمليات ترميم 
من  ألن ُكّتاهبا  تكتنفها؛  اليت  والثغرات  النقص  تاليف  أجل  من  وذلك  مستمر،  وتعديل  وصيانة 
البشر الذين يعرض هلم اخلطأ والغفلة كما يعرض هلم الصواب والفطنة هذا من جهة، ومن جهة 
والدولة  اجملتمع  مسرية  واالقتصادية يف  واالجتماعية  السياسية  واملتغريات  التطورات  ملواكبة  أخرى 
ويف  دساتريها،  على  التعديل  عملية  مارست  اليت  الدول  من  الكثري  جتارب  وهذه  واملؤسسات، 
مقدمتها الدستور األمريكي الذي يعد أول دستور مكتوب ويوصف من كتبه أبهنم )أنصاف آهلة( 

ولكنه قد خضع للتعديل أكثر من 25 مرة.
وقد جاء دستور العراق الدائم لسنة 2005م بعد سقوط النظام البائد الذي تسلط على 
من  سلسلة  وبعد  اجلمهوري  العهد  يف  دائم  دستور  سنة، كأول   35 من  أكثر  العراقي  الشعب 
العراقي وحبرية على دستور  الدساتري املؤقتة اليت صدرت فيه، كما أنه ألول مرة يصوت الشعب 
حيكمه، ابإلضافة إىل أّن هذا الدستور شارك يف صياغته خمتلف النخب املمثلة عن أطياف الشعب 
العراقي املتنوعة، وقد تضّمن أيضا الكثري من املفاهيم والقواعد الدستورية احلديثة يف بناء الدول، 
للسلطات وشرعيتها وتكريس  سواء ما يتعلق ابلتداول السلمي للسلطة واعتماد الشعب مصدراً 
احلقوق  من  جمموعة  ترسيخ  عن  فضاًل  السلطات،  بني  الفصل  ومبدأ  الشعبية  االنتخاابت  مبدأ 

واحلرايت املختلفة.
وعلى الرغم من كل املزااي اليت تضمنها دستور العراق لسنة 2005م، إال أنه احتوى نواقص 
إذ جاءت والدة  املضمون،  أو  الشكل  العديد من أحكامه ونصوصه سواء يف  اكتنفت  وثغرات 
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الدستور العراقي يف ظل بيئة سياسية واجتماعية ابلغة التعقيد واإلرابك، ويف سياق مشاريع ومتغريات 
إقليمية ودولية داخل العراق وخارجه، ابإلضافة اىل اخلالف يف الرؤى والتصورات بني اعضاء اللجنة 
املكلفة بكتابة الدستور وغياب او تغيب ممثلي مكون معني عن عملية كتابة الدستور، لذلك  كانت 
الدعوات لتعديل الدستور حاضرة وبقوة منذ حلظة كتابة الدستور واملوافقة عليه، وهذا ما ذكرته 
النخب االجتماعية والدينية  الدستور، مث توسعت املطالب ومن خمتلف  املادة 142 من  أحكام 
والسياسية وحىت ممن كانوا أعضاًء يف جلنة كتابة الدستور. وقد برزت حماوالت خمتلفة لتعديل دستور 
تعديالت  صياغة  ابجتاه  الدفع  يف  رمسية  وغري  رمسية  ومؤسسات  جهات  فيها  سامهت  2005م 

ومقرتحات دستورية على دستور 2005م.
الدستوري  املضي ابإلصالح  تواجه طريق  اليت  والعقبات  الصعوابت  من كل  الرغم  وعلى 
وإجراء تعديل على دستور 2005م، ولعل أهم تلك العقبات هي اآللية اليت رمستها املادة 142 
من الدستور، وكذلك ما صدر عن احملكمة االحتادية العليا من التأكيد على ضرورة سلوك الطريق 
االستثنائي يف املادة 142 يف إجراء أي تعديل دستوري قبل اللجوء إىل املادة 126وسلوك الطريق 
االعتيادي يف إجراء التعديالت الدستورية. إال أّن ذلك ال يلغي وال يقلل من ضرورة إجراء تعديل 
املوضوع  هلذا  العام - سياسي وغري سياسي -  اإلدراك  نتيجة  دستوري على دستور 2005م؛ 
وضرورته، ونتيجة ملا أفرزته التجربة الدستورية والسياسية واالجتماعية يف عراق ما بعد 2003م وإىل 
اليوم، وظهور الكثري من املتغريات والتطورات اليت ال بد من إعادة صوغ وتعديل الكثري من النصوص 

واألحكام الدستورية على ضوئها.
من  الدستورية  التعديالت  موضوع  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز  جعل  عليه  بناًء 
املوضوعات االساسية يف عمله، وقد استعان بعدد من املختصني واخلرباء يف هذا اجملال وعقد الورش 
واجللسات النقاشية، ويف الوقت الذي نتقدم بوافر الشكر والتقدير جلميع الباحثني املشاركني يف هذا 
الكتاب، يسران ان نقدم هذا اإلصدار لكل النخب العلمية والفكرية والسياسية، وأنمل أن يكون 
رصيداً علمياً ومعرفياً  لالستفادة من املقرتحات واحللول اليت طرحت يف هذا السياق، وعسى ان 
تكون خطوة التعديالت الدستورية انطالقة بّناءة وحمفزة  ملعاجلة مواطن اخللل اليت يعاين منها العراق 

على صعيد اجملتمع واملؤسسات.
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مدخل

مدخل
الدائم لسنة 2005م يف ظل أوضاع سياسية واجتماعية معقدة  العراق  لقد ُكتب دستور 
ومتشابكة سواء على مستوى الداخل العراقي وطبيعة املتغريات اليت حدثت بعد 2003م ، أم على 

املستوى اإلقليمي احمليط ابلعراق وطبيعة اآلاثر اليت انعكست عليه.
وعلى الرغم من أّن للدستور العراقي احلايل جوانَب ومزااي جيدة تضمنها وهي مستفادة من 
جتارب دستورية خمتلفة كاحلقوق واحلرايت الواردة فيه واستقالل القضاء والفصل بني السلطات ومبدأ 
التداول السلمي للسلطة وغريها من املبادئ اليت نصت عليها الدساتري احلديثة، لكنه احتوى بعضاً 
-غري قليل- من املشاكل والثغرات اليت رمبا كانت واحدة من أهم عوامل خلق األزمات الدستورية 
والسياسية اليت أفرزهتا جتربة العمل السياسي واليت انعكست على النظام السياسي واخلدمات وتوالد 
األزمات السياسية ال سيما يف بداية تشكيل كل حكومة جديدة، وهناك كثري من الشواهد واألدلة 

اليت كان الدستور أو بعض أحكامه وبنوده قد سامهت يف خلق مشكلة أو تعميقها أكثر.
وإذا ما حاولنا بيان أهم األسباب والعوامل اليت جعلت من دستور 2005 على الرغم من 

كل املزااي اليت تضمنها لكنه احتوى الكثري من الثغرات واملشاكل وامهها:
سلطة قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة 2004م، على الرغم من أنه مل يكتب أبيدي . 1

منتخبة ومل يصوت عليه يف استفتاء عام شعيب، لكنه أصبح أساساً لعملية كتابة الدستور وإطاراً 
الدستور  نصوص  من  فضاًل عن حماكاة كثري  دائم،  دستور  لعملية والدة  »مفروضًا«  قانونياً 

الحكام قانون ادارة الدولة، بل ان بعضها نقلت نصاً منه.
الدور اخلارجي - االمريكي حتديدًا- يف ممارسة أتثريه ونفوذه على بعض االطراف الفاعلة يف . 2

عملية كتابة الدستور، وذلك من اجل حتقيق وضمان مصاحله املستقبلية  يف العراق.
اليت مت تشكليها . 3 اللجنة  أّن  الدستور، حيث  املكلفة بكتابة  اللجنة  الثقة بني أطراف  فقدان 

بواسطة اجلمعية الوطنية اليت متثل السلطة التأسيسية قد بنيت على أساس )اثين - طائفي(، 
فضاًل عن عدم اشرتاك املكون السين بشكل رمسي فيها ملقاطعتهم انتخاابت اجلمعية الوطنية 
عام 2005، وألن الثقة كانت قلقة أو مفقودة بني تلك األطراف املمثلة يف اللجنة مما انعكس 
سلباً على الكثري من األفكار والصياغات اليت نص عليها الدستور، ومن يطالع الديباجة بدقة 

سريى ذلك بوضوح.
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الدولة . 4 إدارة  قانون  فرضها  اليت  احملددة  والتوقيتات  الدستور  إجناز كتابة  يف  والسرعة  العجلة 
للمرحلة االنتقالية يف رسم املسار الزمين لكتابة الدستور، حيث مل تستغرق عملية كتابة الدستور 

أكثر من شهرين إىل ثالثة أشهر تقريباً.
بناًء على ذلك فإن مشروع التعديل الدستوري وإعادة النظر يف كثري من أحكامه وبنوده، 
مسألة ضرورية وال بد منها، ويكاد جيمع عليها كثري من العراقيني مبختلف فئاهتم وخنبهم وتياراهتم 

فضاًل عن رأي النخبة املختصة يف جمال القانون الدستوري.
أوىل  الضرورية، وكانت  الدستورية  التعديالت  برزت حماوالت عديدة يف جمال حتديد  وقد 
احملاوالت بعد تشكيل الدورة النيابية األوىل وذلك بناًء على أحكام املادة 142 البند األول من 

الدستور اليت نصت على اآليت :
)) يشّكل جملس النواب يف بداية عمله جلنة من أعضائه تكون ممثلة للمكوانت الرئيسية 
يف اجملتمع العراقي مهمتها تقدمي تقرير إىل جملس النواب ، خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر 
، يتضمن توصية ابلتعديالت الضرورية اليت ميكن إجراؤها على الدستور . وحتّل اللجنة بعد 

البت يف مقرتحاهتا ((
وفعاًل تشكلت جلنة تتكون من عدد من أعضاء جملس النواب يف هناية عام 2006م وقد 
عملت ملدة أكثر من سنتني أصدرت تقريرها النهائي يف عام 2008م ومت تقدميه إىل جملس النواب 
يف عام 2009م وعلى الرغم من خمالفة ذلك دستورايً ألن الدستور اشرتط أن ال تتجاوز املدة 
للجنة املكلفة ابلتعديالت الدستورية أربعة أشهر، لكن تلك التعديالت اليت رفعتها اللجنة املكلفة 
ابقرتاح التعديالت على الرغم من اتفاقها على نسبة معينة منها لكنها اختلفت يف قضااي جوهرية مل 
تتفق عليها كموضوع الفدرالية وعالقة املركز واإلقليم وتوزيع إيرادات النفط، كما أن جملس النواب 

مل يناقش تلك املقرتحات من أجل استكماهلا ومن مث إقرارها.
وبعد موجة االحتجاج الشعيب يف 2019 ومناداة الكثري من القيادات والنخب السياسية 
والدينية واالجتماعية بضرورة إجراء تعديل دستوري، يراعى فيه كل التطورات واملتغريات املختلفة 
اجتماعياً وسياسياً منذ عام 2003م وأن حيظى إبمجاع وطين، وقد قام جملس النواب إبصدار قرار 
يف جلسته العاشرة بتاريخ 2019/10/28 بتشكيل جلنة التعديالت الدستورية، مهمتها النظر يف 
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التعديالت الدستورية املقرتحة وخالل أربعة أشهر استناداً لنص املادة 142 من الدستور، وقد بدأت 
اللجنة عملها وجلست عدة جلسات وانقشت الكثري من األحكام الدستورية وتعديالهتا املقرتحة، 
لكن اللجنة مل تتوصل إىل اتفاق هنائي للتعديالت املقرتحة،ومل تصدر تقريرها النهائي على الرغم من 
انتهاء املدة املقررة لذلك ومل يتابع جملس النواب هذا املوضوع؛ نتيجة الظروف السياسية واالجتماعية 
وحىت الصحية -  - غري املواتية حلصول نقاش جاد وحقيقي بني الفئات واالجتاهات 
اليت  )املبكرة(  االنتخاابت  إجراء  ترتيب  يف  واالنشغال  دستوري،  تعديل  إلجراء  املتنوعة  العراقية 
استدعت حل جملس النواب نفسه قبل موعده املقرر دستورايً، والذهاب ابجتاه االنتخاابت يف موعد 

مت حتديده يف العاشر من تشرين األول 2021م .
إّن عملية اإلصالح الدستوري للوثيقة الدستورية ينبغي أن تعتمد على جمموعة من الركائز 
واألسس العامة، وأن يصار إىل حتديد املبادئ األساس يف الدستور وإعادة النظر فيها ومراجعتها 
وفق األصول الصحيحة هلا، ومبا يتناسب مع خمرجات التجربة السياسية والدستورية خالل عقدين 

من الزمن تقريباً، وميكن أن نوجز ذلك مبا أييت:
أواًل: فدرالية الدولة، حيث أقر الدستور ذلك يف املادة األوىل منه: ))مجهورية العراق دولة 
احتادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام احلكم فيها مجهوري نيايب )برملاين( دميقراطي 
. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ((. والنظام الفدرايل شكل من أشكال األنظمة اليت تبنتها 
الكثري من الدول ذات التنوع االجتماعي والثقايف مبا حيفظ وحدة الدولة وخصوصية األقاليم املكونة 
هلا، لكن التنظيم الدستوري لفدرالية الدولة يف دستور العراق مشوب ابخللل وهذا ما انعكس عملياً 
يف العالقة بني احلكومة االحتادية واإلقليم، مبا يتعلق ابالختصاصات املشرتكة أو تفوق اإلقليم يف 
بعضها خبالف أصول النظام الفدرايل، وحصر االختصاصات السيادية املتعلقة ابلسياسة اخلارجية 
واألمن والدفاع وملكية الثروات الوطنية وتوزيعها العادل، هذه كلها مل تكتمل ابلشكل الصحيح يف 
الدستور الذي حيفظ احلقوق واخلصوصية الذاتية لكل إقليم ال سيما الوضع املتعلق إبقليم كردستان .

يضاف إىل ذلك ينبغي فك االشتباك واالشتباه بني الفدرالية والالمركزية، حيث إن الدستور 
اإلدارية  الالمركزية  وبني  لألقاليم  السياسية  الالمركزية  بني  مييز  ومل  واضح  بشكل  بينهما  خلط 
الرغم من مرور قرابة  تنتظم بشكلها الصحيح على  العالقة متشابكة ومل  للمحافظات، مما جعل 
الالمركزية  العالقة بني  له من فصل  بد  القادم ال  الدستوري  التعديل  فإن  لذا  الزمن،  عقدين من 
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السياسية )الفدرالية( وتعدد مستوايت للحكم واهليئات األساسية لألقاليم، وبني منح احملافظات 
)نظام  االحتادية  احلكومة  من  املركزية  الرقابة  بوجود  حملياً  نفسها  إدارة  من  متكنها  اختصاصات 

الالمركزية(.
اثنياً:النظام الربملاين، لقد تبىن الدستور العراقي النظام السياسي الربملاين يف املادة األوىل منه: 
))نظام احلكم فيها مجهوري نيايب )برملاين( دميقراطي((.ولعل النظام الربملاين هو األقرب لوضع 
العراق السياسي واالجتماعي، واالبتعاد عن حكم الفرد الواحد واحلزب الواحد الذي كلف الدولة 
تبناه املشرع  الذي  الربملاين  النظام  للبلد، لكن  العليا  الدماء والثروات واملصاحل  الكثري من  العراقية 
الربملانية يف  األنظمة  املعتمدة يف  الدستوري حباجة إىل تصحيح وتصويب وفق األصول واملبادئ 
الدول املختلفة، ليسري مبساراته السليمة،وجند أن التفوق الذي منحه الدستور للسلطة التشريعية 
حبل احلكومة ال تقابله سلطة موازية لألخرية حبل الربملان وهذا ما ميثل خلاًل أساساً يف النظام يفقده 
مبدأ التوازن بني السلطات، من جهة أخرى فإن دور السلطة التنفيذية ممثلة برئيس جملس الوزراء 
هو املسؤول تضامنياً مع الوزراء أمام الربملان ألنه ميلك احلكم ومن ميلك احلكم يتحمل املسؤولية، 
لكن الدستور جعل السلطة التنفيذية مكونة من رأسني رئيس جملس الوزراء ورئيس اجلمهورية ومنحه 
اختصاصات ال تتناسب مع دور رئيس اجلمهورية الشريف وكونه غري مسؤول أمام الربملان، لذا ال 
بد من إعادة النظر يف النظام الربملاين مبا يعزز مكانته الصحيحة إبعادة مبدأ التوازن بني السلطة 
التشريعية والتنفيذية، ومنح السلطة التنفيذية ورئيسها االختصاصات الالئقة كوهنا هي املسؤولة أمام 

الربملان.
اثلثاً:النظام القضائي، لقد تبىن الدستور القضاء املتعدد حيث نص على أّن السلطة القضائية 
واحملكمة االحتادية ابإلضافة جمللس الدولة ) القضاء اإلداري (، وأعطى جمللس القضاء األعلى سلطة 
القضاء األعلى إدارة شؤون  املادة 90 : )) يتوىل جملس  القضائية كما جاء يف  اهليئات  على 
 .)) فيه  العمل  وقواعد سري  واختصاصاته  تكوينه  طريقة  القانون  وينظم   ، القضائية  اهليئات 
ومنح للمحكمة االحتادية العليا استقاللية إدارية ومالية يف املادة 92 أواًل:  )) احملكمة االحتادية 
العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارايً ((. كما نص على إنشاء القضاء اإلداري ممثاًل مبجلس 
الدولة يف املادة 101: ))جيوز بقانون، إنشاء جملس دولة خيتص بوظائف القضاء اإلداري ، 
واإلفتاء ، والصياغة ، ومتثيل الدولة وسائر اهليئات العامة أمام جهات القضاء إال ما أستثين 
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منها بقانون((. إن املنظومة القضائية على أنواعها املختلفة ال بد من تنظيمها بشكل يوضح طبيعة 
العالقة من حيث االستقالل واالرتباط ببعضها، جتنباً للتداخل والتنازع بينها وهذا ما حدث فعاًل 
بني السلطة القضائية واحملكمة االحتادية حول طبيعة االستقاللية وبعض االختصاصات، لذا ينبغي 

حتديد ذلك بشكل دقيق كون السلطة القضائية هي عماد الدولة والنظام السياسي يف كل بلد .
رابعاً :احلقوق واحلرايت، لقد ورد يف الباب الثاين املخصص للحقوق واحلرايت الكثري من 
احلقوق يف جماالهتا املدنية والسياسية والثقافية واالقتصادية وغريها، ويعد ذلك من اجلوانب املميزة 
يف الدستور، لكن ما حيتاج إليه هو طبيعة الضماانت اليت ينبغي أن يعتمدها الدستور يف حتقيق 
وجتسيد تلك احلقوق واحرتامها وصيانتها من السلطات كافة تشريعية وتنفيذية وقضائية وإدارية يف 
الواقع العملي، لذا ينبغي أن جتد التعديالت الدستورية ما يضمن محاية تلك احلقوق واحلرايت من 

جهة وإلزام السلطات ال سيما التنفيذية يف احرتامها وعدم االعتداء عليها .
الرابع  الفصل  املستقلة يف  اهليئات  الدستور على عدد من  املستقلة، نص  خامساً:اهليئات 
من الباب الثالث يف املواد ) 102 – 108 ( وذكر عدداً منها ومنح سلطة استحداث أخرى 
حسب احلاجة. إنَّ ما ينبغي أن يعاد النظر فيه يف هذا اجلانب هو تقليص عدد اهليئات ال سيما 
اليت تشرتك يف االختصاصات مع وزارات ومؤسسات أخرى، مثال وزارة االتصاالت وهيئة اإلعالم 
بينها  وتنازعاً  اشتباكاً  مثل  قد  اهليئات واملؤسسات  والتداخل بني  التعدد  فإن هذا  واالتصاالت، 
من حهة، وسوءاً يف املخرجات واخلدمات يف الواقع العملي من جهة اثنية. ابإلضافة إىل موضوع 
االستقالل وطبيعته لتلك اهليئات، فهل هي مستقلة حقيقة ؟ أو إن استقالهلا نسيب إدارايً ومالياً 
وختضع لرقابة سلطة معينة ؟ هذا ما جيب أن حيدد بشكل دقيق من قبل املشرع الدستوري عند 

التعديل هلذا املوضوع.
سادساً: إن الدستور مبا ميثله من مرجعية قانونية وسياسية واجتماعية، وأنه القاعدة القانونية 
األعلى واألمسى يف الدولة، وعدم جواز خمالفة األحكام واملبادئ الواردة فيه من أي تشريع أو قرار 
يتوفر على صياغة دستورية دقيقة و واضحة، وتتم معاجلة  الدولة، جيب أن  صادر من سلطات 
األختالف يف املفاهيم واملصطلحات بتوحيد صياغتها جتنباً للتكرار والتزيّد، ومنعاً لكثرة االختالف 

يف التفاسري والتأويالت.
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سابعاً: الرؤية املستقبلية، إن الدستور هو الوثيقة اليت تستحضر التأريخ بدروسه وعربه، وتنظم 
احلاضر بتنوعه وتفاصيله من أجل مستقبل منشود وَطموح لألجيال القادمة، لقد كتب الدستور 
احلايل برؤية مشدودة للماضي بكل تعقيداته واستصحاهبا للحاضر والواقع الذي ال يقل تعقيداً عن 
املاضي، ومل تراَع فيه الرؤية االستشرافية واملستقبلية وهذا الطابع العام املتغلغل يف الدستور ال سيما 
ديباجته. إن مرور قرابة عقدين من الزمن على التغيري الذي حصل يف عام 2003م وبناء التجربة 
السياسية اجلديدة يف العراق، ميثل فرصة غنية لالستفادة من دروسها ونتائجها سلبية وإجيابية، يف 
للمراجعة والتقومي لكثري من مفاصل احلياة  عملية إصالح دستوري بعقلية أكثر استقراراً وهدوءاً 

السياسية والقانونية يف الدولة. 
السياسية  واألزمات  املشاكل  لكل  النهائي  العالج  متثل  ال  الدستوري  التعديل  مسألة  إن 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، ولكنها مما ال شك فيه تُعد اخلطوة األوىل الصحيحة يف مراجعة 
التغيري اإلجيايب  للدخول يف  السليم، ومفتاحاً  السياسي والدستوري وتقوميه ابلشكل  الدولة  بنيان 

املنشود لواقع الدولة واجملتمع يف العراق.
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خارطة التعديالت الدستورية )دراسة مستقبلية ملقرتحات تعديل دستور مجهورية العراق لسنة 2005(

املقدمة 
على الرغم من اجلمود الذي اتسم به دستور مجهورية العراق لسنة 2005، غري أنَّه ابملقابل 
رسم طريقني للتعديل الدستوري، إذ تتمثل الطريقة األوىل مبا نصت عليه املادة )142( من الدستور1 
الدستورية  التعديالت  جلنة  بتشكيل  النواب  جملس  قيام  خالل  من  وذلك  االستثنائي(،  )الطريق 
االستثنائية ومن مث تقدم هذه التعديالت إىل جملس النواب إلقرارها ومن مث عرضها على االستفتاء.

فيما تتمثل الطريقة الثانية للتعديل مبا نصت عليه املادة )126( من الدستور من خالل تقدمي 
مقرتح التعديل إما من رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني، أو مخس عدد أعضاء جملس النواب.

ونتيجة االتفاق السياسي على إجراء التعديالت الدستورية الضرورية خالل األربعة أشهر 
األوىل من بداية الدورة االنتخابية األوىل عام 2006 فقد قام جملس النواب بتشكيل هذه اللجنة بعد 
ما يقارب )سنة ونصف( من ابتداء عمله، وانتهت اللجنة من إعداد توصياهتا األولية ابلتعديالت 
الدستورية، غري أنَّ قرب انتهاء الدورة االنتخابية األوىل 2010 وعدم وجود اتفاق سياسي حينذاك 

على مترير مجيع التعديالت الدستورية أّدى إىل إبقاء هذه املقرتحات جمرد حرٍب على ورق.

1. تنص املادة )142( من دستور مجهورية العراق لسنة 2005 على اآليت:أواًل: يشكل جملس النواب يف بداية عمله جلنة من 
أعضائه تكون ممثلة للمكوانت الرئيسة يف اجملتمع العراقي، مهمتها تقدمي تقرير إىل جملس النواب، خالل مدة ال تتجاوز )أربعة( 
أشهر، يتضمن توصية ابلتعديالت الضرورة اليت ميكن إجراؤها على الدستور وحتل اللجنة بعد البت يف مقرتحاهتا. اثنياً: تعرض 
طلقة( لعدد أعضاء 

ُ
التعديالت املقرتحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على جملس النواب للتصويت عليها، وتعد ُمقرة مبوافقة األغلبية )امل

اجمللس. اثلثاً: تطرح املواد املعدلة من قبل جملس النواب وفقاً ملا ورد يف البند )اثنياً( من هذه املادة على الشعب لالستفتاء عليها 
خالل مدة ال تزيد على )شهرين( من اتريخ 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.

خارطة التعديالت الد�ستورية

)درا�سة م�ستقبلية ملقرتحات تعديل د�ستور جمهورية العراق ل�سنة 2005(

د.  مصدق عادل*

* أستاذ القانون الدستوري يف كلية القانون - جامعة بغداد.
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وعلى الرغم ممّا تقدم غري أنَّه يالحظ إعادة إحياء فكرة التعديالت الدستورية جمدداً يف الدورة 
االنتخابية الثالثة وابلتحديد عام 2017، بعد انتهاء مدة احلظر الدستوري الزمين البالغ )8( سنوات 
املفروضة على الباب األول من الدستور املعنون )املبادئ األساسية(، والباب الثاين املعنون )احلقوق 
واحلرايت( وفقاً ألحكام املادة )126/اثنياً( من الدستور، وهلذا مت مفاحتة احملكمة االحتادية العليا 
لغرض بيان الرأي القانوين فيما يُعرض على هيئة رائسة جملس النواب من مقرتحات واليت تقدم من 
)5/1( مخس أعضاء جملس النواب لتعديل مواد الدستور، وفيما إذا كان ينبغي التعامل معها وفق 

اآلليات املرسومة يف املادة )126( أو )142( من الدستور؟
وابلفعل أصدرت احملكمة االحتادية العليا قرارها املرقم 54/احتادية/2017 يف 2017/5/21 
الذي جاء فيه )جتد احملكمة االحتادية العليا أنَّ تطبيق أحكام املادة )126( من الدستور عند تقدمي 
مقرتح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ال يكون إال بعد البت يف التعديالت اليت أوصت هبا 
اللجنة املنصوص عليها يف الفقرة )أواًل( من املادة )142( ووفق اإلجراءات املرسومة هبذه املادة، 

وصدر القرار اباتً وابالتفاق يف 2017/5/21(.
وعلى الرغم من إلزامية القرار الصادر من احملكمة االحتادية العليا وفقاً ألحكام املادة )94( 
للسلطات  وملزمة  ابتة  العليا  االحتادية  احملكمة  )قرارات  أنَّ  على  تنص  اليت  العراقي  الدستور  من 
كافة(، غري أنَّ جملس النواب يف الدورة النيابية الثالثة مل يلتزم ابلقرار أعاله، ومل حيوله إىل واقع عملي 
ملموس إال هناية عام 2019، إذ تشكلت جلنة التعديالت الدستورية من )30( انئباً يف 30 تشرين 

األول 2019 لتتوىل القيام هبذه املهمة التارخيية.
التعديالت  جلان  بتشكيل  اجلمهورية  ورائسة  الوزراء  وجملس  النواب  جملس  لقيام  وابلنظر 
الدستورية، وعدم إجنازها مبا ينسجم مع التطلعات الشعبية واملصلحة الوطنية لذا فإننا نقدم هذه 
الورقة عسى أن تساهم يف رسم خارطة التعديالت الدستورية املرتقبة يف العراق، فضاًل عن أمهيتها 
يف بث الثقافة الدستورية، املقرتنة إبظهار مواطن اخللل اليت كشفت عنها العملية السياسية2، لذا 

سنتناول هذه التعديالت تباعاً وفق التسلسل األصلي ملواد الدستور وكاآليت: 

2. للمزيد من التفصيالت ينظر د. مصدق عادل، الصياغة الدستورية )دراسة قانونية حتليلية مقارنة(، مكتبة السنهوري، بريوت، 
.2017
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املادة 1
مجهورية العراق دولة احتادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام احلكم فيها مجهوري 

نيايب برملاين دميقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
املادة 1 )املقرتحة(

مجهورية العراق دولة احتادية )فدرالية( واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام احلكم فيها 
مجهوري برملاين دميقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.

املادة 2
أواًل: اإلسالم دين الدولة الرمسي، وهو مصدٌر أساس للتشريع : 

أ- ال جيوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم. 
املادة 2 )املقرتحة(

أواًل: اإلسالم دين الدولة الرمسي، وهو مصدٌر أساس للتشريع: 
أ- ال جيوز سن قانون يتعارض مع أحكام اإلسالم املتفق عليها.

ب- ال جيوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الدميقراطية. 
ج- ال جيوز سن قانون يتعارض مع احلقوق واحلرايت الواردة يف هذا الدستور. 

األسباب املوجبة للتعديل:
الغامضة  العبارات  من  اإلسالم(، كوهنا  أحكام  لـ)ثوابت  مفهوم حمدد  لعدم وجود  ابلنظر 
والعامة اليت تستعصي على التحديد، وابلنظر لعدم متكن احملكمة االحتادية العليا يف العديد من 
القرارات اليت أصدرهتا من حتديد مفهوم )ثوابت أحكام اإلسالم( لذا فإنَّ التطبيق السليم هلذه املادة 
يستوجب تعديل صياغتها لكي تنسجم مع متطلبات الواقع العملي، وابألخص إذا ما علمنا أنَّ 
املادة )92/اثنياً( من الدستور أوجبت إشراك خرباء الفقه اإلسالمي يف تشكيل احملكمة االحتادية، 

خارطة التعديالت الدستورية )دراسة مستقبلية ملقرتحات تعديل دستور مجهورية العراق لسنة 2005(
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لذا فإنَّ تعديل العبارة أعاله من شأنه أْن يسّهل من حتديد املقصود من )أحكام اإلسالم املتفق 
عليها(.

)احلقوق  بعبارة  األساسية(  واحلرايت  )احلقوق  عبارة  استبدال  مت  فإنه  ذلك  عن  وفضاًل 
واحلرايت( لكي جييء استخدام هذا املصطلح منسجماً مع عنوان الباب الثاين من الدستور املعنون 

)احلقوق واحلرايت(، فال وجود لعبارة )األساسية( يف نصوص الدستور.
املادة 9

أواًل: - أ- تتكون القوات املسلحة العراقية واألجهزة األمنية من مكوانت الشعب العراقي، 
مبا يراعي توازهنا ومتاثلها دون متييز أو إقصاء، وختضع لقيادة السلطة املدنية، وتدافع عن العراق، وال 
تكون أداة لقمع الشعب العراقي، وال تتدخل يف الشؤون السياسية، وال دور هلا يف تداول السلطة. 

ب- حيظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات املسلحة. 
وزارة  العاملون يف  العسكريون  وبضمنهم  وأفرادها،  العراقية  املسلحة  للقوات  ج- ال جيوز 
الدفاع أو أية دوائر أو منظمات اتبعة هلا، الرتشيح يف انتخاابٍت إلشغال مراكز سياسية، وال جيوز 
هلم القيام حبمالت انتخابية لصاحل مرشحني فيها، وال املشاركة يف غري ذلك من األعمال اليت متنعها 
أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم اجلواز هذا أنشطة أولئك األفراد املذكورين آنفاً اليت يقومون هبا 

بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أْن يشمل ذلك حقهم ابلتصويت يف االنتخاابت. 
املادة 9 )املقرتحة(

أواًل:- أ- تتكون القوات املسلحة واألجهزة األمنية من مجيع أبناء الشعب العراقي دون متييز 
أو إقصاء، وختضع لقيادة السلطة املدنية، وتدافع عن العراق، وال تكون أداة لقمع الشعب العراقي، 

وال تتدخل يف الشؤون السياسية، وال دور هلا يف تداول السلطة. 
ب- حيظر تكوين تشكيالت أو مجاعات عسكرية خارج إطار القوات املسلحة أو األجهزة 

األمنية. 
ج- ال جيوز للقوات املسلحة أو األجهزة األمنية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون يف 
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وزارة الدفاع أو الداخلية أو جهاز املخابرات أو جهاز مكافحة اإلرهاب أو جهاز األمن الوطين أو 
أية دوائر أو منظمات اتبعة هلا، الرتشيح يف انتخاابٍت إلشغال مراكز سياسية، وال جيوز هلم القيام 
حبمالت انتخابية لصاحل مرشحني فيها، وال املشاركة يف غري ذلك من األعمال اليت متنعها القوانني 
اليت يقومون هبا  النافذة، ويشمل عدم اجلواز هذا أنشطة أولئك األفراد املذكورين آنفاً  واألنظمة 

بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أْن يشمل ذلك حقهم ابلتصويت يف االنتخاابت. 
األسباب املوجبة للتعديل: 

ابلنظر لكون عبارة )من مكوانت الشعب العراقي مبا يراعي توازهنا ومتاثلها( تعد من أهم 
مظاهر تكريس نظام التمثيل احملاصصي واملذهيب يف تشكيل القوات املسلحة، والذي يصار مبوجب 
هذا النظام إىل استبدال معيار )االنتماء إىل املكون أو املذهب( كمعيار للعمل يف القوات املسلحة 
املسلحة  القوات  إىل  االنتماء  املواطنني يف  بني  الفرص  وتكافؤ  املساواة  معيار  إىل  االستناد  بدل 
واألجهزة األمنية واملنصوص عليه يف املادتني )14( و)16( من الدستور لذا فقد مت حذف العبارة 

الواردة يف النص األصلي وتعديل صياغتها على النحو املذكور أعاله.
وفضاًل عن ذلك فإنَّه مّت تعديل صياغة النص لتشري إىل العاملني يف الوزارات واألجهزة األمنية 

األخرى وعدم اقتصارها على )العاملني يف وزارة الدفاع( فقط.
كما مت استبدال عبارة )ميليشيات( لتصبح )عصاابت أو مجاعات( وتوسيع نطاق احلظر 

واملنع الدستوري ليشمل األجهزة األمنية أيضاً، وعدم اقتصاره على القوات املسلحة فقط.
املادة 18

رابعاً: جيوز تعدد اجلنسية للعراقي، وعلى من يتوىل منصباً سيادايً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن 
أية جنسية ُأخرى مكتسبة، ويُنظم ذلك بقانون. 

املادة 18)املقرتحة(
رابعاً: جيوز تعدد اجلنسية للعراقي، وحيظر تويل أي وظيفة أو منصب حكومي )سيادي أو 
أمين( من مدير عام أو بدرجته صعوداً ما مل يتخلَّ حتريرايً عن أية جنسية ُأخرى مكتسبة، ويُنظم 

ذلك بقانون.

خارطة التعديالت الدستورية )دراسة مستقبلية ملقرتحات تعديل دستور مجهورية العراق لسنة 2005(
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األسباب املوجبة للتعديل: 
األمين  أو  السيادي  املنصب  تويل  زالت جتيز  األصلي كانت وال  النص  أنَّ صياغة  حيث 
دون أي منع أو حظر دستوري أو قانوين، مما أدى إىل شيوع ظاهرة تويل املناصب احلكومية العليا 
والدرجات اخلاصة والوظائف العليا من قبل حاملي اجلنسيات املزدوجة، ومن مث إفالهتم من احملاسبة 
واملساءلة اجلنائية عن اجلرائم اليت يرتكبوهنا لذا مت تعديل املادة لتشمل الوظيفة أو املنصب احلكومي 

)سيادي أو أمين(.
املادة 19

أواًل: القضاء مستقٌل ال سلطان عليه لغري القانون.
اثنياً: ال جرمية وال عقوبة إال بنص، وال عقوبة إال على الفعل الذي يعده القانون وقت اقرتافه 

جرمية، وال جيوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب اجلرمية.
املادة 19 )املقرتحة(

أواًل: ملغاة.
اثنياً: ال جرمية وال عقوبة إال بقانون، وال عقوبة إال على الفعل الذي يعّده القانون وقت 

اقرتافه جرمية، وال جيوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب اجلرمية
األسباب املوجبة للتعديل:

مت إلغاء البند )أواًل( من املادة )19( من الدستور، وذلك لتكرار مثل هذا النص يف املادة 
)88( من الدستور اليت تنص على أنَّ )القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، 
وال جيوز ألية سلطة التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة(، مع ضرورة تعديل تسلسل البنود 
الالحقة لتصبح )أواًل( و)اثنياً(....وفضال ًعن ذلك فإنَّه مت تعديل مبدأ الشرعية اجلنائية وذلك 
العبارة  يتعلق )ال جرمية وال عقوبة إال بقانون(، وذلك ألن  للمواطن فيما  بتوفري ضماانت أكثر 
التنفيذية ممثلة برئيس  للنص )ال جرمية إال بنص( تعد عبارة عامة ومرنة، وجتيز للسلطة  األصلية 
جملس الوزراء إصدار أنظمة وتعليمات جتّرم مبوجبها أفعال جديدة، وحيث إنَّ احملكمة االحتادية 
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)11/أواًل(  املادتني  دستورية  بعدم  حكمت  قد  55/احتادية/2017  املرقم  قرارها  مبوجب  العليا 
و)12/رابعاً( من تعليمات كشف الذمة املالية رقم )2( لسنة 2017 للتعارض الصريح مع نصوص 
الدستور، لذا فإنَّه مت تعديل النص أعاله وذلك حبصر التجرمي والعقوبة بقانون يصدر من جملس 

النواب وابلشكل الذي حيقق ضماانت أكثر للمواطن. 
املادة 49

أواًل: يتكون جملس النواب من عدد من األعضاء بنسبة )مقعد( واحد لكل )مائة الف( 
نسمة من نفوس العراق ميثلون الشعب العراقي أبكمله، يتم انتخاهبم بطريق االقرتاع العام السري 

املباشر، ويُراعى متثيل سائر مكوانت الشعب فيه.
اثنياً: يشرتط يف املرشح لعضوية جملس النواب أْن يكون عراقياً كامل االهلية.

الربع من عدد  تقل عن  للنساء ال  متثيل  االنتخاابت حتقيق نسبة  قانون  رابعاً: يستهدف 
أعضاء جملس النواب. 

املادة 49 )املقرتحة(
أواًل: يتكون جملس النواب من عدد من األعضاء بنسبة )مقعد( واحد لكل )200000( 
مائيت ألف نسمة من نفوس العراق ميثلون الشعب العراقي أبكمله، يتم انتخاهبم بطريق االقرتاع العام 

السري املباشر وفق نظام االنتخاب املختلط، وينظم ذلك بقانون.
اثنياً: يشرتط يف املرشح لعضوية جملس النواب أْن يكون عراقياً، أمت اخلامسة والعشرين من 
عمره، وحسن السلوك وغري حمكوم عليه جبناية أو جنحة خملة ابلشرف مبا فيها قضااي الفساد املايل 

واإلداري.
للنساء ال تقل عن )25%( مخسة  رابعاً: يستهدف قانون االنتخاابت حتقيق نسبة متثيل 

وعشرين يف املائة من عدد أعضاء جملس النواب. 

خارطة التعديالت الدستورية )دراسة مستقبلية ملقرتحات تعديل دستور مجهورية العراق لسنة 2005(
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األسباب املوجبة للتعديل:
من أجل تقليل وختفيض العدد الكلي ألعضاء جملس النواب إىل )50%( من العدد احلايل 
الكلي البالغ )329( انئباُ، وختفيض النفقات واألعباء املالية املرتتبة على املوازنة العامة االحتادية لذا 

مت زايدة القاسم االنتخايب من )100000( نسمة ليصبح )200000( نسمة.
كما مت تعديل عبارة )كامل االهلية( كوهنا غري دقيقة، وذلك ألنَّ كمال األهلية يتحقق 
وفقاً لنصوص القانون املدين إبكمال )18( سنة من العمر ودخول صبيحة اليوم األول من عمر 
)19( سنة لذا مت استبداله بتحديد عمر املرشح لعضوية جملس النواب بـ)25( سنة، وذلك من أجل 
السماح للشباب يف االشرتاك يف عضوية اجمللس وحتقيق املطالب اجلماهريية، هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى مت إضافة شرط مهم وهو شرط حسن السرية وعدم احلكم على املرشح جبناية أو جنحة 
خملة ابلشرف، يستوي يف ذلك أْن يكون مشمواًل بقانون العفو من عدمه، وذلك ابالنسجام مع 

قرار احملكمة االحتادية العليا املرقم 93/احتادية/2019 الصادر يف 2019/10/14.
فضاًل عن ضرورة استبدال عبارة )الربع( لتصبح )25%( من املائة فيما يتعلق بكوات النساء، 

كوهنا أدق من الناحية االصطالحية واللغوية.
املادة 60

أواًل: مشروعات القوانني تُقدم من رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء. 
اثنياً: مقرتحات القوانني تُقدم من )عشرة( من أعضاء جملس النواب، أو من إحدى جلانه 

املختصة.
املادة 60 )املقرتحة(

أواًل: مشروعات القوانني تُقدم من جملس الوزراء. 
اثنياً: مقرتحات القوانني تُقدم من رئيس اجلمهورية وموافقة جملس الوزراء، أو رئيس جملس 
الوزراء أو)عشرة( من أعضاء جملس النواب، أو من إحدى جلانه املختصة ابستثناء ما يتعلق ابملنهاج 
الوزاري أو فرض أعباء مالية إضافية على املوازنة العامة االحتادية أو مساسها ابستقالل السلطة 

القضائية.
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األسباب املوجبة للتعديل: 
من أجل الفصل بني السلطات مت استبدال )رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء( لتصبح )جملس 
الوزراء(، وإضافة القيود العملية اليت أرستها احملكمة االحتادية العليا يف قراراهتا على سلطة جملس 

النواب يف تقدمي مشروعات القوانني لذا مت التعديل.
املادة 61

خيتص جملس النواب مبا أييت:
لعدد  طلقة 

ُ
امل ابألغلبية  ُمسبب،  طلب  على  بناًء  اجلمهورية  رئيس  ُمساءلة  أ-  سادساً:- 

أعضاء جملس النواب. 
طلقة لعدد أعضاء جملس النواب، بعد إدانته من 

ُ
ب- إعفاء رئيس اجلمهورية ابألغلبية امل

احملكمة االحتادية العليا، يف إحدى احلاالت اآلتية : 
1- احلنث يف اليمني الدستورية. 

2- انتهاك الدستور. 
3- اخليانة العظمى. 
املادة 61 )املقرتحة(

خيتص جملس النواب مبا أييت :
طلقة لعدد أعضاء 

ُ
سادساً:- أ- اهتام رئيس اجلمهورية بناًء على طلب ُمسبَّب ابألغلبية امل

جملس النواب بعد التحقيق معه من قبل جلنة نيابية ُتشكل هلذا الغرض.
طلقة لعدد أعضاء جملس النواب، بعد إدانته من 

ُ
ب- إعفاء رئيس اجلمهورية ابألغلبية امل

احملكمة االحتادية العليا، يف إحدى احلاالت اآلتية : 
1- احلنث يف اليمني الدستورية. 
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2- انتهاك الدستور. 
3-ارتكاب اجلرائم الوظيفية. 

