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 المقدمـــة

إن الدساتير في كل العالم تمر بِعّدة مراحل , كالمراحل التي يمر بها اإلنسان ،     

وهي مرحلة الطفولة والشباب والشيخوخة ، ثم مرحلة الموت ، و موادها كالجسد 

 عندما تتمارض احد أعضائه اما تتعافى أو تموت .

أن يعلو القانون  تأراد ال يعلو في البالد إال إذا شعوبها إن القانون :ومن هنا نقول   

ً يمتلك طاقة  ، فأن علو أي قانون في أي بلد في العالم يحتاج إلى أمرين شعبا

ً  يدرك ما يريد ،  ً واعيا حرارية حماسية ليطالب بحقوقه , واألمر الثاني شعبا

فالعراق أٌب للقوانين والدساتير التي ضمنت جميع حقوق الشعب وحقوق اإلنسان , 

سنة , مع كل هذا فإن حقوقه  23بحثنا قبل قانون حقوق اإلنسان بـ كما سنبينها في 

مسلوبة , حيث انتهكت شخصية الفرد العراقي في كل المراحل والعصور التي مر 

بها العراق , وعلى الرغم من الضمانات الدستورية له ، كل هذه يتحملها الشعب 

ً ، ف ً أو خنوعا لهذا نحتاج أن نحي الذي سكت عن المطالب بحقوقه , اّما خوفا

القوانين الميتة بتوعيٍة للجماهير ونعافي القوانين المريضة بعلِو صوتنا على كِل من 

 يريُد أن يجعل القانون مريضاً أو ميتاً .



( ليتوصل القارئ , ومن قراءات في دساتير العراقلهذا كان عنوان البحث هو )    

دساتيرنا من طراز دساتير العالم ، يبحث عن الحقائق ، أن بلدنا بلد القوانين وان 

وكسائر الدساتير في العالم  فيها من اإليجابيات والسلبيات ، ولكن يحتاج الدستور 

ى , ويعافوه عندما إن يميتوه بصورة أو بأخر لى من يحيِه عندما يريد المتسلطونإ

ان يمرضوه من خالل المطالب ، الن األنظمة التي توالت على  يريد السياسيون

كم العراق أدت دوراً كبيراً في نشأة الدستور , ولم يكتفوا بذلك حتى َعلَو فوق ح

 القانون.

فقد جاء بحثنا هذا مكّمل للبحوث التي جاءت في دراسة الدساتير العراقية , وقد     

أضفت في  تحليل بعض من المواد تحليالً اجتماعياً و تاريخياً وسياسياً بما تقتضيه 

 المادة كي ال يتحمل المشرع القصور وحده.لمعرفة نشأه هذه 

 لهذا اقتضى تقسيم البحث إلى ثالثٍة مباحث :  

ً بدساتير العراق  تضمن المبحث االول مفاهيم الدستور، وكان المبحث الثاني خاصا

،  ودرسنا في المبحث الثالث والذي يتناول قانون إدارة الدولة 2003الى  1925من 

 . 2005ق لسنة االنتقالية و دستور العرا

 

 يتضمن :فأّما منهجنا في البحث 

قراءات الدستور على أهم ما ورد فيه من ضمانات لحقوِق اإلنسان وفصل   -1

 السلطات الثالث ، دور األنظمة السياسية في نشأة المواد دستورياً .

قد قسمنا التاريخ السياسي العراقي الحديث إلى عصرين بعيداً عن مفهوم   -2

العصر اللغوي او االصطالحي، واعتمدنا على ذلك من خالل  نوع الحكم ، 

فيما كان العصر االول هو العصر الملكي ، والعصر الجمهوري هو العصر 

 الثاني ، والذي ينقسم إلى أربع مراحل من حيث الدساتير .

 لمصادر اتبعُت منهج خاص هو تقسيم المصادر إلى قسمين وفي ا  -3

: المقصود بها ما استفدنا منها افكاراً  ولكن لم  مصادر فكريةالقسم االول  

 استدل بها في بحثا. 

والقسم الثاني مصادر المراجع وهو المعروف المشهور والموجود في كل الكتب 

 والبحوث.