األسباب املوجبة للتعديل:
لرئيس  اجلنائية  املسؤولية  على  واضحة  داللة  يعطي  ال  )مساءلة(  مصطلح  لكون  ابلنظر 
اجلمهورية لذا مت استبدال عبارة )مساءلة( لتصبح )اهتام(، مع ضرورة إضافة عبارة جواز تشكيل جلنة 
حتقيق تتوىل التحقيق مع الرئيس، وذلك من أجل توفري ضماانت التحقيق األولية للرئيس قبل إحالته 
إىل احملكمة االحتادية العليا، وفضاًل عن ذلك فإنه مت استبدال عبارة )اخليانة العظمى(، وذلك لعدم 
وجود جترمي هلذا الفعل يف قانون العقوابت رقم )111( لسنة 1969 أو القوانني اخلاصة لتصبح 

)ارتكاب اجلرائم الوظيفية( لسهولة حتديدها.
املادة 64

)ثُلث(  من  طلب  على  بناًء  أعضائه،  لعدد  طلقة( 
ُ
)امل ابألغلبية  النواب  جملس  حُيل  أواًل: 

أعضائه، أو طلٍب من رئيس جملس الوزراء ومبوافقة رئيس اجلمهورية، وال جيوز حل اجمللس يف أثناء 
مدة استجواب رئيس جملس الوزراء.

اثنياً: يدعو رئيس اجلمهورية عند حل جملس النواب إىل انتخاابت عامة يف البالد خالل 
مدة أقصاها )ستون( يوماً من اتريخ احلل، ويُعد جملس الوزراء يف هذه احلالة ُمستقياًل، ويواصل 

تصريف األمور اليومية.
املادة 64 )املقرتحة(

أواًل: حُيل جملس النواب مبرسوم مجهوري بناًء على طلب من رئيس جملس الوزراء أو بقرار من 
جملس الوزراء بناًء على طلب من رئيس جملس الوزراء، وال جيوز حل اجمللس يف أثناء مدة استجواب 

رئيس جملس الوزراء.
اثنياً: جيوز لـ )ثُلث( أعضاء جملس النواب تقدمي طلب حل جملس النواب، وحيل بعد موافقة 

طلقة( لعدد أعضائه.
ُ
األغلبية )امل
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اثلثاً: يدعو رئيس اجلمهورية عند حل جملس النواب يف احلاالت احملددة يف البندين )أواًل( 
أو )اثنياً( من هذه املادة إىل انتخاابت عامة يف البالد خالل مدة أقصاها )ستون( يوماً من اتريخ 

صدور قرار احلل، ويُعد جملس الوزراء يف هذه احلالة ُمستقياًل، ويواصل تصريف األمور اليومية.
املادة 65

يتم إنشاء جملٍس تشريعي يُدعى بـ)جملس االحتاد( يضم ممثلني عن األقاليم واحملافظات غري 
املنتظمة يف إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون 

ُيسن أبغلبية )ثلثي( أعضاء جملس النواب.
املادة 65 )املقرتحة(

أواًل: يؤسس جملٍس تشريعي يُدعى بـ)جملس االحتاد( يضم ممثلني عن األقاليم واحملافظات غري 
املنتظمة يف إقليم، ينتخبون ابالقرتاع العام املباشر من قبل سكان اإلقليم أو احملافظة غري املنتظمة يف 
إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، وكل ما يتعلق به، بقانون ُيسن ابألغلبية املطلقة لعدد 

أعضاء جملس النواب.
اثنياً: ميارس جملس االحتاد املهام واالختصاصات اآلتية:

تشريع القوانني ذات العالقة ابألقاليم أو احملافظات غري املنتظمة يف إقليم وابلتنسيق مع جملس - 1
النواب.

تقدمي مشروعات ومقرتحات القوانني املتعلقة ابألقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم.- 2
النظر يف مشاريع القوانني املقررة من جملس النواب واحملالة إليه، وله حق االعرتاض عليه ابألغلبية - 3

إليه يف حالة  من اتريخ وصوله  يوماً  أقصاها مخسة عشر  مدة  أعضائه خالل  لعدد  املطلقة 
مساسه حبقوق أو صالحيات األقاليم أو احملافظات غري املنتظمة يف إقليم.

االحتادية، - 4 التمييز  وأعضاء حمكمة  رئيس  تعيني  على  املوافقة  يف  النواب  مع جملس  االشرتاك 
وفقاً  اخلاصة  الدرجات  وأصحاب  القضائي  اإلشراف  هيئة  ورئيس  العام،  االدعاء  ورئيس 

ألحكام الدستور.
السعي لتسوية اخلالفات اليت حتصل بني األقاليم، أو بينها واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم، - 5

أو بني احملافظات.
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إدارة - 6 العادلة يف  املشاركة  إقليم يف  املنتظمة يف  األقاليم واحملافظات غري  مراقبة ضمان حقوق 
مؤسسات الدولة االحتادية املختلفة.

مراقبة أعمال اهليئة العامة ملراقبة ختصيصات اإليرادات االحتادية والتأكد من معايري الشفافية - 7
والعدالة عند ختصيص األموال حلكومات األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم وفقاً للنسب 

السكانية املقررة.
أي اختصاصات أخرى متنحها له القوانني النافذة.- 8

األسباب املوجبة للتعديل: 
من أجل إضفاء الطبيعة الدستورية على عمل جملس االحتاد، وحتديد اختصاصاته الدستورية 
يف صلب نصوص الدستور من أجل مسو األحكام املتعلقة مبجلس االحتاد والنص عليها صراحة 
ضمن نصوص الدستور وليس مبوجب القوانني، مما قد جيعل من جملس االحتاد جملساً اتبعاً جمللس 

النواب فيما يتعلق بتحديد اختصاصاته، لذا مت تعديل هذه املادة بذكر االختصاصات.
املادة 76

أواًل: يكلف رئيس اجلمهورية مرشح الكتلة النيابية األكثر عدداً بتشكيل جملس الوزراء خالل 
)مخسة عشر( يوماً من اتريخ انتخاب رئيس اجلمهورية.

اثنياً: يتوىل رئيس جملس الوزراء املكلف تسمية أعضاء وزارته خالل مدة أقصاها )ثالثون( 
يوماً من اتريخ التكليف.

املادة 76 )املقرتحة(
أواًل: يكلف رئيس اجلمهورية مرشح الكتلة أو االئتالف االنتخايب أو النيايب الفائز أبعلى 
املقاعد النيابية بتشكيل جملس الوزراء خالل )مخسة عشر( يوماً من اتريخ انتخاب رئيس اجلمهورية 

أو خلو منصب رئيس جملس الوزراء ألي سبب كان.
أقصاها  مدة  وزارته خالل  أعضاء  مجيع  تسمية  املكلف  الوزراء  جملس  رئيس  يتوىل  اثنياً: 

)ثالثون( يوماً من اتريخ التكليف.
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األسباب املوجبة للتعديل:
ابلنظر لوجود العديد من اخلالفات السياسية حول التفسري القضائي الذي أعطته احملكمة 
االحتادية العليا بشأن تفسري الكتلة النيابية األكثر عدداً، ولغرض توضيح مصطلح الكتلة النيابية، 
وذلك بقصر الشخص الذي يشكل جملس الوزراء على املرشح الفائز أبعلى األصوات االنتخابية 
املتطور  أو  التقليدي  الربملاين  النظام  قواعد  توجبه  وكما  النواب،  جمللس  األوىل  اجللسة  عقد  قبل 
املادة لكي  تعديل هذه  لذا مت  النيابية،  االنتخاابت  الفائزة يف  األغلبية  الوزارة من زعيم  بتشكيل 
تنسجم مع قواعد النظام السياسي املنصوص عليه يف املادة )1( من الدستور، فضاًل عن ذلك فقد 
مت إضافة عبارة )مجيع( قبل )أعضاء وزارته( وذلك لغرض جتاوز التفسري املغلوط الذي أعطته احملكمة 
االحتادية العليا بشأن السماح لرئيس جملس الوزراء بتشكيل الوزارة بصورة جزئية وليس كاملة، مما 
أدى إىل شيوع ظاهرة تشكيل الوزارات ابلوكالة بدءاً من الدورة االنتخابية األوىل وانتهاًء ابلدورة 
االنتخابية الرابعة ، لذا ومن أجل إلزام رئيس جملس الوزراء املكلف بتشكيل الكابينة الوزارية كاملة 

غري منقوصة مت تعديل البند )اثنياً( من املادة )76( من الدستور.
املادة 78

رئيس جملس الوزراء هو املسؤول التنفيذي املباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام 
للقوات املسلحة، يقوم إبدارة جملس الوزراء، ويرتأس اجتماعاته، وله احلق إبقالة الوزراء مبوافقة جملس 

النواب.
املادة 78 )املقرتحة(

أواًل: يُعد رئيس جملس الوزراء املسؤول التنفيذي املباشر عن السياسة العامة للدولة واإلشراف 
عليها ومتابعة تنفيذها، ويتوىل الصالحيات اآلتية:

القيادة العامة للقوات املسلحة.. 1
 إقالة الوزير أو قبول استقالته، وإشغال الوزارة ابلوكالة حلني إشغاهلا أصالة. . 2
اإلشراف على اهليئات املستقلة وضمان انسجامها مع السياسة العامة.. 3

خارطة التعديالت الدستورية )دراسة مستقبلية ملقرتحات تعديل دستور مجهورية العراق لسنة 2005(
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دعوة الشعب إىل االستفتاء يف املسائل املصريية اليت ختص البالد أو املصاحل األساسية.. 4
تعيني املديرين العاّمني واقرتاح تعيني شاغلي الدرجات اخلاصة.. 5

اثنياً: ميارس رئيس جملس الوزراء الصالحيات اآلتية:
رائسة جلسات جملس الوزراء، وإدارة النقاشات واملداوالت.- 1
التوقيع على األنظمة والتعليمات الصادرة من جملس الوزراء.- 2
التوصية إىل جملس النواب إبقالة الوزراء أو َمن بدرجتهم.- 3
إصدار قرار حل جملس النواب.- 4
طرح موضوع الثقة مبجلس الوزراء أو أبحد الوزراء على جملس الوزراء وجملس النواب.- 5
ممارسة أي مهام أو صالحيات أخرى واردة يف هذا الدستور أو التشريعات النافذة.- 6

األسباب املوجبة للتعديل:
من أجل حتديد مهام وصالحيات رئيس جملس الوزراء بصورة دقيقة وواضحة انسجاماً مع 
متطلبات النظام الربملاين، ومن أجل إزالة التعارض بني مصطلح )إدارة جلسات جملس الوزراء( وبني 
)صالحيات رائسة جملس الوزراء(، إذ إنَّ إدارة اجللسات تدخل ضمن مهام األمني العام جمللس 
الوزراء، فضاًل عن النص على حق حل جملس النواب بناًء على الطلب املقدم من رئيس جملس 

الوزراء.
املادة 111

النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل األقاليم واحملافظات.
املادة )111( املقرتحة

أواًل: النفط والغاز والثروات الطبيعية ملك كل الشعب العراقي يف كل األقاليم واحملافظات.
األسباب املوجبة للتعديل:

الثروات الطبيعية، ومنح املواطن نصيبه من ملكية النفط والغاز والثروات  من أجل إضافة 
الطبيعية، وإعادة توزيع الدخل القومي مت تعديل هذه املادة.
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املادة 112
أواًل: تقوم احلكومة االحتادية إبدارة النفط والغاز املستخرج من احلقول احلالية مع حكومات 
األقاليم واحملافظات املنتجة، على أْن توزع وارداهتا بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاين يف 
مجيع أحناء البالد، مع حتديد حصة ملدٍة حمددٍة لألقاليم املتضررة، واليت ُحرمت منها بصورٍة جمحفٍة 
من قبل النظام السابق، واليت تضررت بعد ذلك، مبا يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من 

البالد، ويُنظم ذلك بقانون. 
املادة 112 )املقرتحة(

أواًل: تقوم احلكومة االحتادية إبدارة النفط والغاز املستخرج من احلقول احلالية أو املستكشفة 
مستقباًل مع حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة، على أْن تُوزع وارداهتا بشكل منصف يتناسب 
واليت  املتضررة،  لألقاليم  ملدٍة حمددٍة  البالد، مع حتديد حصة  أحناء  السكاين يف مجيع  التوزيع  مع 
ُحرمت منها بصورٍة جمحفٍة من قبل النظام السابق، واليت تضررت بعد ذلك، مبا يؤّمن التنمية املتوازنة 

للمناطق املختلفة من البالد، ويُنظم ذلك بقانون.
اثلثاً: )بند مضاف( ينظم إدارة النفط والغاز ورسم السياسة النفطية وكل ما يتعلق ابلنفط أو 

الغاز بقانون يصدره جملس النواب خالل )6( ستة أشهر. 
األسباب املوجبة للتعديل:

حيث أنَّ إدارة احلكومة االحتادية للنفط والغاز تقتصر على احلقول احلالية فقط دون أن 
إىل ضياع  تؤدي  اليت  االجتهادات  منع  ولغرض  املكتشفة مستقباًل(  أو  اجلديدة  )احلقول  تشمل 
املستكشفة  )أو  عبارة  إبضافة  املادة  هذه  تعديل  مت  لذا  اآلن  حيصل  النفطية كما  الثروة  وتبديد 
سيتم  اليت  والغازية  النفطية  احلقول  مجيع  على  االحتادية  احلكومة  إدارة  نضمن  لكي  مستقباًل( 
اكتشافها مستقباًل.كما مت إضافة البند )اثلثاً( إىل هذه املادة وذلك من أجل إلزام جملس النواب 
ابلسقف الزمين احملدد إلصدار قانون النفط والغاز بدل التسويف واملماطلة احلاصلة يف إقرار مثل 

هكذا مشروع قانون حيوي.
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املادة 115
كل ما مل ينص عليه يف االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية، يكون من صالحية 
األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم، والصالحيات األخرى املشرتكة بني احلكومة االحتادية 
واألقاليم، تكون األولوية فيها لقانون األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم، يف حالة اخلالف 

بينهما.
املادة 115 )املقرتحة(

من  يكون  االحتادية،  للسلطات  احلصرية  االختصاصات  يف  عليه  ينص  مل  ما  أواًل: كل 
صالحية األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم.

اثنياً: يف حالة التعارض أو االختالف بني نصوص القانون االحتادي وقانون اإلقليم فيما يتعلق 
ابلصالحيات األخرى املشرتكة بني احلكومة االحتادية واألقاليم، تكون األولوية فيها للقانون االحتادي.

األسباب املوجبة للتعديل:
تطبيق  إىل عدم  أدى  قد  العملي  الواقع  إنَّ  إذ  )أولوية(،  عبارة  وتفسري  فهم  لسوء  ابلنظر 
القوانني االحتادية الصادرة من جملس النواب يف إقليم كردستان وكذلك احلال يف غالبية احملافظات 
غري املنتظمة يف إقليم، مما أدى ابلنتيجة إىل غياب فكرة مسو القانون االحتادي على قانون اإلقليم، 
مع ما يرتتب على ذلك من نتائج غري منطقية ختل مببدأ مسو وعلو القانون الصادر من ممثلي الشعب 
أبكمله على القانون الصادر من ممثلي منطقة حمددة، لذا فقد مت تعديل هذا احلكم، وابلشكل الذي 
يكفل إعادة األمور إىل نصاهبا الطبيعي، إذا ما علمنا أنَّ نص املادة األصلي قبل تعديلها يعد من 
النصوص الشاذة والغريبة اليت ال أنلفها يف دساتري الدول االحتادية الفدرالية ابستثناء العراق، والذي 
قانونية وال تنسجم مع  نتيجة غري دستورية وغري  القانون االحتادي، وهو  يؤدي إىل غياب فكرة 
املنطق القانوين الذي يقضي بوجوب إقرار األعلوية ابلنسبة إىل القوانني الصادرة من جملس النواب 

االحتادي على قوانني برملان اإلقليم.  
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املادة 121
اثنياً: حيق لسلطة اإلقليم تعديل تطبيق القانون االحتادي يف اإلقليم، يف حالة وجود تناقض 
االختصاصات  تدخل يف  ال  مسألة  اإلقليم، خبصوص  وقانون  االحتادي  القانون  بني  تعارض  أو 

احلصرية للسلطات االحتادية. 
املادة )121( املقرتحة

اثنياً: حيق لسلطة اإلقليم طلب التفسري من احملكمة االحتادية العليا يف حالة وجود تناقض أو 
تعارض بني القانون االحتادي وقانون اإلقليم، خبصوص مسألة ال تدخل يف االختصاصات احلصرية 

للسلطات االحتادية. 
األسباب املوجبة للتعديل:

إنَّ عبارة )تعديل تطبيق( تعد من العبارات العامة والغامضة، حيث إنَّ منح سلطة اإلقليم 
النواب  ممثاًل مبجلس  العراقي أبكمله  الشعب  ممثلي  من  الصادر  االحتادي  القانون  تعديل  سلطة 
سيادة  فكرة  غياب  إىل  ويؤدي  احمللي،  القانون  على  االحتادي  القانون  علوية  فكرة  مع  يتعارض 
القانون ووحدة القانون، كون أمر تعديل القانون االحتادي سيرتك لتفسري ورغبة برملان اإلقليم، لذا 
فقد مت إلغاء السلطة املمنوحة لربملان اإلقليم يف تعديل القانون االحتادي، واالستعاضة عن ذلك 
مبنح سلطة اإلقليم سلطة مفاحتة احملكمة االحتادية العليا لغرض تفسري النصوص املتعارضة واحلكم 

بتغليب أحدمها على اآلخر يف ضوء فكرة وحدة القانون يف الدولة االحتادية. 
املادة 122

اثلثاً: يعد احملافظ الذي ينتخبه جملس احملافظة الرئيس التنفيذي األعلى يف احملافظة، ملمارسة 
صالحياته املخول هبا من قبل اجمللس. 

رابعاً: يُنظم بقانون انتخاب جملس احملافظة واحملافظ، وصالحياهتما. 
خامساً: ال خيضع جملس احملافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غري مرتبطة بوزارة، 

وله مالية مستقلة.

خارطة التعديالت الدستورية )دراسة مستقبلية ملقرتحات تعديل دستور مجهورية العراق لسنة 2005(
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املادة 122 )املقرتحة(
اثلثاً: ينتخب احملافظ أو القائّمقام أو مدير الناحية يف احملافظة غري املنتظمة إبقليم ابالقرتاع 
السري املباشر من قبل مواطين احملافظة ويف بطاقة انتخابية مستقلة لكل منهم ملدة )4( سنوات ويف 

املوعد احملدد النتخاابت جملس النواب.
رابعاً: يُنظم بقانون صالحيات احملافظ والقائّمقام ومدير الناحية. 

خامساً: يشكل جملس احملافظة برائسة احملافظ وعضوية كل من القائّمقام ومديري النواحي 
والدوائر املعنية ميارسون املهام والصالحيات املمنوحة جملالس احملافظات.

األسباب املوجبة للتعديل:
حيث أنَّ انتخاب احملافظ من قبل جملس احملافظة خيضع للمحاصصة احلزبية والطائفية، وهو 
األمر الذي يتعارض مع طبيعة املهام والوظائف احمللية اليت هتم عموم الشعب احمللي يف احملافظة 
واألقضية والنواحي لذا مت تعديل طريق انتخاب كل من احملافظ والقائّمقام ومدير الناحية لتصبح 
من قبل الشعب مباشرة، مما حيقق مزيداً من الدميقراطية يف عملية االختيار، وفضاًل عن ذلك فقد 
الواردة يف هذه املادة املتعلقة مبجلس احملافظة، وتشكيل جملس جديد  مت تعديل مجيع اإلشارات 
النواحي  ومديري  القائّمقام  وعضوية  احملافظ  برائسة  سابقاً  املنتخبة  اجملالس  حمل  حيل  للمحافظة 
ليمارسوا مجيع الصالحيات واملهام املناطة مبجالس احملافظات ال سيما وإهنم منتخبون من الشعب 
احمللي بصورة مباشرة، فضاًل عن أنَّ هذا اإلجراء يساهم يف دفع عجلة التنمية والبناء يف احملافظة 
إىل األمام وبشكل يرسخ مبدأ )الالمركزية اإلدارية(، كما أنه يوفر النفقات الزائدة املتعلقة ابلرواتب 
واملخصصات واملنافع االجتماعية اليت كانت متنح سابقاً لرئيس وأعضاء جمالس احملافظات، مع إلغاء 

الرواتب التقاعدية وغريها املمنوحة هلم، مما سيساهم يف ختفيض املديونية العامة يف العراق.     
املادة 127

وانئبيه  النواب  جملس  ورئيس  الوزراء،  جملس  وأعضاء  ورئيس  اجلمهورية،  لرئيس  جيوز  ال 
وأعضاء اجمللس، وأعضاء السلطة القضائية، وأصحاب الدرجات اخلاصة، أْن يستغلوا نفوذهم يف 
أْن يشرتوا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أْن يؤّجروا أو يبيعوا هلا شيئاً من أمواهلم، أو أْن 

يقاضوها عليها أو أْن يربموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمني أو موردين أو مقاولني.
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املادة 127 )املقرتحة(
أواًل: حيظر على رئيس اجلمهورية ونوابه، ورئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء، ورئيس جملس 
السلطة  وأعضاء  اجمللس،  وأعضاء  وانئبيه  االحتاد  جملس  ورئيس  اجمللس،  وأعضاء  وانئبيه  النواب 
القضائية، ورؤساء اهليئات املستقلة واجلهات غري املرتبطة بوزارة وأصحاب الدرجات اخلاصة واملديرين 
العاّمني ومن بدرجتهم أْن يستغلوا نفوذهم يف أْن يشرتوا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أْن 
يؤّجروا أو يبيعوا هلا شيئاً من أمواهلم، أو أْن يقاضوها عليها أو أْن يربموا مع الدولة عقداً بوصفهم 

ملتزمني أو موردين أو مقاولني.
اثنياً: يلتزم األشخاص املشار إليها يف البند )أواًل( من هذه املادة أْن يقدموا كشف املصاحل 

املالية خالل مدة ال تزيد على )30( يوماً من اتريخ تكليفهم ابملنصب، وينظم ذلك بقانون.
األسباب املوجبة للتعديل:

استغالل  احملتمل  من  الذين  األشخاص  من  العديد  يتضمن  مل  األصلي  النص  أنَّ  حيث 
وظائفهم وهم كٌل من )رئيس جملس االحتاد وانئبيه وأعضاء اجمللس( و)رؤساء اهليئات املستقلة( 
و)رؤساء اجلهات غري املرتبطة بوزارة( و )املديرين العامني ومن بدرجتهم( لذا مت تعديل هذه املادة 
لتشمل مجيع فئات املوظفني من شاغلي املناصب القيادية العليا يف الدولة، وفضالً عن ذلك فإنَّ 
بتنظيم  العراقية  الدولة  والعليا يف  السيادية  املناصب  التزام شاغلي  أظهر عدم  قد  العملي  التطبيق 
استمارة كشف املصاحل املالية، مما أدى إىل حصول كسب غري مشروع وتضخم للثروات نتيجة عدم 
وجود إلزام دستوري بذلك، لذا مت إضافة هذا الواجب يف البند )اثنياً( من هذه املادة من أجل محاية 

الوظيفة أو املنصب من االستغالل الشخصي على حساب املصلحة العامة.
املادة 137

يؤّجل العمل أبحكام املواد اخلاصة مبجلس االحتاد أينما وردت يف هذا الدستور إىل حني 
صدور قرار من جملس النواب أبغلبية )الثلثني(، بعد دورته االنتخابية األوىل اليت يعقدها بعد نفاذ 

هذا الدستور.

خارطة التعديالت الدستورية )دراسة مستقبلية ملقرتحات تعديل دستور مجهورية العراق لسنة 2005(
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املادة 137 )املقرتحة(
أواًل: يلتزم جملس النواب بتشريع قانون جملس االحتاد خالل )3( أشهر من نفاذ التعديالت 

الدستورية.
املنصوص  ألعماهلا  االنتقالية  العدالة  هيئات  عمل  ابستكمال  النواب  جملس  يلتزم  اثنياً: 
عليها يف املواد )132( و)134( و)135( و)136( من الدستور خالل )3( سنوات من إقرار 
انتهاء  القانون اخلاص إبلغائها وأرشفة عملها قبل )6( أشهر يف األقل من  التعديالت، ويصدر 

هذه املدة.
املادة 143

اجلديدة،  احلكومة  قيام  عند  وملحقُه  االنتقالية  للمرحلة  العراقية  الدولة  إدارة  قانون  يُلغى 
ابستثناء ما ورد يف الفقرة )أ( من املادة )53( واملادة )58( منه.

املادة 143 )املقرتحة(
يُلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية وملحقُه.

األسباب املوجبة للتعديل:
حيث أنَّ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية قد صدر لينظم وضع السلطات العامة 
واألقاليم خالل فرتة حمددة وهي )الفرتة االنتقالية(، وابلنظر لوجود املادة )140( من الدستور اليت 
اختصت مبعاجلة املناطق املتنازع عليها، وحيث أنَّ إبقاء نفاذ مادتني من قانون ملغى يتعارض مع 
نصوص دستور مجهورية العراق لسنة 2005 وابألخص فيما يتعلق ابحلدود اجلغرافية  ، إذ تنص 
املادة )53/أ( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية امللغى على أنَّه )أ- يعرتف حبكومة 
إقليم كردستان بصفتها احلكومة الرمسية لألراضي اليت كانت تدار من قبل احلكومة املذكورة يف 19 
آذار 2003 الواقعة يف حمافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك و داييل ونينوى. إن مصطلح 
وزراء  وجملس  الكردستاين،  الوطين  اجمللس  يعين  القانون  هذا  يف  الوارد  إقليم كردستان(  )حكومة 
كردستان والسلطة القضائية اإلقليمية يف إقليم كردستان(.وفضاًل عن ذلك فإّن العبارة الواردة يف 
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هناية املادة أعاله تعد مكررة ومنصوصاً عليها يف املادة )117/أواًل( من الدستور اليت تنص على 
أنه )أواًل: يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته االحتادية إقليماً احتادايً(. لذا فإنَّه 
يتوجب إلغاء االستثناء املنصوص عليه يف املادة )143( من الدستور، وذلك ألنَّ بقاء املادتني 
)53/أ( و)58( من قانون إدارة الدولة العراقية انفذتني من شأنه املساس ابحلقوق اجلغرافية واحمللية 
للمحافظتني  شاملة  إقليم كردستان  من حدود  جيعل  أنه  عن  فضاًل  دايىل،  و  املوصل  حملافظات 
املذكورتني ابإلضافة إىل كركوك رغم وجود املادة )140( من الدستور اليت عاجلت املناطق املتنازع 

عليها.
اخلامتة

اتضح لنا أنه إبمكان جلنة التعديالت الدستورية أْن تلجأ إىل إحدى الطرق اآلتية فيما يتعلق 
بتعديل الدستور وكاآليت:

الدورة  يف  املشكلة  الدستورية  التعديالت  جلنة  طرحتها  اليت  ابلتعديالت  االكتفاء  أواًل: 
االنتخابية األوىل واليت مل مترر، وهذا اخليار ال نؤيد األخذ به وذلك لعدم انسجام الظروف السياسية 

واالجتماعية السائدة يف العراق قبل عام 2010 مع الظروف السياسية واالجتماعية احلالية.
اثنياً: يتمثل برسم خارطة تعديالت جوهرية تصيب شكل النظام السياسي مبا يّقوم النظام 
الربملاين وفق أصوله املعتمدة، فضاًل عن تعديل املادة )49( من الدستور جبعل القاسم االنتخايب 
يتمثل ب)200000( مائيت ألف نسمة بدل )100000( مائة ألف نسمة، وكذلك تعديل املادة 
الوزراء من أجل حتقيق  لرئيس جملس  النواب ممنوحاً  الدستور ليصبح حق حل جملس  )64( من 
التوازن، فضاًل عن تعديل املادة )76( من الدستور ليصبح اختيار رئيس جملس الوزراء مبرشح الكتلة 

الفائزة أبعلى املقاعد النيابية يف االنتخاابت، وهلذا نقرتح األخذ ابلتعديالت اليت ذكرانها.

خارطة التعديالت الدستورية )دراسة مستقبلية ملقرتحات تعديل دستور مجهورية العراق لسنة 2005(
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الضرورة الدستورية إلصالح السلطة التشريعية يف العراق

مقدمة
تنشأ الدساتري لغرض وضع قواعد قانونية تنظم ممارسة السلطة و ختتلف يف وضع إطار احلكم 
وتنظيم ممارسة السلطة وتداوهلا وشكل نظام احلكم، والدساتري اليت مرت على اتريخ العراق منذ 
نشأة الدولة العراقية إىل دستور 2005، مل خترج من هذه القاعدة، لكنها اتسمت خباصية التشريع 

املتسرع املرتبط حباالت سياسية ختلقها متغريات االنقالابت العسكرية عموماً.
فقد شهدت احلقبة املمتدة من 14 متوز 1958 إىل 9 نيسان من عام 2003 منعطفاً 
خطرياً يف اتريخ العراق السياسي والدستوري، إذ طرأت فيها أحداث وصراعات كان اهلدف منها 
إحكام القبضة على السلطة قدر اإلمكان، وقد متيزت هذه احلقبة بتدخل القوات املسلحة يف شؤون 

السياسة واحلكم مما أضفى على السلطة طابعاً عسكرايً.
به،  اخلاصة  فلسفته  العراق  على  مرت  اليت  الدساتري  هذه  من  دستور  لكل  فإن  ابلتأكيد 
السلطة )االنقالبيني(، وحىت  القابضني على  بدوافع  ومعتمد على سياسة تشريعية معينة،مدفوعاً 
قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية الذي جاء نتيجة االحتالل العسكري األمريكي للعراق، مث 
لسنة  العراق  بدستور مجهورية  تكلل  ما  وهذا  دميقراطي  دستوري  بنظام حكم  املطالبات  جاءت 

.2005
إن التنظيم السياسي يف الدولة هو ليس غاية حبد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق هدف معني، 
ولذلك ال تكتفي الدساتري بتعيني السلطات احلاكمة أو حتديد اختصاصاهتا، وإمنا حيدد اهلدف 
الذي من أجله نظمت تلك السلطات وبيان الطريق اليت جيب أْن يسلكه نشاط تلك السلطات.

  واألهم من ذلك البد أْن حُتدد صالحيات كل سلطة داخل الدولة من أين تبدأ، وما هي 
جماالهتا، وأين منتهاها، وكلما كان هذا التحديد واضحاً، كلما كانت األمور حتت السيطرة والفهم 
والداللة، ولكن هذا  ال يعين الفصل اجلامد، لذا كان من الضروري إدراك أن أي جتاوز إلحدى 

ال�سرورة الد�ستورية لإ�سالح ال�سلطة الت�سريعية يف العراق

د. حيدر عبد الرضا الظاملي*

*دكتوراه قانون دستوري - كلية الصفوة اجلامعة.
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السلطات حلدودها، يعين الدخول يف فلك السلطة األخرى، األمر الذي يقود إىل االرتباك والفوضى 
وتغييب السلطة املعتدى عليها، بعد أن تغّولت عليها األوىل.

ويبدأ هذا اخللل عندما تقع الّسلطة يف التوسع بصالحياهتا على حساب السلطات األخرى 
وابلتايل  ستتغري طبيعة النظام السياسي.

فالنظام الذي يقوم على إخضاع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، حبيث تكون احلكومة 
حتت رقابة الربملان مباشرة واتبعة له نكون أمام النظام اجمللسي، يف حني يقوم النظام الرائسي على 
بني  املتبادل  التأثري  وسائل  إجياد  دون  والتنفيذية  التشريعية  السلطتني  بني  الشديد  الفصل  حماولة 
السلطتني  النسيب بني  أو  املرن  الفصل  تقوم على  الربملاين واليت  النظام  السلطتني كاليت جندها يف 

التشريعية والتنفيذية مبا حيقق التعاون والرقابة املتبادلة بني السلطات. 
أتسيساً على ما تقدم، البد من رصد اختصاصات السلطة التشريعية يف العراق وفق دستور 
مجهورية العراق لسنة 2005، وحتليل تلك الصالحيات لبيان مدى انطباقها على الواقع السياسي 

وتوافقها مع أسس النظام الربملاين.
لذا تقتضي الدراسة حبث النصوص الدستورية املنظمة ضرورة إصالح اختصاصات السلطة 
التشريعية مبا يتوافق مع النظام الربملاين الذي نص عليه الدستور هبدف حتقيق التوازن بني السلطات.
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درجت كتاابت فقهاء القانون على وجود ثالث مؤسسات دستورية أساسية يف أغلب دساتري 
التنفيذية،  واملؤسسة  التشريعية،  املؤسسة  وهي  الدميقراطية،  غري  أو  منها  الدميقراطية  سواء  الدول 
واملؤسسة القضائية، وقد ساد هذا التقسيم منذ القدم حيث ظهر يف دستور صولون، ويف العصر 

اإلغريقي وكذلك يف كتاابت أرسطو وأفالطون )1(.
ظهر يف دستور الوالايت املتحدة األمريكية سنة 1787 الذي اعتمد رمسياً سنة 1789، 
وبعد قيام الثورة الفرنسية يف 14متوز 1789 أخذ الدستور الفرنسي بكتاابت وأفكار )جون لوك( 
و)مونتسكيو( حيث قّسموا وظائف الدولة إىل تشريع وتنفيذ وقضاء، أما املؤسسات األخرى فتوجد 
حبسب طبيعة كل دستور واحلاجة الفعلية من إنشاء تلك املؤسسة فمثاًل توجد اهليئات املستقلة 

واجملالس وغريها من املؤسسات اليت وضعتها دساتري الدول املختلفة)2(.
تُعد املؤسسة التشريعية من أهم مؤسسات الدولة،كوهنا املؤسسة املسؤولة عن وضع املنظومة 

القانونية يف الدولة،واليت من خالهلا حتدد تصرفات األفراد وتنظم ممارساهتم)3(.
كما عرفها البعض أبهنا )السلطة اليت ينتخبها الشعب، واليت تستمد قوهتا وشرعيتها من 

الشعب، وهي تعد السلطة االوىل من حيث املستوى،والسلطة العليا يف الدولة()4(.
وعّرفها أخرون أبهنا )اهليئة املعنية إبصدار التشريعات امللزمة للحكام واحملكومني يف الدولة، 
ويعد وجودها انتصاراً حامسا إلرادة الشعب،والذي ينوب عنه ممثلوه يف عملية صنع القوانني(،ويتنوع 
دور املؤسسة التشريعية يف إصدار التشريعات تبعا لنوع الدميقراطية املعتمدة يف الدولة، فإذا كانت 
دميقراطية غري مباشرة هنا تكون وحدها من يضع التشريعات، أما إذا كانت دميقراطية شبه مباشرة 

1. د. مصطفى النشار، تطور الفلسفة السياسية من صولون  حىت ابن خلدون، دار الشقري للنشر، بدون سنة طبع، ص 9.
2. ينظر: د. علي هادي محيدي الشكراوي، نشأة مبدأ الفصل بني السلطات، مدخل إىل احملاضرة املرفوعة بواسطة أستاذ مادة 
)النظم السياسية( املرحلة الثانية جامعة اببل _ كلية القانون منشورة على املوقع الرمسي لكلية القانون جامعة اببل على االنرتنت على 

http://www.uobabylon.edu.iq :الرابط
3. د. عبد الكرمي علوان،النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، دار الثقافة للتوزيع والنشر، 2010، ص 167. 
4.د. جواد اهلنداوي، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط1، العارف للمطبوعات، بريوت، 2010، ص 140.

الضرورة الدستورية إلصالح السلطة التشريعية يف العراق
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هنا يتشارك مع املؤسسة التشريعية يف صنع التشريعات الناخبون عن طريق ممارسة حق االقرتاح،وحق 
االستفتاء،وحق االعرتاض، أما إذا كانت الدميقراطية مباشرة هنا ميارس عملية التشريع الشعب نفسه)5(.

تتكون املؤسسة التشريعية يف أي نظام سياسي دميقراطي من أعضاء منتخبني من الشعب 
كمجلس الشيوخ األمريكي الذي يشكل )الكونغرس األمريكي( مع جملس املمثلني أو غري منتخبني 
كمجلس اللوردات الذي يكون مع جملس العموم املنتخب السلطة التشريعية يف بريطانيا)6(،ويشرتط 
فيهم شروط معينة أبرزها )األهلية والوطنية والسن(،وختتلف الدول يف طريقة تنظيم املؤسسة التشريعية 
فمنها من يتوىل السلطة التشريعية فيها جملس نيايب واحد يسمى نظام اجمللس الفردي، ويف دول 
أخرى يتوالها جملسان وتسمى بنظام اجمللسني)7(، وهذا االختالف يرجع إىل طبيعة البنية السياسية 

والقانونية وشكل نظام احلكم يف الدولة.
وهنالك أربعة أركان أساسية تقوم عليها املؤسسة التشريعية يف النظام النيايب )8(:

برملان منتخب من الشعب ويباشر سلطة فعلية.. 1
حتديد مدة تويل عضو الربملان.. 2
النائب ميثل الشعب أبكمله.. 3
استقالل العضو عن مجهور الناخبني.. 4

كما متارس املؤسسة التشريعية عدة وظائف مهمة يف الدولة ميكن إمجاهلا ابلنقاط اآلتية:
1.الوظيفة التشريعية.  

هي صلب  بل  التشريعية  املؤسسة  متارسها  اليت  الوظائف  أهم  من  التشريعية  الوظيفة  تعد 
األمة  إرادة  من  انبعة  تكون  أن  القوانني البد  األمة،وكون  إرادة  احلقيقي عن  املعرب  عملها، ألهنا 

5. د. عدانن عاجل عبيد، القانون الدستوري، ط2،مؤسسة النرباس للطباعة والنشر والتوزيع، النجف األشرف، 2013 ص 26
6.د. حممد طي،القانون الدستوري، منشورات زين احلقوقية، ط 8، بريوت، 2013،  ص 299 و ص 337.

7. د. ثروت بدوي،  النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975، ص 72- 73
8. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري والنظم السياسية، الدار اجلامعية، القاهرة، 1996، ص 367.
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والشعب، فهي اجلهة املعنية ابملوافقة على مجيع القوانني املقرتحة من قبل املؤسسة التنفيذية)9(.
2.الوظيفة الرقابية.

للصالحيات  وفقاً  التنفيذية  املؤسسة  أعمال  الرقابة على  التشريعية وظيفة  املؤسسة  متارس 
السلطات متثياًل  نيابة عن الشعب ألهنا أكثر  الوظيفة  الدستور، فهي متارس هذه  املخولة هلا يف 

وتعبرياً عن إرادته)10(.
تنص الدساتري عادًة على اختصاص املؤسسة التشريعية بوظيفة الرقابة على أعمـال املؤسسة 
التنفيذية إىل جانب وظيفتها األساسية وهي التشريع، والشـك أن هلـذه الوظيفـة أمهيتها، فالسلطة 
التنفيذية تعلم مقدماً أن أعماهلا ستكون عرضة للرقابة الربملانيـة، وهلذا فهي تتوخى أن تقوم أبعماهلا 
على أفضل وجه بصورة تستطيع معها أن تدافع عنها أمام اجمللس النيايب، وهذا بدوره يؤدي إىل 
ختفيف نسبة األخطاء اليت ترتكبها السلطة التنفيذية، لكن بطبيعة احلال، فإن هذه الرقابة ال تتم 
بدون توازن يف القوة السياسـية بينها حىت ال تنقلب إىل سيطرة وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة 
متاماً للربملان،والواقع، إن مظاهر الرقابة الربملانية ختتلف ابختالف النظام السياسي السائد يف الدولة، 
ولعل أكثر النظم اليت تبدو فيها هذه املظاهر واضحة هو النظام النيـايب الربملاين، وذلك على خالف 
النظام الرائسي، ألن النظام الربملاين يقوم على أساس مسؤولية الوزراء مسؤولية تضامنية، عالوة على 

املسؤولية الفردية لكل وزير ويف نطاق وزارته اليت يتوالها)11(. 

9.د. حممد حسني، أدوات الرقابة الربملانية يف النظم السياسية، حبث منشور على االنرتنت على موقع:

http://www.eaddla.org :على الرابط )Mailoud Benhouhou( 
10. د. إمساعيل مرزة، القانون الدستوري دراسة مقارنة للدستور اللييب ودساتري الدول العربية األخرى، منشورات اجلامعة الليبية، 

طرابلس، 1969، ص 2.
11.  عبد العزيز بن محود اللحيدان، وسائل الرقابة الربملانية على أعمال السلطة التنفيذية، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد واإلدارة 

)قسم األنظمة(، جامعة امللك عبد العزيز، 2011، ص 1.

الضرورة الدستورية إلصالح السلطة التشريعية يف العراق
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وتتخذ رقابة اهليئة التشريعية على اهليئة التنفيذية صوراً متعددة من أمهها:
 أ. )حق توجيه السؤال(،وهو توجيه السؤال من عضو الربملان إىل الوزير أو رئيس الوزراء يف 
موضوع معني ومينع ابقي النواب من االشرتاك يف املناقشة او التعقيب على رد الوزير، وإذا مل يقتنع 
عضو الربملان إبجابة الوزير أو مل يقدم الوزير أي إجابة يستطيع العضو حتويل السؤال إىل موضوع 

مطروح للمناقشة)12(.
ب. )حق االستجواب( وينصرف إىل معىن حماسبة الوزير بسبب تصرف أو سياسة خاطئة 
نتيجة االستجواب طرح  فيها، وتكون  النواب احلق ابالشرتاك  ويفتح مناقشة عامة يكون جلميع 
الثقة ابلوزير أوالوزارة ككل وهنا تقدم الوزارة استقالتها لكي تفسح اجملال جمليء وزارة أخرى حتظى 

بثقة الربملان)13(.
ج. )حق إجراء التحقيق( حيق للربملان تشكيل اللجان التحقيقية املؤقتة والدائمة للوصول 
إىل احلقائق وتقدم هذه اللجان إىل الربملان تقريراً مفصاًل يتضمن كافة البياانت  واملعلومات حول 

الواقعة حمل التحقيق لكي يتسىن جمللس النواب إصدار القرار املناسب لذلك)14(.
د. )املسؤولية الوزارية( تعد املسؤولية الوزارية أخطر سالح رقايب  للربملان على احلكومة، 
وعندما تقرر املسؤولية الوزارية من قبل الربملان فإذا كان سحب الثقة قد مت يف مواجهة الوزير فهنا 
جيب عليه االعتزال، أما إذا كان يف مواجهة الوزارة مجيعا أو رئيس الوزراء فهنا جيب على الوزارة 

مجيعا أْن تستقيل)15(.