 بما تقضيه الضرورة.وقد أوجزنا في  مواد واطلنا في مواد  -4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث االولـــالمبح

 ه ـــور وأنواعـــمفهوم الدست   

 

 :ورــــالدست

هو عبارة عن وثيقة تنظم عمل السلطات الثالث واألقاليم , وترسم السياسية     

 الخارجية للدولة , وتبين صفة السلطة  وتضمن حقوق الشعب.

ً يجمع مابين المكتوب والعرف   ً واحيانا ً أو عرفا و ، 1و يكون الدستور اّما مكتوبا

المكتوب  نوعين دائمي و مؤقت, اّما مواده اّما أن تكون  ذو خاصيه مفّصلة او 

 إجمالية ، و من ناحية التعديل يكون  ذو سمه جامدة أو ذوسمة مرنة.

 :أنواع الدساتير

                                                           
ن يكون رئيس الجمهورية من القومية الذي لم ينص على أو دستور العراق مثال على ذلك ه 1

ً , اء من الشيعة  رورئيس البرلمان من اهل السنة  ورئيس مجلس  الوز , الكردية  ولكن عرفا
 . ناعتمد عليه السياسيي



 المكتوب.النوع االول: الدستور 

االختصاص بذلك على شكل نصوص تشريعية  جهة صاحبةوهو الذي يصدر من 

 .2رسمية قد تكون في وثيقة واحدة أو وثائق دستورية متفرقة

اّما جهة االختصاص التي يتم اختيارها لكتابة الدستور تخضع إلى طبيعة نظام 

 الديمقراطية .  الدولة  الذي ينقسم إلى نظامين : نظام غير الديمقراطية ونظام 

 :النظام غير الديمقراطية

 يعتمد نظام غير الديمقراطية على أسلوبين :  أسلوب المنحة وأسلوب العقد.     

: يتنازل صاحب السلطة المطلقة عن بعض اختصاصاته )حقوقه( األسلوب األول 
ً لهذه 3إلى الشعب , وينظم الدستور هذه الحقوق ، ومن الدساتير التي صدرت وفقا

، 1889، دستور اليابان لسنة 1814الطريقة )دستور فرنسا لسنة 

 4(1923ومصرلسنة

في هذا األسلوب يولد الدستور نتيجة تالقي إرادتين  هي : إرادة األسلوب الثاني : 

الشعب والحاكم   ، ويكون من ينوب عن الشعب مجلس تأسيسي او جمعية نيابية 

 .5موافقة الطرفينوال يجوز تعديل الدستور او إلغائه إال ب

السلطة  على الدستور  , وعلى  ين األسلوبين  من علو صاحبوال يخلو من هذ

الرغم من أن طريقة العقد تعد اكثر تطوراً من المنحة , إال أنّها لم تصل إلى الحد 

 الذي يجعل الشعب صاحب السيادة .

 

 1844لسنة  واليونان 1830أمثلة من الدساتير لهذا االسلوب دستور فرنسا لسنة 

 وغيرهم .

 النظام الديمقراطي:

 . يعتمد على طريقين  وكالهما مصدرهما هو الشعب

 الطريق االول:  الجمعية التأسيسية 
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ينتخب الشعب من ينوب عنه لكتابة  الدستور ، وقد عّرف هذا الطريق في الواليات 

من أقدم  االمريكية بعد االستقالل، ويعتبر دستور الواليات المتحدة االمريكية

 .6الدساتير المكتوبة في العالم المعاصر

 الطريق الثاني : االستفتاء الدستوري

في هذا الطريق يتم  عرض مسودة الدستور على الشعب , فيقوم الشعب اّما     

الموافقة او الرفض  , رغم أن الشعب هو الذي اختار الجمعية أو البرلمان المرسوم ب

 القرار النهائي هو الشعب . له كتابة الدستور, ولكن صاحب

، 1958و1946ومن الدساتير التي صدرت وفقاً لهذه الطريقة دستور فرنسا لسنة    

 .20057، ودستور العراق لسنة 1971و1956ودستور مصر لسنة 

رغم أن كالً من الطريقين يكون للشعب فيها دوراً اساسياً في الدستور , ولكنها     

ودورهم الكبير في نشأت الدستور ضمن سياستهم   ونالتخلو من تسلّط السياسي

 ورغباتهم الخاصة .