النظام الربملاين دراسة مقارنة )مصر- فرنسا - إنكلرتا(، دار  الدولة يف  التشريعي لرئيس  12.د. أمحد سالمة بدر، االختصاص 
النهضة العربية، 2003، ص 4.

13. د. صاحل جواد الكاظم، د. علي غالب العاين، األنظمة السياسية، ط 2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2007ص 7.
14. ينظر: مشوط اهلاجري، املسؤولية السياسية للحكومة أمام الربملان، هال للنشر والتوزيع، 2008، ص 105

15.د. نعمان أمحد اخلطيب،الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، منشورات جامعة مؤته،ط1، عمان، 1993، ص 
.385
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3.الوظيفة املالية.
الربملان لغرض  التنفيذية على  املؤسسة  للدولة بعد إعدادها من قبل  العامة  امليزانية  تعرض 
املصادقة عليها وتناقش يف الربملان من كافة جوانبها، وحتدد املؤسسة التشريعية حجم نفقات الدولة 
ابختاذ  أو  أخرى  بفرض ضرائب  وذلك  امليزانية  املايل يف  العجز  لتغطية  الضرورية  الوسائل  واختاذ 
إجراءات معينة تقلل من نفقات الدولة، كما تقوم املؤسسة التشريعية مبراقبة صرف األموال ويقدم 
التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية إىل الربملان الذي يبني فيه جوانب القصور واإلمهال الذي شاب 

أداء السلطة التنفيذية واملخالفات اليت ارتكبت أثناء السنة املالية)16(.
4. الوظيفة التنظيمية.  

متارس املؤسسة التشريعية وظيفة مهمة أخرى وهي اختيار رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، 
ابإلضافة إىل تعيني أصحاب املناصب العليا والدرجات اخلاصة يف الدولة، ورؤساء اهليئات املستقلة.

عليه ميكن القول أبن املؤسسة التشريعية تضطلع مبهام واسعة ومهمة جداً ومن مثّ فهي تعد 
عصب قيام الدولة واحملرك الرئيس فيها )17(.

16..ينظر: االختصاصات املالية للربملان على ضوء دستور 2011املغريب، حبث منشور على موقع جملة املعرفة القانونية على شبكة 
االنرتنت على الرابط: http:// www.mdroit.com.، وكذلك انظر: آية خطيب عطا هللا نصر، دور السلطة التشريعية 
ىف صنع السياسات العامة االقتصادية، حبث منشور على موقع املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية على شبكة االنرتنت 

https://democraticac.de :على الرابط
17. السلطة التشريعية، حبث منشور على املوقع الرمسي ملعهد احلقوق جامعة برزنت على شبكة االنرتنت على الرابط:

http://lawportal.birzeit.edu/portal 
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املطلب الثاين
ضرورة املراجعة والتعديل الختصاصات السلطة التشريعية

إن ضرورة املراجعة الدستورية والقانونية ذات بعد هام يف التطور الدستوري والقانوين للدولة، 
ألهنا تكشف عن مكامن اخللل وحتاول معاجلته، وأتيت هذه العملية من الرغبة احلقيقية يف حل 
املواءمة  الدستورية و ذلك من خالل حتقيق  السياسي واملؤسسات  النظام  القائم داخل  التناقض 
بني النصوص الدستورية والواقع السياسي، وابلتايل فإن عملية إجراء التعديالت الدستورية يعد أمراً 
هامًّا لتصحيح املسار الدستوري مبا يؤّمن احلفاظ على طبيعة النظام السياسي، وإذا أردان مراجعة 
التعديالت  إجراء  لغرض  التشريعية  املؤسسة  املتعلقة ابختصاصات  والقانونية  الدستورية  النصوص 
عليها، البد أن نضع آليات حمددة إلصالحها،وصياغة نصوص دستورية جديدة أو تعديل نصوص 
دستورية قائمة مبا يالئم اختصاص السلطة التشريعية مع قواعد النظام الربملاين وفقاً ملا نص عليه 

دستور مجهورية العراق لسنة 2005 يف املادة األوىل منه. 
يقتضي حبث ضرورة املراجعة والتعديل الدستورية الختصاصات السلطة التشريعية  تقسيم 
تعديل  سنتناول  فيما  التشريعية  االختصاصات  تعديل  األول  الفرع  نتناول يف  فرعني  إىل  املطلب 

االختصاصات غري التشريعية يف فرع اثٍن.
الفرع األول

تعديل االختصاصات التشريعية
يعد االختصاص التشريعي جمللس النواب من أهم األركان املهمة يف بناء الدولة )فالتشريع( 
مبعناه الواسع وحسب ما جاء به دستور مجهورية العراق لسنة 2005 يشمل تعديل الدستور وتشريع 
القوانني العادية،لذلك فمهمة جملس النواب مزدوجة فهو ميارس اختصاص التشريع الدستوري عن 
طريق تعديل نصوص الدستور ومراجعتها فضاًل عن ممارسته الختصاص تشريع القوانني العادية )18(.

ضمن  منها  جزء كبري  يدخل  التشريعية  للسلطة  الدستوري  اإلصالح  عملية  فإن  لذا 
االختصاص التشريعي جمللس النواب، وابلتايل ترتتب مسؤولية كبرية على عاتق جملس النواب يف 
تفعيل وتطوير االختصاص التشريعي له عن طريق إعادة صياغة النصوص الدستورية وتعديلها مبا 

18.ينظر: د. رافع خضر شرب، السلطة التشريعية يف النظام الفدرايل،، ط1، منشورات زين احلقوقية، بريوت، 2017، ص 133.
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يتالءم مع قواعد النظام الربملاين ودعم جلنة التعديالت الدستورية لإلسراع ابلقيام بعملية املراجعة 
الدستورية الشاملة)19(.

التشريعية  الدورات  خالل  النواب  جملس  عمل  على  تسجل  عديدة  مالحظات  وهناك 
السابقة،منها الضعف يف إكمال املنظومة التشريعية للدولة،ونقص الكثري من التشريعات املهمة.

الصياغة ضعيفة  قوانني ركيكة  أّدت إىل ظهور  كذلك عدم وجود رؤية تشريعية متكاملة 
عديدة  ألسباب  يعود  وهذا  التشريعي،  عمرها  قصر  رغم  تعديالت كثرية  عليها  طرأت  التنظيم 
منها احملاصصة السياسية والتكتالت الطائفية الذي اعتمد يف تشكيل النظام السياسي يف العراق 
وانسحب على تشكيل أعضاء جملس النواب إذ أضحى أغلب أعضائه ميثلون أحزاهبم وطوائفهم 
الفئوية على  وقومياهتم  مما انعكس بظالله على اختصاصاته يف تشريع القوانني وتغليب املصاحل 
حساب املصلحة العامة، إن صياغة النصوص القانونية تعهد غالباً إىل املختصني وليس إىل اجملالس 
التشريعية أو النيابية ابلرغم من وجود )جلان قانونية( فيها فهذه إن اهتمت ابألهداف واحلاجات 
االجتماعية واالقتصادية اليت تلمسها لكن ترمجتها القانونية قد تكون يف الغالب على حساب الدقة 

والفن التشريعي )20(.

19.نصت املادة )126/أواًل( من الدستور على أن ))لرئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني أو خلمس )5/1( أعضاء جملس 
النواب اقرتاح تعديل الدستور(( وكذلك املادة )142( فقد نظمت طريقة تعديله ولكن بطريقة استثنائية بعيدة عن الطريق العادي 
يف نص املادة )126( وهو بذلك يروم تنظيم تعديل نصوصه تعدياًل كلياً  والتعديل الكلي للدستور يعين إلغاء الدستور بصورة رمسية 
واستبداله آبخر حيل حمله ينسجم والتطورات اليت تشهدها الدولة يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ويعهد هبذا التعديل 
إىل السلطة التأسيسية األصلية اليت أقامت الدستور نفسه ألول مرة،وقد نصت املادة )142( على أن ))أواًل – ُيشكل جملس النواب 
يف بداية عمله جلنة من أعضائه تكون ممثلة للمكوانت الرئيسة يف اجملتمع العراقي مهمتها تقدمي تقرير إىل جملس النواب خالل مدة ال 
تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية ابلتعديالت الضرورية اليت ميكن إجراؤها على الدستور وحتل اللجنة بعد البت يف مقرتحاهتا((،وعلى 
ذلك فإن السلطة املختصة ابقرتاح تعديل الدستور كلياً تتمثل مبجلس النواب فقط الذي سيشكل جلنة من أعضائه لتقدمي مقرتحات 
الدستور إبصدار دستور جديد وإمنا جاءت  إلغاء  لتنظيم طريقة  املادة )142( مل أتِت  البعض أن  التعديل الضرورية، وقد الحظ 
ملعاجلة اخللل الذي أصاب الدستور ذاته ويف كل األحوال البد من مصادقة جملس النواب على التعديالت الدستورية قبل عرضها على 
االستفتاء الشعيب، ينظر د. علي سعد عمران، السلطة املختصة ابقرتاح تعديل دستور العراق لسنة 2005، حبث منشور على موقع 

جامعة اببل على االنرتنت على الرابط  http://www.uobabylon.edu.iq، ص 469.
20. د. منذر الشاوي، مدخل يف فلسفة القانون، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2011، ص116،مثال ركاكة الصياغة والتسرع 
يف بعض القوانني قانون بيع وإجيار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل وقانون العفو العام رقم )27( لسنة 2016 املعدل، 

الضرورة الدستورية إلصالح السلطة التشريعية يف العراق
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ومن األسباب األخرى ضعف الثقافة القانونية ألعضاء الربملان، والصراع املستمر بني احلكومة 
والربملان وحماولة بعض األحزاب والكتل السياسية عرقلة عمل احلكومة وإحراجها أمام الشعب عن 

طريق تعطيل القوانني اليت ترفع كاهل املعاانة عن املواطن)21(.
تنبع  اليت  التشريعية(  )السياسة  التشريعية هي  العملية  أهم األركان يف  كما إن واحدة من 
تنطبق على كافة  الفرضية  البلد،وهذه  السائدة يف  العامة  القانونية والفلسفة  الفكرة  ابألساس من 
الدول، بغض النظر عن شكلها أو نظام احلكم فيها أو هيكلها أو تنظيمها اإلداري، إذ هي تتعلق 
أساساً ابلبحث عن كيفية تكوين التصوير الذهين لسن التشريعات وآليات التنظيم التشريعي يف 
الدولة يف وقت معني، كما البد أْن تتغري السياسة التشريعية للدولة من وقت آلخر تبعاً للمتغريات 
املختلفة اليت حتصل داخل اجملتمع، ألن املتغريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت حتصل 
داخل اجملتمع ستؤثر ابلتأكيد على حتديد مسارات واجتاهات السياسة التشريعية يف الدولة، وبعد 
ذلك أييت الدور للفن القانوين أو )فن الصياغة القانونية( الذي يصب املادة االولية املستوحاة من 

احلقائق الواقعية للمجتمع يف قالب جيعلها صاحلة للتطبيق. 
أْن  اليت جيب  االهداف  ))مكنة وفن حتديد  التشريعية هي  السياسة  القول أبن  لذا ميكن 
حيققها القانون((، فالبد للمشرع أْن تكون لديه سياسة واضحة يف جمال وضع القانون حتدد له 
األهداف أو الغاايت املختلفة اليت جيب أْن حيققها القانون،أي أْن نبني للتشريع أهدافه وترسم له 

اخلطوط العريضة والوسائل الكفيلة بتحقيق هذه األهداف.
لسنة  العراق  النواب( ومنذ صدور دستور مجهورية  العراقي )جملس  املشرع  واملالحظ على 
الرتكيبة  داخل  مشاكل كبرية  سبب  مما  وواضحة  حمددة  تشريعية  سياسة  ميتلك  يكن  مل   2005
القانونية للدولة ومن مظاهر عدم وجود )السياسة التشريعية( للسلطة التشريعية يف العراق هو بقاء 

فقد عدل قانون بيع وإجيار أموال الدولة ألكثر من مرة رغم قصر عمره، وكذلك صدور قانون للعفو العام ألكثر من مرة بسبب دعم 
الكتل السياسية له دون مراعاة املصلحة العامة .   

21.مثال ذلك يف عام 2013 أرادت احلكومة العراقية إصدار قانون البىن التحتية ودفعت به بقوة داخل جملس النواب إال إنه مل 
يَر النور بسبب اخلالفات بني الكتل السياسية داخل الربملان واحلكومة، ينظر: )قراءة اقتصادية ملشروع قانون البىن التحتية(، ندوة 
ختصصية عقدهتا كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة البصرة بتاريخ)2 تشرين األول 2012(، منشوره على موقع كلية اإلدارة واالقتصاد 

www.uobasrah.edu.iq :جامعة البصرة على االنرتنت على الرابط
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السياسة  اليت كانت متثل  القوانني  العديد من  املنحل وكذا  الثورة  قيادة  قرارات جملس  العديد من 
احملاكمات  أصول  وقانون  الشخصية  األحوال  وقانون  العقوابت  السابق كقانون  للنظام  التشريعية 
اجلزائية وقانون املرافعات املدنية،وغريها من القوانني املهمة اليت كان من الضروري إعادة النظر فيها 
مبا يتالءم مع النظام الدميقراطي اجلديد، ومن مظاهر عدم وجود سياسة تشريعية واضحة يف العراق 
أيضا عدم مراجعة النصوص والقوانني املنظمة للتنظيم اإلداري وعمل اهليئات الالمركزية يف داخل 
الدولة وذلك عن طريق إعادة صياغة اهليكلية اإلدارية بصورة عامة وفق األسس الدستورية اجلديدة، 
ومبا يتالءم يف الوقت نفسه مع اجملاالت الدستورية األخرى اليت شكلت اجتاهاً أساسياً من اجتاهات 

سياسة الدولة التشريعية وذات عالقة وطيدة مع مسألة التنظيم اإلداري داخل البالد.
لذا البد للمشرع العراقي قبل كل شيء أْن يضع سياسة تشريعية واضحة تتالءم مع الدستور 

والنظام الدميقراطي السائد مبا حيقق العدالة واملساواة بني أبناء الوطن.
وبناًء على ذلك البد من إصالح وتعديل االختصاصات التشريعية جمللس النواب ولتبيان أهم 

التعديالت الضرورية على هذا االختصاص سنقسم الفرع للبنود التالية:
أواًل: التعديل يف إطار التشريع الدستوري

   هناك عالقة أكيدة بني إجراءات التعديل وبني النظام السياسي القائم يف البلد، ونتساءل 
عن طبيعة هذه العالقة ؟ وللجواب على ذلك نقول إّن إجراءات التعديل تبني لنا َمن هم القابضون 
النظام  فلسفة  أوىل  ابب  ومن  السياسي  والنظام  ونفوذاً،  هيمنة  أكثرهم  هم  ومن  السلطة  على 
قبل  السلطة من  ممارسة  وإمنا من طريقة  التعديل  إجراءات  عليه من خالل  يستدل  السياسي ال 
القابضني عليها واليت تتبلور يف خطوطها العامة يف الدستور مبجمله، وابلتايل فإن إجراءات التعديل 
هي يف حقيقتها تكريس للنصوص الوضعية للقابضني على السلطة وليس الرتمجة لألساس الفلسفي 
للسلطة، إذ إن األساس الفلسفي للسلطة ُيستمد من طريقة ممارسة السلطة وابلتايل من العالقة بني 
القابضني على السلطة، وعليه فإن تغيري األساس الفلسفي للسلطة يسبق تغيري إجراءات التعديل 
تغيري  أن  للسلطة مبعىن  الفلسفي  لألساس  أن يكون هدفاً  التعديل ال ميكن  تغيري إجراءات  ألن 

القابضني على السلطة يعقبه تغيري يف إجراءات التعديل.
وابلتايل جند البد للسلطة التشريعية وضمن إطار التشريع الدستوري من مراعاة النقاط التالية: 

الضرورة الدستورية إلصالح السلطة التشريعية يف العراق
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1. وضع سياسة تشريعية واضحة تتالءم مع الدستور والنظام الدميقراطي السائد مبا حيقق 
العدالة واملساواة بني أبناء الوطن وأن تكون معامل هذه السياسة التشريعية واضحة بنصوص دستورية 
اخلارجي  والوضع  العراقي  اجملتمع  وتوجه  السلطة  على  للقابضني  واألفكار  املبادئ  على  تعتمد 

والداخلي للعراق.
اضطالع  هو  قلنا  يعين كما  والذي  الدستوري  التشريع  إطار  يف  التشريعي  الدور  إن   .2
جملس النواب مبهمة اإلعداد لتعديل النصوص الدستورية، وابلتايل فإن هذا االختصاص املهم حيتم 
على جملس النواب القيام مبهامه واالنفتاح على املختصني من فقهاء القانون الدستوري وأساتذة 
اجلامعات والقضاة ومراكز البحوث إبعداد مراجعة شاملة لنصوص دستور مجهورية العراق، بسبب 
احلاجة الفعلية إلجراء التعديالت الضرورية بعد ممارسة عملية لنصوص الدستور ملدة )18( عاماً مر 
خالهلا النظام السياسي مبعرتكات خطرية كادت تؤدي إىل اهنيار كامل للنظام، ومن أهم التعديالت 
املقارنة  الدول  املعهود يف  الربملاين  نظام احلكم بشكله  إعادة صياغة شكل  الضرورية واملهمة هو 
اليت أخذت هبذا النظام وتعديل اختصاصات السلطة التشريعية وخلق املوازنة مع السلطة التنفيذية 
وتفعيل دور الشق الثاين من السلطة التشريعية وهو )جملس االحتاد( وبناؤه بنصوص دستورية حىت 

يكون على قدم املساواة مع جملس النواب.
3. البد جمللس النواب من وضع توقيت زمين حمدد إلجراء التعديالت الدستورية ودعم جلنة 

التعديالت الدستورية من أجل إجراء مراجعة شاملة لنصوص الدستور.
اثنياً: التعديل يف إطار التشريع العادي

ضرورة تبين فهم جديد ملدلول القانون حيث اجته الفقه الفرنسي إىل هذا الفهم اجلديد وهو 
ليس النظر إىل القانون مبعيار عضوي وهو )جهة صدور القانون( بل النظر إىل املعيار املوضوعي 
)أي القواعد املوضوعية للقواعد القانونية كوهنا قواعد قانونية أايًّ كانت جهة إصدارها( على اعتبار 
أن القانون عبارة عن القاعدة اليت تعمل حتت تنظيم املوضوعات اليت حددها الدستور، وبذلك 

أخذت الفكرة العضوية تعجز عن بيان أمهية القواعد القانونية بعكس الفكرة املوضوعية. 
الدستورية،  اختصاصاته  ملمارسة  الربملان  عمل  مفاصل  أهم  يُعد  القوانني  تشريع  إن  كما 
وعن طريق التشريعات العادية يتقوم النظام السياسي واإلداري يف الدولة، وبغري القوانني ال تستطيع 
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السلطة التنفيذية يف ظل النظام الربملاين أْن تؤدي دورها وأن حيقق رئيس جملس الوزراء تنفيذ الربانمج 
احلكومي الذي مت التصويت عليه، كما ال ميكنه رسم السياسة العامة يف الدولة دون وجود حزمة 

تشريعات تساعده على ذلك، وأتسيساً على ما تقدم نقرتح النقاط التالية:
إكمال املنظومة التشريعية للدولة،وسد النقص احلاصل لعدد من التشريعات املهمة اليت تواكب . 1

حاجات اجملتمع وتعديل القوانني القائمة اليت تتعارض مع فلسفة النظام السياسي.
تشكيل هيئة مستشارين ابلتنسيق مع املؤسسة التنفيذية تتكون من القضاة وأساتذة اجلامعات . 2

وخرباء القانون إلعداد مسودات القوانني املهمة اليت حتتاجها املنظومة القانونية للدولة ومراجعة 
القوانني النافذة إلجراء التعديالت الضرورية عليها وتقدم هذه املسودات أما بشكل مقرتحات 
قوانني من أعضاء جملس النواب أو من جلانه املختصة أو بشكل مشروعات قوانني عن طريق 

رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء،ومن الضروري إشراك جملس شورى الدولة بعمل هذه اهليئة.
إيراد نص يف الدستور يلزم جملس النواب بتقدمي تقرير عن عمله التشريعي بعد هناية كل فصل . 3

تشريعي وجيب أن ال تقل نسبة تشريعه للقوانني عن %70.
حتديد مدد زمنية ومواعيد حمددة لتقدمي مشروعات القوانني وكذلك املشروعات اليت متت قراءهتا . 4

قراءة أوىل أو قراءة اثنية.
رفع مستوى الثقافة القانونية ألعضاء جملس النواب عن طريق إدخاهلم يف دورات قانونية  داخل . 5

وخارج العراق، وإصدار منشورات تعىن ابلثقافة التشريعية لعضو جملس النواب وبيان دوره  يف 
العملية التشريعية.

االستفادة من خربات بعض أعضاء جملس النواب يف الدورات السابقة عن طريق التنسيق مع . 6
احتاد الربملانيني يف العراق.

تضمني قانون اجمللس أو نظامه الداخلي فقرة تفيد بتحديد مدة شهرين كحد أقصى للنظر . 7
مبشاريع القوانني املرسلة من احلكومة وعدم تركها ألهواء الكتل وتوافقاهتا.

ينعقد . 8 املوعد  هذا  جتاوز  حال  ويف  النواب  جملس  من  املوازنة  إلقرار  دستوري  موعد  حتديد 
االختصاص جمللس الوزراء وينشر قرار جملس الوزراء ابعتماد مشروع املوازنة املقدم إىل جملس 
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النواب يف اجلريدة الرمسية ليصبح له قوة القانون.
لتكون . 9 الدستور  من  املادة )92(  عليه  ملا نصت  وفقا  العليا  االحتادية  احملكمة  قانون  تشريع 

الرقيب احلقيقي على السلطتني التشريعية والتنفيذية يف العراق.
رغم أن التكنيك التشريعي يف العراق قد حقق هنضة كبرية يف بداية الربع األخري من القرن . 10

املاضي، اال إنه قد تراجع بشكل كبري بعد عام 2003، لذا نقرتح دور جملس الدولة كونه 
التشريع  يسهم يف ضمان وحدة  للدولة وكونه  التشريعية  السياسة  ابلتقنني يف ضوء  املختص 

وتوحيد أسس الصياغة التشريعية وتوحيد املصطلحات والتعابري القانونية.
الفرع الثاين

تعديل االختصاصات غري التشريعية
تلك  أهم  ومن  التشريعية،  غري  االختصاصات  بعض  ميارس  النواب  جملس  أبن  بّينا  كما 
االختصاصات اليت حتتاج إىل مراجعة وإصالح هو )االختصاص الرقايب( و)االختصاص التنفيذي( 

و )االختصاص االنتخايب( و)االختصاص القضائي(.
أواًل: تعديل االختصاص الرقايب

يعد )االختصاص الرقايب( الركن األساسي الثاين املهم للسلطة التشريعية فدور جملس النواب 
ابألصل )تشريعي – رقايب( وميارس جملس النواب دوره الرقايب عن طريق ممارسة املسؤولية السياسية 
لرئيس اجلمهورية)36(، واملسؤولية السياسية لرئيس وأعضاء جملس الوزراء واملسؤولني يف اهليئات 
املستقلة، وقد حددت املادة )32( من النظام الداخلي جمللس النواب لسنة 2006 القواعد اإلجرائية 
للرقابة اليت يتوالها جملس النواب على أعمال السلطة التنفيذية وتتضمن الرقابة الصالحيات اآلتية:

مساءلة أعضاء جملس الرائسة ومساءلة واستجواب أعضاء جملس الوزراء مبن فيهم رئيس الوزراء . 1
وأي مسؤول آخر يف السلطة التنفيذية.

إجراء التحقيق مع أي من املسؤولني املشار إليهم يف أعاله بشأن أي واقعة يرى اجمللس أّن هلا . 2
عالقة ابملصلحة العامة أو حقوق املواطنني.

طلب املعلومات والواثئق من أي جهة رمسية، بشأن أي موضوع يتعلق ابملصلحة العامة أو . 3
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حقوق املواطنني أو تنفيذ القوانني أو تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.
طلب حضور أي شخص أمامه لإلدالء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن . 4

اي موضوع كان معروضاً أمام جملس النواب ومدار حبث من قبله.
ألعضاء جملس النواب القيام بزايرات تفقدية إىل الوزارات ودوائر الدولة لالطالع على حسن . 5

سري وتطبيق أحكام القانون.
يف احلقيقة إن النظام الربملاين يعمل على حتقيق التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
الثقة من احلكومة وإاثرة املسؤولية السياسية هلا، وتزويد  عن طريق تزويد الربملان بسالح سحب 
احلكومة بسالح حل جملس النواب، وهذا مل يتحقق يف ظل نصوص مجهورية العراق لسنة 2005 
وهذا أواًل خالف النظم الربملانية املقارنة وخالف فكرة التالزم بني السلطة واملسؤولية وابلتايل البد 
من خضوع من ميارس السلطة للمسؤولية، وملا كان الربملان ميارس سلطات فعلية )تشريعية ورقابية( 
عندئذ البد من خضوعه للمساءلة، ويُعد حل الربملان جزاًء منظماً يرتتب على مسؤولية السلطة 
املادة  أّن  االنتخابية، ولكْن جند  للدورة  القانونية  املدة  انتهاء  قبل  انتهاء واليته  التشريعية وابلتايل 
)64( من الدستور خالفت كل ذلك وأخذت ابحلل الذايت الذي لن يتحقق وإذا حتقق كان بشكل 
يفقد غايته وحمتواه كما حصل يف حل جملس النواب عام 2021 نتيجة انتخاابت تشرين املبكرة.  

كما يتمثل االختصاص الرقايب جمللس النواب مبجموعة من اإلجراءات هي:
السؤال: يقصد به االستفسار واإليضاح الذي يطلبه أي عضو من أعضاء الربملان من الوزير . 1

بشأن مسألة معينة، وقد أشارت املادة 61 /سابعاً من الدستور وكذلك النظام الداخلي جمللس 
النواب يف املواد )50-54( هلذا الدور الرقايب لعضو جملس النواب.

طرح موضوع عام للمناقشة: قد ال يغطي السؤال جوانب املوضوع املراد إاثرته خاصة إذا تعلق . 2
بسياسة احلكومة لذلك قد يشرتك يف طرح املوضوع مجيع األعضاء بقصد املناقشة واالستيضاح 
لسياسة احلكومة يف قضية معينة، وأجازت ذلك املادة )61/سابعاً/ب( من الدستور وكذلك 
أعضاء جملس  من  أجاز ل25 عضواً  املادة )55( حيث  النواب يف  الداخلي جمللس  النظام 

النواب طرح موضوع عام للمناقشة.
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االستجواب: وهو استفسار ينطوي على صفة االهتام يتقدم به النائب إىل رئيس جملس الوزراء . 3
أو أحد نوابه أو الوزراء أو نواهبم بقصد احملاسبة وتوجيه النقد، وقد أجاز الدستور يف املادة 

)61/سابعاً/ج( موضوع االستجواب.
من مالحظة الفقرات آنفة الذكر ميكن أن نسجل املالحظات التالية:

فقدان مبدأ التوازن الدستوري بني السلطتني التشريعية والتنفيذية بسبب إعطاء حق احلل الذايت . 1
جمللس النواب دون أن يكون هذا احلق حقاً خالصاً للسلطة التنفيذية وابلتايل أفرغت أهم دعائم 
النظام الربملاين من حمتواها واقرتب شكل النظام من النظام اجمللسي وابلتايل البد من تعديل 
دستوري خيرج هذا االختصاص من صالحيات السلطة التشريعية وإعادته اىل السلطة التنفيذية 

حىت يستقيم شكل النظام الربملاين وتصح املمارسة السياسية يف الدولة.
مفاصل . 2 مجيع  وعلى  النواب  جمللس  الرقايب  الدور  ممارسة  على  بشكل كبري  الدستور  حرص 

فإن دور  القانونية  النصوص  التنفيذية منها، ورغم هذا االهتمام ووجود هذه  الدولة وخاصة 
جملس النواب الرقايب اتسم ابلطابع السياسي وابتعد عن الدور الرقايب القانوين املبين على أدلة 
وإثبااتت وحماولة تقومي العمل اإلداري واملؤسسايت داخل الوزارات والدوائر احلكومية، فخضعت 
وحماولة  السياسية  املزايدات  إىل  التحقيقية  اللجان  وتشكيل  واألسئلة  الربملانية  االستجواابت 
تسقيط الوزراء واملدريرين العامني وكبار املوظفني نتيجة التشرذم السياسي الذي يعيشه جملس 

النواب،وابلتايل ابتعد الدور الرقايب جمللس النواب عن اهلدف احلقيقي الذي شرع من أجله.
إن عملية املراجعة والتعديل هلذا املفصل لوحده تكاد تكون مستحيلة ما مل َتكْن هنالك مراجعة . 3

وتعديل جململ عمل املؤسسة التشريعية واختصاصاهتا وكذلك طبيعة نظام احلكم وتعديل قانون 
االنتخاب وتنظيم األحزاب.

نالحظ أن املادة 61 /سابعاً مل حتدد األسئلة هل هي ذات طبيعة شفوية أم حتريرية يف حني . 4
الداخلي للسؤال مرتبكة فلم حتدد مدة لإلجابة عليها، لذا البد من  النظام  جاءت صياغة 

تعديل هذه النصوص مبا يتالءم مع طبيعة السؤال والبد من حتديد كونه حتريرايً.
لقد أوجدت التقاليد الربملانية واألنظمة الداخلية ألغلب الدول جزاءات تفرض على الوزراء . 5

تتمثل  اجلزاءات  وهذه  إجابتهم غري كافية  أو يف حال كون  اإلجابة  عن  امتناعهم  حالة  يف 
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ابالحتجاج الربملاين ونشر األسئلة اليت مل يتم االجابة عليها يف اجلريدة الرمسية أو حتويل األسئلة 
الشفوية إىل أسئلة مكتوبة وحتويل السؤال إىل استجواب برملاين، و اي حبذا لو أخذ املشرع 
الدستوري هبذه اجلزاءات أو وضع جزاءات أخرى لتفعيل الدور الربملاين ألعضاء جملس النواب.

تفعيل الدور الرقايب عرب اللجان التحقيقية الربملانية والعمل على إجراء تنسيق عايل املستوى فيما . 6
بني تلك اللجان وهيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية ملتابعة مجيع ملفات الفساد، والعودة للثوابت 

اليت متكنه من حتسني األداء واالرتقاء جبدول أعماله.
كما ندعو إىل، منع النواب من إصدار البياانت واالستنكارات واإلداانت وضبط التصرحيات . 7

الصحفية وحتويلها إىل مؤمترات أسبوعية داخل جملس النواب وحتت إشرافه ومتابعته.
اثنيًا: تعديل االختصاص التنفيذي

 أّما االختصاص الثاين من اختصاصات جملس النواب غري التشريعية والذي حيتاج أيضا إىل 
مراجعة وتعديل فهو )االختصاص التنفيذي(، ذلك أن من مظاهر تدخل جملس النواب يف ميدان 
الوظيفة التنفيذية، اشرتاط موافقته على تعيني كبار املوظفني العاملني يف الدولة والسلك الدبلوماسي 

وكذلك املوظفني املدنيني والعسكريني حيث خيتص اجمللس ابملوافقة على تعيني كل من:
1-السفراء وأصحاب الدرجات اخلاصة ابقرتاح من جملس الوزراء.

2-رئيس أركان اجليش ومعاونيه، ومن هم مبنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز املخابرات 
بناًء على اقرتاح من جملس الوزراء.

ولو أمعّنا النظر يف هذه االختصاصات اليت أُعطيت جمللس النواب جند أهنا أدخلت إقحاماً 
يف اختصاصات جملس النواب وبدون أي مسوغ، بل إن تعيني رئيس أركان اجليش ومعاونيه وقادة 
الفرق ورئيس جهاز املخابرات من قبل جملس النواب أفقد هذه املناصب الكثري من املهنية وأدخل 
التوافقات السياسية املوجودة داخل جملس النواب إىل هذه املفاصل املهمة، وكذلك احلال ابلنسبة 
للسفراء والسلك الدبلوماسي وأصحاب الدرجات اخلاصة، فكان على املشرع الدستوري أن جيعل 
صالحيتها إىل رئيس جملس الوزراء ابعتباره القائد العام للقوات املسلحة، وهو من يرسم السياسة 
الداخلية واخلارجية للبلد وهو املسؤول األول عن اجلانب اإلداري واحلكومي داخل الدولة وخارجها 
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وابلتايل البد من إعطائه احلق ابختيار االشخاص املناسبني هلذه املناصب)22(.
اثلثاً: تعديل االختصاص االنتخايب

أّما ابلنسبة )لالختصاص االنتخايب( وهو اختصاص ابلغ األمهية كونه األساس يف تشكيل 
املؤسسة التنفيذية وإدارة احلكم يف الدولة، إذ إن الدستور مل يكن موفقاً يف تنظيم عملية اختيار 
رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء والوزراء من قبل جملس النواب لعدة أسباب أمهها وجود نص 
املادة )76(البند أواًل واليت نصت على)يكلف رئيس اجلمهورية مرشح الكتلة النيابية األكثر عدداً، 
بتشكيل جملس الوزراء خالل مدة مخسة عشر يوماً من اتريخ انتخاب رئيس اجلمهورية(، حيث أن 
هذه املادة أسست ملبدا )احلكومة التوافقية( اليت جعلت من تشكيل احلكومة أمراً صعباً وطويال وإذا 

ما تشكلت تبقى حكومة ضعيفة ومسلوبة اإلرادة خاضعة لتأثري الكتل املشكلة منها)23(.
لذا البد من إمعان النظر ابلبند أواًل من املادة )76( وكذلك البند اثلثاً والبند رابعاً والبند خامساً.

واضح  بنص  عدداً  األكثر  النيابية  الكتلة  طبيعة  يوضح  دستوري  نص  صياغة  طريق  عن 
وصريح  وهو ليس الكتلة الفائزة أبعلى االصوات بل الكتلة اليت متلك أكرب عدد من املقاعد داخل 
جملس النواب وابلتحديد هي من تشكل احلكومة والباقني يذهبون إىل املعارضة حىت خنلق توازانً 

داخل جملس النواب حيقق ممارسة الرقابة بشكل فعال.
االكتفاء  بعدم  يتميز  الدميوقراطية   أمناط  التوافقية )Consensus democracy(  أبهنا منط من  الدميوقراطية  تعرف   .22
املنتخبة يف احلكم، وقد نشْات  األقليات  إشراك  يتضمن  الذى  التوافق  معيار آخر هو  للحكم، وإضافة  ابألغلبية كمعيار وحيد 
الدميوقراطية التوافقية ىف الفكر السياسي الغريب، ويعد املفكر اهلولندي )أرنت ليبهارت( من أوائل املنظرين للدميقراطية التوافقية يف 
الفكر السياسي الغريب، وقد أشار ليبهارت إىل أن الدميقراطية التوافقية تعرب عن اسرتاتيجية يف إدارة النزاعات، من خالل التعاون 

والوفاق بني خمتلف النخب، بداًل من التنافس واختاذ القرارات ابألغلبية، وللدميوقراطية التوافقية أربعة مرتكزات أساسية:

الوزارات  يف  النسيب  التمثيل  مبدأ  على  االعتماد  اثنياً:  وسواه.  األغلبية  حزب  يشمل  واسع  حتالف  أو  ائتالفية  حكومة  أواًل:   
واملؤسسات واإلدارات واالنتخاابت. اثلثاً: حق الفيتو املتبادل لألكثرايت واألقليات على حد سواء من أجل منع احتكار السلطة.  

رابعاً: اإلدارة الذاتية للشؤون اخلاصة بكل مجاعة.
23.رغم وجود مزااي عديدة للدميقراطية التوافقية اال أهنا سببت إرابكاً يف منظومة احلكم يف العراق كوهنا بنيت على أسس طائفية، 
ينظر: د. صربي حممد خليل، الدميوقراطية التوافقية يف الفكر السياسي املقارن، حبث منشور على املوقع الرمسي للدكتور صربي حممد 

خليل/ أستاذ فلسفة القيم اإلسالمية جبامعة اخلرطوم على شبكة االنرتنت على الرابط:
https://drsabrikhalil.wordpress.com 
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رابعًا: تعديل االختصاص القضائي
يرى بعض الفقه أن حرص السلطة املؤسسة واضعة الدستور على منح السلطة التشريعية 

صالحية تنظيم األحكام املتعلقة ابلسلطة القضائية يفرض عليها التزامني دستوريني)24(:
األول: وجوب تدخل السلطة التشريعية إلصدار التشريعات الالزمة لتنفيذ النصوص الدستورية.

الثاين: امتناع السلطة التشريعية عن املساس ابستقالل السلطة القضائية. 
ولنا عدة مالحظات على االختصاص القضائي للسلطة التشريعية ميكن إمجاهلا ابلنقاط التالية:

إن املشرع الدستوري وقع يف إشكال تنظيمي لطريف السلطة التنفيذية يف جمال احملاكمة فقد . 1
الوزراء  جملس  لرئيس  املوجهة  االهتامات  وبني  اجلمهورية  لرئيس  املوجهة  االهتامات  بني  ميز 
العليا  االحتادية  احملكمة  القضائية وابلتحديد  السلطة  اختصاص  على  إنه جتاوز  والوزراء كما 
كوهنا   املعنية مبحاكمة طريف السلطة التنفيذية وزاد من تعقيد اإلشكال تعطيل إصدار قانون 
ينظم عملية احملاكمة وإجراءاهتا، وعليه البد من تعديل النص الدستوري وتوحيد املسؤولية لطريف 
السلطة التنفيذية وإعطاء الصالحية بشكًل واضح للمحكمة االحتادية العليا واإلسراع بتشريع 

القانون اخلاص مبحاكمتهم.
كان على املشرع الدستوري أن حيدد العدد الذي يتم ترشيحه من قبل جملس القضاء األعلى . 2

لتويل منصب رئيس السلطة القضائية ورئيس االدعاء العام وأن يكون مرشح واحد لكل منصب 
ألن النص يوحي إبمكانية ترشيح أكثر من شخص وعرضهم على السلطة التشريعية ونعتقد 

أبن هذا خيل مبهنية واستقاللية هذه املناصب.
كان على املشرع الدستوري النص يف صلب الدستور على اختصاص السلطة التشريعية إبصدار . 3

قوانني العفو العام بشكل واضح وصريح ملا له من أمهية يف حتقيق مبدأ العدالة االنتقالية وحتقيق 
السلم اجملتمعي.

24.د. رافع خضر شرب، ازدواجية السلطة يف الدولة االحتادية، منشورات زين احلقوقية،بريوت، 2018، ص 253.

الضرورة الدستورية إلصالح السلطة التشريعية يف العراق
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اخلامتة
التوصيات واليت  نتائج وجمموعة من  البحث يف هذا املوضوع توصلنا إىل عدة  من خالل 

سنذكر فقط مامل نذكره يف منت البحث منعاً للتكرار وميكن إمجاهلا ابلنقاط اآلتية:
أواًل: النتائج

ابملواد  النواب  جملس  اختصاصات  على   2005 لسنة  العراق  مجهورية  دستور  1-نص 
نصوص  لتعديل  ابإلعداد  تتمثل  تشريعية(  )اختصاصات  النواب  جملس  )61-62(،وميارس 
الدستور وتشريع القوانني االحتادية، كما ميارس )اختصاصات غري تشريعية(،وتتمثل ابالختصاص 
االنتخايب والتنفيذي واالختصاص االستثنائي واالختصاص الرقايب واالختصاص القضائي وابلتايل 

فإن صالحياته ابملقارنة مع النظم الربملانية املعروفه تعد واسعة وقد جتاوزت حدودها.
2-إن املراجعة الدستورية وإجراء التعديالت يُعد ذا بعد هام يف التطور الدستوري والقانوين 
من  والتعديل  املراجعة  عملية  وأتيت  معاجلته،  وحياول  اخللل  مكامن  عن  يكشف  فهو  للدولة، 
الرغبة احلقيقية يف حل التناقض القائم داخل النظام السياسي واملؤسسات الدستورية و ذلك من 
خالل حتقيق املواءمة بني النصوص الدستورية و النظام السياسي والواقع العملي،وإذا أردان مراجعة 
النصوص الدستورية والقانونية املتعلقة ابختصاصات املؤسسة التشريعية البد أن نضع آليات حمددة 
إلصالحها،وصياغة نصوص دستورية جديدة تالئم عمل املؤسسة التشريعية يف النظام الربملاين ويتم 
بقاء  ألن  التشريعية  املؤسسة  املنظمة الختصاصات  الدستورية  النصوص  تعديل  طريق  عن  ذلك 
االختصاصات الدستورية احلالية للسلطة التشريعية يبعد شكل نظام احلكم عن النظام الربملاين الذي 

نص عليه الدستور.
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اثنياً: التوصيات
البد للمشرع العراقي قبل كل شيء أن يضع سياسة تشريعية واضحة تتالءم مع الدستور والنظام . 1

الدميقراطي السائد مبا حيقق العدالة واملساواة بني أبناء الوطن، كما البد جمللس النواب من  أخذ 
عملية  وحتقيق  الفئوي  والتخندق  السياسية  املهاترات  عن  واالبتعاد  التشريع  يف  احلقيقي  دوره 
اإلصالح التشريعي عن طريق مراجعة وتعديل نصوص الدستور اليت سجلت عليها مالحظات 
كثرية من قبل املختصني وما ثبتته التجربة العملية للحكم خالل مدة )18( عاماً واالهتمام 

بتعديل النصوص الدستورية املتعلقة بشكل نظام احلكم مبا يتالءم مع طبيعة النظام الربملاين.
إكمال املنظومة التشريعية للدولة،وسد النقص احلاصل لعدد من التشريعات املهمة.. 2
تشكيل هيئة مستشارين ابلتنسيق مع املؤسسة التنفيذية تتكون من القضاة وأساتذة اجلامعات . 3

وخرباء القانون إلعداد مسودات القوانني املهمة اليت حتتاجها املنظومة القانونية للدولة ومراجعة 
القوانني النافذة إلجراء التعديالت الضرورية عليها وكذلك النصوص الدستورية اليت حتتاج إىل 

تعديل.
البد جمللس النواب من اإلسراع إبجراء التعديالت الدستورية ودعم جلنة التعديالت الدستورية . 4

التشريعية  السلطة  الدستور عموماً  والختصاصات  لنصوص  إجراء مراجعة شاملة  من أجل 
خصوصاً.

رفع مستوى الثقافة القانونية ألعضاء جملس النواب عن طريق إدخاهلم يف دورات قانونية داخل . 5
وخارج العراق، وإصدار منشورات تعىن ابلثقافة التشريعية لعضو جملس النواب وبيان دوره يف 

العملية التشريعية.
تفعيل الدور الرقايب عرب اللجان التحقيقية الربملانية والعمل على إجراء تنسيق عايل املستوى فيما . 6

بني تلك اللجان وهيئة النزاهة وديوان الرقابة املالية ملتابعة مجيع ملفات الفساد.

الضرورة الدستورية إلصالح السلطة التشريعية يف العراق
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املراجع 
 د. مصطفى النشار، تطور الفلسفة السياسية من صولون  حىت ابن خلدون، دار الشقري - 1

للنشر، بدون سنة طبع.
 د. علي هادي محيدي الشكراوي، نشأة مبدأ الفصل بني السلطات، مدخل اىل احملاضرة - 2

املرفوعة بواسطة أستاذ مادة )النظم السياسية( املرحلة الثانية جامعة اببل _ كلية القانون منشورة 
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والنشر، 2010.
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بريوت، 2010.
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د. ثروت بدوي،  النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975.- 7
 د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري والنظم السياسية، الدار اجلامعية، القاهرة، - 8

.1996
د. حممد حسني، أدوات الرقابة الربملانية يف النظم السياسية، حبث منشور على االنرتنت - 9

http://www.eaddla.org :على الرابط )Mailoud Benhouhou( على موقع
 د. إمساعيل مرزة، القانون الدستوري دراسة مقارنة للدستور اللييب ودساتري الدول العربية - 10

األخرى، منشورات اجلامعة الليبية، طرابلس، 1969.

http://www.uobabylon.edu.iq
http://www.eaddla.org
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عبد العزيز بن محود اللحيدان، وسائل الرقابة الربملانية على أعمال السلطة التنفيذية، رسالة - 11
ماجستري، كلية االقتصاد واإلدارة )قسم االنظمة(، جامعة امللك عبد العزيز، 2011 

د. أمحد سالمة بدر، االختصاص التشريعي لرئيس الدولة يف النظام الربملاين دراسة مقارنة - 12
)مصر- فرنسا - إنكلرتا(، دار النهضة العربية، 2003.

د. صاحل جواد الكاظم، د. علي غالب العاين، األنظمة السياسية، ط 2، العاتك لصناعة - 13
الكتاب، القاهرة، 2007.

 مشوط اهلاجري، املسؤولية السياسية للحكومة أمام الربملان، هال للنشر والتوزيع، 2008.- 14
د. نعمان أمحد اخلطيب،الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، منشورات جامعة - 15

مؤته،ط1، عمان، 1993.
االختصاصات املالية للربملان على ضوء دستور 2011 املغريب، حبث منشور على موقع - 16

.http:// www.mdroit.com جملة املعرفة القانونية على شبكة االنرتنت على الرابط
آية خطيب عطا هللا نصر، دور السلطة التشريعية ىف صنع السياسات العامة االقتصادية، - 17

حبث منشور على موقع املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية على شبكة االنرتنت على 
https://democraticac.de الرابط

السلطة التشريعية، حبث منشور على املوقع الرمسي ملعهد احلقوق جامعة برزنت على شبكة - 18
http://lawportal.birzeit.edu/portal االنرتنت على الرابط

د. رافع خضر شرب، السلطة التشريعية يف النظام الفدرايل،، ط1، منشورات زين احلقوقية، - 19
بريوت، 2017، ص 133.

د. علي سعد عمران، السلطة املختصة ابقرتاح تعديل دستور العراق لسنة 2005، حبث - 20
http://www.uobabylon.edu.i  منشور على موقع جامعة اببل على االنرتنت على الرابط

د. منذر الشاوي، مدخل يف فلسفة القانون، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2011. - 21

الضرورة الدستورية إلصالح السلطة التشريعية يف العراق
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 )قراءة اقتصادية ملشروع قانون البىن التحتية(، ندوة ختصصية عقدهتا كلية اإلدارة واالقتصاد - 22
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.2018
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تعديل دستور مجهوية العراق لعام 2005 و أثرُه يف استقرار النظام السياسي يف العراق

املقدمة : 
النظام  تغيري  أعقبت  اليت  املرحلة  يف  األبرز  نجز 

ُ
امل  2005 لعام  العراقي  الدستور  يعترب 

الدكتاتوري عام  2003، ويرجع ذلك إىل عدة اعتبارات أمهها جناح هذا الدستور يف أْن ميّثل إطاراً 
للتداول السلمي للسلطة يف بلد أهنكته االنقالابت العسكرية.  إضافة لنجاحه يف أن ُيشكل مرجعية 
قانونية تستند إليها العملية السياسية يف العراق. فضاًل عن تفرد هذا الدستور أبمرين رئيسيني رافقا 

عملية صياغته:
 األول / إنه مُيثل حُمصلة لنقاش )القوى اإلسالمية(اليت مثلتها األحزاب اإلسالمية مبختلف 
مرجعياهتا الفكرية و)القوى العلمانية( اليت مثلتها بشكل فاعل األحزاب الكردية. هذا التزاوج جعل 
من دستور 2005 قامساً مشرتكاً –مقبوال-بني منهجيــن فكريني خمتلفني نظرايً. و أعطى مؤشراً 
إلمكانية النجاح يف إنتاج وثيقة دستورية حترتم املعايري اليت أقرهتا املواثيق الدولية من حيث مدى 
سعة احلقوق واحلرايت املدنية، فضاًل عن مقبوليتها من القوى ذات األيدلوجيات الدينية طاملا إهنا 

ال تعارض ثوابت أحكام اإلسالم من جانب آخر. 
الثاين/ إن الدستور العراقي لعام 2005 و يف تفرد مهم عن ما سبقه من دساتريمل يُفرض بقوة 
السالح أو عن طريق االنقالابت العسكرية ، إمنا أيدُه قبول شعيب واسع متثل يف استفتاء شعيب عام. 

تعديل د�ستور جمهوية العراق لعام 2005  و اأثرُه
 يف ا�ستقرار النظام ال�سيا�سي يف العراق

د. علي عيسى اليعقويب *

* استاذ القانون الدستوري -قسم القانون - كلية املنصور اجلامعة.
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من جانب آخر مل تكن والدة هذا الدستور يسرية أو يف ظروف طبيعية بل رافق ذلك العديد 
من التحدايت أبرزها تركز رفض الدستور يف مناطق حمددة بنسب عالية و قبوله حبماس يف حمافظات 

أخرى ما خلق استقطاابً اختذ يف الكثري من األحيان مظهراً مذهبيًا1. 
و قد حاول أعضاء جلنة كتابة الدستور التخفيف من حدة هذا االستقطاب بعدة إجراءات 
أبرزها إضافة مادة إىل مشروع الدستور تفتح الباب أمام جلنة – متثل املكوانت الرئيسية للمجتمع 
العراقي – مهمتها تقدمي تقرير إىل جملس النواب إلجراء التعديالت الضرورية للدستور خالل مدة ال 
تتجاوز األربعة أشهر. هبدف تشجيع املقاطعني من املشاركة على أمل األخذ مبالحظاهتم مستقباًل. 
إىل جانب هذا االستحقاق الدستوري الذي مل ير النور بعد، استجدت ظروف و مطالب 
اجتماعية جسدهتا املظاهرات اليت شهدهتا بعض املدن العراقية يف تشرين 2019 و اليت استطاعت 
بشكل أو آبخر أن تبلور ضغطاً شعبيا أسفر مع عوامل أخرى عن استقالة احلكومة     و تغيري 
النظام االنتخايب وتشكيل مفوضية جديدة مهدت النتخاابت مبكرة . فضاًل عن مطالبات بتعديل 
دستور 2005 يبدو أهنا وجدت صدى حينما قرر جملس النواب أن يشكل جلنة من أعضائه لبحث 
التعديالت املقرتحة ، كما انربت رائسة اجلمهورية من جانبها بتشكيل جلنة أخرى ضمت خرباء 

دستوريني و غريهم لنفس الغرض املذكور2.
و يف خضم ذلك إن السؤال األبرز الذي حناول اإلجابة عنه هو مدى فاعلية النظام السياسي 
-مبعناه العام -الذي تبناه دستور 2005 و هل تكمن املعاجلة يف تعديل دستور 2005 على حنو 
حُيدث املؤسسات الدستورية و يُعيد الثقة ابلعملية السياسية،  أم أن اخللل يكمن يف معاجلة السلوك 
أو االحنراف يف تطبيق الدستور ذاته، أو أن هناك نقصاً يف إمتام تشريع القوانني املكملة له، أو رمبا 

إن هناك عوامل تتعلق بعدم االستقرار اإلقليمي و الدويل ال دخل للدستور فيها؟ 

1. صوتت حمافظتـان بـأكثر مـن ثُلثـي انخبيهـا بـرفض الدسـتور – ومهـا: حمافظـة األنبـار )حيـث أيد الدسـتور 3 يف املائـة مـن النـاخبني 
وعارضـه 97 يف املائـة منـهم( وحمافظـة صـالح الـدين)حيـث أيد الدسـتور 18 يف املائـة مـن النـاخبني وعارضـه 82 يف املائـة منـهم(. 
ويف حـني أن أغلبيـة النـاخبني يف حمافظـة نينـوى رفـضوا الدسـتور )حيـث أيـده 45 يف املائـة منـهم وعارضـه 55يف املائة. يُنظر تقرير 

األمني العام عماًل ابلفقرة 30 من القرار 1546 ، املرقم s/ 76/2005  ي 7-12-2005. ينظر الرابط اآليت:
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/2005/766 ، اتريخ الدخول 2022-12-5

2.https://presidency.iq/Details.aspx?id=10280

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/2005/766


65

سنحاول اإلجابة عن تساؤلنا هذا مع مالحظة أن ذلك يستلزم مدخاًل يبني اآلليات الالزمة 
للتعديل  اليت نص عليها دستور 2005 يف املادة 126 و املادة 142 و مناقشة قرار احملكمة 
التفسريي هبذا اخلصوص. إال أن مناقشة هذا املدخل مرتوك ملناسبة أخرى،  و  الُعليا  االحتادية 
سنكتفي يف ورقتنا هذه مبناقشة اإلجابة عن اإلشكالية اليت أثرانها يف هذه املقدمة لعدم تشتيت 
فكر القارئ الكرمي عن املقصد األساسي هلذه الورقة البحثية، كما إن إجابتنا عن هذه اإلشكالية 
سوف لن تتناول املواضيع املتعلقة ابحلقوق و احلرايت األساسية الواردة يف الفصل الثاين من الدستور 
العتقادان بتطور مواد هذا الفصل و تقدمها على العديد من دساتري املنطقة، لذا سنركز حبثاً حول 
اجلوانب املتعلقة بطبيعة النظام السياسي الربملاين و بشكل الدولة الفيدرايل كأولوايت للتعديل يف 

املرحلة الراهنة. 
كما ينبغي لنا اإلشادة بدور مراكز الفكر يف دعم هكذا حبوث و إنضاجها على النحو 
الذي يسهل عملية اختاذ القرار لدى ُصناعه و خنص ابلذكر مركز البيدر للدراسات والتخطيط على 

جهوده املشهودة يف هذا الصدد.  
أواًل / طبيعة النظام السياسي 

مع بداية التغيري السياسي الذي شهده العراق بعد 2003 مل يكن غريباً أن يتجه البلد إىل 
تبين النظام الربملاين يف دستوره الدائم الذي مت االستفتاء عليه عام 2005 ، و قد أشارت املادة 

األوىل من هذا الدستور إىل ذلك بوضوح. 
و معلوم أن النظام الربملاين تلجأ إليه أغلب الدول بعد احلروب و األزمات بوصفه األوسع 
متثيالً و القادر على منع متركز السلطة يف يد جهة واحدة. و هو ما جنده مع معظم الدول األوربية 
اليت تبنت دساتريها النظام الربملاين بعد احلرب العاملية الثانية. وهو ما تبنته القوى السياسية العراقية 
املعارضة واليت سامهت بكتابة دستور 2005 اليت كانت متفقة من حيث املبدأ على معظم املباين 
األساسية  هلذا الدستور منذ مؤمتر صالح الدين 1992 و مؤمتر لندن 2002 ومنها النظام الربملاين 

الذي وجد قبواًل داخلياً له3. 

3.ينظر الفقرة الثانية من نص البيان اخلتامي ملؤمتر املعارضة العراقية 14-15 كانون األول 2002 يف لندن .
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يرتكز النظام الربملاين بشكل أساس على توازن دقيق بني السلطتني التشريعية و التنفيذية من 
خالل آلية احلل اليت متلكها السلطة التنفيذية جتاه السلطة التشريعية و سحب الثقة اليت متلكها 
السلطة التشريعية جتاه السلطة التنفيذية . لكن التطبيق العملي هلذا النظام يف العراق جعله يبدوعلى 
)فلرتة(  أي  دون وجود  النواب  الواسعة جمللس  الصالحيات  من حيث  اجلمعية،  نظام  يشبه  حنو 
للقوانني أو القرارات اليت يتخذها ، يدعم ذلك غياب الغرفة الثانية يف الربملان )جملس االحتاد( أو 

أي فيتو للسلطة التنفيذية )عدا فرتة الدورة األوىل اليت ُمنح فيها هذا احلق جمللس الرائسة4(.   
إن هاجس منع عودة الدكتاتورية من جهة و اخلوف من تفرد أغلبية دينية أو أثنية على 
النظام  مُييز  طابعاً  اجلماعي  أو  التوافقي  احلكم  خيار  من  جعل  أخرى  جهة  من  احلكم  مفاصل 
السياسي يف عراق ما بعد 2003 و يبدد هاجس عدم الثقة بني الفرقاء السياسيني. و هو أمر 
انعكس تلقائياً على جتاوز أو متييع مفهوم األغلبية واألقلية الربملانية حنو احلكم اجلماعي أو التوافقي. 
األمر الذي جعل الدميقراطية العراقية تقرتب كثرياً مع ما نَظر له و رسم مبانيه الفقيه األمريكي ذو 

األصول اهلولندية الجفارت يف كتابه املرجعي اهلام )الدميقراطية يف اجملتمعات التعددية(.
ذات  احلكومات  تشكيل  يف  وضوحاً  أكثر  بشكل  تتجلى  التوافقي  النظام  معامل  بدأت 
التحالفات الواسعة، فلم يعد تشكيل احلكومة ميثل الفائز يف االنتخاابت بل يتسع ليشمل اجلميع، 
مقاعد  نقاط  الحتساب  جلان  تشكيل  خالل  من  نسيب  أساس  على  الوزارية  احلقائب  توزع  مث 
توزيع  أن  على  تنفيذية،   مناصب  من  يعادهلا  ما  إعطائها  و  االنتخاابت  يف  املشاركة  األحزاب 
الرائسات على املكوانت الثالثة الرئيسية يف البلد. خاصية أخرى طُبقت عملياً لتدفعنا ابجتاه النظام 
التوافقي و هي الفيتو املكوانيت أو فيتو األقليات الذي ُمنح جمللس الرائسة  يف الدورة االنتخابية 
األوىل )الذي يتكون من ممثلني للمكوانت الثالثة الرئيسة رئيس اجلمهورية و انئبيه( حيث اشرتط 
الدستور موافقتهم ابإلمجاع لتمرير تشريعات جملس النواب5. وبنفس النهج منح الدستور فيتو لثلثي 
املصوتني يف ثالث حمافظات لتمرير التعديالت الدستورية املستقبلية حىت وإْن وافق عليها األغلبية6.

4.ينظر املادة 138 أواًل و خامساً من الدستور . 
5.ينظر املادة 138 من دستور مجهوية العراق لعام 2005

6.ينظر املادة 142 -4 من دستور مجهوية العراق لعام 2005
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إن هذا النظام ساهم يف حفظ وحدة البلد يف ظروف استثنائية و خلق استقراراً سياسياً منع 
عودة سيناريو االنقالابت العسكرية من خالل مشاركة اجلميع و مسؤولية اجلميع يف نفس الوقت 
إال أنه من جانب آخر ساهم يف : إضعاف الشعور ابالنتماء الوطين العام لصاحل االنتماء املكوانيت، 
كما إنه جعل  اختاذ القرارات بطيئاً جداً ، وساهم بشكل كبري يف خلق وظائف و مناصب مرتهلة 
وجدت لتمثيل املكوانت و ليس لتلبية احلاجة ما أثقل ميزانية الدولة بنفقات غري ضرورية ، و هي 
كلها سلبيات أّشرها ُمبكراً ُمنظر هذا النظام ليجفارت يف كتابه املشار إليه أعاله . إن هذا النظام 
ُصمم و كما يرى منظروه  ليطبق يف البلدان الصغرية اليت يكون بناء التوافق فيها ليس عسريًا7. و 

هذا ما يبدو غري متحقق يف بلد كبري كالعراق. 
ساعد على تبين هذا النظام ضعف مقومات تطبيق النظام الربملاين أو ما ميكننا أن نسميه 
ضعف -البىن التحتية - لنجاحه كوجود أحزاب وطنية ذات متثيل وطين، وإعالم مستقل، ووعي 
سياسي عاٍل لدى اجلمهور جتعل من الرقابة اجلماهريية فاعلة، مع مستوى معيشي و اقتصادي 
عاٍل جيعل من اجلمهور قاباًل المتصاص الصدمات و التقلبات السياسية بصفته خط الصد األول 

هلا يف هكذا أنظمة. 
و مع كل ذلك فليس هناك ما حيول واقعياً أو دستورايً يف التحول حنو دميقراطية األغلبية 
واألقلية السياسية لكن ذلك حيتاج إىل بناء الثقة بني املكوانت املختلفة أو داخل املكون الواحد. و 
هو أمر بدا جلياً يف حماوالت األحزاب الفائزة يف االنتخاابت املبكرة اليت شهدها العراق يف تشرين 
األول 2021 حني دعت إىل جتاوز مفهوم احلكومات التوافقية حنو ما أمسته ) حكومات األغلبية 
الوطنية( وهو مصطلح جاء على ما يبدو للتخفيف من هواجس املكوانت األخرى، اليت ختشى من 
استئثار مكون واحد ابحلكم ، ابإلشارة إىل أًن تشكيل أي أغلبية برملانية سوف لن يتجاوز التمثيل 

الوطين هلذه املكوانت. 
إال أّن املشكلة األكرب يف هذا النظام واليت تعترب بنيوية هي إًن التنوع املكوانيت املوجود يف 
العراق يف غالبه هو انعكاس لتنوع احمليط اجلغرايف سواء كان تنوعاً دينياً أو اثنياً ما جعل تدخل 
قراره  يعقد استقاللية  الداخلية جيد تربيره يف محاية هذه املكوانت، و  اإلقليمية يف شؤونه  الدول 

الداخلي. 

7. Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies : A Comparative Explanation, 
New Haven, Yale University Press, 1977,p 65- 66.
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الربملاين ابجتاه  النظام  مغادرة  يتم حنو  اإلشكاليات  أّن جتاوز هذه  البعض  يرى  قد  لذلك 
اهتزت  اليت  السياسية  العملية  إىل  الثقة  إعادة  نستطيع  وبذلك  الرائسي،  أو شبه  الرائسي  النظام 
كثرياً لدى اجلمهور من خالل مؤشرات نسب املشاركة املتدنية اليت ابتت تشهدها االنتخاابت ، 
حىت ابتت االنتخاابت  التشريعية تبدو أكثر قرابً ) من الناحية العملية ( من استفتاء حول رضى 
الناس عن فاعلية النظام السياسي، و لعل مرد ذلك أّن مجهور الناخبني ابت يدرك أّن صوته لن 
يكون جمدايً ابجتاه أي تغيري  يف ظل نظام يقوم على أساس توافقي ابجتاه تقاسم السلطة. إال أن 
اتباع تلك األصوات يف أي تعديل دستوري حمتمل ال خيلو من اجملازفة. فتبين النظام الرائسي و حىت 
شبه الرائسي يف اجملتمعات املنقسمة يقود حنو أزمات متوقعة بني الرئيس والسلطة التشريعية نتيجة 
ادعاء كل منهم الشرعية الدميقراطية بسبب انتخاهبما شعبياً، خصوصا حينما يكون انتماء الرئيس 
السياسي خمتلفاً عن انتماء أغلبية السلطة التشريعية احلزيب، و قد تكون أولوايت الطرفني متباعدة 
رغم االنتماء إىل احلزب نفسه. كذلك ميتاز النظام الرائسي بعدم املرونة اليت يتمتع هبا النظام الربملاين 
يف تغيري رأس اهلرم يف الدولة نتيجة مدة انتخاب الرئيس اليت يصعب اختصارها لو ثبت عدم أهلية 
الرئيس8. يضاف إىل ذلك اخلشية من تفرد الرئيس أو استغالل سلطاته حنو تعديالت دستورية تقود 
حنو دكتاتورية جديدة خصوصاً مع ضعف املؤسسات الرقابية يف العراق، و لعل التجربة التونسية و 

ما شهدته من تعطيل لعمل املؤسسات الدستورية تعزز من هذه املخاوف. 
واحلل ابعتقادان إن أي تعديل دستوري يف الوقت احلاضر ينبغي أن يتجه إىل تعزيز النظام 
الربملاين  وليس مغادرته، و يتم ذلك بشكل رئيس من خالل تطوير النظام احلزيب يف العراق فال ميكن 
تصور دميقراطية بدون أحزاب ، فما موجود يف العراق من غياب األيدلوجية والدميقراطية واملساءلة 
داخل األحزاب جيعل منها جتمعات انتخابية قائمة على التضامن حنو مصاحل آنية أقرب من كوهنا 
أحزاابً حقيقيًة. فاحلاجة إىل وجود أحزاب حقيقة قائمة على أساس وجود برامج حقيقة وأيدلوجية 
متّكن اجلماهري من االلتفاف حوهلا و متثيلها ضرورة أساسية لنجاح النظام الربملاين. مع مالحظة أّن 
تعزيز النظام احلزيب حباجة إىل تعديالت يف قانون االنتخاابت حتافظ على املناطق االنتخابية الصغرية 
اليت اعتمدت يف انتخاابت 2021 كوهنا حتقق قرب املرشح من الناخب مع نظام متثيل نسيب داخل 
هذه املناطق االنتخابية تقدم فيه األحزاب قوائم يسمح للناخب إبعادة ترتيب املرشحني فيها و هو 

ما يسمح بقيام أحزاب متماسكة ذات برامج إصالحية واضحة. 
8.يُنظر يف هذا املعىن : Arend Lijphart، التخطيط الدستوري يف جمتمعات منقسمة، حبث منشور يف جملة تبيان للدراسات 

الفكرية و الثقافية، املركز العريب لألحباث و دراسة السياسات، ترمجة اثئر ديب، العدد 4 ربيع 2013. 
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كما إننا حباجة إىل تعديل دستوري مينح السلطة التنفيذية صالحية حل الربملان على أْن 
يكون ذلك بيد رئيس جملس الوزراء وفق آليات حمددة، هذه الصالحية ستعيد التوازن املفقود بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية و متنع أي انغالق سياسي من خالل اللجوء إىل االنتخاابت املبكرة 
اليت يكون الشعب الفيصل فيها بني تعزيز أغلبية رئيس جملس الوزراء داخل جملس النواب أو أغلبية 

الكتل املعارضة له. 
كما إن حتسني العمل التشريعي يف النظام الربملاين يقتضي ضرورة التنظيم الدستوري جمللس 
االحتاد الذي سيشكل بيتا للخربة وفق تصورات سنعاجلها حينما نتكلم عن تقومي شكل الدولة 

االحتادي.
اثنياً /شكل الدولة الفيدرايل 

إّن شكل الدولة االحتادي - الفيدرايل – الذي نظمه الدستور كإطار لعالقة جديدة بني 
العرب و الكرد مّثل مطلباً رئيسياً لألحزاب الكردية كإطار جديد لتنظيم العالقة بني الطرفني. إال أن 
العديد من التفاصيل املهمة لنجاح هذا النوع من االحتادات قد ُرحلت إىل قوانني أنيطت مهمتها 
مبجلس النواب مستقباًل.    ومل يتم – مع األسف الشديد- حسم العديد من هذه القضااي و 
إًن بقاء الوضع كذلك سيجعل من هذه املشاكل مستعصية  وغري قابلة للحل و تتكرر أبشكال 

جديدة.
و لعل أبرز املسائل اليت رحلها الدستور إىل قوانني أو مل يكن واضحاً فيها موضوع احملكمة 
االحتادية العليا )املادة 92 من الدستور( ، اجلهاز األهم يف بناء النظام الفيدرايل، فمن الضروري 
االهتمام بتشريع قانون احملكمة على النحو الذي ميّكن احملكمة من أداء مهامها. و ينبغي أن يقرتن 
خارج  يعمل  جهاز  خللق  التأسيس  عدم  و  القضائية  السلطة  لصالحيات  شامل  ذلك إبصالح 
املؤسسايت دون أي رقابة وأييت يف مقدمة هذه اإلصالحيات حتديد والية رئيس جملس  الفضاء 

القضاء مبدة زمنية شرط أن تكون غري قابلة للتجديد و لتكن مثاًل سبع سنني. 
إن توزيع الصالحيات بني املركز واإلقليم و خصوصاً يف موضوع النفط و الغاز و اآلاثر مل 
تكن بدرجة عالية من الوضوح فضاًل عن فشل الطبقة السياسية بتشريع قانون لتنظيم هذه املوارد 
املهمة اليت متثل اهلوية االقتصادية للعراق فاَقم من هذا املوضوع فال بد ألي تعديل دستوري من 

تعديل دستور مجهوية العراق لعام 2005 و أثرُه يف استقرار النظام السياسي يف العراق
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معاجلة موضوع توزيع الصالحيات بشكل أكثر وضوحاً. 
إال أن النقطة األبرز اليت ينبغي اإللفات إليها يف حتسني ظروف تطبيق النظام الفيدرايل يف 
العراق هي أّن دستور 2005 جاء مبنهج غريب فرضته الظروف االستثنائية هبدف إقناع املعرتضني 
على الصيغة الفيدرالية من املشاركة وهو عدم التنظيم الدستوري لـــ )جملس االحتاد( الغرفة العليا يف 
قانون يسّنه  النقاش حوله إىل  الدستور على تسميته( وترحيل  العراقي )كما يدرج فقهاء  الربملان 
جملس النواب9! فكيف ميكن للغرفة الُدنيا يف الربملان )جملس النواب( أْن تؤسس الغرفة الُعليا )جملس 
على  لزاماً  فكان  العادية  القوانني  مع  تفعل  وتغيري صالحياته كما  تعديل  تتحكم يف  و  االحتاد( 

املشرعني تنظيم هذا اجمللس دستورايً كما هو احلال مع جملس النواب.
فيه كون هذا اجمللس مكماًل جمللس  يراعى  أْن  ينبغي  الدستوري جمللس االحتاد  التنظيم  إّن 
النواب      وليس منافساً له ، و يتم ذلك من خالل جعله جملساً يهتم مبصاحل األقاليم واحملافظات 
وحتديد صالحياته بثالث أمور رئيسية وهي : منح هذا اجمللس حق االعرتاض على قوانني جملس 
النواب اليت هتم مصاحل اإلقليم واحملافظات و ليس مطلق القوانني و جمللس النواب إقرارها أبغلبية 
الثلثني إْن مل جيد هذا االعرتاض مربراً مث أتيت مصادقة رئيس اجلمهورية، و إشراك جملس االحتاد يف 
تعيني بعض قضاة احملكمة االحتادية الُعليا وفق آليات حمددة جتعل من القضاء الدستوري َحَكماً 
مقبواًل من كافة األطراف، و كذلك ضرورة موافقته على أي مشروع لتعديالت دستورية مستقبلية. 
إن اختيار أعضاء هذا اجمللس ال ينبغي أن يتم ابلضرورة من الشعب كحال جملس النواب 
وإمنا ميكن أن يتم بشكل غري مباشر عن طريق جمالس احملافظات اليت ينبغي إصالحها هي األخرى 
بتقنني واختصار أعدادها و رفع معايري انتخاهبم وفق رؤية إصالحية شاملة لنظام الالمركزية اإلدارية.

بعض  مع  أو حىت  إقليم كردستان  مع  اخلالفات  أخرج  العراق  يف  اجمللس  هذا  غياب  إن 
احملافظات من طابعها املؤسسايت الذي ينبغي أْن تدور فيه إىل الصراخ اإلعالمي وتبادل االهتامات 
العلين مما أشاع جواً من عدم االستقرار. كما إن غيابه أفقد املؤسسة التشريعية من صوت اخلربة 
حىت ابتت الكتل السياسية يف كل منعطف سياسي مهم تنادي بتأسيس جمالس ال سند دستورايً 

هلا كمجلس السياسات و غريه. 

9.ينظر املادة 65 من الدستور العراقي لعام 2005 
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اخلامتة
إن دستور 2005 ميكن أن يشكل قاعدة جيدة لبناء مستقبل أفضل للعراق و إن التعديل 
واملراجعة الشاملة هو دليل على حيوية األمم و الشعوب وسعيها إىل تكوين إطار قانوين حتتكم إليه 

. وال ينبغي أبي حال من األحوال حتميل الدستور وحده أي إخفاق يف التجربة الدستورية.
فغياب الثقافة الدميقراطية مثلت مع العوامل املشار إليها يف ورقتنا هذه حتدايً إضافياً مهماً 
أمام التجربة الدستورية العراقية حيث مل يرث النظام اجلديد من سلفه أي بىن حتتية – إن جاز لنا 
تسميتها- لتأسيس نظام دميقراطي كاإلعالم واملؤسسات املدنية والصحف و األكادمييات والوعي 
اجلماهريي وغري ذلك، بل العكس عملت األنظمة السابقة و يف إطار منهجي على إفراغ العراق من 
طاقاته البشرية املبدعة    وجتفيف املنابع الفكرية و جتهيل اجملتمع عرب إضعاف املؤسسات الرتبوية و 
اجلامعية. فكان ذلك عبئاً كبرياً يضاف إىل عوامل أخرى عديدة أبرزها اإلرهاب و الفساد اإلداري 

و ضعف اخلربة السياسية. 
فضاًل عن الصراع اإلقليمي على النفوذ يف املنطقة بني قوى مهمة خلق استقطاابً داخلياً حاداً 

انعكس سلباً على استقرار الوضع الداخلي للعراق. 
كما ال ينبغي إغفال ضرورة حتسني جودة األداء السياسي للطبقة السياسية و خلق ثقافة 

احملاسبة و هذا كله يساعد يف خلق األجواء املناسبة لبناء نظام دستوري رصني. 

تعديل دستور مجهوية العراق لعام 2005 و أثرُه يف استقرار النظام السياسي يف العراق
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املقدمة
قبل أن يكون دعامة مهمة إلرساء  املعاصرة،  الدولة  الدستور من خصائص  لقد أضحى 
النظام الدميقراطي فيها. ومع تطور نسق احلياة ومتطلباهتا يف الدولة وجمتمعها ابستمرار بتأثري عوامل 
املتغريات  أبدوات  هلذه  الدستور مستجيباً  أن يكون  الضروري  خارجية وداخلية عدة، ابت من 
وهياكل قانونية ينضبط هبا إيقاع احلياة. ومع تقاطر األزمات املتولدة من رحم الفساد واحملاصصة 
والتجاذابت يف الساحة السياسية لعراق ما بعد عام 2003، تكرست احلاجة املاسة إلجراء مراجعة 
الشعبية  املطالبات  تنامي  بعد  سيما  وال  لعام 2005   العراقي  للدستور  النطاق  واسع  وإصالح 
من  تستلهم  وعملية  علمية  أسس  على  الدستورية  اإلصالحات  هذه  واألكادميية إلجراء  والرمسية 
التجارب والقواعد الدستورية الرشيدة ومن الواقع العراقي املأزوم  سبيلها للتغيري والتقدم خبطى اثبتة 

على طريق الدميقراطية وحكم القانون.
هدف البحث 

إن أي حماولة إلصالح الدستور العراقي احلايل ال تنحصر ابالستعارة احلرفية واالسترياد التام 
للنماذج والنصوص الدستورية، كما إهنا ال تتقيد كذلك ابإلجراءات الشكلية  الرامية إىل تعديل 
الدستور وتطوير فاعلية النظام السياسي،بل تتعداه إىل ضرورة االستقراء والتحليل املعمق إلرهاصات 
الواقع وما يطرحه من فرص وما يفرضه من حتدايت سبياًل ملعاجلتها بصورة علمية وفاعلة يف ضوء 
التجارب الدستورية الرائدة  بغية هتيئة األجواء لضمان  االنسجام والتكامل ما بني الوثيقة الدستورية  
البحث يف ماهية املستلزمات والسبل  امليادين. ما تقدم يستدعي  الواقع اخلالق يف شىت  وحركية 
املتاحة إلصالح وتعديل الدستور العراقي النافذ وسط هذه البيئة املفعمة ابلتناقضات والتجاذابت 

واألزمات السياسية واألمنية واالقتصادية.

م�سروع تعديل الد�ستور العراقي لعام 2005

أ.د. سامر مؤيد عبد اللطيف*

* أستاذ القانون الدستوري يف كلية القانون- جامعة كربالء.
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خطة البحث
على أساس ما تقدم مت تقسيم البحث اىل ثالثة مطالب رئيسة انصرف املطلب األول إىل 
بيان املستلزمات العامة املمهدة إلصالح الدستور العراقي النافذ، بينما حتّرى  املطلب الثاين عن 
لتقدمي  الثالث  املطلب  ومت ختصيص  النافذ،  العراق  دستور  املالزمة إلصالح  اخلاصة  املستلزمات 

املعاجلات املقرتحة لنصوص دستور مجهورية العراق لسنة 2005.
املطلب األول : املستلزمات العامة املمهدة إلصالح الدستور العراقي النافذ

ال ميكن أبي حال من األحوال حصر اإلصالح الدستوري مبجموعة اخلطوات واإلجراءات 
اليت تتضمن تعديل النصوص الدستورية كلياً أو جزئياً وتطويرها مبا يليب احلاجات والطموح وحيقق 
نقلة نوعية على مستوى تطبيق تلك النصوص بعد معاجلة القصور فيها، بل إن اإلصالح الدستوري 
احلاكم  بني  من شراكة  تنتج  تراكمي ومشويل  طابع  من  معقدة  عملية  العراق،  دستور  املنشود يف 
واحملكوم وتفاعل وتعاضد قوى وجهود عدة جهات ومؤسسات حكومية وغري حكومية.. فردية 
ومجاعية، وهي عملية ال أتيت من فراغ وال ترتك لعوامل الصدفة والتخبط، بل حتتاج وتشرتط وجود 

مجلة من الشروط واالفرتاضات اليت ميكن حتديدها ابآليت :
الفرع األول : استشعار احلاجة وتوافر الرؤية واإلرادة :

النخبة  قبل  من  له  احلاجة  استشعار  أعماق  يف  العراقي  الدستور  إصالح  جذور  تنغرس 
السياسية او احملكومني. وينبع هذا املتغري من عناصر إدراكية تشكل دوافع معنوية  للتحرك ابجتاه 
يف كيفية  تؤثر  ال  اليت  والقناعات  املعلومات  من  قاعدة  على  عمودايً  اإلدراك  وينبين  اإلصالح. 
تشخيص الواقع املوضوعي وتقييم ظروفه وإمكانية التغيري فيه فحسب، وإمنا تكون عاماًل مهماً من 
عوامل جناح اإلصالح الدستوري عند تنفيذه؛ فبغياب هذه القناعات واملعلومات ينعدم األساس 
الفكري لقيام اإلصالح، ويضحى اجلهل أو االستسالم للواقع البائس احلاجز األكرب يف طريق جمرد 

التفكري ابإلصالح الدستوري. 
إن  تلك العناصر اإلدراكية  - بدورها-  تنشأ من مصادر متنوعة بتنوع خصائص التجارب 
اإلنسانية؛ إذ قد تكون وليدة املعاانة واالستياء من الواقع القائم أي من الثغرات املوجودة يف الدستور 
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أو يف تطبيق نصوصه. وهذا ما جنده ماثاًل يف التجربة الدستورية والسياسية العراقية بدءاً من نصوص 
الدستور اليت تزخر ابلثغرات ومروراً ابلتعطيل الفعلي لعديد من هذه النصوص ولنتذكر منها العديد 
من القوانني املكملة للدستور اليت مل تشرع بعد، والعديد من النصوص الدستورية اخلاصة إبنشاء 

)جملس االحتاد، واحملكمة االحتادية(. 
قبل  من  إدراكها  ابلضرورة  يعين  ال  الدستوري  لإلصالح  احلاجة  وجود  إن  ابلذكر  جدير 
املهتمني ابإلصالح؛ إذ قد تنضج العوامل والظروف املوضوعية واملادية املوجبة لإلصالح الدستوري 
برانمج  إىل  حتويلها  وتعمل على  احلاجة  تستشعر هذه  اليت  واإلدراكية  الذاتية  العوامل  مبعزل عن 
الغالبة يف  احلالة  تكون هي  تكاد  احلالة  هذه  مثل  إن  الواقع.  هلذا  واإلصالح  التغيري  يروم  عمل 
سياق التجارب اإلصالحية ابلنظر حملاوالت السلطة السياسية والقوى احملافظة التكتم على مساوئ 
فيه من هتديد ملصاحل  ملا  القائم  والوضع  لتغيريه  الدستور وعيوبه، وقمع أي حماولة من أي جهة 
الطبقة احلاكمة أو استقرار النظام القائم. فيزداد البون بني النصوص الدستورية والتطورات يف الواقع 
حىت يبلغ مدى حيصل عنده التفاعل احلتمي بني الذايت واملوضوعي، بني املادي واإلدراكي لتنطلق 
قافلة اإلصالح الدستوري. مما تقدم يستمد اإلصالح الدستوري املنشود، مربرات وجوده من قاعدة 

القناعة التامة بوجوبه لدى الفئات اآلتية : 
ضرورة قناعة النخبة السياسية والثقافية داخل اجملتمع  بوجوب تعديل وإصالح الدستور - 1

العراقي.
ضرورة اقتناع القوى السياسية والفاعلة يف النظام  ومنظمات اجملتمع املدين بضرورة اإلصالح - 2

الدستوري واالخنراط يف الربانمج الرمسي الذي انتهجته الدولة لتحقيقه على أرض الواقع.
وجوب أن يقتنع الشعب أو غالبيته بوجوب التغيري ويسهمون بفاعلية يف فرضه وإجناز - 3

أهدافه. وهي القناعة )أي وجوب التغيري واإلصالح الدستوري( الشائعة والراسخة يف أوساط مجيع 
هذه الشرائح املشار إليها يف هذه الفقرات داخل العراق بدءاً من الطبقة السياسية احلاكمة مروراً 
ابملهتمني من شرحية املثقفني ومنظمات اجملتمع املدين وانتهاء ابلغالبية العظمى من أبناء الشعب 

العراقي.
من جانب آخر ينبغي أن خيضع اإلصالح  الدستوري يف املقام األول إىل رؤية اسرتاتيجية - 4
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مدروسة بعناية وشاملة، ومستوعبة لكل الظروف واإلمكاانت القائمة مثلما إهنا مستوعبة خلربات 
املوازنة بني متطلبات اإلصالح  الوقت عينه على   الدول يف هذا اجملال، وهي قادرة يف  وجتارب 
والقدرة املتاحة لتحقيقه بعد الدراسة الدقيقة والتحليل املعمق هلذه العناصر وخصائصها املوضوعية، 
وهذه الرؤية ينبغي أن تكون شاملة مبعىن أهنا بعيدة املدى يف حدودها الزمانية واملكانية لتطال وتعاجل 
كل ما حيتاج للمعاجلة سواء على مستوى الوثيقة الدستورية أو على مستوى تطبيق قواعدها على 
أرض الواقع يف الوقت الراهن واملستقل مع وجوب أْن يتوافر يف هذه الرؤية نسبة عالية من املرونة  

الالزمة ملواجهة واحتواء أي حتدايت ومتغريات آنية أو مستقبلية. 
الفرع الثاين : توفري القدرة واإلمكاانت 

الوسائل  تستمد عملية اإلصالح الدستوري املنشود فاعليتها  من وجوب توافر مجلة من 
أو اإلمكانيات اليت تكون مبثابة احملددات اليت تؤطر مسار هذه العملية برمتها حىت بلوغ غاايهتا 
متباينا إىل حد ما، ففي  الوقت الذي تؤّمن فيه هذه  النهائية،  وهي يف هذا املقام تؤدي دوراً 
القدرات فرصاً لنجاح خطة اإلصالح عندما تليب حاجاته، فإهنا يف املقابل تشكل قيوداً وضواغط 
يرومها  اليت  والغاايت  احلاجات  تلك  من  جانب  تلبية  عن  تعجز  عندما  اإلصالح  مسار  على 

اإلصالح الدستوري.  وميكن تقسيم هذه اإلمكاانت أو القدرات على نوعني : 
األول: املادية وتشمل الكوادر البشرية والقدرات املالية.