الدستور  اء مقدمة موجزة حول طبيعة كتابةبعد إن  وضعنا بين يدي القرّ      

المدونة وكيفية خضوعها إلى نظام السلطة و دورهم في نشأتها حتى من خالل تبيان 

 صفات الدستور هل هو دائمي أو مؤقت .

 المكتوبة:صفات الدساتير 

التي توضع ليعمل بها دون تحديد مدة  الدائمية  الدساتير: إن  الدساتير الدائمية  

عن  اّما عن طريق الدستور أو تظهر الحاجة لتعديلها آو إلغائها ىزمنية لها حتّ 

 طريق الشعب .

 من المالحظ أن جميع الدساتير العراقية الدائمية قد كتبت تحت االحتالل 

تحت االحتالل االنكليزي , ودستور العراق  1925األساسي العراقي لعامكالقانون 

م تحت االحتالل األمريكي !، فقد لعبت قوة سلطة االحتالل دوراً في 2005لسنة 

 كيفية صفات الدستور.

 وذلك لمواجهة ظروفٍ   ,معينةٍ  زمنيةٍ  هذه الدساتير لفترةٍ  توضع: الدساتير الموقتة

 .الدولة حصلت على استقاللها حديثاطارئة ومحددة كأن تكون 
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ُكِتبَْت في حاالت االنقالبات يجد أنها قد من يستقرأ دساتير العراق المؤقتة جميعها    

المؤقت و دستور العراق 1958العراق : )دستورألمثلةمن أوالعسكرية 

هو اطول الدساتير العراقية المؤقت  1970م ودستور العراق المؤقت 1964المؤقت

 (. 2003/4/9 معموالً به لغاية والذي ظل  

معيار التمييز وان أّما الدساتير الدائمية تكون أّما ذات سمات مرنه او جامدة ,    

 بينهما يعتمد على كيفية تعديل الدستور .

 الدساتير ذات السمه المرنة : 

هي الدساتير التي تعدل احكامها أو يتم الغائها  عن طريق البرلمان أو من خّولهم 

 .8الشعب وعدم الرجوع به إلى الشعب من اجل االستفتاء ، كتعديل القوانين العادية

ر من الدساتير المرنة, ومنها الدستور البريطاني تبمن المعلوم إن الدساتير العرفية تع

. 

 1848ومن الدساتير المكتوبة ذات السمة المرنة هو الدستور اإليطالي لسنة 

 .1918اً لسنة ودستور االتحاد السوفيتي سابق

أذن الدستور المرن يمتاز بسهولة التعديل، شرط االحتفاظ بالمبادئ األساسية 

للدستور حتى ال ينتهك الدستور من قبل المتسلطين باسم األغلبية وتلغى المبادئ 

األساسية الدستور وتنتهك حريات اآلخرين وحقوق اإلنسان والتدخل في عمل 

 السلطات الثالثة.

 السمات الجامدة : الدساتير ذات 

إن تعديل الدستور هو المعيار األساسي للتمييز بين سمات الدساتير ، عندما يضع 

 المشّرع اجراءات  تعقديه  في تعديل الدستور، يسمى دستوراً جامد.

 وجمود الدساتير يكون على صورتين : 

: يضع  المشّرع شروط واجراءات قانونية   الصورة األولى الجمود النسبي  

 لتعديل الدستور , ومن ثم يعدل الدستور بدون قيد.

 : ويكون على أربعة  انواع: الصورة الثانية الجمود المطلق
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اليجوز تعديل نص من النصوص إال النوع األول الجمود المطلق الكلي المؤقت : 

 بعد فترٍه زمنيٍة .

))اليجوز تعديل الدستورقبل  151ي القديم  المادة ذلك الدستور السور ومثال  

 ه((ذنفا مرورثمانية عشر شهرا على تاريخ

 

ينص الدستورعلى عدم جواز تعديل النوع الثاني جمود المطلق الجزئي الدائمي : 

 بعض موادها مطلقاً . 