الثاين: املعنوية  وتشمل املنظومة اإلدراكية والقيمية.
أواًل :  اإلمكاانت املادية لإلصالح الدستوري يف العراق

تتحقق هذه اإلمكاانت بوجود خنب حاملة فعاًل لفكرة اإلصالح الدستوري ومؤمنة بتحقيقه 
وقادرة عليه  سواء أكانت هذه النخبة على مستوى السلطة السياسية أو على مستوى احملكومني 
من الشعب،  ويف هذا يرى سان سيمون1  “إن تغيري أي نظام ال يكون إال بتغيري النخبة وتبعاً له 

1. سان ساميون : فيلسوف فرنسي ولد عام 1760 وكان معارضاً للتقاليد املثالية حبسب الفلسفة األملانية، عرب تقدمي فلسفة 
مضادة هلا أمساها الفلسفة الطبيعّية؛ و تقوم على دراسة الطبيعة، كما آمن ابحلتمّية ومّد نطاقها إىل اجملتمع البشري. مقال منشور 

 https://www.mominoun.com/articles : على املوقع

https://www.mominoun.com/articles/%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-
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فان احلكم ينبغي أن يسند إىل العلماء والفنانني أي ارتكاز النخبة السياسية للمؤهالت2”. علماً إن 
الفارق يف خمرجات أتثري هذين املستويني من النخب كبري نسبياً سواء يف اختيار أسلوب اإلصالح 
الدستوري ويف قدرته على حتقيق أهدافه، ذلك أن اإلصالح القادم من خنبة سياسية مؤمنة به يكون 
أكثر قرابً من الشرعية والسلمية واالستقرار يف األداء وكذلك أكثر قدرة على بلوغ أهدافه من ذلك 
اجلدية  اإلرادة  أو  الصاغية  الذي قد ال جيد األذن  النخبة من احملكومني  تفرضه  الذي  اإلصالح 
من جانب القائمني على احلكم  حىت يفرض عليهم بقوة شعبية قاهرة وبعيدة عن جمال الشرعية 

الدستورية فيكون- بسبب ما تقدم – أقل قدرة على حتقيق مبتغاه. 
الشعب  لغالبية  توافرت  وإْن  الدستوري   القناعة واإلميان ابلتغيري واإلصالح  إن مثل هذه 
يف العراق، فإهنا قد تالشت – ابملقابل - من الطبقة السياسية احلاكمة املنتفعة من بقاء الوضع 
السياسية  املكاسب  من  ومستقرة  رصينة  قاعدة  هلا  حقق  الذي  السائد  والسياسي  الدستوري 
واالقتصادية اليت ال ميكنها من املغامرة خبسارهتا عند حماولة إجراء أي إصالح دستوري؛ وهنا حصل 
الفصم واالنفصال بني النخبة السياسية والقاعدة الشعبية حول هذا الطموح وهو األمر الذي ينذر 
بعواقب وخيمة يف املستقبل القريب على حساب االستقرار السياسي مدفوعاً ابإلرادة الشعبية إىل 
اإلصالح اليت جتلت مؤخراً يف صورة التظاهرات الشعبية واحلراك السلمي للمطالبة بتحسني أوضاع 
املرتدي،وحتسني  الوضع  لدعم  األول  السبب  السياسية ابعتبارها  املنظومة  من إصالح  بدءاً  البلد 
وضع اخلدمات ومكافحة انتشار الفساد واهلدر املايل، ومدى تطبيق مقتضيات الدستور والعدالة 
االجتماعية يف توزيع الثروة والعدالة االنتقالية عـلى وجـه صحيح؛ ووجـود إرادة حقيقيــة مــن الدولــة 

إزاء مكافحــة الفســاد؛ ودعــم اســتقاللية القضــاء.
على  قادرة  رمسية  وغري  رمسية  مؤسسات  إىل  الدستوري  اإلصالح  حيتاج  آخر  جانب  من 
استيعابه وحتقيقه عرب بناء فضاء جديد من املشروعية يدار بقواعد تروم حتقيق اإلصالح واالنتقال 
من واقع معني؛ ال يفرتض أن يكون سيئاً، إىل واقع أفضل وأكثر قدرة على االستجابة ملطالب 
وطموحات املطالبني ابإلصالح الدستوري، ومن هنا وجب العمل على مأسسة السلطة أي التحول 
هبا من املفهوم الشخصي إىل املؤسسي للوظيفة العامة والقيادة واعتماد أنظمة وتشريعات قادرة على 
تنفيذ حكم القانون وضمان تطبيقه، عرب آليات فاعلة على مستوى السلطات العليا للدولة تتمثل 

2. حممد نبيل الشيمي، النخبة يف العامل العريب دراسة وصفية نقدية، مقال منشور على املوقع االلكرتوين :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=227805&r=0 
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بتكريس الفصل والتوازن بني السلطات، والتداول السلمي الدوري هلا، مع توفري أجهزة رقابية فاعلة 
وحممية مبنظومة رصينة من القوانني، وتطوير وسائل فاعليتها وأتثريها عرب ضمان استقالهلا وتغلغلها 
اجلماهري  تفاعلها اخلالق مع  الرقايب مع ضمان  لعملها  املسؤولني  الدولة وخضوع  يف مؤسسات 
الكفاءة  قيم  العمل اجلدي على إشاعة وترويج معايري موضوعية تستدعي  ووسائل اإلعالم. مع 
والنزاهة يف إدارة مؤسسات الدولة، والتحول من اإلطار األحادي يف التفكري والقرار إىل اإلطار 

اجلمعي التشاوري سعيا لرتسيخ مبادئ القانون وقيم العدالة واملساواة.
ما تقدم يستدعي الكالم عن وجوب وجود كادر بشري خبري ومساند لتحقيق اإلصالح 
الدستوري وتنفيذ حلقاته. فمن حيث املبدأ يتطلب اإلصالح الدستوري وجود كادر من اخلرباء 
ظروف  ختتلف ابختالف  آليات  وفق  وتشكيلهم  انتقاؤهم  ويتم  واحملنكني  األكفاء  واملتخصصني 
أو عدة جلان رمسية  يتم تشكيل جلنة  قد  إذ  فيها،  الدستوري  الدول ومتطلبات عملية اإلصالح 
أو شعبية من األكادمييني أو وجوه اجملتمع وقواه الرئيسة أو من اخلرباء املمارسني للعمل السياسي  

واملشاركني فيه، وطنية أو حىت أجنبية إذا لزم األمر.. منتخبة من الشعب أو معينة من السلطة. 
األولية  الذهنية  التصورات  تتمحور مهمة هؤالء اخلرباء مهما كانت تشكيالهتم يف حتويل 
تستجيب  ورصينة  الداللة  وحمددة  مكتوبة  دستورية  وقواعد  نصوص  إىل  واالحتياجات  واملطالب 

بفاعلية لتلك املدخالت. فيستحضر هؤالء اخلرباء يف مهمتهم هذه مكنون خرباهتم ومعارفهم  
االعتبار كل  بنظر  األخذ  مع  الدستورية  الصياغة  من  األفضل  الوجه  لبلوغ  وحنكتهم 
فهم  عملية  تعيق  أو  ترافق  أن  ميكن  اليت  والوقائع  واملالبسات  املتاحة  واإلمكاانت  االحتماالت 

وتطبيق هذه النصوص اجلديدة. 
إىل جانب هؤالء اخلرباء يقف كادر بشري واسع للمساعدة واإلسناد سواء هبيئة موظفني 
حكوميني يتم انتداهبم هلذه املهمة، أو هبيئة متطوعني من بني أفراد الشعب ومنظمات اجملتمع املدين  
أبجر أو لدواعي احلرص على املالمح الوطنية او حىت لتحقيق أهداف ومصاحل معينة. على أن 
تتوىل اجلهات الرمسية مهمة وضع األطر واهلياكل القانونية لتنظيم وتنسيق جهود هؤالء مبا حيقق 
الغرض من وجودهم الذي يكرس لتقدمي التسهيالت واخلدمات واملعلومات الالزمة لتمكني السلطة 

التأسيسية واخلرباء من إجناز مهمة اإلصالح الدستوري على أكمل وجه.
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ولوجستية(  )مالية  مادية  ومستلزمات  موارد  توافر  يفرض  وكوادر  جهود  من  تقدم  ما  إن 
إلجناز عملية اإلصالح الدستوري. فاالستعانة ابخلرباء والكوادر الفنية والبشرية املساندة هلم، فضاًل 
عما يستوجبه العمل من ضرورات للسفر ومجع املعلومات والبياانت واالطالع على اخلربات، إىل 
جانب احلاجة لتامني مستلزمات إعداد التقارير وإجراء البحوث والدراسات واملخاطبات وغريها 
اإلصالح  ملباين  النظرية  الصياغة  عملية  سياق  يف  واللوجستية  واملادية  اإلجرائية  املستلزمات  من 
الدستوري، كلها مسائل تفرض على الدولة املعنية  أعباًء مالية ومادية ضخمة قد ال تتاح للدول 
الفقرية واملتخلفة. وحىت إْن توافرت القاعدة املالية، فإنَّ بعض املستلزمات اللوجستية لعمل اللجان 
الدستورية، قد ال ميكن للدولة إبمكاانهتا العادية توفريها، أما لتطورها التقين املرتبط بوسائل اتصال 
أو براجميات متطورة جداً أو لوجودها يف دول أخرى مثل الواثئق واألعمال التحضريية واملعلومات 
السرية اخلاصة بتلك الدول، أو حىت لوجود مانع حيول دون تنقل تلك اللجان أو اتصاهلا جبهات 

أخرى داخل الدولة وخارجها لدواٍع أمنية أو اقتصادية.
 اثنياً: اإلمكاانت املعنوية لإلصالح الدستوري يف العراق

ابالنتقال إىل الشطر املعنوي من اإلمكاانت والقدرات يربز لنا اجلانب الثاين من الصورة 
ابلنظر ألمهية  دورها الذي ال ميكن حصر حدوده أو قياسه بدقة  لتعلقه بعوامل  ذهنية واعتبارية؛ 
إذ ال ميكن الشروع بعملية اإلصالح الدستوري أو إجناحها من دون حضور هذه القدرات اليت 

ميكن حتديدها ابآليت : 
شرط اخلربة :  يفرتض يف القائمني على تعديل الدستور  أن يتوافر هلم أو من ينوب عنهم - 1

يف صياغة قواعد الدستور، شرط اخلربة، الذي يتأتى من االطالع والتأمل يف التجارب الدستورية 
اليت حققت  الظروف والسيما  املقارنة واملشاهبة هلا يف  الدول  أو  نفسها  للدولة  واملرافقة  السابقة 
التحضريية  الدستورية واألعمال  الواثئق  الدستور سواء ابالطالع على  جناحات يف جمال إصالح 
والدراسات الفقهية املفسرة والناقدة هلا أو القرارات القضائية املرتبطة هبا عند النزاع بشأن التفسري 

والتطبيق هلذه النصوص3.
إن املعلومات املتحصلة من عملية املراجعة التارخيية تنشد غاية مفادها الوقوف على ماهية 
واملالبسات  الظروف  طبيعة  معرفة  مع  الدستوري،  لإلصالح  املتاحة  واخليارات  املتاحة  الوسائل 
3.د. حنان حممد القيسي، أخطاء الصياغة التشريعية يف دستور 5002 العراقي، املادة )65( إمنوذجاً، حبث منشور يف جملة احلقوق، 

اجلامعة املستنصرية، اجمللد 4، العدد 18، السنة 2012،ص5.
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العملية يف  اليت تعرتض هذه  والعقبات  املتاحة  الفرص  لتشخيص  احمليقة هبا وحتليلها  والتحدايت 
القانون تساهم بشكل كبري يف  العلوم االجتماعية وخاصة أتريخ  املستقبل، ألن اإلملام مبجموعة 

الوصول إىل صياغة نصوص دستورية  تقرتب من الكمال4.   
وتنبع أمهية شرط اخلربة للقائمني على اإلصالح الدستوري من كونه يوفر األساس واخلزين 
املعريف  الالزم لرسم مسار اإلصالح وإرساء دعائمه على قواعد صلبة ورصينة مستمدة من التجارب 
السابقة  للتعامل مع مواقف مماثلة أو اوضاع مشاهبة،  ليس الستدراك األخطاء يف التجربة القائمة 
والسابقة وجتاوزها  فحسب بل واإلفادة من هذا املخزون يف توفري فرص أفضل لنجاح اإلصالح 
وحتقيق التطور املنشود فيه؛ أي بعبارة أخرى تنهض اخلربة مبهمة حتجيم األخطاء النامجة عن تكرار 
املمارسات السابقة واستنهاض فرص جديدة بضوء التجربة السابقة لإلفادة منها يف التعامل مع 
املعطيات الراهنة. كما يوفر عنصر اخلربة قواعد ذهنية جاهزة وجمربة وبناءات متكاملة لإلفادة منها 
يف بلورة مالمح وحدود اإلصالح الدستوري.  واملالحظ يف هذا السياق أّن مجيع دساتري العراق 
من عام 1925 وحىت عام 2005  كانت حتاكي – مبستوايت متفاوتة -  التجارب الدستورية 
يف بلدان أخرى حققت جناحات نسبية، وهو خزين دستوري ال ميكن جتاوزه عند الشروع بعملية 

اإلصالح الدستوري يف العراق مستقباًل. 
ووسائل - 2 وقوى  وسائل  من  الدستوري  اإلصالح  لعملية  توافر  مهما    : احلكمة  شرط 

وخربات، فإهنا تبقى معلقة بشرط حموري آخر يتمثل ابحلنكة أو احلكمة، إذ تبقى العناصر السابقة 
حباجة إىل عقلية كفوءة وحمنكة تستقرئ الواقع بذكاء ومتّرس ابلغ وتنتفع من خزين اخلربات والقاعدة 
القانونية  أو اخلسائر  التكاليف  الدستورية  أبقل  الصياغة  اخليارات يف  أفضل  توفري  املعلوماتية يف 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية - املادية واملعنوية - يف احلاضر واملستقبل، أي بلوغ غاايت 

اإلصالح الدستوري  أبفضل السبل وأقل التكاليف. 
القادر على املوازنة  الثاقبة وتقدمي اخليار الصياغي األفضل  الرؤية  وهذا يتحقق يف امتالك 
املتعارضة(، أو  املتناقضات أي )املطالب واملصاحل والرؤى واملسارات  والتوليف حبنكة وذكاء بني 
بني متطلبات اإلصالح والظروف والعوامل والقدرات املتوافرة له على أرض الواقع، أو حىت املوازنة 
الوسائل  الصياغي سواء ابلرتكيز على بعض  اخليار  لبناء  املتاحة  الوسائل واآلليات  والرتجيح بني 
4. د. حيٌدر ادهم عبد اهلادي، الصياغات الدستورية للنصوص احملرمة للتعذيب يف الدساتري العربية, حبث منشور يف جملة احلقوق، 

اجلامعة املستنصرية، اجمللد 4، العدد 18، السنة 2012، ص7.
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وأتجيل بعضها اآلخر تبعاً ملاهية الوسيلة وظرف االستخدام وغايته. كما ينبغي أن تؤّمن هذه الرؤية  
وذلك اخليار الصياغي، القدرة على مواجهة االحتماالت والتحدايت املختلفة اليت تعرتض عملية 

تفسري وتطبيق النصوص الدستورية يف الوقت الراهن أو يف املستقبل.
جتدر اإلشارة إىل أنه من الصعوبة مبكان أْن يتوافر لدولة سائرة يف طريق اإلصالح الدستوري  
قدر متساٍو من اإلمكاانت، ذلك أن  التفاوت أمٌر واقعي ال مفر منه، وهنا تقع مهمة السلطة 
التأسيسية )األصلية او الفرعية( يف التكييف والتنسيق بني هذه اإلمكانيات املتاحة الحتواء ثغرات 

التفاوت الكمي والنوعي يف اإلمكانيات واحتواء انعكاساهتا السلبية على بلوغ األهداف.
الفرع الثالث : توافر الظروف والبيئة املالئمة 

القوى  من  جمموعة  لتفاعل  مثرة  أو  املنشود  حمصلة  الدستوري  اإلصالح  اعتبار  جاز  إذا 
واملؤسسات وتوظيف مجلة من الوسائل والقدرات املادية واملعنوية،  فإن هذه العملية ال تبلغ غايتها 
وال حتقق اآلاثر املنشودة منها، ما مل جتِر يف ظل أجواء صحية قوامها الشرعية واجلدية  والشفافية 
والثقة املتبادلة والوعي واحلرية واملساواة وتقدمي املصلحة العامة للدولة على ما سواها من املصاحل 

الضيقة .
مسار  حيدد  الذي  اإلطار  لكوهنا  ذلك  الدستوري  اإلصالح  يف  الشرعية5  مطلب  أواًل: 
اإلصالح ويضبط إيقاعه ويضع سقفا هنائياً خلطواته، وقد تكون الشرعية مطلباً لإلصالح وغاية له 
إذا افتقدها الشعب يف سلوك النظام القائم وقراراته وخصائصه، وبغياهبا  تغيب احلدود الواضحة 
واملعايري الضابطة لنسق اإلصالح، وتسود شريعة القوة والغابة وتعم الفوضى والتقاطع يف املسارات 
الناشئ عن االختالف يف الرؤى واملرجعيات، فتكون الشرعية عند هذا املقام مبثابة املرجعية واملعيار 

الذي حتتكم إليه األطراف املختلفة يف عملية اإلصالح الدستوري.
وتتحقق الشرعية يف اإلصالح الدستوري املنشود يف العراق إبعمال مضمون املادتني)126- 
142( من دستور مجهورية العراق لسنة 2005 واخلاصة ببيان آليات تعديل الدستور وتصحيح 

مساره بصورة جزئية أو حىت كلية إْن وجب األمر.

االقتصادية  للعلوم  دمشق  جامعة  جملة  يف  منشور  حبث  واملشروعية،  الشرعية  وجدلية  السياسي  انصوري،النظام  أمحد   5.ينظر 
والقانونية، اجمللد 24،العدد الثاين،2008، ص353. 
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القائمني ابإلصالح على  قوامه عزم وإرادة  الدستوري،  اجلدية يف اإلصالح  اثنياً: مطلب 
الصعوابت  مهما كانت  تقاعس  أو  تراجع  ودون  ملل،  أو  دون كلل  النهاية  غاايته حىت  حتقيق 
والضغوطات. فاجلدية يف مقام اإلصالح تكون مبثابة الطاقة احملركة واملظلة احلافظة له من أتثريات 
العوامل والضغوط السلبية اليت تعيق مسار اإلصالح الدستوري، وكلما ارتقت اهلمم وتزايدت نسبة 
اجلدية كلما زاد اندفاع قوى اإلصالح  وارتقت قدرهتا على بلوغ أهدافها  والعكس صحيح؛ فكم 
الداعني لإلصالح أما  من جتربة إصالحية كان مصريها الفشل لغياب عنصر اجلدية من جانب 
متلصاً من املسؤولية أو خوفاً من التهديدات أو تقاعساً من كثرة الضغوطات واألعباء املرتتبة على 

املضي قدماً يف طريق اإلصالح الدستوري.
اثلثاً :  مطلبا الشفافية6 والثقة املتبادلة يف مسار اإلصالح الدستوري، ميكن القول إن غاية 
هذه األخرية مهما كانت القوى والدوافع احملركة هلا هي خري الشعب وتطوره. ومثلما تستدعي هذه 
العملية اإلصالحية تعاضد وتعاون خمتلف قوى الدولة وشعبها إلجناز غاايهتا بعد املضي بسلسلة من 
املراحل اليت تستلزم  مجلة من اإلجراءات واخلطوات التحضريية والتكميلية، فإهنا تستدعي كذلك 
أْن يكون الشعب  وقواه السياسية حاضراً بفاعلية يف كل حلقة من حلقات تلك العملية أو على 
اطالع اتم مبا جيري يف سياقها طاملا إنه املستفيد الرئيس منها يف حالة جناح املسعى أو املتضرر 
املعلومات  إىل  الوصول  األفراد يف  تقتضي ضمان حق  فالشفافية  الفشل.  حالة  منها يف  الرئيس 
لضمان  فيها  التأثري  أو  الفاعلة  املسامهة  من  ميكنهم  مبا  العراقي  الدستور  تعديل  بعملية  املتعلقة 
مصاحلهم اآلنية واملستقبلية. وخبالفه، فإن اللجوء إىل الغرف املغلقة واعتماد السرية يف اإلجراءات 
اإلصالحية قد يفقدها التأييد اجلماهريي املطلوب ملواجهة التحدايت والضغوط اليت تنتظرها، أو 
يقدح بشرعيتها وجدواها لغياب صاحب املصلحة احلقيقية فيها، ومع غياب االمتداد اجلماهريي 
لإلصالح الدستوري، تضمحل مصادر الطاقة واالقتدار األساسية الالزمة لضمان االستمرار بعملية 
هلذه  احملرك  السياسية وحدها  السلطة  إذا كانت  فتور السيما  أو  دون كلل  الدستوري  اإلصالح 
املستوى  تتحقق على مستويني،  العراق،  الشروع ابإلصالح يف  املنشودة عند  العملية. والشفافية 
األول ملا يقرتح ممثلو الشعب العراقي عرب جملس النواب املنتخب من قبل الشعب، تعديل الدستور 

6. املقصود ابلشفافية هي »آلية الكشف واإلعالن من جانب الدولة عن أنشطتها كافة يف التخطيط والتنفيذ« ينظر : سعاد 
عمري، الشفافية و املشاركة على ضوء أحكام القانون، جملة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الشهيد محة خلضر، الوادي،  العدد 

7، العام  2013، ص 29.
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طبقاً ملنطوق املادة )126( منه، أما املستوى الثاين فيتحقق عندما يعرض مشروع التعديل على 
االستفتاء الشعيب طبقاً للفقرة الثالثة من املادة املذكورة.

رابعاً : توافر الوعي7، فال ميكن الشروع ابإلصالح الدستوري واملضي به من دون توافر الوعي 
الالزم سواء على مستوى احلكام او احملكومني الستشعار احلاجة له، وقياس جدوى وفاعلية إجراءاته 
وغاايته، أو حىت اختاذ املواقف منه ابلتأييد أو املقاطعة. بيد أن تشكيل هذا الوعي وإنضاجه يعد 
حبد ذاته عملية معقدة وتراكمية - إرادية أو تلقائية – تشرتك يف نسج تفاعالهتا ومراحلها مجلة 
من املصادر الناشئة من الثقافة املوروثة اترة، ومن املعارف املكتسبة اترة أخرى، وجمموعة من القوى 
الرمسية وغري الرمسية )الرتبوية والتعليمية واإلعالمية واالتصالية(.. والعناصر املادية واملعنوية. ومثلما 
قد يوّلد الوعي قوة الدفع الالزمة للشروع بعملية اإلصالح الدستوري وجناحه، فإنه قد يضع العراقيل 
والعقبات يف طريقه إذا ما تعارض مع  القناعات السائدة أو التقاليد املوروثة يف اجملتمع. وبكل 
األحوال ميثل الوعي الوسط أو البيئة الثقافية واملعنوية اليت يتحرك من خالهلا اإلصالح الدستوري 
لبلوغ غاايته، فإْن كان هذا الوسط الثقايف إجيابياً تيسرت مهمة القائمني أبمر اإلصالح وإْن كان 

خالف ذلك تزايدت التحدايت يف طريق هذا اإلصالح.    
خامساً : توفري الفضاء الرحب للحرية وضمان ممارستها على الوجه األمثل بعد هتيئة الوعي 
الواقع  من جانب  ترسيخها  وممارستها على أرض  متطلبات  للتفاعل اإلجيايب مع  املادية  والبىن 
احلكام واحملكومني يُعد شرطاً اساساً لإلصالح الدستوري، فاحلرية  تعد - يف هذا املقام -  القيمة 
العظمى اليت تتحقق هبا السيادة الفعلية للشعب الذي حيكم نفسه بنفسه من خالل االنتخاابت 
احلرة - على اختالف مستوايهتا - وبشكل دوري لضمان تداول السلطة والرقابة الشعبية على 
أعماهلا، وحتقيق أقصى قدر ممكن من الالمركزية اليت تتيح للمجتمعات احمللية التعبري عن نفسها 
وإطالق طاقاهتا اإلبداعية يف إطار خصوصياهتا الثقافية اليت تسهم عن طريقها يف حتقيق التقدم 
اإلنساين يف مجيع جماالته.، كما وتتحقق  ايضاً بضمان كافة احلقوق واحلرايت يف الفكر والتعبري 
األحزاب  تشكيل  إطالق حرايت  والتنظيم عرب   والتصرف  واألشكال  الصور  بكافة  الرأي   عن 
السياسية يف إطار الدستور والقانون، مبا يضمن جلميع التيارات الفكرية والقوى السياسية املدنية 
أن تعرض براجمها وتدخل تنافساً حراً شريفاً على احلكم بشكل متكافئ، حبت كما يتسع مدى 
من حوله.  والطبيعة  احلياة  عن  ومفاهيم  نظر  ووجهات  أفكار  من  اإلنسان  لدى  يكون  ما  هو  اإلدراك:   أو  الوعي  يعرف   .7

https://ar.wikipedia.org/wiki
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التأثريات واهليمنة احلكومية، ذلك ألن هذا  الصحافة ووسائل اإلعالم من  ليشمل  حترير  احلرية 
التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الدميقراطي، والتجسيد الواضح حلرية التعبري، والدعامة القوية 
الصحف  املنظمة إلصدار  القوانني  والتحرير يف  أساليب اإلعالم  بتطوير  للشفافية. ويكون ذلك 
وإنشاء اإلذاعات والقنوات التليفزيونية، كي تعتمد على االستقالل يف امللكية واإلدارة، والشفافية يف 
التمويل، وحتقق قدرة اإلعالميني على تنظيم مهنتهم وممارستها دون تدخل السلطة.  وتستلزم احلرية 
كذلك  إطالق حرية تشكيل مؤسسات اجملتمع املدين، وذلك بتعديل القوانني املقيدة حلرية تكوين 
اجلمعيات والنقاابت واالحتادات التطوعية، مهما كان طابعها السياسي أو االجتماعي أو الثقايف 
املنظمة  القانونية  التمويل واحلركة. وال شك أن تعديل األطر  أو االقتصادي، لضمان حريتها يف 
للمجتمع املدين يف مقدمة القضااي املرتبطة ابلتطور الدميقراطي للمجتمع وتفعيل سبل املشاركة يف 
الفعال للمجتمع املدين يف مواجهة املشكالت  مظاهر احلياة السياسية، وأخرياً، ضمان اإلسهام 
اليت تتطلب روح العمل اجلماعي وأشكال اجلهد التطوعي. فإذا ما توافرت كل تلك الفضاءات 
واملستلزمات للحرية، انفتحت اآلفاق الرحبة أمام اإلصالح الدستوري، والقنوات واملنافذ املغذية هلا 

مبا يعزز قدرهتا على املطاولة واإلجناز  عرب وسائل وآليات خمتلفة منها :
أتمني اخليارات والبدائل املختلفة - 1
قياس مستوى اإلجناز ومدى جناعته - 2
ضمان الشرعية عرب ضمان حتقيق مبدأ السيادة والتماس مع الشعب  - 3
تعزيز القدرة على املطاولة واالستمرار إبجراءات اإلصالح - 4

خالصة القول إن اإلصالح الدستوري يفرتض وجود رؤية حصيفة وقوى وأدوات وعناصر 
مادية ومعنوية.. فردية ومؤسسية وظروف مالئمة على املستويني الذايت واملوضوعي وبيئة  قادرة على 

استيعاب وإجناح مسار هذا اإلصالح.
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املطلب الثاين : املستلزمات اخلاصة املالزمة إلصالح دستور العراق النافذ 
ابلنظر لتعقيد ودقة وخطورة مهمة إجراء املراجعة الشاملة للدستور العراقي حبساب مردودات 
وتداعيات هذه العملية على وضع الدولة العراقية  يف الوقت الراهن ومصريها املستقبلي، فإن هذه 
العملية تستدعي متطلبات نوعية وكمية تتجاوز إىل حد كبري ما تتطلبه أي عملية تعديل تقليدي 
للصياغة  املستلزمات  من  نوعني  على  الوقوف  وميكن  آخر.  تشريعي  إصالح   أي  أو  للدستور 

الدستورية     
الفرع األول : املستلزمات البنيوية إلصالح دستور العراق النافذ

تتمثل املستلزمات البنيوية ابلشروط األساسية الواجب توافرها قبل الشروع  بعملية اإلصالح 
الدستوري واليت ميكن إجيازها ابآليت: تشتمل املستلزمات والشروط االساسية الواجب توافرها يف 

مشروع اإلصالح الدستوري واليت ميكن إجيازها مبا يلي: 
أواًل :تثبيت األهداف الرئيسة  ملشروع التعديل املرتقب : 

وتتمثل ابآليت : 
وحاجاته . 1 العراقي  الواقع  خصوصية  من  املنبثق  اخلالص  الوطين  والطابع  االستقاللية  إضفاء 

ومشكالته  بعيداً عن حماكاة النماذج اجلاهزة يف تشكيل الدولة والنظام السياسي فيها، مع بث 
الروح الوطنية يف ثنااي الدستور وأينما وردت احلاجة لذلك، كبديل لالنتماءات الضيقة والنزعة 

التوافقية واألجندات اخلارجية.
 تفعيل  حكم األغلبية كبديل للمحاصصة والتوافقية  من خالل نصوص فاعلة  تقطع طريق . 2

العودة إىل األخرية، وتفعل آليات الرقابة املتبادلة بني السلطات وتؤسس لوجود معارضة فاعلة 
بنص الدستور ونفي شرعية احلكومة التوافقية إذا ما أرادت الكتل السياسية اعتمادها ابملستقبل.

 تكريس سيادة الشعب من خالل تكثيف خيارات اللجوء إىل حكم الشعب يف األمور املهمة . 3
وإعمال مظاهر الدميقراطية شبه املباشرة من أمثلة )االقرتاح الشعيب للقوانني، واالعرتاض الشعيب 
إىل  اللجوء  تسهل  نصوص  عرب  التنفيذية(  السلطة  وألعضاء  للنواب  الشعيب  والعزل  عليها، 
اإلرادة الشعبية ومتنع التحايل على اإلرادة الشعبية أو تذويبها أو حرفها عن مسارها الصحيح.

الالمركزية . 4 التداخل بني  أفقياً وعمودايً، وإزالة  السلطات  التوازن والفاعلية عند توزيع   حتقيق 
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السياسية والالمركزية اإلدارية.
االنتقال من ثقافة شخصنة السلطة وصناعة الرموز إىل مأسسة السلطة وإعمال سيادة القانون . 5

اهليئات  وارتباط  عمل  وتنظيم  هيكلة  وإعادة  ترشيق  مع  املختلفة  الرقابة  آليات  تطوير  عرب 
املستقلة، مع ضمانة استقالل القضاء وتفعيل دوره الرقايب، وال مينع من استحداث منصب 

أمني املظامل كبديل للمدعي العام.
اثنياً : هتيئة القاعدة املعرفية واملادية للشروع بعملية الصياغة، ذلك أّن صياغة الدستور 
حتتاج إىل معرفة وخربة ابلعلوم القانونية من انحية، واألوضاع السياسية واالجتماعية، كما تتطلب 
الصعب على أي  دراسة واستيعاب أولوايت السياسة التشريعية من انحية أخرى. وملا كان من 
إنسان أن يصوغ مبادئ وقواعد تصلح لكل الوقائع مع اختالف الزمان واملكان, إذ على املشرع أن 
جيمع يف الصياغة الدستورية  بني دقة التكييف وكمال التحديد للوقائع, وهذا يلزم ضمنياً ضمان 
سهولة احلصول على املعلومات الثقافية القانونية للمشتغلني ابلصياغة الدستورية وتوفري مصادر 
تلك  الثقافة كما يقتضي وجود مصادر دعم لوجسيت معلومايت تقين )دائرة متخصصة ابألحباث 

والدراسات( .
اثلثاً : ضمان املشاركة العاّمة واحلوار الوطين، إذ تؤّدي النخب السياسّية بال شك دوراً 
راسخًا يف زماننا  توّجهاً  رئيسيًا يف اختاذ القرارات حول كيفّية هيكلة دولة جديدة، لكّن هناك 
احلاضر يهدف إىل بناء آلّيات للمشاركة العريضة داخل العملّية، لتفادي وضع دستوٍر يؤّدي إىل 
توزيع الغنائم يف ما بني الطوائف املتنافسة، ولتحسني فرص متّتع الدستور اجلديد بدرجٍة عاليٍة من 
الشرعّية الشعبّية. جند اآلن أشكال املشاركة العاّمة تتجاوز جمّرد التصويت على ممِثّلني دستورّيني 
أو التصويت يف استفتاء، إمنا تضمن تربيًة مدنّية، ومحالٍت إعالمّيًة، ومشاوراٍت عاّمًة)حول كيفّية 
الشروع يف العملّية، وحول مضمون الدستور(، وحوار وطيّن، ووسائل إبداعّية أخرى .ونناقش طول 
هذا الدليل الفرص اليت جتعل العملّية أكثر تشاركّيًة وبشكل أصيل، إضافًة إىل املخاطر املرتبطة 

ابملشاركة العاّمة وكيفّية التقليل منها.
فاحلديث عن املشاركة هو مقدمة احلديث عن عملية تشريعية جيدة، متّكن النواب من صنع 
التشريعات، ومُتّكن املواطنني ابتداًء من الوصول إىل النواب والتأثري فيهم و تربز مظاهر وقنوات 
الشفافية ىف برملاانت احلكم اجليد على تطوير وتنقيح النصوص املقرتحة وذلك من خالل طرح 
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مشروعات القوانني للرأى العام ومؤسسات اجملتمع املدين والفئات املعنية أبحكام القانون وآاثر 
تطبيقه واالستفادة من اجلدل حوله، وتوسيع قاعدة شعبيته ومظلة شرعيته أيضا، فتخرج القوانني 
أقرب إىل التطبيق وأسهل للفهم وأيسر ىف التعامل عما إذا كانت تصدر دون معرفة عامة هبا ودون 
مناقشة حقيقية حملتوايهتا ودون اختبار احتماالت تطبيقها بكفاءة وفعالية من خالل طرحها على 

بساط النقاش العام.
ففكرة التشريع ال أتيت من فراغ وإمنا جيب أن يستدعى اجملتمع إنشاءها أو يفرض رغبته ىف 
التشريع االجتماعي  إصدارها، طبقًا ملطالبه وحاجاته .وعادة ما تبدأ الفكرة من اجملتمع ويكون 
متوافقًا مع مصلحة أو مطالب عامة أو لفئة معينة، مث أييت دور الصائغ بعلمه ابلقواعد اللغوية 
والفنية ليجسدها يف»مشروع تشريع« وهلذا، جند يف النظام املصري، مثالً أن احلكومة ملزمة بعرض 
مشروع القانون على قسم التشريع مبجلس الدولة ملراجعته دستوراي وفنياً، قبل عرضه على الربملان. 
كما جند اجمللس الدستوري يف فرنسا يقوم مبراجعة التشريعات قبل إصدارها، ويراقبها بعد صدورها 
أيضًا . ورغم أن دور اجمللسني ليس جمرد مراجعة الصياغة الفنية وإمنا التدقيق يف توافق التشريعات 
مع اإلطار الدستوري، فإن أايً منهما ال يبادر ابقرتاح التشريعات، وإمنا الربملان هو الذى يفعل ذلك 
أو الربملان واحلكومة معًا )أما يصوغها أو يُقّر صياغتها، حتت الرقابة الدستورية( من خالل اتباع 
التسلسل املرحلّي لعملّية الصياغة التشريعية الذي يبدأ ابقرتاح القوانني من عدد حمدد من أعضاء 
جملس النواب أو من إحدى جلانه أو تقدمي مشروعات القوانني من رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء، 
ومتر مقرتحات القوانني أو مشروعات القوانني بعملية املناقشة من قبل جملس النواب ومن مث يتم 
التصويت عليها من قبل أعضاء جملس النواب لقبول مشروع القانون أو رفضه، وبعد ذلك يتم رفع 
مشروع القانون إىل رئيس اجلمهورية للتصديق عليه بتوقيعه، وأخرياً يتم نشره ابجلريدة الرمسية إلعالم 

الشعب بدخوله حيز التنفيذ وتطبيقه من قبل اجلهات املعنية به.
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والقواعد  النافذ  العراق  دستور  إلصالح  اخلاصة  الفنية  املستلزمات   : الثاين  الفرع 
املنهجية الالزمة له   

أدوات  من  الرصني  الدستور  نصوص  صياغة  عملية  تستوجبه  مبا  املستلزمات  هذه  تتعلق 
ومتطلبات ميكن إمجاهلا ابآليت :-  

أواًل: الدقة والوضوح
البد أن تتم صياغة عبارات الدستور بدقة ووضوح وإجياز فهو ينشئ القاعدة الدستورية معىن 
ولفظاً، كما ينبغي أن تصاغ عبارات الدستور بلغة بسيطة قريبة ومألوفة من لغة ختاطب اإلنسان 
العادي، غري املتخصص يف القانون .هلذا، من األوىل ابملشرع والصائغ توضيح فكرة التشريع والتعبري 
عنها أببسط الطرق، حبيث تؤدي قراءة املادة الدستورية دوماً إىل نفس الفهم كائناً من كان القارئ, 
وعليه يفرتض بلجنة الصياغة أن تتمتع مبهارات فائقة للتنبؤ ابملعاين اليت ميكن أن ختطر ببال القراء 

مبختلف درجاهتم، فاللغة املعقدة جتعل الدستور مغلقاً،كما إن اللغة غري الدقيقة جتعله مبهمًا8.
اثنياً : القدرة على املوازنة بني الثبات والتطور    

إن مطلب التوازن ىف الصياغة ال ينصرف ىف هذا املقام إىل مضمون القواعد الدستورية أو 
توجهات املشرع، فهذه مسألة سياسية حتكمها اعتبارات ذاتية لدى اهليئة التأسيسية ولكنه ينصرف 
إىل املرونة يف مظلة القاعدة حبيث تعيش مدة أطول، فالتشريع اجليد له قدرة تنافسية يف مواجهة 
العامل املعاصر، وتنطبق على حاالت أكثر، وتسفر عن تعقيدات ولبس أقل عند التطبيق؛ وإذا 
كانت صياغة الدستور متوازنة، تتصف ابلوضوح واحلسم وىف نفس الوقت تتحلى ابملرونة، فإهنا 

تعني املعنيني هبا على فهم وتنفيذ قواعده بسالسة.
اثلثاً : اإلجياز، ملا كان النص الدستوري ينظم حالة أو ظاهرة تنظيماً دقيقاً بكلمات حمددة، 
بعض       إىل جانب  يكون موجزاً،  أن  والعبارات،إذ جيب  لذا  جيب أن يقدم املعىن أبقل األلفاظ 

8. دستور مجهورية العراق لسنة 2005 كان يفتقر إىل الدقة والوضوح  يف صياغته فمثال  املادة )1( من الدستور بينت  نظام 
احلكم أبنه احتادي  واملشرع الدستوري بذلك النص مل يكن دقيقاً يف الصياغة فقد خلط بني شكل الدولة وشكل احلكم من جهة 
ومن جهة أخرى خلط بني النظام الفدرايل والنظام الالمركزي الوارد يف املادة 117 اليت أشارت اىل وجود السلطة املركزية يف إقليم 
كردستان وهي تشري إىل إقليم كردستان بصورة عامة وليس إىل إقليم كردستان العراق وكونه إقليماً ضمن احتاد فدرايل. مقال منشور 

http://www.ahewar.org : على

http://www.ahewar.org/
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التفاصيل مفرطة  ينبغي أن تكون  القضائي، ولكن ال  للتفسري  لتجنب احلاجة  الكافية  التفاصيل 
وذات إطالة ألن اإلطالة تفتح ابب التفسريات املتعارضة(9(. 

رابعاً : االنسجام واملتانة: إن املادة الدستورية الصاحلة هي املتناسقة واخلالية من التناقض 
والتكرار أو حىت التزيّد، فال جيوز مثاًل ورود مادة دستورية تتناقض مع املبادئ الواردة ابلديباجة, كما 
ال جيوز استعمال املصطلح أبماكن خمتلفة للداللة على معان خمتلفة.لقد ثبت أن االستعانة بلجان 
عديدة للصياغة يؤدي لسوء إجناز العمل وانعدام التنسيق نظراً لتباين أساليب عمل كل منهم ومن 
أجنع احللول هلذه املشكلة : اللجوء إىل عدد صغري من خرباء الصياغة ومن مث تكليف شخص واحد 

لكتابة الصياغة األخرية ملشروع الدستور.
العراق ويف  واالجتماعي  يف  السياسي  الواقع  استقراء  على  القائمة   : الواقعية   : خامساً 
خارجه بدقة، وما ميكن أن يطرحه من فرص أو يضعه من كوابح يف طريق إجناح هذا املشروع، بغية 
اإلفادة من ذلك يف حتديد الفرص املمكنة إليصال هذا املشروع ملن يهمه األمر من صناع القرار 
واملشرعني وإقناعه مبدى احلاجة لتبنيه مبا حيقق االنسجام والتكيف مع األجواء املشحونة اليت يزخر 

هبا املناخ السياسي للبلد. 
سادساً: املرونة : ابفرتاض صعوبة املهمة وتعّقد الواقع السياسي يف العراق وخارجه وما ميكن 
أن يفرضه من صعوابت يف طريق إجناح هذا املشروع، تنهض احلاجة املاسة إلكساب املشروع املقرتح 
درجة من املرونة العالية أواًل بتعدد اخليارات املتاحة فيه، واثنياً بتحاشي النقاط اخلالفية واحتوائها 
بطريقة حكيمة، واثلثاً ابلعمل على حتقيق احلد األدىن من املوازنة بني القوى السياسية املؤثرة يف 

طريق إجناح تبيّن هذا املشروع.
: عقلنة التشريع والقرار السياسي عرب إسناده لشبكة واسعة ومنظمة من أفضل  سابعاً 

اخلربات العلمية الوطنية عماًل ابلفقرة اثلثاً من املادة 34 من الدستور.