حيث 22م  في المادة 1925والمثال على ذلك ماورد في الدستور العراقي لسنة 

 يجوز ادخال أي تعديل ما في القانون األساسي مدة الوصاية بشان ال تنص ))

 حقوق الملك وورثته( .

ينص الدستور عدم تعديل المبادئ النوع الثالث جمود المطلق الجزئي المؤقت:  

 االساسية او باباً من ابوابها او فصالً من فصولها إال بعد مرور فترة زمنية .

ً 126المادة) 2005على ذلك ماورد في الدستور العراقي لسنة   نامثالو  ( /ثانيا

))اليجوز تعديل  المبادئ االساسية الواردة في الباب االول ..... إال بعد  دورتين 

 متعاقبتين....(( نانتخابيتي

اختلف الفقه الدستوري في جمود النوع الرابع الجمود المطلق الكلي الدائمي : 

دائمي منهم من يذهب إلى جواز الجمود المطلق ومنهم اليجيز  المطلق الكلي ال

 الجمود المطلق .

  .بعدما اتضحت صفات الدستور وسماتها وانواعها سوف نذهب إلى خصائصها

 -يكون الدستور من ناحية الخصائص على نوعين :

هي الدساتير التي تناقش وتنظم مسائل كثيرة ومتعددة :  دساتير ذو خاصية تفصيلية

 م1077ودستور االتحاد للسوفيتي  1950مثال دستور الهند عام  .تفصيليةو

 

هي الدساتير التي تقتصر على الموضوعات المهمة :  دساتير ذو خاصية اجمالية

 م.2005العراق لسنة دون التطرق للتفاصيل. مثال دستور 

 :النوع الثاني الدستور العرفي



هو عبارة عن قواعد نتيجة العادة والتكرار في الشؤون التي تتعلق بنظام الحكم   

وهو يعتبر . 9والعالقة بين السلطات،التي اكتسبت مع الزمن قوة العرف الدستوري

من نوع الدساتير مرنه،  وهذا نوع نادر في العصرالحديث إال في بريطانيا اليزال 

 يعتمد الدستور العرفي.

 :ث الذي يجمع مابين االثنينالنوع الثال

هذا النوع يجمع مابين المدون وغير المدون، حتى الدول التي لديها دستوراً    

ً تعتمد على العرف الذي اكتسبته من الحكومات السابقة ، وهذا ما نالحظه  مكتوبا

رئيس الجهورية من القومية  إن إذحالياً ، في الحكومة العراقية التي اكتسبتها عرفاً  

لكردية  ورئيس الحكومة من اهل الشيعة و رئيس البرلمان من اهل السنة ورغم  ا

 أن الدستور لم ينص على ذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 راقـــــر العـــــدساتي  

   (1925-2003) 
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 حول دساتير العراق ةنظر

الملكي إن العصر السياسي الحديث في العراق ينقسم إلى عصرين , العصر    
، ولكل من هذه العصور دستورها الخاص الذي مواده ليس 10والعصر الجمهوري

 بعيده عن آراء السياسيين .

فمن المالحظ أن الدساتير العراقية التي شّرعت تحت االحتالل كانت من الدساتير 
، وأن البنى التحتية لهذين الدستورين أساسها االحتالل من غير آراء 11الدائمية 
 لذي اليبتعد عن أراء فئوية و حزبية ومذهبية .المشّرع ا

وإني ال أنكر أن اغلب الدساتير بعد التطبيق الواقعي ال تخلو من العيوب والسلبيات 
ً للتعديل, ولكن البد أن يكون التعديل  مع مرور الوقت  , لهذا وَضَع المشرع بابا