9.http://parlouisiana.org/wp-content/uploads/2019/08/PAR-Constitutional-
Reform_PART-1_Principles.v2.pdf 
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اثمناً : جتاوز مشكالت الصياغة القانونية ومعاجلة بؤر التوتر السياسي يف الدستور:   
يشوب دستوران العراقي العديد من مظاهر القصور والفراغ وجند ذلك يف كثري من مواده واليت 
كان بعضها سبباً يف توليد مشاكل سياسية عدة. وميكن حصر وإمجال مظاهر القصور يف الدستور 

العراقي يف اآليت : 
البؤرة األوىل : مشكلة اهلوية الثقافية للشعب : 

اهلوية اللغوية :- 1
بال شك إن مسألة حتديد هوية العراق وانتمائه يف حميطه العريب، واإلسالمي إمنا هي مسألة 
حساسة الرتباطها ابلعاطفة الشعبية واالنتماء الوجداين الذي يوفر قواعد االستقرار املعنوي للشعب 
متفاعاًل مع القدرة على توفري فرص ومناخ التالحم بني مكوانته بوصفها شروطاً ومقدماٍت ال غىن 
عنها إلرساء قاعدة االستقرار السياسي واالجتماعي للدولة، فالعراق أترخيياً وحضارايً هو عاصمة 
اإلسالم والعرب على مدى التأريخ، وهذه قضية جوهرية سواء جرى ذكرها يف الدستور والقانون أم 
مل جيِر ذكرها، فالواقع احلضاري والتأرخيي والبشري واجلغرايف يؤكد هذه احلقيقة التأرخيية الثابتة واليت 

ال جيوز جتاهلها مطلقاً.
ولدى مراجعة النصوص األوىل الواردة يف الباب االول من الدستور العراقي لعام 2005  
املتعلقة ابللغة والدين سنالحظ أّن هناك اضطراابً واضحاً يف صياغتهاـ ففي الوقت الذي نص فيه 
موضع  يشري يف  للعراق...(  الرمسيتان  اللغتان  مها  الكردية  واللغة  العربية  )اللغة  أّن  على  الدستور 
الحق إىل أن)اللغة الرتكمانية واللغة السراينية لغتان رمسيتان يف املناطق ذات الكثافة السكانية..( 
أقرت غالبية  إذا  لغة رمسية  لغة حملية  أية  إقليم أو حمافظة اختاذ  ليؤكد أن )لكل  مث عاد مرة اثلثة 
سكاهنا ابستفتاء عام( مث عاد مرة رابعة ليضمن))حق العراقيني بتعليم أبنائهم ابللغة األم( ـ الرتكمانية 
وطنية  نظرية  غياب  إىل  يعود  الرتقيع  وحماوالت  والرتدد  االضطراب  وهذا  ـ  واألرمينية  والسراينية 
واضحة، ومعها غياب الثقة املتبادلة بني ممثلي هذه املكوانت يف جلنة صياغة الدستور وحرصهم 
على تكريس هويتهم القومية على حساب اهلوية الوطنية اجلامعة  ومن دون الرجوع اىل أهل اخلربة 
من القانونيني والعلماء والباحثني يف أتريخ العراق واملنطقة العربية واإلسالمية أو من دون الرجوع إىل 

التأريخ السياسي واالجتماعي للعراق ولدوره املركزي يف العامل العريب واالسالمي. 
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احلضاري  الواقع  فهمها يف حدود  االسالمية جيب  العربية  العراق  وهوية  العربية،  اللغة  إن 
والبشري واجلغرايف للعراق ودوره يف العامل العريب اإلسالمي ـ فاللغة العربية ليست ظاهرة قومية)عربية( 
كما حياول أن يصورها التيار القومي املتطرف والذي له مثيل كردي، وآخر تركي وفارسي...ـ وإمنا 
العريب واإلسالمي، وهي عامل وحدة  العامل  املسلمني ولكل  لكل  دينية إسالمية مركزية  لغة  هي 
وتوحيد للشعب العراقي، الذي أنتج أعظم احلضارات اإلنسانية املكتوبة ابللغة العربية، واليت شارك 
فيها العرب وغري العرب على حد سواء؛ وهي اللغة اليت يتكلم هبا  ما اليقل عن 80% من الشعب 
العراقي، بينما يشكل األكراد والرتكمان واآلشوريون وغريهم 20% من السكان على أكثر األحوال، 
مع مالحظة جوهرية هي أن الغالبية  العظمى إْن مل نقل اجلميع  من غري العرب العراقيني هم من 
أصول شرقية عريقة، ذات صلة ابللغة العربية، وهؤالء حيسنون التكلم والتخاطب والتفاهم ابللغة 
العربية، وذلك لطول خمالطتهم إلخواهنم العرب ولتجذر عالقاهتم البشرية والثقافية مع العرب واللغة 
العربية، ابإلضافة إىل أّن الغالبية املطلقة من مثقفيهم وكتاهبم وعلمائهم يكتبون نتاجاهتم الفكرية 
ابللغة العربية إىل جانب لغاهتم احمللية، وحبروف عربية، وخلفية فكرية مكتوبة ابللغة العربية، وهم 

يكتبون جلميع العراقيني وجلميع العرب واملسلمني بال استثناء10.      
اهلوية الدينية للدولة وشعبها : - 2

حرص املشرع الدستوري العراقي على إبراز اهلوية اإلسالمية للدولة والشعب العراقي  ابلنص 
يف  املادة الثانية  منه على أن )االسالم دين الدولة الرمسي، وهو مصدر أساس للتشريع: أ- ال 
جيوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام االسالم، ب- ال جيوز سن قانون يتعارض مع مبادئ 
الدميقراطية، ج- ال جيوز سن قانون يتعارض مع احلقوق واحلرايت األساسية الواردة يف هذا الدستور(. 
إىل جانب بعض املواد اليت أكدت على حرية ممارسة الشعائر الدينية وعلى اهلوية اإلسالمية لغالبية 
الشعب العراقي.  ويبدو من حتليل  املعىن الوارد يف تلك النصوص الدستورية،حرص املشرع على 
جعل اإلسالم قاعدة التشريع وأصله ودعامته اليت يرتكز عليها يف استمداد أحكامه مع سواه من 
املصادر األخرى. بيد أن متّسك واضع الدستور ابإلسالم، قد قاده إىل الوقوع يف دائرة الغموض اترة 
ويف دائرة التناقض اترة أخرى؛ إذ مل يبني املشرع الدستوري العراقي ما املقصود بعبارة أن اإلسالم هو 

10. حممد علي الناصري، النظام االحتادي الفدرايل يف العراق، حبث متوافر على املوقع االلكرتوين :
http ://www.afaqiraq.org 
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مصدر أساس للتشريع؟ ومل يبني ما هي ثوابت أحكام االسالم؟ وما هي مبادئ الدميقراطية11؟  وهذا 
مبجمله سيقود املشرع العادي إىل الوقوع يف دائرة الشك والغموض املفضي إىل فقدان درجة اليقني 
املفرتض لألمن القانوين ليس بسبب غموض تلك املفردات فحسب بل بسبب اجلمع بني أمور 
يصعب اجلمع بينها؛ ذلك ألن اجلمع بني مبادئ الدميقراطية وثوابت اإلسالم ليس أمراً يسرياً؛ألن 
اإلسالم هو جمموعة قيم ومبادئ ومفاهيم وطريقة حياة، بينما الدميقراطية هي جمموعة مبادئ وقيم 

إلدارة العملية السياسية يف البالد12.
البؤرة الثانية : حتديد شكل الدولة والعالقة بني املركز واإلقليم

تتصدى الدساتري بشكل رئيس إىل مهمة بناء الدولة وترسيم مسار العالقة بني قواها الرئيسة 
يرسيها  اليت  والقواعد  املهمات  مقدمة  يف  يقع  الدولة  شكل  وتبيان  والسلطة.  ابلشعب  املتمثلة 
الدستور على أسس حتفظ وحدة الوطن وتكرس السيادة وتضمن أهم مستلزمات االستقرار واألمن 
والتالحم لشعب الدولة. وضمن هذا املسار مل خيرج دستور مجهورية العراق لسنة 2005 عن تلك 
القاعدة األساسية يف حتديد شكل الدولة العراقية اجلديدة ملرحلة ما بعد سقوط النظام السياسي عام 
2003،  بكوهنا “دولة احتادية واحدة” حبسب منطوق املادة األوىل منه . فكان النص مبعثراً بني 
تبيان شكل الدولة ونظامها من جانب، وبني تكريس الشكل املبسط املركزي وبني الشكل املركب 
االحتادي؛ أي أن النص خلط بني كون العراق دولة مركبة أم دولة موحدة، وهو ما مل ينسجم مع 
الصياغة القانونية اليت تعرب عن حقيقة واقع معني، فكان على النص أن يقول: العراق “دولة احتادية 
فيدرالية”. ومن هذه البؤرة اخلالفية تولدت العديد من األزمات السياسية بني املركز واإلقليم يف ظل 
أجواء مشحونة بغياب الثقة وامليل إىل االستئثار ابلسلطة والنفوذ. وبكل األحوال وبقطع النظر عن 
األسباب اخلاصة اليت اججت انر اخلالفات بني بغداد وأربيل، ال ميكن النظر إىل عالقة الفيدرالية 
على  أم  النظري  املستوى  على  ذلك  أكان  سواء  والتنافس  الصراع  منطلق  من  الوطنية  ابلوحدة 
11. فيما يتعلق مبوقف احملكمة االحتادية العليا يف العراق بشأن ما ورد يف املادة الثانية من دستور مجهورية العراق لعام 2005، 
فنجد أهنا أشارت يف قرارات عدة لثوابت اإلسالم من دون أن تبني مفهومها أو حتدد ما هي األحكام الثابتة يف الشريعة االسالمية 
الطعن يف عدم  املؤرخ يف )2012/9/19( مبناسبة  العدد )45/احتادية/2012(  قرارها ذو  املتغرية منها؟منها  وما هي األحكام 
دستورية قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم )127( لسنة 1999 ملخالفته ثوابت اإلسالم القاضي ابستيفاء املرأة ملهرها املؤجل 
مقوماً ابلذهب يف حالة الطالق، فقضت احملكمة بدستورية القرار آنفاً لعدم وجود تعارض بينه وبني ثوابت اإلسالم ومل تتطرق إىل 

حتديد ملفهوم ثوابت اإلسالم. 
12.د.محيد حنون - مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي يف العراق – بغداد - ص345-344،.
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املستوى التطبيقي بل جيب َأن يكون املنطلق هو حسبان العالقة بينهما إجيابية وتفاعلية وتعاونية 
السلطات  لتوزيع  الدولة وطريقة  )الفيدرايل( كنهج إلدارة  املركزي  تبين نظام االحتاد  عندما يكون 
النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي  لبناء  والصالحيات والثروات هنجاً طوعياً ال  إكراهياً 
ما  بقدر  الدستور  مواد  يف  تسطر  وبالغية  لغوية  صنعة  ليست  فالفيدرالية  العراق13؛  يف  والثقايف 
هي ضرورة سياسية تفرضها شروط حمددة مع وجود إرادة على تطبيقها ورغبة صادقة يف محايتها 
واحرتامها. لذلك فإن العلة احلقيقية يف العراق ليست بتبين نظام االحتاد املركزي )الفيدرايل( أو رفضه 
بقدر ما ترتبط ابملمارسات من بعض اإلطراف جتاه سلطة املركز االحتادي لصاحل تلك األطراف 
نتيجة سوء فهم أو تفسري لبعض مواد الدستور فيما يتعلق بتوزيع االختصاصات الدستورية وتقاسم 
الثروات واملشاركة يف إدارة الدولة، األمر الذي يعّرض الوحدة الوطنية للخطر بقصد أو من دون 
قصد14، لذا يستوجب اإلميان املطلق أبن الفيدرالية ال ينبغي َأن تفضي للتقسيم والتشتت وٕاضعاف 
املركز ألن املركز هو األساس يف أي أمنوذج فيدرايل، فالبلد ميكن أن يكون موحداً يف اجلغرافية ومركزايً 
يف السياسة ولكنه )فدرايل( ببعض الوسائل بشكل مباشر أو غري مباشر واملثال احلايل هو أسبانيا 
اليت أخذت تتخلى عن املركزية حنو الفيدرالية واهلند اليت يعّدها البعض أبهنا دولة شبه فيدرالية نظراً 
ملا تتمتع به حكومة االحتاد من سلطات واسعة لدعم الوحدة الوطنية ووحدة األراضي واحملافظة 

على النظام الدستوري والسياسي يف الوحدات املكونة هلا والتخطيط للتنمية االقتصادية الوطنية. 
وابلكالم عن طريقة توزيع االختصاصات بني املركز واإلقليم، اجته دستور العراق إىل تبين 
خيار حتديد االختصاصات احلصرية للمركز، واملشرتكة مع اإلقليم وترك االختصاصات غري احملددة 
لإلقليم أي أهنا تكون صاحبة االختصاص األصيل بينما احلكومة االحتادية صاحبة االختصاص 

االستثنائي.حبسب املواد )110، 114، 115( من الدستور العراقي النافذ15.
وإمعاانً يف تكريس قوة األقاليم اجته الدستور العراقي اجتاها خالف فيه ما اعتادت عليه كل 
دساتري العامل وقفز على املبادئ الدستورية املتعارف عليها. حبيث منح القاعدة القانونية األدىن قوة 
قانونية جتعلها أعلى من القاعدة القانونية األعلى وسيكون هلا األولوية يف حالة وجود اختالف أو 
13.د. عبد اجلبار أمحد عبد هللا : الفيدرالية والوحدة الوطنية يف العراق، حبث ألقي يف املؤمتر العلمي األول – كلية العلوم السياسية 

– اجلامعة املستنصرية، كانون الثاين 2008، ص 98.
14.د. عبد اجلبار أمحد عبد هللا، املصدر السابق، ص 100.

15. د. نغم حممد صاحل،الفدرالية يف الدستور العراقي لعام 2005، جملة دراسات دولية العدد احلادي واالربعني،  ص 64-62.

مشروع تعديل الدستور العراقي لعام 2005
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تعارض بني القاعدتني.  فاملادة )115( من الدستور العراقي تنص على أنه »كل مامل ينص عليه يف 
االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية،يكون من صالحية األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف 
إقليم، والصالحيات األخرى املشرتكة بني احلكومة االحتادية واألقاليم، تكون األولوية فيها لقانون 
األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم،يف حالة اخلالف بينهما«. إن ما ورد يف السطر األخري 
من هذه املادة قد شرع ملبدأ أولوية تطبيق قانون اإلقليم أو احملافظة يف حالة االختالف مع القوانني 
االحتادية، األمر الذي يؤدي إىل تغليب املصلحة احمللية على املصلحة الوطنية العامة عند التعارض 
واالختالف بينهما. ويف هذا اخلصوص نرى أْن يقتصر هذا االمر على العالقة بني املركز واألقاليم 
دون أن ميتد إىل العالقة بني املركز واحملافظات غري املنتظمة إبقليم، بسبب االختالف يف درجة و 
طبيعة هذه العالقة أواًل، وبسبب أن هذه العالقة ختضع إىل مبادئ النظام اإلداري الالمركزي وليس 
إىل النظام الفيدرايل اثنياً. وابلتأكيد فإن اخلالف يف هذه املسألة خيضع إىل رقابة وتفسري احملكمة 

االحتادية العليا تطبيقا للمادة )93( من الدستور.
مل يتوقف الدستور على ماتقدم يف  خمالفة املبادئ الدستورية املعروفة واملستقرة، وإمنا أراد 
أن جيعل هذه املخالفة مبدأً دستورايً عراقياً عندما منح  األقاليم صالحية تعديل »تطبيق« القانون 
االحتادي. فاملادة )121( من الدستور تنص يف فقرهتا الثانية على أنه »حيق لسلطة اإلقليم، تعديل 
تطبيق القانون االحتادي يف اإلقليم،يف حالة وجود تناقض أو تعارض بني القانون االحتادي وقانون 

اإلقليم، خبصوص مسألة التدخل يف االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية«.
 إن هذه املادة متت صياغتها على حنو جيعلها قابلة للتفسري والتأويل على أكثر من منحى، 
فهي تنص على تعديل »تطبيق« القانون االحتادي، ابلشكل الذي جيعلنا نعتقد أبن التعديل الميتد 
إىل القانون االحتادي مباشرة وإمنا يقتصر على »تطبيق« هذا القانون يف اإلقليم، كأْن يصدر نظام أو 
قرارات أو تعليمات  تتعلق بتطبيق  القانون االحتادي يف جمال اإلقليم، وتتضمن اختالفاً أو تعارضاً 
مع قانون اإلقليم، ففي هذه احلالة يكون من صالحية اإلقليم تعديل هذه األنظمة أو القرارات أو 

التعليمات دون أن متتد هذه الصالحية إىل تعديل القانون االحتادي ذاته.
ولكن عندما ندقق يف نص املادة أعاله جند أّن املشرع الدستوري يقول أبن هذه الصالحية 
ميارسها اإلقليم يف حالة وجود »تناقض أو تعارض بني القانون االحتادي وقانون اإلقليم« ومل يقل 
أبن هذا التعارض والتناقض بني » تطبيق » القانون االحتادي وقانون اإلقليم، األمر الذي ميكن 
تفسريه على أن وجود مثل هذا التعارض والتناقض مينح اإلقليم صالحية تعديل القانون االحتادي، 
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وهو أمر ابلغ اخلطورة  خاصة إذا انتظمت مجيع احملافظات يف عدة أقاليم ولكل منها صالحية 
تعديل القوانني االحتادية وفقاً ملصاحلها احمللية.

عالوة على ماتقدم مل يقرر النص أعاله من هي اجلهة اليت حتدد وجود هذا التعارض والتناقض 
الذي جيري التعديل بسببه. هل هي اإلقليم أم املركز أم السلطة القضائية ؟، إن غموض صياغة 
النص توحي أبن االقليم من يقرر وجود أو عدم وجود هذا التناقض أو التعارض. ومن مث إذا قرر 
اإلقليم وجود هذا التناقض أو التعارض فإنه يصبح إبمكان سلطة اإلقليم تعديل القانون االحتادي 

وهو أمر يتناىف مع املنطق الدستوري الذي يعمل وفقاً للمبادئ الدستورية املشار إليها سابقًا16.
البؤرة الثالثة :  أزمة هوية النظام الربملاين يف الدستور

اجته الدستور العراقي يف العديد من نصوصه صوب تكريس هيمنة السلطة التشريعية على 
مجيع مكوانت السلطة األخرى بداللة االختصاصات املمنوحة جمللس النواب طبقاً للمادة )61( 
من الدستور املذكور، فأحّل مبدأ  تدرج السلطات حمل مبدأ الفصل املرن املعتمد يف النظام الربملاين 
التقليدي رغم النص يف املادة )47( على اعتماد مبدأ الفصل بني السلطات، ومن قبلها جاءت 
الديباجة واملادة األوىل لتؤكد الوجهة الربملانية للدستور. بل إن منطوق املادة األوىل من الدستور 
الصياغة ذلك ألن  وخمتل  )برملاين(. كان مربكاً  نيايب  نظام احلكم مجهوري  أن:  أشار إىل  الذي 
املصطلح نيابـي، هنـا ال يعنـي بصورة دقيقة )برملاين(، إذ إنَّ الربملان أوسع مـن جملس النواب، والنظام 
النيايب يف العراق منصوص عليه يف ابب السلطات االحتادية )السلطة التشريعية(. فالنص بوضعه 
الراهن ال يتفق مع األصول الفنية يف التشريع أو يتجه حلسم هوية النظام السياسي للدولة بكونه 

برملانياً.
ابملقابل اجّته املشرع الدستوري العراقي إىل نقض القاعدة السائدة يف النظم الربملانية من خالل 
إضعاف املركز الدستوري جمللس الوزراء وتضييق مساحة سلطاته إىل حد كبري مع  إخضاعه إىل 
املسؤولية السياسية أمام الربملان عماًل ابملادتني )61، 83 منه( 17، عالوة على جتريده من أية وسيلة 

16.د. رايض عبد عيسى الزهريي، تناقضات الدستور العراقي ومشكلة اختصاص االقاليم، مقال منشور على الرابط : 
 /https://www.hjc.iq/view.2375

17.تبىن الدستور العراقي املسؤولية السياسية جمللس الوزراء, إذ قررت املادة)83( منه أن تكون مسؤولية جملس الوزراء والوزراء أمام 
جملس النواب تضامنية وشخصية.وقد حددت املادة )61/ سابعاً( من دستور مجهورية العراق لعام 2005 وسائل الرقابة السياسية 

واألثر املرتتب على حتريك املسؤولية السياسية.

مشروع تعديل الدستور العراقي لعام 2005
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دستورية فعالة يستطيع من خالهلا الضغط والتأثري على جملس النواب.18  أو موازنة سلطته، والسيما 
سلطة حل الربملان اليت تعد من أهم وسائل السلطة التنفيذية الفعالة يف مواجهة السلطة التشريعية 
السائدة يف  القاعدة  نفسه. خبالف  النواب  املادة )64( إىل جملس  الدستور مبوجب  نقلها  واليت 
مجيع النظم الربملانية اليت أوكلت حل الربملان قبل انتهاء مدته الدستورية إىل جملس الوزراء، ومبصادقة 
شكلية من رئيس الدولة، وبناًء على اعتبارات انتخابية أو سياسية 19. وهذا ما يفسر عجز أي 
حكومة عن املبادرة  أو حىت املطالبة حبل جملس النواب حىت يف أحلك األزمات وظروف التقاطع 

بني السلطتني؛ األمر الذي انعكس سلباً على أداء النظام السياسي يف العراق واستقراره. 
ابملقابل وخبالف القاعدة املستقرة يف النظم الربملانية التقليدية اجّته دستور العراق إىل تقوية 
املركز الدستوري لرئيس الدولة يف دستور مجهورية العراق لسنة 2005 يف ثالثة مظاهر رئيسة، تعد 
اجلمهورية  رئيس  مبنح  وتتمثل  الربملاين،  للنظام  التقليدية  األسس  احنرافات واضحة عن  ذاهتا  حبد 
املواد )61،67، 73، 126،76(  اختصاصات فعلية )تنفيذية وتشريعية وحىت قضائية( بداللة 
لرئيس  السياسية  املسؤولية  تقرير  إىل  اجملاور, ابإلضافة  التوقيع  قاعدة  اعتماد  وبعدم  الدستور  من 
الدولة طبقاً للمادتني )61، 138( من الدستور عن جرائم احلنث يف اليمني الدستورية, أو انتهاك 

الدستور، أو اخليانة العظمى.
الربملاين  للنظام  الفعال  املثايل  الوجه  استعادة  املاسة إىل  ترد احلاجة  تقدم  على ما  أتسيساً 
بتعديل نصوص الدستور وتزويده ابآلليات واحلصاانت اليت تضمن فاعليته وقدرته على االستمرار، 
ومعاجلة أي قصور يف نصوصه  وسد الثغرات فيه مبا مينع الفراغ التشريعي والسياسي ومعه االحنرافات 
واستغالهلا بصورة تضر مبصلحة الشعب والدولة العليا؛ ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر )تقليص 
عدد النواب وتعديل طريقة انتخاهبم، إعادة النظر ابلكوات، مراجعة وتقليص بعض اختصاصات 

جملس النواب مبا يضمن عدم تداخلها أو توسعها على حساب السلطات األخرى(.
كذلك تطوير طريقة اختيار رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء، وتوسيع صالحيات االخري إزاء 
جملس النواب مبا حيفظ التوازن يف النظام ومينع االفتئات على سلطاته، ومعاجلة حاالت املساءلة 
والتداول السلمي للسلطات مبا مينع الفراغ السياسي أو االستبداد ابلسلطة أو اخرتاق الدستور. مث 

18.رافع خضر شرب، النظام الدستوري واالحتادي يف العراق يف ضوء أحكام 2005  جمموعة حماضرات مطبوعة، ص40.
19. د. فائز عزيز أسعد، دراسة انقدة لدستور مجهورية العراق، دار البستان للصحافة والنشر، 2005، ص ص36-35.
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تصحيح طريقة تشكيل جملس القضاء األعلى ومعه احملكمة االحتادية وجهاز االدعاء العام وغريه 
من مؤسسات القضاء مبا يضمن استقالهلا ومينع الغموض والتداخل يف التكوين واالختصاصات 
 ،61،62،64  ،56،60  ،54  ،49  ،48  ،47( املواد  وتعديل  مراجعة  يعين  وهذا  بينها. 

)80 ،78 ،76 ،73 ،72 ،70،71،68،65
البؤرة الرابعة : ارتباط اهليئات املستقلة وعملها  

ورد تعبري اهليئات املستقلة ضمن الفصل الرابع من الباب الثالث املتعلق ابلسلطات االحتادية، 
وقد خصصت هلا املواد املتسلسلة من )102( ولغاية )108( وكذلك أفرد هلا يف الباب السادس 
األخري من الدستور وهي املواد )134( و  )135( و)136( على التوايل بشأن احملكمة اجلنائية 
العليا الجتثاث البعث وهيئة حل نزاعات امللكية العقارية، وأول ما  العليا واهليئة الوطنية  العراقية 
يسجل على هذه النصوص من مالحظات أهنا جاءت خمتصرة جداً عالوة أن عبارة »املستقلة« 
الدولة ؟ أم هو استقالل عن  الغرض منها وال تنضبط حدودها فهل هو استقالل عن  التؤدي 

احلكومة؟! أم هو استقالل يف عملية اختاذ القرار؟ 20  
من جانب آخر استخدم املشرع الدستوري يف النصوص املخصصة هلذه اهليئات مفردات 
خمتلفة للتعبري عن معىن واحد، إذ مل يكن دقيقاً وال صرحياً يف حتديد ارتباط هذه اهليئات فمرة جنده 
خيضع اهليئات املستقلة لرقابة جملس النواب طبقاً للمادة )102(، ومرة أخرى جيعل البنك املركزي 
مسؤواًل أمام جملس النواب؛ بينما جنده يف املادتني )105، 106، 107(  قد سكت متاماً عن 
ذكر اجلهة اليت ترتبط هبا اهليئة العامة لضمان حقوق األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم، 
واهليئة العامة ملراقبة ختصيص الواردات االحتادية، وجملس اخلدمة العامة االحتادي  وال ندري ما هي 
احلكمة من استخدام تلك التعابري املختلفة ؟ سوى إضافة املزيد من اإلرابك على النص الدستوري 

املتخم ابإلرابك أصاًل. 
مرجعية  وحتديد  املستقلة  اهليئات  تلك  وترشيق  هيكلة  إعادة  إىل   احلاجة  ترد  هذا  على 
ارتباطها وبنيتها واختصاصاهتا على حنو واضح ودقيق مبا مينحها الفاعلية ومينع النقص والغموض يف 

النصوص الدستورية املعنية هبا ضمن إطار الفصل الرابع من الباب الثالث للدستور النافذ. 

20.ريـاض جاسـم حممـد فيلـي، اهليئـات املستقلـة وتعديـل أحكامهـا فـي الدستـور العراقـي اتريخ النشر : 01-10-2007، 
 https://annabaa.org/nbanews/62/96.htm

مشروع تعديل الدستور العراقي لعام 2005

https://annabaa.org/nbanews/62/96.htm


98

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

صفوة القول إن كل املشاكل واالختناقات السياسية اليت مرت ومتر هبا العملية السياسية يف 
العراق وآخرها ارتباط اهليئات املستقلة سببها اجلوهري هو وجود الكثري من النصوص الدستورية 
الفضفاضة وغري الدقيقة، حيث فشل املشرع الدستوري متاماً يف اختيار مفردات لغوية تعرب عن 
مقاصده ولعدم امتالك املشرع الدستوري لرؤية سياسية متكاملة ومدروسة ملستقبل العراق السياسي 
ولطبيعة النظام السياسي األصلح له ولضيق الوقت املخصص لكتابة الدستور وألجواء عدم الثقة 
عرفته  دكتاتوري  نظام  أعىت  قبضة  من  لتّوها  اخلارجة  األساسية  املكوانت  بني  سائدة  اليت كانت 
السابقة  اخلربة  ذوي  غري  من  اللجنة  أعضاء  أغلب  ولكون  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  البشرية 
الكثري من  نتائج ذلك حصول  وغري حمكٍم وكان من  الدستور فضفاضاً  احلكم واإلدارة جاء  يف 

االختناقات واملنازعات بشان تفسري النصوص الدستورية املختلفة.
املطلب الثالث : املعاجلات املقرتحة لنصوص دستور مجهورية العراق لسنة 2005  

لسنة 2005 وحناول وضع  العراق  اساسية يف دستور  بؤر  اربع  املطلب  سنتناول يف هذا 
املعاجلات املناسبة هلا وكما يلي:

الفرع األول: معاجلة البؤرة االوىل : حتديد فلسفة الدستور واهلوية الثقافية لشعب العراق 
أواًل: مقرتح استبدال الديباجة ابملقدمة اآلتية:

مّنا  الكتابة عرفاانً  الرسل واألنبياء ومهد احلضارة وصناع  الرافدين موطن  أبناء وادي  حنُن 
حبِق هللا علينا، وتلبيًة لنداء وطننا ومواطنينا، متجاوزين مواجع القمع والفساد الذي مارسته النظم 
املستبدة والفاسدة اليت توالت على حكم العراق حىت ساعة صياغة هذا الدستور، ومتطلعني إىل 
صنع عراق جديد، تصان فيه الوحدة الوطنية واحلقوق واحلرايت، وتتحقق فيه العدالة واملساواة، من 
دون  حماصصة حزبية وال نعرة طائفية، وال نزعة عنصرية وال متييز، وال إقصاء، وال إكراه،  وحترتم 
قواعد القانون عرب نظام احتادي مجهوري دميقراطي تعددي، وضعنا هذا الدستور وتعاهدان على 

االلتزام به.
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اثنياً:  معاجلة نصوص اهلوية الثقافية للدولة 
مكانة اإلسالم:- 1

املادة الثانية )النص األصلي(: 
أواًل: اإلسالم دين الدولة الرمسي، وهو مصدر أساس للتشريع.

أ - ال جيوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم. ب ـ ال جيوز سن قانون يتعارض مع 
مبادئ الدميقراطية. ج. ال جيوز سن قانون يتعارض مع احلقوق واحلرايت األساسية الواردة يف هذا 

الدستور. 
اثنياً - يضمن هذا الدستور احلفاظ على اهلوية اإلسالمية لغالبية الشعب ألعراقي كما يضمن كامل 
احلقوق الدينية جلميع األفراد يف حرية العقيدة واملمارسة الدينية كاملسيحيني واآليزيديني والصابئة 

املندائيني.
مقرتح تعديل املادة الثانية

 أواًل:  اإلسالم الدين الرمسي يف الدولة وهو مصدر رئيس من مصادر التشريع 
اثنياً :  ال جيوز سن قانون يتعارض مع حقوق اإلنسان وحرايته الواردة يف االتفاقيات الدولية املوافقة 

للشريعة االسالمية  اليت تصادق عليها رمسياً مجهورية العراق(.
2- اللغة الرمسية للدولة: 

املادة 3 : )النص األصلي(
العراق بلد متعدد القوميات واألداين واملذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال يف جامعة الدول العربية 

وملتزم مبيثاقها و جزء من العامل اإلسالمي.
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املادة 3 )التعديل املقرتح(
العراق بلد متعدد القوميات واألداين واملذاهب، وهو جزء من االمة العربية والعامل اإلسالمي.

املادة 4:)النص األصلي(
أواًل:  اللغة العربية واللغة الكوردية مها اللغتان الرمسيتان للعراق، ويضمن حق العراقيني بتعليم أبنائهم 
ابللغة األم كالرتكمانية والسراينية واألرمنية يف املؤسسات التعليمية احلكومية وفقاً للضوابط الرتبوية، 

أو أبية لغة أخرى يف املؤسسات التعليمية اخلاصة.
اثنياً: حيدد نطاق املصطلح لغة رمسية، وكيفية تطبيق أحكام هذه املادة بقانون يشمل :

أ. إصدار اجلريدة الرمسية ابللغتني.
ب. التكلم واملخاطبة والتعبري يف اجملاالت الرمسية كمجلس النواب، وجملس الوزراء، واحملاكم، 

واملؤمترات الرمسية، أبي من اللغتني.
ج. االعرتاف ابلواثئق الرمسية واملراسالت ابللغتني وإصدار الواثئق الرمسية هبما.

د. فتح مدارس ابللغتني وفقاً للضوابط الرتبوية.
ه. أية جماالت أخرى حيتمها مبدأ املساواة، مثل األوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

اثلثاً :تستعمل املؤسسات االحتادية واملؤسسات الرمسية يف إقليم كردستان اللغتني.
رابعاً: اللغة الرتكمانية واللغة السراينية لغتان رمسيتان أخراين يف الوحدات االدارية اليت يشكلون 

فيها كثافة سكانية.
خامساً: لكل إقليم أو حمافظة اختاذ أية لغة حملية أخرى لغًة رمسية إضافية إذا أقرت غالبية سكاهنا 

ذلك ابستفتاء عام.
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التعديل املقرتح للمادة )4(
اللغة العربية واللغة الكوردية مها اللغتان الرمسيتان للعراق، ويضمن حق العراقيني ابستخدام لغتهم 

األصلية احمللية يف املناطق اليت يشكلون فيها أغلبية ابالستفتاء الشعيب.
الفرع الثاين: معاجلة نصوص البؤرة الثانية )شكل الدولة والعالقة بني املركز واإلقليم(

املادة 1: )النص األصلي( 
العراق دولة احتادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام احلكم فيها مجهوري نيايب  مجهورية 

)برملاين( دميقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
املادة 1: )التعديل املقرتح( 

العراق دولة فدرالية ذات سيادة كاملة، نظام احلكم فيها مجهوري برملاين دميقراطي. 
مقرتح تعديل املواد )111 ،112 ،114(

لقد تناول الدستور يف املواد)111، 112، 114( االختصاصات املشرتكة بني احلكومة االحتادية 
من جهة واالقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف اقليم من جهة اخرى، ونقرتح إعادة دمج وهيكلة 

تلك املواد يف مادة واحدة بوصفها من االختصاصات املشرتكة وفق السياق اآليت: 
املادة املقرتحة للتعديل

تكون االختصاصات اآلتية مشرتكة بني السلطات االحتادية وسلطات األقاليم :
أواًل تقوم احلكومة االحتادية إبدارة املوارد الطبيعية املستخرجة من األقاليم واحملافظات وتطويرها ابلتعاون 
مع إداراهتا  على أن تتوىل احلكومة االحتادية مهمة توزيع وارداهتا بشكل منصف يتناسب مع التوزيع 
السكاين يف مجيع أحناء البالد مبا يؤّمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من البالد وينظم ذلك بقانون. 

اثنياً .تنظيم مصادر الطاقة الكهرابئية الرئيسة وتوزيعها.
إدارة الكمارك ابلتنسيق مع حكومات األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم، وينظم   : اثلثاً 

ذلك بقانون.

مشروع تعديل الدستور العراقي لعام 2005



102

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

املادة115 )النص األصلي(
كل ما مل ينص عليه يف االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية يكون من صالحية األقاليم 
واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم والصالحيات األخرى املشرتكة بني احلكومة االحتادية واألقاليم 

تكون األولوية فيها لقانون األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم يف حالة اخلالف بينهما.
 التعديل املقرتح للمادة )115(

كل ما مل ينص عليه يف االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية يكون من صالحية األقاليم.
املادة: 119  )النص األصلي(

حيق لكل حمافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب ابالستفتاء عليه، يقدم إبحدى طريقتني:
أواًل .طلب من ثلث األعضاء يف كل جملس من جمالس احملافظات اليت تروم تكوين اإلقليم.

اثنياً .طلب من ُعشر الناخبني يف كل حمافظة من احملافظات اليت تروم تكوين اإلقليم.
التعديل املقرتح للمادة )119(

حيق لكل حمافظة أو أكثر تكوين إقليم بعد موافقة األغلبية املطلقة لسكاهنا يف استفتاء عام وسري 
بناًء على طلب ثلث الناخبني يف كل حمافظة تروم تكوين اإلقليم. 

املادة121 )النص األصلي(
أواًل: لسلطات األقاليم احلق يف ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً ألحكام هذا 

الدستور، ابستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات االحتادية.
اثنياً: حيق لسلطة اإلقليم تعديل تطبيق القانون االحتادي يف اإلقليم، يف حالة وجود تناقض أو 
تعارض بني القانون االحتادي وقانون اإلقليم خبصوص مسألٍة ال تدخل يف االختصاصات احلصرية 

للسلطات االحتادية.
اثلثاً: ختصص لألقاليم واحملافظات حصة عادلة من اإليرادات احملصلة احتادايً، تكفي للقيام أبعبائها 

ومسؤولياهتا، مع األخذ بعني االعتبار مواردها وحاجاهتا، ونسبة السكان فيها.
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تؤسس مكاتب لألقاليم واحملافظات يف السفارات والبعثات الدبلوماسية ملتابعة الشؤون  رابعاً: 
الثقافية واالجتماعية واالمنائية.

خامساً: ختتص حكومة اإلقليم بكل ما تتطلبه إدارة االقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى األمن 
الداخلي لإلقليم كالشرطة واألمن وحرس اإلقليم.

التعديل املقرتح املادة )121(
إلغاء الفقرة الثالثة لتكرار ذكرها يف سياق الفقرة اثمناً للمادة 114 بعد التعديل 

الدولة ووحدهتا  لتناقضها مع متطلبات ضمان سيادة  املادة  الرابعة من هذه  الفقرة  إلغاء  كذلك 
وهيبتها يف اجملال الدويل.

رفع عبارة حرس اإلقليم من الفقرة خامساً لكوهنا من االختصاصات االحتادية اليت ينهض هبا اجليش 
العراقي حصراً 

املادة122 )النص األصلي(
أواًل: تتكون احملافظات من عدد من األقضية والنواحي والقرى.

اثنياً: متنح احملافظات اليت مل تنتظم يف إقليم الصالحيات اإلدارية واملالية الواسعة، مبا ميكنها من إدارة 
شؤوهنا على وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية، وينظم ذلك بقانون.

يُعد احملافظ الذي ينتخبه جملس احملافظة، الرئيس التنفيذي األعلى يف احملافظة، ملمارسة  اثلثاً: 
صالحياته املخول هبا من قبل اجمللس.

رابعاً: ينظم بقانون، انتخاب جملس احملافظة، واحملافظ، وصالحياهتما.
خامساً: ال خيضع جملس احملافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غري مرتبطة بوزارة، وله 

مالية مستقلة.
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املادة122 )التعديل املقرتح (
أواًل: تتكون احملافظات من عدد من األقضية والنواحي والقرى.

اثنياً: متنح احملافظات اليت مل تنتظم يف إقليم الصالحيات اإلدارية واملالية الواسعة، مبا ميكنها من إدارة 
شؤوهنا على وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية، وينظم ذلك بقانون.

اثلثاً: يُعد احملافظ الذي ينتخبه الناخبون يف حمافظته، الرئيس التنفيذي األعلى يف احملافظة، ملمارسة 
صالحياته املنصوص عليها يف القانون أعاله .

خامساً: خيضع احملافظ  لرقابة جملس النواب العراقي وهيئة االدعاء العام  وهيئة النزاهة وديوان الرقابة 
املالية.  

املادة123 )النص األصلي(
جيوز تفويض سلطات احلكومة االحتادية للمحافظات أو ابلعكس، مبوافقة الطرفني وينظم ذلك 

بقانون.
التعديل املقرتح للمادة )123(

جيوز تفويض سلطات احلكومة االحتادية للمحافظات  مبوجب قانون يسن هلذا الغرض.
بني  والعالقة  السياسي  النظام  )هوية  الثالثة  البؤرة  لنصوص  املقرتحة  املعاجلة  الثالث:  الفرع 

سلطاته(
أواًل : السلطة التشريعية 

املادة 49 : )النص األصلي(: 
أواًل: يتكون جملس النواب من عدد من األعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس 
العراق ميثلون الشعب العراقي أبكمله، يتم انتخاهبم بطريق االقرتاع العام السري املباشر، ويراعى متثيل 

سائر مكوانت الشعب فيه.
اثنياً: يشرتط يف املرشح لعضوية جملس النواب أن يكون عراقياً كامل األهلية.
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خامساً: يقوم جملس النواب بسن قانون يعاجل حاالت استبدال أعضائه عند االستقالة أو اإلقالة 
أو الوفاة.

سادساً: الجيوز اجلمع بني عضوية جملس النواب وأي عمل أو منصب رمسي آخر.
التعديل املقرتح للمادة )49( :

أواًل: يتكون جملس النواب من مائة ومخسني عضواً فقط، يتم انتخاهبم بطريق االقرتاع العام السري 
املباشر وبنظام األغلبية والدوائر املتعددة، ويراعى متثيل سائر مكوانت الشعب فيه 

اثنياً: يشرتط يف املرشح لعضوية جملس النواب أن يكون
 عراقي اجلنسية منذ والدته ومقيماً يف العراق يف العشرة أعوام السابقة لرتشحه . - 1
بلغ اخلامسة والعشرين من العمر. - 2
كامل األهلية - 3
حيمل الشهادة اجلامعية أو ما يعادهلا - 4

احلاق الفقرة خامساً ابملادة )52( من الدستور لوحدة املوضوع
سادساً: ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس النواب وأي عمل أو منصب آخر حكومي أو خاص.

ال جيوز ملن صادقت على عضويته احملكمة االحتادية العليا أن يؤدي اليمني الدستورية ما مل 	 
يتخلَّ عن جنسيته الثانية، وخبالفه يعد متنازاًل عن عضويته ملن يليه من حيث عدد األصوات 

من املرشحني.
الجيوز إعادة انتخاب النائب  ألكثر من دورتني انتخابيتني.	 
يتعني على عضو جملس النواب تقدمي إقرار ذمة مالية عند توليه املنصب، وعند تركه، وىف هناية 	 

كل عام، وينشر اإلقرار يف اجلريدة الرمسية.
بقانون شروط الرتشح األخرى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابية، مبا 	  وينظم 
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يراعى التمثيل العادل للسكان، واحملافظات، والتمثيل املتكافئ للناخبني، وجيوز األخذ ابلنظام 
االنتخاىب الفردى أو القائمة أو اجلمع أبي نسبة بينهما.

إضافة مادة جديدة )مقرتحة(
مقّر جملس نواب يكون يف العاصمة بغداد، وللمجلس يف الظروف االستثنائية أن يعقد جلساته 
أبي مكان آخر على أرض العراق بناًء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه وموافقة األغلبية البسيطة 

العضائه احلاضرين.
املادة 54 )النص األصلي( :

يدعو رئيس اجلمهورية جملس النواب لالنعقاد مبرسوم مجهوري خالل مخسة عشر يوماً من أتريخ 
املصادقة على نتائج االنتخاابت العامة، وتعقد اجللسة برائسة أكرب األعضاء سناً النتخاب رئيس 

اجمللس وانئبيه، والجيوز التمديد ألكثر من املدة املذكورة آنفاً.
املادة 55 )النص اإلصلي(

ينتخب جملس النواب يف أول جلسة له رئيساً، مث انئباً أول وانئباً اثنياً ابألغلبية املطلقة لعدد أعضاء 
اجمللس ابالنتخاب السري املباشر.
 التعديل املقرتح للمادتني أعاله 

الدمج بني املادتني )54( و )55( وفق الصيغة اآلتية : 
املادة 54: ينعقد جملس النواب حكماً خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ املصادقة على   
نتائج االنتخاابت العامة، وتعقد اجللسة برائسة أكرب االعضاء سناً النتخاب رئيس اجمللس وانئبيه 
ابلتتابع  ابألغلبية املطلقة لعدد األعضاء، بصورة سرية ومباشرة، وال جيوز التمديد ألكثر من املدة 

املذكورة آنفاً.
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املادة 56 )النص األصلي(
أواًل: تكون مدة الدورة االنتخابية جمللس النواب أربع سنوات تقوميية، تبدأ أبول جلسة له، وتنتهي 

بنهاية السنة الرابعة.
التعديل املقرتح للمادة )56(

أواًل: تكون مدة الدورة االنتخابية جمللس النواب أربع سنوات تقوميية، تبدأ أبول جلسة له، وتنتهي 
ابنعقاد اجللسة األوىل للدورة االنتخابية الالحقة للمجلس التايل حبسب التوقيتات املنصوص عليها 

يف الدستور دون أتجيل.
املادة )59()النص األصلي(

أواًل: يتحقق نصاب انعقاد جلسات جملس النواب حبضور األغلبية املطلقة لعدد أعضائه.
اثنياً: تتخذ القرارات يف جلسات جملس النواب ابألغلبية البسيطة، بعد حتقق النصاب ما مل ينص 

على خالف ذلك.
التعديل املقرتح للمادة )59(

أواًل: يتحقق نصاب انعقاد جلسات جملس النواب حبضور  األغلبية املطلقة لعدد أعضائه.
أعضائه، بعد حتقق  لعدد  تتخذ القرارات يف جلسات جملس النواب ابألغلبية البسيطة  اثنياً: 

النصاب ما مل ينص على خالف ذلك.
املادة 60 : )النص األصلي(

أواًل: مشروعات القوانني تقدم من رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء.
اثنياً: مقرتحات القوانني تقدم من عشرة من أعضاء جملس النواب، أو من إحدى جلانه املختصة.

التعديل املقرتح للمادة )60(
النواب  جملس  أو إحدى جلان  جملس الوزراء  مشروعات القوانني من رئيس اجلمهورية أو  تقدم 

املختصة أوعشرة من أعضائه.
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املادة 61)النص األصلي(
خيتص جملس النواب مبا أييت:

خامساً .املوافقة على تعيني كل من:
القضائي  أ. رئيس وأعضاء حمكمة التمييز االحتادية ورئيس االدعاء العام ورئيس هيئة اإلشراف 

ابألغلبية املطلقة، بناًء على اقرتاح من جملس القضاء األعلى.
ب .السفراء وأصحاب الدرجات اخلاصة ابقرتاح من جملس الوزراء.

ج .رئيس أركان اجليش، ومعاونيه، ومن هم مبنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز املخابرات، 
بناء على اقرتاح من جملس الوزراء.

سادساً: أ .مساءلة رئيس اجلمهورية بناًء على طلٍب مسبب ابألغلبية املطلقة لعدد أعضاء جملس 
النواب 

ب .إعفاء رئيس اجلمهورية ابألغلبية املطلقة لعدد أعضاء جملس النواب، بعد إدانته من احملكمة 
االحتادية العليا يف إحدى احلاالت اآلتية:

1. احلنث يف اليمني الدستورية.
2. إنتهاك الدستور.
3. اخليانة العظمى.

أ .لعضو جملس النواب أن يوجه إىل رئيس جملس الوزراء والوزراء أسئلة يف أي موضوع  سابعاً: 
يدخل يف اختصاصهم ولكل منهم اإلجابة عن أسئلة األعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على 

اإلجابة.
ب .جيوز خلمسة وعشرين عضوًا يف األقل من أعضاء جملس النواب طرح موضوع عام للمناقشة 
الستيضاح سياسة وأداء جملس الوزراء أو إحدى الوزارات، ويقدم إىل رئيس جملس النواب، وحيدد 

رئيس جملس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام جملس النواب ملناقشته.
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ج .لعضو جملس النواب ومبوافقة مخسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إىل رئيس جملس الوزراء أو 
الوزراء حملاسبتهم يف الشؤون اليت تدخل يف اختصاصهم، وال جتري املناقشة يف االستجواب إال بعد 

سبعة أايم يف األقل من تقدميه.
اثمناً : 

أ .جمللس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء ابألغلبية املطلقة ويعد مستقيالً من أتريخ قرار سحب 
الثقة، وال جيوز طرح موضوع الثقة ابلوزير إال بناًء على رغبته أو طلب موقع من مخسني عضواً، إْثر 
مناقشة استجواب موجه إليه، وال يصدر اجمللس قراره يف الطلب إال بعد سبعة أايم يف األقل من 

أتريخ تقدميه.
ب: 1. لرئيس اجلمهورية تقدمي طلب اىل جملس النواب بسحب الثقة من رئيس جملس

الوزراء.
2. جمللس النواب بناء على طلب مخس  أعضائه سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء، وال جيوز 
أن يقدم هذا الطلب إال بعد استجواب موجه إىل رئيس جملس الوزراء وبعد سبعة أايم يف األقل من 

تقدمي الطلب.
3. يقرر جملس النواب سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء ابألغلبية املطلقة لعدد أعضائه.

ج .تعد الوزارة مستقيلة يف حالة سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء.
د .يف حالة التصويت بسحب الثقة من جملس الوزراء أبكمله يستمر رئيس جملس الوزراء والوزراء 
يف مناصبهم لتصريف األمور اليومية ملدة ال تزيد على ثالثني يوماً، إىل حني أتليف جملس الوزراء 

اجلديد وفقاً ألحكام املادة ” 76 ” من هذا الدستور.
هـ .جمللس النواب حق استجواب مسؤويل اهليئات املستقلة وفًقا لإلجراءات املتعلقة ابلوزراء وله 

إعفاؤهم ابألغلبية املطلقة.
اتسعاً:

أ .املوافقة على إعالن احلرب وحالة الطوارئ أبغلبية الثلثني، بناًء على طلٍب مشرتك من رئيس 
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اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء.
ب .تعلن حالة الطوارئ ملدة ثالثني يوماً قابلة للتمديد ومبوافقٍة عليها يف كل مرة.

ج .خيول رئيس جملس الوزراء الصالحيات الالزمة اليت متكنه من إدارة شؤون البالد يف أثناء مدة 
إعالن احلرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصالحيات بقانون مبا ال يتعارض مع الدستور.

د .يعرض رئيس جملس الوزراء على جملس النواب اإلجراءات املتخذة والنتائج يف أثناء مدة إعالن 
احلرب وحالة الطوارئ خالل مخسة عشر يوماً من انتهائها.

التعديل املقرتح للمادة )61( :
خيتص جملس النواب مبا أييت:

خامساً. املوافقة على تعيني رئيس وأعضاء احملكمة االحتادية العليا وحمكمة التمييز االحتادية ورئيس 
االدعاء العام ورئيس هيئة اإلشراف القضائي ابألغلبية املطلقة، بناًء على اقرتاح من جملس القضاء 

األعلى.
بناًء على  سادساً: أ .مساءلة رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء والوزراء ومن هم بدرجتهم  
طلٍب مسبب ابألغلبية البسيطة لعدد أعضائه، وإحالته للمحكمة االحتادية مبوافقة األغلبية املطلقة 

لعدد األعضاء   
ب .يعفى املشمولون ابلفقرة )ا(  بقرار من احملكمة االحتادية العليا يف احلاالت اآلتية :-

1- انتهاك الدستور. 2- اخليانة العظمى 3- قلة الكفاية والفساد 
اثمناً : أ . على جملس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء ابألغلبية املطلقة لعدد أعضائه ويعد 
مستقياًل من اتريخ قرار سحب الثقة، وال جيوز طرح موضوع الثقة ابلوزير إال يف حالة تغيبه عن 
االستجواب بدون عذر مشروع أو بناًء على رغبته أو طلب موقع من مخسني عضواً، إْثر مناقشة 
استجواب موجه إليه، وال يصدر اجمللس قراره يف الطلب إال بعد سبعة أايم يف األقل من أتريخ 

تقدميه.
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ب- على جملس النواب إقالة أي عضو أو أكثر من أعضائه ابألغلبية املطلقة لعدد أعضائه يف 
احلاالت اآلتية :

الغياب بدون عذر مشروع لثالث جلسات متتالية أو مخس جلسات متفرقة من جلسات - 1
جملس النواب وال تعد مقاطعة جلسات اجمللس عذراً مشروعاً للغياب. 

ثبوت فساد النائب أو قلة كفاءته أو امتناعه عن كشف ذمته املالية للجهات املختصة. - 2
املادة 62 )النص األصلي(

اثنياً: جمللس النواب إجراء املناقلة بني أبواب وفصول املوازنة العامة، وختفيض جممل مبالغها، وله عند 
الضرورة أن يقرتح على جملس الوزراء زايدة إمجايل مبالغ النفقات.

املادة 62 )التعديل املقرتح(
أو  مبالغها  العامة، وختفيض جممل  املوازنة  أبواب وفصول  بني  املناقلة  إجراء  النواب  اثنياً: جمللس 

رفضها، وله عند الضرورة أن يقرتح على جملس الوزراء زايدة إمجايل مبالغ النفقات.
يقدَّم مشروع قانون املوازنة العامة  للمجلس يف أجل أقصاه 15 تشرين االول ويصادق عليه يف 

أجل أقصاه 10 كانون االول.
ميكن لرئيس اجلمهورية أن يرّد املشروع إىل اجمللس لقراءة اثنية خالل اليومني املواليني ملصادقة اجمللس 
عليه. ويف صورة الرد، جيتمع اجمللس للتداول للمرة الثانية خالل األايم الثالثة املوالية ملمارسة حق 
املوالية ملصادقة اجمللس  الثالثة  الوزراء، خالل األايم  لرئيس اجلمهورية أو رئيس جملس  الرد. جيوز 
للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية يف 
أحكام قانون املالية أمام احملكمة االحتادية العليا اليت تبت يف أجل ال يتجاوز األايم اخلمسة املوالية 
للطعن. إذا قضت احملكمة بعدم الدستورية، حتيل قرارها إىل رئيس اجلمهورية الذي حييله بدوره إىل 
رئيس جملس النواب، كل ذلك يف أجل ال يتجاوز يومني من أتريخ قرار احملكمة، ويصادق اجمللس 

على املشروع خالل األايم الثالثة املوالية لتوصله بقرار احملكمة االحتادية العليا.
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املادة 63 )النص االصلي (
أواًل: حتدد حقوق وامتيازات رئيس جملس النواب وانئبيه وأعضاء اجمللس بقانون.

املادة 63 )التعديل املقرتح ( 
أواًل: يتقاضى أعضاء جملس النواب طوال مدة خدمتهم يف اجمللس املذكور مكافأة مالية ال تتجاوز 
للسوق(.  الشرائية  القوة  يعادهلا حبسب  ما  )أو  السفر  بدالت  جانب  إىل  دينار  ماليني  األربعة 
وحتتسب هذه املدة، خدمة فعلية يف دوائر الدولة تضاف ملن يعود من هؤالء األعضاء اىل وظيفته 

السابقة  أو يتقاعد منها، بعد زوال صفة العضوية عنه بصفة هنائية.
اثنياً : إذا جرى تعديل املكافأة، ال ينفذ التعديل إال يف بداية الدورة الربملانية  التالية للدورة اليت 

أجري فيها التعديل.
اثلثاً : ال جيوز لعضو اجمللس طوال مدة العضوية، أن يشرتى، أو يستأجر، ابلذات أو ابلواسطة، 
شيئاً من أموال الدولة، أو مؤسساهتا العامة، وال يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها 
عليه، وال يربم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غريها، ويقع ابطاًل أى من هذه التصرفات.
رابعاً : يتعني على العضو تقدمي إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وىف هناية كل عام.

إضافة مادة جديدة 
 أواًل: يقبل جملس النواب استقالة أعضائه ابألغلبية البسيطة للحضور، وجيب أن تقدم مكتوبة، 

ويشرتط  لقبوهلا أال يكون اجمللس قد بدأ ىف اختاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
اثنياً : إذا خال مكان عضو جملس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على األقل، وجب شغل 

مكانه طبقاً للقانون، خالل ستني يوماً من اتريخ تقرير اجمللس خلو املكان.
إضافة مادة جديدة

املعارضة مكّون أساسي يف جملس النواب ،هلا حقوقها اليت متّكنها من النهوض مبهامها يف العمل 
النيايب وتضمن هلا متثيلية مناسبة وفاعلة يف كل هياكل اجمللس وأنشطته الداخلية واخلارجية. كما هلا 
احلق يف تكوين جلنة حتقيق كل سنة وترؤسها .ومن واجباهتا اإلسهام النشيط والبّناء يف العمل النيايب.
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املادة :  64)النص األصلي( 
أواًل: حيل جملس النواب ابألغلبية املطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلٍب من ثلث أعضائه، أو طلٍب 
من رئيس جملس الوزراء و مبوافقة رئيس اجلمهورية، وال جيوز حل اجمللس يف أثناء مدة استجواب 

رئيس جملس الوزراء.
اثنياً: يدعو رئيس اجلمهورية، عند حل جملس النواب، إىل انتخاابت عامة يف البالد خالل مدة 
أقصاها ستون يوماً من اتريخ احلل، ويعد جملس الوزراء يف هذه احلالة مستقياًل ويواصل تصريف 

األمور اليومية.
التعديل املقرتح للمادة)64 (

أواًل: حيل جملس النواب بناءً على طلٍب  من  رئيس جملس الوزراء ومبوافقة رئيس اجلمهورية، وال جيوز 
حل اجمللس يف أثناء مدة استجواب رئيس جملس الوزراء.

اثنياً: يدعو رئيس اجلمهورية، عند حل جملس النواب، إىل انتخاابت عامة يف البالد خالل مدة 
أقصاها ستون يوماً من اتريخ احلل، ويعد جملس الوزراء يف هذه احلالة مستقياًل ويواصل تصريف 
األمور اليومية حىت انتخاب جملس وزراء جديد أو جتديد الثقة ابجمللس السابق من قبل األغلبية 

املطلقة ألعضاء جملس النواب اجلديد.
املادة 65 )النص األصلي(

غري  واحملافظات  األقاليم  عن  ممثلني  يضم  االحتاد«  يدعى ب »جملس  تشريعي  إنشاء جملس  يتم 
املنتظمة يف إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن 

أبغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب
املقرتح

إلغاء املادة املذكورة لتجنب الرتهل يف هيكل السلطة التشريعية والتأخري يف عملها، وجتنب هدر 
املزيد من موارد الدولة على املزيد من األعضاء.
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2-السلطة التنفيذية : 
املادة 68)النص األصلي(

يشرتط يف املرشح لرائسة اجلمهورية ان يكون:
أواًل. عراقياً ابلوالدة ومن أبوين عراقيني.

اثنياً. كامل األهلية وأمت األربعني سنة من عمره.
اثلثاً. ذا مسعة حسنة وخربة سياسية ومشهوداً له ابلنزاهة واالستقامة والعدالة واإلخالص للوطن.

رابعاً. غري حمكوم جبرمية خملة ابلشرف.
التعديل املقرتح للمادة )68(

يشرتط يف املرشح لرائسة اجلمهورية أْن يكون:
أواًل. مسلم الداينة 

اثنيا : عراقي اجلنسية منذ الوالدة،الحيمل أي جنسية أخرى هو أو زوجه، ومقيماً داخل العراق 
على حنو دائم ملدة ال تقل عن 10 سنوات  قبل الرتشيح للمنصب، ومن أبوين عراقيي اجلنسية 

منذ الوالدة .
اثلثاً : كامل األهلية وبلغ اخلامسة والثالثني سنة من عمره ومل يتجاوز الستني من عمره.

رابعاً :حاصل على شهادة جامعية أو مايعادهلا.
خامساّ : ذا خربة سياسية  وكفاية ومشهوداً له ابلنزاهة والعدالة واإلخالص للوطن.

إضافة مادة جديدة 
أواًل : يتعني على رئيس اجلمهورية تقدمي إقرار ذمة مالية عند توليه املنصب، وعند تركه، وىف هناية 

كل عام، وينشر اإلقرار يف اجلريدة الرمسية.
اثنياً : ال جيوز لرئيس اجلمهورية أن مينح نفسه أي أومسة، أو نياشني، أو أنواط.
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اثلثاً : إذا تلقى الرئيس  ابلذات أو ابلواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب املنصب أو مبناسبته، 
تؤول ملكيتها إىل اخلزانة العامة للدولة.

رابًعا : ال جيوز لرئيس اجلمهورية أن يشغل أي منصب حزىب أو سياسي أو إداري آخر وال يزاول 
أي وظيفة أو مهنة  أو نشاط جتاري آخر طوال مدة الرائسة.

خامساً : يتقاضى رئيس اجلمهورية مكافأة مالية ال تتجاوز األربعة ماليني دينار شهرايً.
سادًسا: حيق لرئيس اجلمهورية العودة إىل وظيفته احلكومية أو طلب اإلحالة على التقاعد، إذا كان 

موظفاً قبل تويل الرائسة. وحتتسب مدة رائسته خدمة فعلية يف دوائر الدولة.
سابعاً:  يتقاضى رئيس اجلمهورية مكافأة مالية مقدارها ثالثون مليون ديناراً  يف هناية مدة رائسته 

اذا مل يكن موظفاً يف دوائر الدولة.
إضافة مادة جديدة

لرئيس اجلمهورية أن يدعو الناخبني لالستفتاء يف املسائل اليت تتصل مبصاحل البالد العليا، وذلك 
فيما ال خيالف أحكام الدستور.

وإذا اشتملت الدعوة لالستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
املادة 70 )النص األصلي(

أواًل: ينتخب جملس النواب من بني املرشحني رئيساً للجمهورية أبغلبية ثلثي عدد أعضائه. 
التعديل املقرتح للمادة)70(

أواًل: ينتخب جملس النواب من بني أعضائه رئيساً للجمهورية ابألغلبية املطلقة لعدد أعضائه.
املادة 72)النص األصلي(

أواًل: حتدد والية رئيس اجلمهورية أبربع سنوات وجيوز إعادة انتخابه لوالية اثنية فحسب 
اثنياً: أ. تنتهي والية رئيس اجلمهورية ابنتهاء دورة جملس النواب.
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النواب اجلديد  انتخاابت جملس  انتهاء  ب. يستمر رئيس اجلمهورية مبمارسة مهماته إىل ما بعد 
واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خالل ثالثني يوماً من أتريخ أول انعقاد 

له. 
ج. يف حالة خلو منصب رئيس اجلمهورية ألي سبب من األسباب، يتم انتخاب رئيس جديد 

إلكمال املدة املتبقية لوالية رئيس اجلمهورية.
التعديل املقرتح للمادة )72(

أواًل : حتدد والية رئيس اجلمهورية أبربع سنوات وجيوز إعادة انتخابه لوالية اثنية فحسب. 
اثنياً : أ. تنتهي والية رئيس اجلمهورية ابنتهاء دورة جملس النواب.

ب. يستمر رئيس اجلمهورية مبمارسة مهماته حلني أداء الرئيس اجلديد اليمني الدستورية؛ على أن 
يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خالل ثالثني يوماً من اتريخ أول انعقاد جمللس النواب.

املادة 75)النص األصلي(
أواًل: لرئيس اجلمهورية تقدمي استقالته حتريراي إىل رئيس جملس النواب، وتعد انفذة بعد مضي سبعة 

أايم من اتريخ إيداعها لدى جملس النواب.
اثنياً: حيل انئب رئيس اجلمهورية حمل الرئيس عند غيابه.

اثلثاً: حيل انئب رئيس اجلمهورية حمل رئيس اجلمهورية عند خلو منصبه ألي سبب كان وعلى 
جملس النواب انتخاب رئيس جديد خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوما من اتريخ اخللو.

رابعاً: يف حالة خلو منصب رئيس اجلمهورية حيل رئيس جملس النواب حمل رئيس اجلمهورية يف حالة 
عدم وجود انئب له على أن يتم انتخاب رئيس جديد خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوما من اتريخ 

اخللو، وفقا ألحكام هذا الدستور
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التعديل املقرتح للمادة )72( :
إحلاق الفقرة الثانية من املادة )72(  ابملادة )75( لوحدة املوضوع والغرض، فتكون الصياغة كاآليت:

أواًل : تنتهي والية رئيس اجلمهورية ابنتهاء دورة جملس النواب.
اثنياً : حيل انئب رئيس اجلمهورية حمل الرئيس عند غيابه لعذر مشروع ملدة ال تتجاوز الثالثني يوماً. 

وحيل رئيس جملس النواب حمل رئيس اجلمهورية يف حالة عدم وجود انئب له.
اثلثاً:  يف حالة خلو منصب الرئيس ألكثر من ثالثني يوماً، يتوىل انئب الرئيس أو رئيس جملس 
النواب يف حالة عدم وجود انئب للرئيس، رائسة اجلمهورية يف احلاالت اآلتية: )وفاته؛ أو استقالته؛ 
أو إقالته ابألغلبية املطلقة ألعضاء جملس النواب او أغلبية الناخبني يف استفتاء شعيب؛ أو عجزه 
اجلسدي أو العقلي الدائم الذي تؤكده جلنة طبية تعينها احملكمة االحتادية العليا  بناًء على طلب 
مقدم من رئيس جملس النواب أو ثلث أعضائه، أو غيابه غري املربر ألكثر من ثالثني يوماً؛ ريثما 

يقوم جملس النواب ابنتخاب رئيس جديد ويؤدي اليمني الدستورية لتسّلم مهام منصبه. 
رابعاً : يستكمل الرئيس اجلديد يف احلاالت املوصوفة أعاله الوالية الدستورية احلالية.

خامساً: لرئيس اجلمهورية – يف غري حالة الطوارئ والظروف االستثنائية - تقدمي استقالته املسببة  
حتريراي إىل  هيئة رائسة جملس النواب، ويعد مستقياًل من مهام عمله بعد مرور عشرة أايم من اتريخ 

إيداعها لدى هيئة  رائسة جملس النواب.
التعديل املقرتح على املادة )73(

اثلثاً: دعوة جملس النواب لالنعقاد جبلسة طارئة  ختصص لبحث موضوع حمدد.
رابعاً : تقدمي مقرتحات أو مشاريع القوانني إىل جملس النواب 

خامساً: يصادق ويصدر القوانني اليت يسنها جملس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي مخسة 
القوانني إىل جملس  تعاد  من أتريخ تسلمها. ويف حالة عدم موافقة رئيس اجلمهورية،  يوماً  عشر 
النواب إلعادة النظر يف النواحي املعرتض عليها والتصويت عليها ابألغلبية املطلقة وترسل اثنية إىل 
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رئيس اجلمهورية للموافقة عليها.
سادساً: الدعوة إلجراء انتخاابت أو استفتاء يف احلاالت املقررة يف الدستور.

املادة 76 )النص األصلي(
أواًل: يكلف رئيس اجلمهورية مرشح الكتلة النيابية األكثر عدداً بتشكيل جملس الوزراء خالل مخسة 

عشر يوماً من اتريخ انتخاب رئيس اجلمهورية.
اثنياً: يتوىل رئيس جملس الوزراء املكلف تسمية أعضاء وزارته خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من 

أتريخ التكليف
لرائسة جملس الوزراء خالل مخسة عشر يومًا عند  اثلثاً: يكلف رئيس اجلمهورية مرشحًا جديداً 
أخفاق رئيس جملس الوزراء املكلف يف تشكيل الوزارة خالل املدة املنصوص عليها يف البند” اثنًيا“ 

من هذه املادة.
يعرض رئيس جملس الوزراء املكلف أمساء أعضاء وزارته، واملنهاج الوزاري، على جملس   : رابعاً 

النواب، ويُعد حائزاً ثقتها عند املوافقة على الوزراء منفردين واملنهاج الوزاري، ابألغلبية املطلقة.
خامساً: يتوىل رئيس اجلمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خالل مخسة عشر يوماً يف حالة 

عدم نيل الوزارة الثقة.
التعديل املقرتح للمادة)76 (

العام   بتشكيل  أواًل: يكلف رئيس اجلمهورية املرشح احلاصل على أكثر األصوات يف االقرتاع 
جملس الوزراء خالل مخسة عشر يومًا من أتريخ انتخاب رئيس اجلمهورية. وتنظم عملية انتخاب 
رئيس جملس الوزراء بقانون يضمن إجراءها بنفس موعد االنتخاابت النيابية ونظام الدائرة االنتخابية 

الواحدة. 
اثنياً: يتوىل رئيس جملس الوزراء املكلف تسمية أعضاء وزارته خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من 

أتريخ التكليف.



119

اثلثاً: يعرض رئيس جملس الوزراء املكلف أمساء أعضاء وزارته، واملنهاج الوزاري، على جملس النواب، 
ويُعد حائزاً ثقته عند املوافقة على املنهاج الوزاري، ابألغلبية املطلقة لعدد أعضاء اجمللس ضمن املدة 
احملددة يف الفقرة الثانية من هذه املادة ويف حالة رفض املنهاج الوزاري من قبل جملس النواب يصار 
املنهاج. ويف حالة إصرار اجمللس على رفض  الوزراء لالتفاق على  لرئيس جملس  إىل عقد جلسة 
املنهاج يتم حل اجمللس والدعوة إىل انتخاابت نيابية جديدة تتضمن انتخاب رئيس جملس الوزراء 

ابآللية الواردة يف الفقرة األوىل من هذه املادة.
املادة )77( النص األصلي 

أواًل: يشرتط يف رئيس جملس الوزراء ما يشرتط يف رئيس اجلمهورية وأْن يكون حائزاً الشهادة اجلامعية 
أو ما يعادهلا وأمت اخلامسة والثالثني سنة من عمره.

اثنياً: يشرتط يف الوزير ما يشرتط يف عضو جملس النواب وأْن يكون حائزاً الشهادة اجلامعية أو ما 
يعادهلا.

املادة )77( التعديل املقرتح 
أواًل: يشرتط يف رئيس جملس الوزراء أن يكون :

أ. مسلم الداينة،عراقي اجلنسية منذ الوالدة،ال حيمل أي جنسية أخرى هو أو زوجه، ومقيماً داخل 
العراق على حنو دائم ملدة ال تقل عن 10 سنوات  قبل الرتشيح للمنصب، ومن أبوين عراقيي 

اجلنسية منذ الوالدة .
ب. كامل األهلية وبلغ الثالثني سنة من عمره ومل يتجاوز الستني من عمره.

ج. ذا خربة سياسية  وكفاية ومشهوداً له ابلنزاهة والعدالة واإلخالص للوطن.
د. حاصل على شهادة جامعية أو مايعادهلا.

اثنياً : يشرتط يف الوزير ما يشرتط يف عضو جملس النواب وأن يكون حائزاً الشهادة اجلامعية أو ما 
يعادهلا.
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املادة 80 )التعديل املقرتح( 
ميارس جملس الوزراء الصالحيات اآلتية :

أواًل. ختطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والربانمج احلكومي املقدم إىل جملس النواب واإلشراف 
على عمل الوزارات.

اثنياً. اقرتاح مشروعات القوانني.
اثلثاً. إصدار األنظمة والتعليمات والقرارات هبدف تنفيذ القوانني.

رابعاً. إعداد مشروع املوازنة العامة واحلساب اخلتامي وخطط التنمية.
خامسا. التفاوض بشأن املعاهدات واالتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من خيوله.

املادة 81 )النص األصلي(
أواًل: يقوم رئيس اجلمهورية مقام رئيس جملس الوزراء عند خلو املنصب ألي سبب كان.

اثنياً: عند حتقق احلالة املنصوص عليها يف البند »أوال« من هذه املادة يقوم رئيس اجلمهورية بتكليف 
مرشح آخر بتشكيل الوزارة خالل مدة ال تزيد على مخسة عشر يوما ووفقاً ألحكام املادة )76( 

من هذا الدستور.
املادة 81 )التعديل املقرتح(

أواًل: يقوم انئب رئيس جملس الوزراء مقام رئيس جملس الوزراء عند خلو املنصب ألي سبب كان.
اثنياً: عند  حتقق احلالة املنصوص عليها يف البند “أواًل” من هذه املادة يف مدة تتجاوز )15( يوماً،  
يقوم رئيس اجلمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خالل مدة ال تزيد على مخسة عشر يوماً 

ووفقاً ألحكام املادة )76( من هذا الدستور.
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السلطة القضائية- 3
املادة 88)النص األصلي(

القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، والجيوز ألية سلطة التدخل يف القضاء 
أو يف شؤون العدالة 

التعديل املقرتح 
إحلاق هذه املادة ابملادة )97( لتماثل الغرض.

املادة 92)النص اإلصلي(
أواًل: احملكمة االحتادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً  وإدارايً.

تتكون احملكمة االحتادية العليا من عدد من القضاة وخرباء يف الفقه اإلسالمي وفقهاء   : اثنياً 
القانون، حيدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل احملكمة بقانون يسن أبغلبية ثلثي أعضاء 

جملس النواب.
 التعديل املقرتح للمادة )92(

أواًل: احملكمة االحتادية العليا هيئة قضائية مرتبطة مالياً وإدارايً مبجلس القضاء األعلى
اثنيا : تتكون احملكمة االحتادية العليا من سبعة قضاة بينهم رئيس احملكمة واربعة فقهاء يف القانون 
الدستوري، تنظم طريقة اختيارهم وعمل احملكمة بقانون يسن أبغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب. 

املادة 93)النص األصلي(
ختتص احملكمة االحتادية العليا مبا أييت:

اثلثًا .الفصل يف القضااي اليت تنشأ عن تطبيق القوانني االحتادية والقرارات واألنظمة والتعليمات 
واإلجراءات الصادرة عن السلطة االحتادية، ويكفل القانون حق كل من جملس الوزراء وذوي الشأن 

من األفراد وغريهم حق الطعن املباشر لدى احملكمة.

مشروع تعديل الدستور العراقي لعام 2005
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رابعًا .الفصل يف املنازعات اليت حتصل بني احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات 
والبلدايت واإلدارات احمللية.

خامساً .الفصل يف املنازعات اليت حتصل فيما بني حكومات األقاليم أو احملافظات.
سادسًا .الفصل يف االهتامات املوجهة إىل رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء والوزراء وينظم 

ذلك بقانون.
سابعاً :املصادقة على النتائج النهائية لالنتخاابت العامة لعضوية جملس النواب.

اثمناً: أ .الفصل يف تنازع االختصاص بني القضاء االحتادي واهليئات القضائية لألقاليم واحملافظات 
غري املنتظمة يف إقليم.

ب .الفصل يف تنازع االختصاص فيما بني اهليئات القضائية لألقاليم أو احملافظات غري املنتظمة يف 
إقليم.

املادة 93)التعديل املقرتح(
ختتص احملكمة االحتادية العليا مبا أييت:

أواًل.: تفسري الدستور االحتادي ودساتري األقاليم .
اثنياً : الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة والقرارات التشريعية .

اثلثاً .الفصل يف القضااي اليت تنشأ عن تطبيق القوانني االحتادية. ويكفل القانون حق كل من رئيس 
النواب أو رئيس اجلمهورية أو جملس الوزراء أو رؤساء اهليئات املستقلة وذوي  أو أعضاء جملس 

الشأن من األفراد حق الطعن املباشر لدى احملكمة.
رابعاً .الفصل يف املنازعات اليت حتصل بني احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات 

سادساً .الفصل يف االهتامات املوجهة إىل رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء والوزراء أو من هم 
بدرجتهم وينظم ذلك بقانون.
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سابعاً .املصادقة على النتائج النهائية لالنتخاابت العامة لعضوية جملس النواب.
اثمناً: 

أ .الفصل يف تنازع االختصاص بني القضاء االحتادي واهليئات القضائية لألقاليم واحملافظات غري 
املنتظمة يف إقليم.

ب .الفصل يف تنازع االختصاص فيما بني اهليئات القضائية لألقاليم أو احملافظات غري املنتظمة يف 
إقليم.

الفرع الرابع : املعاجلة املقرتحة لنصوص البؤرة الرابعة )هيكلة عمل اهليئات املستقلة وارتباطها(
نص دستور العراق لسنة 2005 على تشكيل هيئات مستقلة وذلك يف املواد من )102 - 108( 

ونقرتح ان هتيكل هذه املواد وتعاد صياغتها وفق مايلي:
مقرتح تعديل املواد من )108-102(

تشكل بقانون هيئات مستقلة مالياً وإدارايً ترتبط مبجلس الوزراء وختضع مباشرة لرقابة جملس النواب 
وتكون يف قراراهتا مستقلة متاماً ال سلطان عليها غري الدستور وقانون اهليئة ويتم ترشيح رؤساء هذه 
اهليئات والدرجات اخلاصة يف كل هيئة من قبل جملس اخلدمة االحتادي وفق شروط ومعايري تنافسية 
مهنية شفافة يضعها جملس اخلدمة االحتادي ويتم املصادقة على تعيني املرشحني من قبل جملس 

النواب، وهي :
أواًل - البنك املركزي العراقي

اثنيًا- ديوان الرقابة املالية
اثلثًا-هيئة النزاهة

رابعًا-املفوضية العليا حلقوق اإلنسان
خامسًا-هيئة اإلعالم واالتصاالت

يف  العادلة  املشاركة  يف  إقليم  يف  املنتظمة  غري  واحملافظات  األقاليم  حقوق  ضمان  سادسًا-هيئة 

مشروع تعديل الدستور العراقي لعام 2005



124

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

إدارة مؤسسات الدولة االحتادية املختلفة والبعثات والزماالت الدراسية والوفود واملؤمترات اإلقليمية 
والدولية وتتكون من ممثلي احلكومة االحتادية واألقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم.

سابعًا-هيئة مراقبة ختصيص الواردات االحتادية وتتكون من خرباء من احلكومة االحتادية واألقاليم 
واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم للتحقق من االستخدام األمثل للموارد املالية واقتسامها مبا يضمن 
الشفافية والعدالة يف ختصيصها حلكومات األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم وفقاً للنسب 

املقررة مبوجب االحصائيات السكانية واحملرومية.
اثمنًا- جملس اخلدمة االحتادي ويتوىل حصراً تعيني موظفي الدولة كافة وحسب الدرجات الشاغرة 
اليت ختصصها وزارة املالية لدوائر ومؤسسات الدولة كافة وكذلك ترشيح رؤساء اهليئات املستقلة 
واملديرين العامني يف دوائر الدولة كافة وتعيينهم بعد مصادقة جملس النواب عليهم ويضع اجمللس 
تقبل  نقاط ترجيح واضحة ال  منافسة عادلة وشفافة ومعلومة توضع على شكل  أسس وشروط 
اللبس ميكن احتساهبا بيسر وحسب طبيعة العمل واالختصاص املطلوب للوظائف واملناصب اليت 
جيري التنافس عليها ويعد ابطاًل تعيني أي موظف يف أية دائرة ومؤسسة من مؤسسات الدولة إال 

من خالل هذا اجمللس.
اتسعًا- دواوين األوقاف
عاشرًا- مؤسسة الشهداء

حادي عشر-املفوضية املستقلة العليا لالنتخاابت.
اثين عشر-جيوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب احلاجة والضرورة بقانون.
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اخلامتة

ومتباينة - 1 احلدود  متنوعة  تطويرية  عملية  عن  النظري  جانبه  الدستوري يف  اإلصالح  يعرب 
األبعاد تتمحور حول  تطوير النصوص الدستورية ومعاجلتها بطريقة ميكن اإلفادة منها يف تعزيز 
السياسية  النخبة  ملطالب  الفاعلة  االستجابة  حيقق  مبا  مؤسساهتا  فاعلية  وحتسني  الدولة  قدرات 

والقاعدة اجلماهريية . 
يستدعي إصالح دستور مجهورية العراق لسنة 2005 ويستوعب حتقق مجلة من املوازانت - 2

الدقيقة بني املاضي واملستقبل من حيث البعد الزماين، وبني النص الدستوري الثابت  والواقع املتغري، 
وما بني اإلمكاانت املتاحة والطموح، فضاًل عن املوازنة بني األدوات املتاحة نفسها املادية واملعنوية 

حبسب ما تقتضيه املرحلة  واحلاجة.
تتنوع مستلزمات إصالح الدستور العراقي بتأثري ثالثة أمناط من املتغريات أوهلا املصادر اليت - 3

تنشأ  منها، واثنيها الظروف احمليطة هبا، واثلثاً الغاايت اليت تنشدها 
اثنياً : املقرتحات 

 ندعو السلطة التأسيسية إىل إجراء مراجعة شاملة لنصوص الدستور العراقي ملعاجلة مجيع - 1
ثغراته، وتطوير قواعده مبا ينسجم مع متغريات العصر وتطلعات الشعب.

الدستوري وطيف واسع من ممثلي - 2 الدعوة إىل تشكيل جلنة موسعة من اخلرباء ابلقانون 
التيارات الرئيسة يف اجملتمع العراقي بغية إجراء املراجعة املنشودة للدستور.

ضرورة اإلفادة من التجارب الدستورية لدول العامل قبل الشروع بعملية اإلصالح الدستوري - 3
ضرورة هتيئة األجواء واألرضية املناسبة إلجناح عملية اإلصالح الدستوري عرب إشاعة الوعي - 4

الدستوري واستنبات القيم الدميقراطية يف مؤسسات الدولة.
إجراء مراجعة شاملة ملنظومة القوانني األساسية املكملة للدستور وخاصة قوانني االنتخاابت - 5

واألحزاب والتعبري عن الرأي وغريها متهيداً لتنشيط وجتديد الدماء يف قنوات العملية السياسية. 
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مقدمة
متر مسارات الدول يف حتوالت اسرتاتيجية تقودها جمموعة من العوامل الداخلية ويؤثر عليها 
عدد من الظروف اخلارجية، وأتثريات ذات بعد إقليمي ودويل،وبعدما استقلت كل جمموعة من 
اجملموعات البشرية على أرض خاصة هبا، ورمست اجلغرافية السياسية احلدود الفاصلة بينها لتتجاوز 
إرهاصات احلياة البدائية اليت كانت تعيشها فيما سبق، ظهرت إشكاليات من نوع آخر دفعت كثرياً 
من تلك اجملموعات لالنقسام واالنعزال من جديد، فضاًل عن تالشي جمموعات أخرى وتعرضها 
لالنقراض أو اإلابدة اجلماعية، وقد كان ومازال نوع نظام احلكم وطبيعته وطريقة تداول السلطة يف 

ظله من أهم هذه التحدايت اليت واجهتها البشرية على مدار السنني.
يظهر من خالل البحث أّن هناك اجتاهني يف هذا اجملال، االجتاه األول يرى أبّن نظام احلكم 
ونوعه هدف جيب السعي إليه، يف حني يرى االجتاه اآلخر أبّن نظام احلكم ونوعه وسيلة هتدف 
إىل جناح السياسة العامة للدولة يف حتقيق األهداف السامية للمجتمع اإلنساين ويف مقدمتها توفري 
ومربراته  أسبابه  االجتاهني  من  لكل  إّن  واحلقيقة  الشعب.  أبناء  بني  االجتماعية  والعدالة  الرخاء 
ومناصريه ومنتقديه، ويف ظل املعطيات اليت يعيشها الشعب العراقي ميكن وبوضوح ترجيح االجتاه 
األول ليكون سائداً فيه على األقل منذ هناية مخسينيات القرن املاضي وما أعقبها الحقاً من تغيريات 
اجتماعية كانت مبثابة تطبيق دقيق للقانون الثالث من قوانني نيوتن للحركة، إذ تنشأ القوى دائماً 
بشكل مزدوج، فيكون لكل فعل ردُّ فعل مساٍو له يف املقدار ومعاكس له يف االجتاه، ويعد الدستور 
العراقي أحد نتائج هذا القانون رغم نضوج األفكار اليت تناوهلا يف أبوابه1، ومسو املبادئ اليت تضمنها 

تعديل الد�ستور العراقي بني الواجب والطموح

درا�سة د�ستورية ملفاهيم تعديل الد�ستور 

أ.م.د. تغريد عبد القادر علي*

* استاذة القانون الدستوري يف كلية القانون - اجلامعة املستنصرية.
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يف طياته2 إال أنه ظل حبيساً لفكرة رّد الفعل على املاضي األليم3 مقرتانً برغبة شديدة يف تطويع 
سلطات الدولة فيه للدرجة اليت تعجز فيها عن حتقيق واجباهتا املناطة هبا4. واحلقيقة هنا أّن من 
كتب أو ساهم يف وضع الدستور العراقي نسي أّن نتاج تعيني أحد القوتني كفعل واألخرى كرد 
فعل هو تعيني تباديل، إذ ميكن أْن تكون أيُّ القوتني فعاًل واألخرى رد فعل هلا، والعكس صحيح، 

ومن هنا بدأت املعاانة. 
هتدف هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على تعديل بعض نصوص الدستور العراقي 
املستقبلية  للمرحلة  مناسب  حكم  لنظام  األول  املطلب  مطالب، خصص  ثالثة  على  وتوزعت 
حالياً،  العراقي  الشعب  منها  يعاين  اليت  واالخفاقات  التحدايت  طبيعة  االعتبار  بنظر  آخذين 
وتناول املطلب الثاين نظام إدارة الدولة جتاه تعزيز نظام الالمركزية لغرض تلبية احتياجات أبناء 
الشعب وتقدمي أفضل اخلدمات هلم، ويبقى موضوع نظام املوارد االقتصادية للمطلب الثالث من 
هذه الورقة، وخنتتم ابملطلب الرابع الذي يتناول اخليارات الدستورية للتعديل وفق نصوص الدستور 

العراقي لسنة 2005.

2 - تعد ممارسة السلطة من اهم املبادئ اليت عاجلها الدستور العراقي لعام 2005 فمثال املادة )5( من الدستور اليت تنص على 
))السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ميارسها ابالقرتاع السري العام املباشر وعرب مؤسساته الدستورية.(( واملادة 

)6( من الدستور اليت تنص على ))يتم تداول السلطة سلمياً عرب الوسائل الدميقراطية املنصوص عليها يف هذا الدستور((.
3- جاء يف ديباجة الدستور العراقي مانصه ))...مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة املستبدة ومستلهمني فجائَع 

شهداِء العراق شيعًة وسنًة، عرابً وكورداً وتركماانً، ومن مكوانت الشعب مجيعها...((.
4 - انظر املادة )47( اليت تنص على ))تتكون السلطات االحتادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، متارس اختصاصاهتا 
ومهماهتا على اساس مبدأ الفصل بني السلطات(( فمثل هذا النص تقيدا كبري لطبيعة العالقة بني السلطات يف الدولة حبيث اظهرت 
التجربة ابتعاد السلطات عن بعضها طوال فرتات مهمة اثناء الدورات التشريعية جمللس النواب فظهرت لدينا العديد من القوانني 

املعطلة من قبل الربملان من جهة ومن جهة أخرى ظهر لدينا ضعف يف تنفيذ القوانني والتشريعات من قبل السلطة التنفيذية.
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املطلب األول - نظام احلكم
يظن البعض أّن اعتماد النظام الرائسي5 يؤدي إىل حتمية نشوء الدكتاتورية وتسلط احلاكم 
على احملكومني، لذا يصار يف أغلب األحيان الذهاب إىل النظام الربملاين6 أو النظام الربملاين املعدل 
واعتماد أساس توزيع السلطات يف الدولة7 منعاً من تكوين احلاكم األوحد فيها8.هذا التوجه يؤدي 
يف بعض األحيان إىل فقدان عنصر املسؤولية، ولن ميكن أْن يُوجَّه اللوم إىل أي شخص يف هذا 
النظام عن أسباب اإلخفاقات املهنية أو عدم اجلدية يف أداء الواجبات واملهام املناطة برأس أو هرم 
السلطة، بل ويصار إىل تبادل االهتامات فيما بني السلطات وأْن تُوجه الدعوة كل منهم لألخرى 
القيادي يف إاثرة  الطموح إىل املنصب  للقيام بواجبها أو دورها.أضف إىل ذلك ما متثله خطورة 
الشعب، وجتاه هذا  وأبناء  البلد  وليس يف سبيل خدمة  املشروع،  املال غري  الطامعني يف  رغبات 
اليت  احلديثة  االجتاهات  أْن نالحظ  الرائسي9 ميكن  النظام  اعتماد  املشروع واجملرب من  التخوف 
تسود األفكار الدستورية  ابلذهاب إىل النظام الربملاين اعتماداً على النجاحات اليت حققها يف بعض 
التسلطية  الرغبة  أو  الدكتاتورية  الضروري لكبح مجاح  السلطات  توزيع  املتقدمة فضاًل عن  الدول 
لألفراد الذين يتولون احلكم أو السلطة، وعلى هذا املنوال اجته املشرع الدستوري العراقي أو اللجنة 
5- يتوىل رئيس اجلمهورية يف النظام الرائسي رائسة الدولة ورائسة السلطة التنفيذية وهلذا فهو يتمتع بصالحيات واختصاصات واسعة 
عادة ما ترتكز السلطة السياسية والسلطة الرمزية يف يد الرئيس. اي أن لديه حكومة مسؤولة منه وتساعده يف اختاذ أنواع خمتلفة من 
القرارات يف خمتلف األمور، مبا يف ذلك القرارات اليومية وبعض القرارات املهمة مثل إعالن احلروب وتعيني املسؤولني احلكوميني، 
فالرئيس ميثل أعلى سلطة يف تنفيذ السياسات يف الدولة، واملثال البارز على األنظمة الرائسية هو التنظيم الدستوري لدستور الوالايت 
املتحدة االمريكية لتفاصيل اكثر ينظر: د. ساجد حممد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري يف العراق، ط1، دار 

نيبور للطباعة والنشر، العراق، 2014م، ص101، وكذلك الدستور الفرنسي.
6- يصار يف هذا النظام ابن يتوىل الربملان او اجملالس املنتخبة بغض النظر عن تسميتها بتشكيل احلكومة أو أسقاطها. حيث يتمتع 
النظام الربملاين خبصائص رئيسية تتمثل يف منحه السلطة التشريعية مع سيطرة واسعة النطاق على السلطة التنفيذية ومثال ذلك النظام 
الربيطاين والياابين واألملاين، حيث جند شخصني منفصلني وعادة ما يطلق على الشخصني اسم “رئيس الدولة” للسلطة الرمزية، 
والذي قد يكون رئيس اجلمهورية، أو ملك، أو أمري. واآلخر هو “الرئيس التنفيذي” يف الغالب رئيس الوزراء الذي يتم اختياره 
عن طريق الربملان بواسطة األغلبية الربملانية. انظر مضمون النظام الربملاين يف د. رافع خضر صاحل شرب، فصل السلطتني التنفيذية 

والتشريعية يف النظام الربملاين يف العراق، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012م، ص36 وما بعدها.
7 - يذهب د. ثروت بدوي اىل ان عبارة )توزيع السلطات( اقرب اىل الغاية اليت أشار اليها املفكرين لوك ومنتسكيو من عبارة 
)الفصل بني السلطات(، لتفاصيل اكثر انظر د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989م، ص 298.