دة التزيد على مرن او على االقل وضع مادة تنص أن يكون الدستور تحت النظر لم

سنوات للنظر في ماهية سلبيات الدستور وتعديلها ، ولكن الغريب أن دستور  8

( سنة , وهو منذ نشأته عبارة عن سلبيات  11تجاوز عمره لــِ)  2005العراق لسنة 

ال  وعيوب وضعت في مواده كأنها مفخخات , مع مرور الوقت يتم تفجيرها ، ولمَ 
, إذ إن ؟!عن أزمات اقتصادية وسياسي وطائفية  يكون الدستوركذلك وهو عبارة

هو قانون ) إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية  2005البنى التحتي لدستور 

 ( الذي كان فيه المشرع الرسمي هو بريمر!.2004لسنة

أّما الدستور العراقي األول على رغم من اإليجابيات , فهو ال يخلو من       

ية ، وتفعيل موادها حسب مزاجيات السياسيين  اما ان يجعل من هذه السلبيات الطبيع

ً في شعر الرصافي  االمادة مرضه او ميته  أو يحيياه ً لمزاجه , وهذا واضحا وفقا

 حيث قال:

 ادةــــره العـــا تنكــــكم                ادة ــــســـال أيهاوا ـــــــكل

 ادةــــــادة القـــســاكل الر            وـمن مطبخ الدست اوــــــكل

                                                           
 ةالمرحلة االولى الشيوعيين المرحلة الثاني ,  لى اربع مراحلإن العصر الجمهوري ينقسم إ -10

 الديمقراطيين الرابعةالقوميين المرحلة الثالثة البعثيين المرحلة 
 االحتالل االنكليزي واالحتالل االمريكي11



 12كلــــــــوا التخشــــوا الناس           فـــــأن الناس منقـــــادة

والكثير من الشعراء رسموا لنا ذلك العصر من ظروفه القاسية وسرقة ثروات 

 العراق باسم الدستور. نالعراق باسم الدستور , كما سرق هذا الجيل من السياسيي

وأن العراق من اقدم البلدان في العالم التي تحكمها القوانيين أو نشأت فيها    

قد في تاريخ البشرية  لتمدن وا اتلحضارالتكون  األولىلبدايات ا وكانت القوانيين ،

رض الرافدين أ علىا في عهود الحضارات التي قامت هتمت وانجزت جميع

حول دساتير العصر السياسي اما بحثنا  وهو ،)حضارات سومر وبابل واشور

 الحديث لعراق وهن كاألتي:

 

 .1925دستور العراق الدائمي في سنة  -1

 1958دستور العراق  المؤقت في سنة  -2

 1963دستور العراق المؤقت في سنة  -3

 1964دستور العراق المؤقت في سنة  -4

 1968دستور العراق المؤقت في سنة  -5

 1970دستور العراق المؤقت في سنة  -6

 2004إدارة الدولة العراقية في سنة قانون  -7

  2005الدستور العراق الدائمي لسنة   -8

 

  

                                                           
 .504ديوانه:12



 

 1925دستور العراق لسنة 

قرأت إي دستور في العالم يجب أوال معرفة كيف ولد الدستور وبأأي ظأروف  ذاإ    

 ً معرفأأة طبيعأأة المجتمأأع فأأي حأأين والدتأأه يجأأب  سياسأأيه واجتماعيأأة ولأأد فيهأأا , وثانيأأا

راءة الدسأأتور،  حتأأى ال يقأأع الباحأأث فأأي مغالطأأة  وسأأوء الظأأن تجأأاه معرفتهأأا قبأأل قأأ

 المشرع.

م وينتقأأده 1925دسأأتور العراقأأي لسأأنة الكمأأا رأينأأا بعأأض القأأانونيين يعيأأب علأأى    

مأأن  42بسأأبب منأأع النسأأاء مأأن المشأأاركة فأأي مجلأأس االمأأة  , كمأأا جأأاء فأأي المأأادة 

العمير..... أن ينتخيب لعضيوية مجليس )) لكل رجٍل عراقي أتمَّ الثالثيين مين الدستور

 النواب((

أي أن القانون قد حرم المرأة العراقية فأي مجلأس األمأة المتكأون مأن مجلأس النأواب 

ومجلس االعيان  , ولكنه تناسى طبيعة المجتمأع الأذي ولأد فيأه الدسأتور , فأي حينهأا 

ات التأي ال ممنوعاً على المرأة الخروج إلى األسواق , وفضالً عن نسبة المتعلمأ كان

% وكانأأأت المتعلمأأأات فقأأأط بنأأأات األفنديأأأة! لهأأأذا السأأأبب ُجعأأأل الدسأأأتور 2تتجأأأاوز 

 المشاركة في مجلس االمة المشاركة محصورة على الرجال فقط.

والخأأالف  السياسأأي  واضأأحاً مأأن خأأالل عأأدم مصأأادقة الملأأك علأأى الدسأأتور ولأأم    

تأأاريخ انتهأأاء المجلأأس  ينشأأر فأأي الجريأأدة الرسأأمية إال  بعأأد مأأرور ثمانيأأة أشأأهر مأأن

التأسيسي من إقراره ، وقد  استغرقت مناقشة الدستور ثمانية عشأر جلسأة ابتأداًء مأن 

، وذلك للحصول على امتياز للشأركات البريطانيأة 31/7/192413الى  14/6/1924

النفطيأأة مأأن قبأأل مجلأأس الأأوزراء بأأدون الرجأأوع إلأأى مجلأأس األمأأة , الن الدسأأتور 

مأأن 94از والرجأأوع إلأأى مجلأأس األمأأة حسأأب المأأادة يفأأرض الحصأأول علأأى االمتيأأ

 الدستور .

وأن لمسات و دور االحتالل الذي كان واضحا في دستور من  خالل المادة     

)) جميع البيانات واالنظمة والقوانين التي اصدرها القائد التي تنص على  114

السامي التي  والحاكم الملكي العام والمندوب العام للقوات البريطانية في العراق

 اصدرتها ....... تُعتبر صحيحة من تاريخ تنفيذها((

                                                           
 .9الضمانات القانونية لحقوق المواطن: الدكتور احمد الموسوي :ص -13



بنص الفقرة الثالثة من المعاهدة  ةمقيد او كانت مشروطة دستوروالدة ال إنّ    

والتي جاء  1922 /10/  10البريطانية  العراقية الموقع عليها بين الطرفين في 

ً ليعرض على أ)) يوافق جاللة ملك العراق على فيها :  ً اساسيا ن ينظم قانونا

ن ال يحتوي على أالمجلس التأسيسي العراقي ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي يجب 

وان يأخذ بعين االعتبار حقوق ورغائب , ما يخالف نصوص هذه المعاهدة 

ومصالح جميع السكان القاطنين في العراق ويكفل للجميع حرية الوجدان التامة 

والنظام  باآلدابن ال تكون مخلة أيع اشكال العبادة بشرط وحرية ممارسة جم

العموميين . وكذلك يكفل ان ال يكون ادنى تمييز بين سكان العراق بسبب قومية او 

, ورغم الصراع الذي كان بين كوكس وفيصل حول االنتداب  فأقترح )) دين او لغة

انتقل العراق خطوة نحو عليه فيصل معاهدة بدالً من االنتداب رغم سلبياتها , ولكن 

االمام فأصبح للعراق اول دستور كما عرف في مقدمته المادة األولى ))يسمى 

القانون االساسي العراقي...((  أول دستور يفصل بين السلطات )التشريعية 

 :مادة تحت عناوين  123والتنفيذية و القضائية(،ويتكون من 

  

 ( ومن عشرة ابواب ، 4-1مقدمة المواد)

 ( .18-5الباب االول حقوق الشعب )

 ( .26-19الباب الثاني الملك وحقوقه )

 (.63-27الباب الثالث السلطة التشريعية )

 (.67-64الباب الرابع الوزراء)

 (89-68الباب الخامس السلطة القضائية)

 (108-90الباب السادس االمور المالية )

 (112-109الباب  السابع االقليم )

 ( 117-113الباب الثامن تأييد القوانين واالحكام)

 (119-118التاسع تعديل احكام هذا القانون )

 (123-120الباب العاشر مواد عمومية)

 يتبين نوع السطلة في ذاك الزمان , حيث نصت  2من خالل المقدمة  وفي المادة    



ازل عن شيء منه، ) العراق دولة ذات سيادة مستقلة حرة. ملكها ال يتجزأ، وال يتن

 (وحكومته ملكية وراثية وشكلها نيابي

خذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثالث  واهتم أنعم أن القانون االساسي العراقي  

سنة من اإلعالن العالمي لحقوق  23بالرقابة الدستورية وضمان حقوق اإلنسان قبل  

 اإلنسان.