8-  انظر املادة )47( من الدستور.
9 - لتفاصيل اكثر عن أسباب التخوف ميكن الرجوع اىل د. امحد املوسوي، الضماانت القانونية حلقوق املواطن يف الدساتري العراقية، 

ط2، من منشورات اجلمعية العراقية حلقوق االنسان، بغداد، 2005م، ص111 ومابعدها.

تعديل الدستور العراقي بني الواجب والطموح
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اليت كتبت ووضعت الدستور العراقي لعام )2005( وبعد أْن مّرت التجربة العراقية بعدد كبري من 
التحدايت منذ إقرار الدستور يف هناية العام )2005( ولغاية ساعات كتابة هذه الورقة أّدت بشكل 
أو آبخر إىل أتشري عدم جناحها يف تلبية الطموح الشعيب الذي كان أيمل يف مستقبل زاهر ألبناء 
الرائسي، وإزاء هذه اجلدلية بني االستمرار  النظام  املطالبة ابلعودة إيل  الوطن، وارتفاع األصوات 
ابلنظام الربملاين أو العودة إىل النظام الرائسي ومع األخذ بنظر االعتبار جممل االنتقادات فإنه ميكن 
أْن يصار إىل تعضيد أو تقوية وتقومي النظام الربملاين عن طريق إجراء تعديالت طفيفة يف نصوص 
الدستور العراقي من خالل ترجيح كفة املسؤولية على كفة املوازنة أو االستقاللية فيما بني السلطات 

الرئيسة يف الدستور وكما أييت :
النظام الربملاين مع جتاوز بعض نقاط الضعف فيه، فتكون طريقة اختيار . 1 االستمرار ابعتماد 

رئيس جملس الوزراء ابالقرتاع العام السري املباشر،وأن ميلك رئيس جملس الوزراء املنتخب احلق 
يف اختيار كابينته الوزارية ابلكامل وعلى أن ينتخب جملس النواب رئيس اجلمهورية من بني 
املرشحني، ويصادق جملس النواب على املنهاج احلكومي املقدم من قبل رئيس جملس الوزراء 
املنتخب قبل أن يباشر يف منصبه، وإعادة توزيع الصالحيات واملسؤوليات بني رئيس اجلمهورية 
ورئيس جملس الوزراء والوزراء، مع االحتفاظ بصالحية رئيس جملس الوزراء برسم السياسة العامة 
للدولة وفق املنهاج احلكومي املصادق عليه من قبل جملس النواب، مع قدرة اجمللس على مساءلة 
رئيس جملس الوزراء عن اإلخفاق او احلَْيدة عن هذا املنهاج لدرجة عرض سحب الثقة عن 
الكابينة الوزارية يف حالة اإلخفاقات الكبرية أو الفشل يف تنفيذ الربانمج احلكومي، وأن حيتفظ 
بسلطة ومسؤولية إدارة الدوائر احلكومية واملؤسسات اليت تلحق هبا عن طريق الوزراء ورؤساء 
اهليئات غري املرتبطة بوزارة، ومبا يتوافق مع السياسة العامة للدولة والربانمج احلكومي املصادق 
عليه من قبل جملس النواب العراقي، ويف ضوء ذلك يتم تعديل الصالحيات اإلدارية وحتديد فرتة 
عمل رئيس جملس الوزراء وكابينته بست سنوات غري قابلة للتجديد.وعلى أْن ال يكون رئيس 
الدولة ورئيس جملس الوزراء والوزراء من بني أعضاء السلطة التشريعية املنتخبني يف ذات الفرتة 
االنتخابية، وأْن ال يقل سن رئيس اجلمهورية عن )60( سنة وال يزيد عن )75( سنة ورئيس 
جملس الوزراء عن )50( سنة وال يزيد عن )65( سنة وتنتهي واليتهما ببلوغ السن احلد األعلى 

للسن القانوين لضمان توافر احلكمة واخلربة ورجاحة العقل والتفكري يف كل منهما .
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العودة إىل التطبيقات التشريعية السليمة من حيث تفعيل دور جملس النواب العراقي التشريعي . 2
والرقايب،عن طريق إعادة حق التشريع إىل منبعه األصيل، واعتماد وسائل الرقابة الربملانية10 مبا 
يساهم يف فرضها كواجبات على اجمللس وليس كحق للمجلس ميارسه وقت ما يشاء، وحتديد 
إقامة املسؤولية السياسية واجلنائية على السادة  الربملانية يف  الرقابة  العمل بوسائل  آاثر ونتائج 
رئيس جملس الوزراء والوزراء واملناصب العليا يف السلطة التنفيذية ممن ال خيضعون لقانون انضباط 
توفري  يضمن  مبا  متوازن  بشكل  الربملانية  احلصانة  نصوص  تعديل  مع ضرورة  الدولة،  موظفي 
كامل احلماية اجلنائية للنائب عند أداء دوره الرقايب من جهة، ومن جهة أخرى يسمح ابختاذ 
العقاب، أضف إىل ذلك ضرورة  القانونية حبقه يف حالة ارتكابه جرمية تستوجب  اإلجراءات 
العودة إىل اعتماد السرية يف التصويت أو ما يعرف ابلتصويت الشبحي على املواضيع اليت تطرح 
للنقاش يف اجملالني الرقايب والتشريعي من أجل احلد ولتخفيف سطوة رؤساء الكتل على نواب 
التسابق  النيايب.أضف إىل ذلك ضرورة  للنواب يف عملهم  احلرية  الكتلة  وإعطاء فسحة من 
االنتخايب عن طريق تقليل املغامن املتوخاة من احلصول على املنصب النيايب عن طريق اعتماد 
نظام املكافآت املالية بداًل من نظام الرواتب، فيمنح عضو اجمللس مكافأة مالية مقطوعة شهرايً 
خالل فرتة عمله النيايب وتنتهي بنهاية عمله النيايب بنهاية الدورة التشريعية أو االستقالة أو املوت 
وعلى أْن حتسم منها أايم الغياب واالنقطاع عن العمل يف غري حالة العطلة التشريعية وبذلك 
حناول دفع الوطنيني إىل جملس النواب على حساب االنتهازيني أو الطامعني يف املزااي واألموال.

10- ينظر يف وسائل الرقابة الربملانية د. حنان القيسي، رقابة جملس النواب على اعمال احلكومة )دراسة يف االستجواب الربملان( ، 
حبث منشور يف جملة احلقوق اليت تصدر عن كلية القانون يف اجلامعة املستنصرية، اجمللد )2( السنة )5( العدد )10( لسنة 2010م، 
ص31. وكذلك د.تغريد عبد القادر علي، رقابة جملس النواب على اعمال احلكومة )دراسة يف السؤال(، حبث منشور يف جملة 

احلقوق اليت تصدر عن كلية القانون يف اجلامعة املستنصرية، اجمللد)2( السنة )5( العدد )10( لسنة 2010م، ص187.

تعديل الدستور العراقي بني الواجب والطموح
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املطلب الثاين - نظام إدارة الدولة
يظهر وبوضوح أنَّ من أبرز نتائج الفرتة املاضية هو سوء إدارة الدولة وفشلها يف إدارة معظم 
األزمات واألسباب عديدة ومن أمهها، التخبط  يف انتهاج النظام الالمركزي يف العمل اإلداري11. 
األموال على  أو  القرابة  أو  الوالء  التعيني ملن ميلك  نظام  اعتماد  السابقة يف  األنظمة  واتباع هنج 
أفراد  اإلقرار ابزدايد  بعد  األسباب  التغلب على هذه  ويتطلب  واملهارة.  الكفاءة واخلربة  حساب 
الشعب العراقي وتنوع احتياجاهتم يف ظل االنفتاح الذي أعقب عام 2003 بشكل يصعب على 
حكومة مركزية تتبع النظام اإلداري املركزي يف تقدمي أفضل اخلدمات لكل أبناء الشعب العراقي، 
ويكون ذلك بتصحيح النهج الالمركزي يف إدارة الدولة أبْن يكون نصف أعضاء جمالس احملافظات 
أبناء  منتخبني والنصف اآلخر معينني، مع حتديد صالحية ومهام اجمللس بشكل يضمن رفاهية 
احملافظة وتقدمي أفضل اخلدمات هلم مع ضرورة اعتماد نظام الرتقية واالختبار للوصول إىل املناصب 

القيادية والعليا يف السلطة التنفيذية بداًل من نظام التعيني.
وطريقة  والعمل  املهام  حيث  من  بوزارة  املرتبطة  غري  واألجهزة  املستقلة  اهليئات  حتديد 
اإلدارية  املرجعية  مفهوم  وفق  والرقابة  لإلشراف  واخلضوع  واملالية  اإلدارية  واملرجعية  التعيني 
حىت فيها  الوظيفي  املستوى  وتقليل  املستقلة  املؤسسات  بعدد  النوعي  االحتفاظ  مع   فيها، 

ال يشكل ذلك أعباًء كبرية على املوازنة التشغيلية على حساب املوازنة االستثمارية للدولة، وميكن 
هبذا الصدد االستفادة من فكرة التوافق بني عمل اهليئة املستقلة مع اهلدف املرجو منها. 

ميثل إنشاء أجهزة أمنية وعسكرية وتعيني املوالني يف املناصب القيادية فيها وارتباطها مباشرة 
بشخص رئيس جملس الوزراء وإبعادها عن رقابة وإشراف السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، 
وجعلها بعيدة عن متناول اهليئات الرقابية، فضاًل عن أّن متكني شخص رئيس جملس الوزراء من 
11- تنص املادة )116(  من الدستور على »يتكون النظام االحتادي يف مجهورية العراق من عاصمة واقاليم وحمافظات المركزية 
وادارات حملية« وتقرر املادة )122( من الدستور ابنه »اثنياً: متنح احملافظات اليت مل تنتظم يف اقليم الصالحيات االدارية واملالية 
الواسعة ، مبا ميكنها من إدارة شؤوهنا على وفق مبدأ الالمركزية االدارية ، وينظم ذلك بقانون« يف حني إجازة املادة )123( من 
الدستور تفويض الصالحيات بنصها على »جيوز تفويض سلطات احلكومة االحتادية للمحافظات أو ابلعكس، مبوافقة الطرفني 
وينظم ذلك بقانون«. وعلى اثر ذلك مت تشريع قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم )21( لسنة 2008 الذي مت تعديله ثالثة 
مرات مبوجب القانون رقم )15( لسنة 2010 والقانون  رقم )19( لسنة 2013 والقانون رقم )10( لسنة 2018 واصبح حماًل 
للطعن مبوجب قرار احملكمة االحتادية رقم )117( لسنة 2019 وكذلك صدور عدة قرارات بفك ارتباط بعض الدوائر من الوزارات 
التابعة له وربطها ابحملافظ ومن مث إعادة عدد منها اىل وزاراهتا وما ترتب على ذلك من إشكاليات يف حتديد الصالحيات والرقابة 

واملسؤولية عن التنفيذ.
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الوصول إىل األموال العامة واالحتياطيات الوطنية منها أّدى إىل عواقب وخيمة جيب إعادة النظر 
فيها ملصلحة إقامة دولة مؤسسات ترجح فيها كفة األيدي املنتجة على حساب اليد غري املنتجة أو 
اليد اليت تكلف موارد كبرية من دون تقدمي عوائد مالية، لذا فيجب إعادة صياغة بعض النصوص 
الدستورية، وإجياد نصوص حاكمة متنع تركز السلطة، وتوزيع القدرات التنفيذية – وليس الصالحية 

القانونية- مثل إجياد القيادة العامة للقوات املسلحة. 
توحيد السلطة القضائية حتت ظل جملس القضاء األعلى فاالستقاللية ال تعين أبداً االنفراد أو 
التفرد، بل تعين اعتماد النصوص القانونية كمنهج يف العمل فمثال ميكن أن تعود احملكمة االحتادية 
استقالة  تغيري قضاة احملكمة حلني  القضاء مع االحتفاظ ابستقالليتها عن طريق منع  العليا جلسم 
أحدهم الطوعية او إحالته إىل التقاعد لبلوغه سن )75( سنة أو ألسباب صحية متنع ممارسته للعمل 
القضائي، وأن تودع األموال املخصصة هلا ضمن املوازنة العامة للدولة يف حساب منفصل من قبل 
وزارة املالية بعد إقرار املوازنة مباشرة، فضاًل عن حتصني قراراهتا وأحكامها من طرق الطعن املقررة 
السلطة  إىل  املوظفني  قضاء  وحمكمة  اإلداري  القضاء  اختصاصات حمكمة  إعادة  وكذلك  قانوانً، 
موضعه  إىل  الدولة  جملس  وإعادة  اجملتمع،  أفراد  بني  املنازعات  فض  مبهام  األوىل  فهي  القضائية 
الصحيح ضمن السلطة التنفيذية إلبداء مهام االستشارة وتصويب التشريعات واألنظمة والتعليمات.

إعادة النظر ببعض التشريعات اليت خلقت حالة من االنقسام يف اجملتمع العراقي من حيث 
بنظر  األخذ  مع  واملربرات  األسباب  أخرى حتت خمتلف  فئات  فئات خنبوية على حساب  إجياد 

االعتبار فكرة أّن العدالة االنتقالية مطلوبة لفرتة حمدودة.
املطلب الثالث - نظام املوارد واالقتصاد

أفرز احلراك املستمر عدم عدالة القوانني االقتصادية وتركزها على جانب أحادي ريعي معتمد 
على املوارد النفطية من دون ابقي اخلريات اليت منَّ هللا تعاىل على أرض السواد هبا ردة فعل متخضت 
عن استنزاف أموال املواطن وتقييد حريته يف العمل وتكوين الثروة من مصادر مشروعة لذا ال بد 
الثروات  وتوزيع  السيادية  وغري  السيادية  والرسوم  الضرائب  وفرض  املالية  الصالحيات  تعديل  من 
والعوائد املالية بني املركز واإلقليم وبني املركز واحملافظات وأن يصار إىل توحيد التخصيصات املالية 
فهناك مبالغ لتنمية األقاليم ومبالغ البرتودوالر ومبالغ الرسوم االحتادية ومبالغ الرسوم احمللية فضاًل 
عن العوائد الكمركية وغريها وحيث أنَّ التوزيع العادل للثروات ال يعين أبداً ختصيص مبالغ وفق 
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معايري شكلية لذا جيب اعتماد معايري موضوعية يف توزيع املواد املالية إذ ال ذنب ملواطن يعيش يف 
حمافظة غري نفطية يف أْن حيرم من خدمات تقدم فقط يف حمافظة نفطية12، وحيث أنَّ أساس التمييز 
موجود ابتدأ يف اآلابر النفطية ومعامل تكرير النفط وخزاانت الوقود وشركات النقل توفر وظائف 

ألبناء احملافظة أكثر من خارجها.
وميثل اللجوء إىل خصخصة املشاريع اخلدمية واإلنتاجية واالستثمارية والرتفيهية بشكل كامل 
سالحاً ذا حدين يصعب التنبؤ بنتائجه على صعيد املواطن والدولة لذا فيكون من األنسب اعتماد 
التنافس السوقي بني مؤسسات الدولة اليت تقدم اخلدمات للمواطن مع السماح بتنافس القطاع 
القابضة أو املسيطرة على  اخلاص بشكل فرص استثمارية مستقلة متارس الدولة فيها قوة الشركة 

اخلدمة من حيث النوع والكمية والسعر والعائد املايل.
املطلب الرابع - اخليارات الدستورية للتعديل

اخلالفات  معاجلة  بصدد  اجتاهني  وجود  الدستوري  الشأن  يف  الباحث  يالحظ  أن  ميكن 
الدستورية اليت ظهرت طوال الفرتة السابقة واإلخفاقات اليت رافقت تعدد األوجه يف تفسري املواد 
الدستورية  فاخليار األول يتضمن استعمال الوسائل اليت أوجدها املشرع الدستوري يف منت الدستور 
لغرض معاجلة اخلالفات وجتاوز اإلخفاقات ويستند يف هذا اإلجراء إىل إمكانية تعديل الدستور 

ابستخدام املواد الدستورية اآلتية: 
املادة )126(

أواًل: لرئيس اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني أو خلمس )5/1( أعضاء جملس النواب ، 
اقرتاح تعديل الدستور . 

اثنياً: ال جيوز تعديل املبادئ األساسية الواردة يف الباب األول واحلقوق واحلرايت الواردة يف 
الباب الثاين من الدستور ، إال بعد دورتني انتخابيتني متعاقبتني ، وبناء على موافقة ثلثي أعضاء 
جملس النواب عليه ، وموافقة الشعب ابالستفتاء العام ومصادقة رئيس اجلمهورية خالل سبعة أايم . 
اثلثاً: ال جيوز تعديل املواد األخرى غري املنصوص عليها يف البند )اثنياً( من هذه املادة إال 
12- وذلك لصراحة نص املادة )111( من الدستور العراقي اليت تنص على »النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل 
األقاليم واحملافظات«.  وتقرر املادة )112( من الدستور مانصه »على ان توزع وارداهتا بشكل عادل منصف يتناسب مع التوزيع 

السكاين يف مجيع احناء البالد«.
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بعد موافقة ثلثي أعضاء جملس النواب عليه ، وموافقة الشعب ابالستفتاء العام ، ومصادقة رئيس 
اجلمهورية خالل سبعة أايم .

رابعاً : ال جيوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صالحيات 
األقاليم اليت ال تكون داخلة ضمن االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية إال مبوافقة السلطة 

التشريعية يف اإلقليم املعين وموافقة أغلبية سكانه ابستفتاء عام . 
خامساً :

أ ـ يعد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس اجلمهورية بعد انتهاء املدة املنصوص عليها يف 
البند )اثنياً( و ) اثلثاً( من هذه املادة يف حالة عدم تصديقه . 

ب ـ يعد التعديل انفذاً من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية . 
املادة )142(

أواًل ـ يشّكل جملس النواب يف بداية عمله جلنة من أعضائه تكون ممثلة للمكوانت الرئيسية يف 
اجملتمع العراقي مهمتها تقدمي تقرير إىل جملس النواب ، خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر ، يتضمن 
توصية ابلتعديالت الضرورية اليت ميكن إجراؤها على الدستور . وحتّل اللجنة بعد البت يف مقرتحاهتا . 
اثنياً ـ تعرض التعديالت املقرتحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على جملس النواب للتصويت 

عليها ، وتعد مقرة مبوافقة األغلبية املطلقة لعدد أعضاء اجمللس . 
اثلثاًـ  تطرح املواد املعدلة من قبل جملس النواب ، وفقاً ملا ورد يف البند )اثنياً( من هذه املادة على 
الشعب لالستفتاء عليها خالل مدة ال تزيد على شهرين من اتريخ إقرار التعديل يف جملس النواب . 

رابعاً ـ يكون االستفتاء على املواد املعدلة انجحاً مبوافقة أغلبية املصوتني، وإذا مل يرفضه ثلثا 
املصوتني يف ثالث حمافظات أو أكثر . 

خامساًـ يستثىن ما ورد من هذه املادة من أحكام املادة )126( املتعلقة بتعديل الدستور، 
إىل حني االنتهاء من البت يف التعديالت املنصوص عليها يف هذه املادة.

مع ضرورة االنتباه إىل تفسري احملكمة االحتادية الذي رجح االعتماد واالستمرار على العمل 
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أبحكام املادة )142( وليس املادة )136( استناداً لصراحة نص الفقرة )خامساً( من املادة )142( 
اليت تنص على ))خامساًـ يستثىن ما ورد من هذه املادة من أحكام املادة )126( املتعلقة بتعديل 
الدستور ، إىل حني االنتهاء من البت يف التعديالت املنصوص عليها يف هذه املادة((. وبعطف 
التعديل  العام )2005( ولغاية اآلن ميكن مالحظة تشكيل جلنة  العملي منذ  الواقع  النظر على 
النواب العراقي ومن دون أن حتقق أي جلنة منها  الدستورية يف معظم الدورات االنتخابية جمللس 
أية نتيجة ملموسة، ولو فرضنا جداًل حتقيق أحد اللجان القادمة لتطور ملموس من حيث تقدميها 
لعدد من التعديالت فستصطدم ابلعقبات األخرى يف ذات املادة إذ جيب أن ال ننسى أنَّ من كتب 

الدستور شعر خبطورة اإلفاقة املستقبلية للنخب العراقية فجعله دستوراً جامداً يصعب تعديله.
ويبقى اخليار الثاين الذي يعتمد على إرادة التغيري الداخلي أو حىت اخلارجي يف ترك دستور 
عام  2005 جانباً وعدم الوقوع يف فخاخ التغيري اجلزئي جملموعة من أحكام مرتابطة يؤثر كل منها 
على السياق الطبيعي لنظام احلكم يف العراق واللجوء إىل إعداد دستور جديد يتوافق مع املرحلة 
احلالية ويتضمن يف طياته معاجلات لإلخفاقات املاضية واحرتازات موضوعية لإلرهاصات املستقبلية. 
ما  متثل خالصة  وتوجهات  ومبادئ  وحقوقاً  أفكاراً  العراق  وأخريا تضمن دستور مجهورية 
وصل إليه العامل املتحضر من جتارب ونتائج، لكْن على الرغم من ذلك وجدت بعض النصوص 
الدستورية املرنة اليت حتتمل أكثر من تفسري، أو كتبت بعض مفرداهتا بشكل ميكن إساءة تقدير 
نتائجها فوجد البعض يف ذلك منفذاً للوصول إىل غاايته، صاحب ذلك تفسريات لبعض النصوص 
من قبل احملكمة االحتادية العليا وتراجع احملكمة عن بعض تلك التفسريات فأصبح من الالزم وجوب 
إعادة النظر يف تعديل تلك النصوص بعقلية انضجة عما كانت عليه يف العام 2004 و2005 
لذا مت تقدمي هذه الورقة لتكون الباب الذي ميكن منه الدخول إىل مشروع تعديل الدستور العراقي. 
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تعديل دستور العراق لسنة 2005  .. قراءة يف قرار احملكمة االحتادية العليا ذي الرقم )54( لسنة 2017

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(. 

تعديل د�ستور العراق ل�سنة 2005 

قراءة يف قرار املحكمة الحتادية العليا ذي الرقم )54( ل�سنة 2017

د. أسامة الشبيب*

* دكتوراه يف القانون الدستوري.
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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:

»لدى التدقيق واملداولة من احملكمة االحتادية العليا وبعد استقراء املضامني املادتني )126 
و142( من الدستور، وجد أن املادة )142( من الدستور شرعت لظروف تستدعي أتمني مصلحة 
ومن  الدستور  نصوص  تعديل  خالل  من  وذلك  العراقي  اجملتمع  يف  الرئيسية  الشعب  مكوانت 
اإلجراءات واخلطوات املرسومة فيها واليت ختتلف يف بعض مفاصلها عن 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 

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.

https://www.baidarcenter.org/
https://www.baidarcenter.org/
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احلكم الدستوري يلزم مراعاة ذلك الشرط. 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: 
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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ابألحكام اخلتامية واالنتقالية، وقد نصت يف فقرهتا األوىل: يشكل جملس النواب يف بداية عمله جلنًة 
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(.

4 - د. مصدق عادل , التعديالت الدستورية املؤقتة , جملة العلوم القانونية , كلية القانون , جامعة بغداد , العدد2 , 2018 .
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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 
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 
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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.
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مقدمة
ُتسهم القوانني العادية يف عملية اإلصالح بنسبة كبرية، إال أهنا تبقى عاجزة عن حتقيق بعض 
اإلصالحات، ما مل يتم تعديل الدستور، مبا يؤّمن العملية اإلصالحية املطلوبة يف البلد، لذلك يربز 
تعديل الدستور كخطوة أساسية، ومطلوبة يف ظل االستحقاقات احلالية، بعد مرور أكثر من مخس 
عشرة سنة على إقرار الدستور، واكتشاف بعض الثغرات، واهلنات فيه، سواء أكانت قد رافقت 

ذلك اإلقرار، أم البست الدستور عند تطبيقه على أرض الواقع.
وإذا كان التعديل الدستوري أداة صاحلة لتاليف تلك الثغرات، فإنه ينبغي أن يكون ذلك 
الدستوري، كما  البناء  منها  يعاين  اليت  املشاكل  متفحصة ألهم  إرادة حقيقية  عن  انبعاً  التعديل 
يستلزم أْن يكون شاماًل لتلك املشاكل كلها دون بعضها، استكمااًل لعملية اإلصالح من جانب، 
واستغالاًل للفرصة التارخيية املتاحة لتعديل الدستور بسبب صعوبة اإلجراءات املتبعة يف التعديل من 

جانب آخر.
ومن اجلدير ابلذكر أّن الدستور العراقي 2005 حيتاج إىل إعادة النظر أبمور ليست ابلقليلة، 
للسلطة،  السلمي  والتداول  احلكم،  ونظام  الدولة،  شكل  هي:  ثالثة  أمور  على  سنركز  أننا  إال 

مقسمني هذه املواضيع على ثالثة حماور.
احملور األول: شكل الدولة

أواًل: اخللل التنظيمي 
ابلرجوع إىل نصوص الدستور جندها قد صرحت بتبين الشكل االحتادي للدولة، واملعروف 
أّن الدولة االحتادية تقوم على أساس توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بني مستويني 
إقليم،  )والية،  االحتادي  دون  واآلخر  والداخل،  اخلارج  الدولة يف  ميثل  احتادي  أحدمها  للحكم: 
إمارة...( ميثل الدويلة املعنية، وعلى الرغم من أّن كل والية هلا من السلطات ما تستطيع أْن تنظم 

حماور اأ�سا�سية يف تعديل الد�ستور العراقي لعام 2005
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شؤوهنا يف إطار االختصاصات الدستورية املمنوحة هلا، إال أّن كل الدويالت أتخذ مركزاً دستورايً 
واحداً يضع هلا مجلة من االختصاصات وجمموعة من الواجبات ال ختتلف من دويلة إىل أخرى.

وعلى خالف ذلك جند الدستور العراقي قد عمد إىل توزيع السلطات بني ثالثة مستوايت 
للحكم هي: السلطات االحتادية واألقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم، ويبدو الدستور للوهلة 
األوىل أنه قد ميز بني املستويني األخريين من حيث املركز إال أّن ثناايه تقطع خبالف ذلك نتيجة رفع 
مركز احملافظات إىل مركز اإلقليم يف العديد من االختصاصات، وهو بال شك وضع شاذ   اليستقيم مع 
أسس تنظيم الدولة االحتادية، ولعل أحد أسباب ذلك يرجع إىل املعرفة املسبقة لواضعي الدستور بعدم 
إمكانية تشكيل األقاليم - ماعدا إقليم كردستان - على الرغم من بياهنم آللية تشكيلها يف الدستور1، 

مع رغبتهم يف ضمان اختصاص أوسع للمحافظات يصل إىل ما يتمتع به اإلقليم من اختصاصات.
اثنياً: احلل املقرتح

ومع تشخيص هذا اخللل األساسي يف التنظيم الدستوري نقرتح احلل اآليت الذي قد ال يكون 
حاًل جذراي للخلل املتقدم بقدر ما هو رؤية جديدة لتنظيم الدولة االحتادية وفق قواعد تتفق مع 

األسس العامة هلذا الكيان وأتخذ بعني االعتبار ظروف البلد وخصوصيته.
للحكم  مستويني  على  ولكن  للدولة  االحتادي  التكوين  على  ابإلبقاء  املقرتح  هذا  يتمثل 
أساس  على  ميثل  االحتادي  دون  واآلخر  واخلارج  الداخل  يف  الدولة  ميثل  احتادي  أحدمها  فقط 
احملافظة، حبيث يكون لكل حمافظة مركز دستوري يعطيها جمموعة االختصاصات ويفرض عليها مجلة 
الواجبات، وبذلك يقضي املركز اجلديد على األقاليم، ويتحول إقليم كردستان إىل ثالث حمافظات 

تتمتع كل منها مبركز مشابه ملركز اإلقليم قبل االنتقال إىل هذه التجربة.
وال يهم أن تكون التسمية أقاليم أو حمافظات بقدر ما يعين بيان املركز الذي يتمتع به كل 
مكون، وإْن كان من املستحسن هنا اعتماد تسمية )إقليم( تطميناً لبعض األطراف السياسية وتالفياً 

للبس الذي من املمكن حصوله إذا مت استخدام مصطلح )حمافظة( مع نظام الالمركزية اإلدارية.
ويف هذا الصدد ينبغي التأكيد على أّن املستويني املذكورين أعاله يتقامسان سلطتني فقط 

1. لقد نصت املادة 119 من الدستور التايل: حيق لكل حمافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب ابالستفتاء عليه ، يقدم 
إبحدى طريقتني: أواًل- طلب من ثلث االعضاء يف كل جملس من جمالس احملافظات اليت تروم تكوين االقليم. اثنيًا-  طلب من 

ُعشر الناخبني يف كل حمافظة من احملافظات اليت تروم تكوين االقليم.
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من سلطات الدولة، وعلى خالف ما هو متبع يف الدول االحتادية بشمول السلطات الثالث هبذا 
التشريعية والتنفيذية، حبيث  التوزيع يف إطار السلطتني  التوزيع، فيقوم هذا املقرتح على أن يكون 
يكون لكل مستوى سلطة من هاتني السلطتني هلا اختصاصاهتا احملددة دستورايً، على أْن تبقى 
االحتادي سلطات قضائية  املستوى دون  مينح  أْن  احتادية فحسب دون  القضائية سلطة  السلطة 

وذلك ألكثر من سبب:
من املعلوم أّن مفهوم السلطات السياسية يقتصر على السلطتني التشريعية والتنفيذية، وهااتن . 1

السلطتان مها مدار املبدأ الدميقراطي وحموره، وعلى أساسهما يتحقق اشرتاك الشعب يف السلطة 
السلطتني  هاتني  متثيلها يف  الشعوب حنو  تسعى كل  اختياره ألعضائهما، حبيث  من خالل 

وحترص على ذلك.
أما السلطة القضائية فهي ليست سلطة سياسية بقدر ما هي سلطة فنية يتوىل أعضاؤها عملهم . 2

من خالل التأهيل والتدريب من دون أْن يشارك الشعب يف اختيارهم يف أغلب دول العامل بل 
وال يرغب يف ذلك.

كما مل يدِّع أحد أّن الطريقة املتبعة يف اختيار أعضاء السلطة القضائية تصطدم ابملبدأ الدميقراطي . 3
مادام أهنم ال خيضعون إال للقانون، ويتمتعون مبجموعة من الضماانت تكفل استقالهلم، بل 
على العكس فقد يتأثر حياد السلطة القضائية عندما يتدخل الشعب يف اختيار أعضائها نتيجة 

الضغوط احلزبية والتأثريات االنتخابية.
ومادامت السلطة القضائية ال تستلزم األساس الشعيب يف تكوينها - على خالف السلطتني . 4

التشريعية والتنفيذية - فليس من الالزم توزيعها على مستويني بل تبقى سلطة احتادية فحسب.  
إّن أكثر املشاكل اليت يعاين منها املواطنون هي على متاس ابلسلطتني التشريعية والتنفيذية، ومها . 5

األقدر على حل تلك املشاكل واالحتياجات من خالل تشريع القوانني يف خمتلف الشؤون 
توزيع عمل  يصبح  ولذلك  القوانني،  هذه  وتنفيذ  والعلمية،  والصحية  واالجتماعية  السياسية 
هاتني السلطتني فقط بني املستوى االحتادي ودون االحتادي كفياًل ابلسعي حنو إشباع حاجات 
املواطنني، يف حني ال حيقق عمل السلطة القضائية هذه اخلصوصية حىت يصار إىل توزيعها بني 

املستويني املذكورين.
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إّن من بني األسباب اليت دفعت الدستور األمريكي - أساس النظام االحتادي - إىل مشول . 6
السلطة القضائية ابلتوزيع بني مستوايت احلكم قد يرجع إىل كثرة نفوس كل والية فضاًل عن 
عدد الوالايت نفسها، حبيث يكون من املناسب مع هذا العدد الكبري أْن يكون لكل والية 
سلطة قضائية خاصة هبا حلسم املنازعات الناشئة داخلها، فضاًل عن السلطة القضائية االحتادية 
لتختص ابملنازعات اليت تشتمل أطرافاً من والايت خمتلفة، وهذا األمر غري وارد ابلنسبة إىل 
دولة كالعراق؛ إذ ال ميكن مقارنة الفارق الكبري بني تعداد سكان الوالايت املتحدة، وسكان 
كل والية من جهة، وسكان العراق من جهة أخرى، ومن مث فإّن وجود سلطة قضائية احتادية 

يف العراق كفيلة حبل املنازعات اليت تنشا يف اجملتمع.
فيه . 7 وتتحقق  واسعاً  جمااًل  أيخذ   - التوزيع  حمل   - والتنفيذية  التشريعية  السلطتني  نشاط  اّن 

خصوصية الشؤون االحتادية من جانب والشؤون دون االحتادية من جانب آخر، مما يستلزم 
السلطتني  هلاتني  واملدى  األبعاد  واملتفاوت من حيث  املتعدد  النشاط  ممارسة هذا  تكون  أْن 
وفق مستويني، حبيث يكون لكل مستوى خصوصيته يف التشريع والتنفيذ، يف حني أّن نشاط 
السلطة القضائية املتمثل حبسم املنازعات هو من طبيعة واحدة، وال يستلزم توزيعه بني املستوى 

االحتادي ودون االحتادي.
فضال عن ذلك فإن توزيع السلطة القضائية يكلف الدولة نفقات إنشاء احملاكم االحتادية ودون . 8

االحتادية على الرغم من عدم احلاجة إىل هذا التوزيع وابإلمكان تاليف ذلك اإلنفاق حبصر 
السلطة القضائية ابملستوى االحتادي فقط.

احملور الثاين: نظام احلكم
على الرغم من أّن نظام احلكم وليد اعتبارات اجملتمع السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، 
إال أّن املتعارف عليه يف ظل هذا العدد الكبري من أعضاء اجلماعة الدولية، هو وجود عدد حمدود 
من أنظمة احلكم املطبقة، ومما يربر ذلك هو خصوصية هذا النظام أو ذاك مع كل دولة، األمر الذي 
ميكن - يف ظله - تطبيق أي نظام حكم إذا كان يعطي للدولة املعتنقة له خصوصيتها يف التطبيق.

النظام الربملاين2، إال أنه  العراقي لعام 2005 جنده قد صرّح بتبين  وابلرجوع إىل الدستور 
اختط له خصوصية من خالل ترجيح الربملان على احلكومة، أبدوات يستطيع أْن يؤثر هبا حىت 
2.نصت املادة 1 من الدستور على أن: مجهورية العراق دولة احتادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام احلكم فيها مجهوري 

نيايب )برملاين( دميقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
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استقالتها أو إقالتها، دون أْن متلك احلكومة يف مقابل ذلك حق حل جملس النواب، مما عزز هيمنة 
الربملان وسلطته.

واحلل الذي يبدو منطقياً، ومناسباً مع قواعد النظام الربملاين الذي تبناه املشرع الدستوري، 
وبعد التجربة غري القصرية لتطبيق نصوص الدستور، وما أفرزته من إشكاالت يف الواقع العملي، 
يتمثل ابإلقرار الفعلي - ال الشكلي - حلق احلكومة يف حل جملس النواب مع ضبط هذا احلق 

جبملة من اإلجراءات، والضماانت اليت تستوثق صدوره بناًء على أسباب حقيقية.
وإمتاماً للفائدة نقرتح الصيغة اآلتية ملشروع مادة تنظم حل جملس النواب:

أواًل: حيل رئيس اجلمهورية جملس النواب بناًء على طلب رئيس جملس الوزراء مبرسوم مجهوري 
تبنّي فيه أسباب احلل. 

لعدد  املطلقة  ابألغلبية  نفسه  أعضائه،حل  ثلث  طلب  على  بناًء  النواب  جمللس  اثنياً: 
أعضائه،على أْن تبنّي يف القرار أسباب احلل. 

اثلثاً: ال جيوزحل جملس النواب لألسباب نفسها مرة اثنية، وتنظر احملكمة االحتادية العليا 
مبشروع مرسوم احلل أو قراره للتأكد من هذا األمر. 

رابعاً:ال جيوز حل جملس النواب أثناء استجواب رئيس جملس الوزراء. 
األمور  تصريف  ويواصل  مستقياًل،  الوزراء  جملس  يعد  النواب  جملس  حل  عند  خامسًا: 
اليومية،على أْن يستعيد كامل سلطاته الدستورية عند استعادة جملس النواب املنحل سلطاته الدستورية. 
مدة  خالل  اجلديد  للمجلس  االنتخاابت  إجراء  جيب  النواب  جملس  حل  عند  سادساً: 
أقصاها ستون يوماً من اتريخ احلل، فإن مل جُتَر االنتخاابت خالل تلك املدة، جيتمع اجمللس املنحل 
فوراً بناًء على طلب رئيسه، ويسرتد كامل سلطاته الدستورية، ويستمريف ممارسة أعماله حىت انتهاء 

مدته الدستورية.
احملور الثالث: التداول السلمي للسلطة

أصبح التداول السلمي للسلطة من املبادئ اليت حترص الدساتري احلديثة على إقرارها، ملا هلا 
من آاثر أخصها االستقرار السياسي للبلد، ومحاية احلقوق واحلرايت من التعدي واالنتهاك، وإذا 
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كان الدستور العراقي قد تبىن هذا املبدأ بشكل صريح3 يف املادة )6( منه فإّن احلقيقة اليت تؤكدها 
النصوص الدستورية األخرى هي ندرة تطبيقات هذا املبدأ.

فإذا كان مبدأ التداول السلمي للسلطة يقتضي - من بني ما يقتضيه - حتديد تويل املنصب 
مبدة وعدد معني، فإنه يالحظ على الدستور العراقي قصر ذلك على منصب رئيس اجلمهورية فقط، 
دون سائر السلطات، إال أّن التطبيق السليم للمبدأ - مدار املناقشة - يستلزم أْن يتسع نطاقه 
التداول وغايته يف املناصب كافة،  التشريعية، والتنفيذية، والقضائية؛ لتوافر علة  جلميع السلطات 

وهذا ما مل حيققه الدستور العراقي يف ثناايه.
وقد يرى البعض أبّن وجود هذا املبدأ ضمن ابب املبادئ األساسية للدستور اليت تعد حاكمة 
على مجيع النصوص الدستورية األخرى، يعطي احلق يف حتديد مدة تويل املناصب يف مجيع السلطات 
غري املنصوص عليها بشكل صريح، إال أّن هذا األمر قد يدخلنا يف أتويالت، وتفسريات ال يصمد 
معها ذلك التحديد كما واجهه قانون حتديد والية الرائسات الثالث من فشل، زايدة على ذلك 
فإن أمهية هذا املوضوع، وجوهريته تستدعي أْن يعاجله املشرع الدستوري بنفسه، من خالل تنظيم 

حمكم حيدد نطاق مشوله، وحدود تطبيقه، وقواعد إعماله.
توسيع  نقرتح  أحكامه،  بعض  تعديل  وضرورة  الدستور،  مرجعية  لفرصة  استغالاًل  ولذلك 
نطاق مبدأ التداول السلمي للسلطة حىت يشمل السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، على 
املستوى االحتادي ودون االحتادي، من خالل حتديد مدة معينة لتويل املنصب يف تلك السلطات، 
وبيان عدد تلك املدة أيضاً سواء للسلطة التنفيذية برأسيها رائسة اجلمهورية ورائسة جملس الوزراء, 

وكذلك السلطة القضائية ورؤساء احملاكم العليا يف الدولة4.     

3.جاء يف املادة 6 من الدستور النص صراحة على ذلك املبدأ وكالتايل: يتم تداول السلطة سلمياً عرب الوسائل الدميقراطية املنصوص 
عليها يف هذا الدستور.

4- نقرتح حتديد املدد وفق اآليت : )أعضاء جملس النواب بدورتني انتخابيتني فقط, هيئة رائسة جملس النواب بسنتني يف كل دورة 
انتخابية, رئيس جملس الوزراء، والوزراء أبربع سنوات وملدتني فقط, رئيس احملكمة االحتادية العليا خبمس سنوات وملدة واحدة فقط, 
رئيس جملس القضاء األعلى خبمس سنوات وملدة واحدة فقط, رئيس حمكمة التمييز االحتادية خبمس سنوات وملدة واحدة فقط, رئيس 
االدعاء العام خبمس سنوات وملدة واحدة فقط, رئيس هيئة االشراف القضائي خبمس سنوات وملدة واحدة فقط, رئيس جملس الدولة 
خبمس سنوات وملدة واحدة فقط, أعضاء السلطة التشريعية يف اإلقليم بدورتني انتخابيتني فقط, هيئة رائسة السلطة التشريعية يف 
اإلقليم بسنتني يف كل دورة انتخابية, رؤساء األقاليم أبربع سنوات وملدتني فقط, رئيس حكومة اإلقليم، والوزراء أبربع سنوات وملدتني 

فقط, أعضاء جمالس احملافظات بدورتني انتخابيتني فقط(.









على الرغم من كل املزااي اليت تضمنها دستور العراق لسنة 2005م، إال أنه 
الشكل  يف  سواء  ونصوصه  أحكامه  من  العديد  اكتنفت  وثغرات  نواقص  احتوى 
واجتماعية  سياسية  بيئة  ظل  يف  العراقي  الدستور  والدة  جاءت  إذ  املضمون،  أو 
ابلغة التعقيد واإلرابك، ويف سياق مشاريع ومتغريات إقليمية ودولية داخل العراق 
املكلفة  اللجنة  اعضاء  بني  والتصورات  الرؤى  اىل اخلالف يف  وخارجه، ابإلضافة 
الدستور،  عملية كتابة  عن  معني  مكون  ممثلي  تغيب  او  وغياب  الدستور  بكتابة 
الدستور  الدستور حاضرة وبقوة منذ حلظة كتابة  لتعديل  الدعوات  لذلك  كانت 
واملوافقة عليه، وهذا ما ذكرته أحكام املادة 142 من الدستور، مث توسعت املطالب 
ومن خمتلف النخب االجتماعية والدينية والسياسية وحىت ممن كانوا أعضاًء يف جلنة 
كتابة الدستور. وقد برزت حماوالت خمتلفة لتعديل دستور 2005م سامهت فيها 
جهات ومؤسسات رمسية وغري رمسية يف الدفع ابجتاه صياغة تعديالت ومقرتحات 

دستورية على دستور 2005م.
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