 

 

 م1925حقوق اإلنسان في الدستور العراقي لسنة 

ً  –إن الدساتير العراقية ضمنت    حقوق اإلنسان في تشريعاتها، وقد جاء   - قانونيا

))الفرق بين العراقيين في 6في الباب االول  )حقوق الشعب ( من الدستور المادة 

 .الحقوق امام القانون، وان اختلفوا في القومية ،والدين، واللغة((

وتضمنت المادة السابعة منع التعذيب والنفي إلى خارج البالد , واكدت الحرية    

الشخصية لجميع سكان العراق  وعدم جواز القبض على احدهم او إجباره على 

))المساكن مصونة من التعرض،واليجوز فقد نصت  8تبديل سكنه ، وفي المادة 

 دخولها والتحري فيها ...........((.

التي تنص حق التظلم ورفع الشكاوى إلى الملك ومجلس االمة  14ادة وفي الم    

ضمنت حرية المراسالت البريدية والبرقية  15والسلطات العامة، وأما المادة 

الحق الطوائف المختلفة  17والتلفونية ، وابعد من ذلك أعطى الدستور في المادة 

 رها من الحقوق.حق تأسيس المدراس لتعليم افرادها بلغاتها الخاصة  وغي

 السلطة التشريعية

إن القانون األساسي يفصل بين السلطات الثالثة )التشريعية والتنفيذية و     

-27القضائية(، وقد بوب الدستور باب السلطة التشريعية و هو الباب الثالث )

من  28مادة(، وتتكون السلطة التشريعية )مجلس األمة(  كما جاء في مادة 63

على  21ومجلس النواب، وقد جاء في باب الملك وحقوقه في مادة مجلس األعيان 

الملك ان يقسم أما مجلس النواب واألعيان ،والمادة المذكورة هي من المواد  التي تم 

)) يقسم الملك اثر تعديلها في قانون التعديل الثاني للدستور وتغيرت شكالً فقط 

ألساسي واستقالل البالد تبوئه العرش يمين المحافظة على أحكام القانون ا



واإلخالص لألمة والوطن أمام مجلسي األعيان والنواب في جلسة مشتركة برئاسة 

 .مجلس األعيان((

كما اشترط الترشيح إلى عضوية مجلس النواب  لكل رجل عراقي ،أتم الثالثين    

 (.42من العمر، وهذا ما نصت إليه المادة )

قة نصف زائد واحد  وهذا مانصت علية المادة و يكون عقد الجلسات باألغلبية المطل

(52) 

))ال يباشر احد المجلسين أعماله ،ما لم يحضر الجلسة اكثر من نصف األعضاء 

 بواحد على األقل(( 

 وقد تم تعديل المادة المذكورة أعاله وأصبحت أكثر وضوحاً في قانون التعديل الثاني 

ين )األغلبية البسيطة ( كما موضح وتتخذ القرارات بأكثرية آراء األعضاء الحاضر

 (.53في المادة )

 (  60وأما في مجال حصانة أعضاء مجلس األمة)النواب واألعيان( جاءت المادة )  

( 60لتنص على عدم جواز توقيف احد من اعضاء مجلس األمة ،وتم تعديل المادة )

 وقد جاء في التعديل لكل  1943في قانون التعديل الثاني لعام 

 و حرية الكالم التامة ضمن حدود ....عض - 

ال يوقف وال يحاكم احد أعضاء مجلس األمة ما لم يصدر من المجلس الذي  -

 ينتسب إلية قرار باألكثرية بوجوب األسباب الكافية التهامه ....

-59-55واما كيفية اقتراح القوانين  والتعليمات وإصدار االنظمة ينظر إلى المواد )

 واجبات والحقوق التي رسمتها  السلطة التشريعية .(،  وغير من ال62

 

 السلطة القضائية

المحاكم الدينية  -المحاكم إلى ثالثة أصناف )المحاكم المدنية 69قد قسمت المادة     

))المحاكم مصونة من التدخل في  71المحاكم الخصوصية( ، وقد نصت المادة  –

تدخل فيه من قبل من  أن ي القضاءوهذا النص ضمان  الستقالل شؤونها .....((، 

 .رئيس الحكومة( –السلطة التشريعية أو التنفيذية )المالك 



 قسمت المحاكم الدينية إلى قسمين : 75وأما في المادة 

 المحاكم الشرعية  -1

 المجالس الروحانية والطائفية -2

( عمل المحاكم الشرعية، كما أضيفت 80-78-77-76وقد أوضحت المواد التالي ) 

 لتفسير االحكام القانونية.120  مهام السلطة القضائية  في المادة 

 

 السلطة التنفيذية 

 تنقسم السلطة التنفيذية إلى الملك ومجلس الوزراء ،  ومن خالل باب الثاني )الملك وحقوقه(   

أن الدستور يجمع ما بين المنحة والعقد كما اوضحنا مسبقاً  اّما كيف يجمع   يتضح إمام القارئ

الن مجلس تأسيسي قد تم  تعيينهم من  قبل المندوب والملك واّما منحه من خالل  ،بين االثنين

اعطاء دور الشعب من خالل مجلس النواب الذي ينتخبه الشعب وكان لهم دور في التعديالت ، 

 االخير هو الملك.وان صاحب القرار 

 -ان : 26كما جاء في المادة 

 الملك  رأس الدولة االعلى وهو الذي يصدق القوانين ويأمر بنشره   -1

 الملك هو الذي يصدر األوامر بأجراء االنتخابات -2

 الملك يعقد المعاهدات...  -3

 الملك يعين أعضاء مجلس األعيان  – -4

 الملك يختار رئيس الوزراء   - -5

الملك بناء على اقتراح الوزير المسؤول يعين ويعزل جميع الممثلين السياسيين   -6

 والموظفين 

 حةلالملك القيادة العامة لجميع القوات المس -7

اليتجاوز عدد وزراء  64وغيرها من الحقوق موضحة في دستور الملك ، وقد نصت المادة 

زراء هو المسؤول عن شؤون مجلس الو  65الدولة التسعة واليقل عن الستة ، وفي مادة 

 إدارة الدولة  .

 

 

 م1925التعديالت على القانون االساسي لعام 



التي تنص  119الجمودية المطلقة الموقتة ، من خالل المادة  إن الدستور ذو السمة

على أن ال يجوز إدخال تعديل على الدستور إال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ 

اجاز الدستور التعديل بشرط خالل سنة واحدة ابتداًء من  118تنفيذه ، وفي المادة 

 تاريخ تنفيذه .

يعتبر هذا الدستور من الدساتير الجامدة غير المرنة بسبب الشروط التي وضعها 

 -من حيث : 119و 118المشرع  من خالل المادتين 

الثلثين اوالً: أن  التعديل يحتاج إلى موافقة مجلس النواب ومجلس االعيان بأكثرية 

 لكل منهما .

 ثانياً : اذا وافق على التعديل يحل مجلس نواب وينتخب مجلساً جديد .

ثالثاً : يعرض التعديل على مجلس األمة الجديد ،فإذا حصلت الموافقة بأكثرية ثلثي 

 أعضاء كليهما  يعرض على الملك للمصادقة.

  



 

 ورغم كل ذلك فقد تم تعديل الدستور ثالثة مرات 

 شمل التعديل عشر مواد  29/7/1925األول تم في  التعديل

 وشمل التعديل خمسين مادة   27/10/1943التعديل الثاني تم في 

اضيفت من خالله مادة مؤقتة على اثر قيام االتحاد   1958التعديل الثالث في سنة 

 الهاشمي بين العراق واالردن.

 

 

  



 

 1958الدستور المؤقت لعام 

الدستور أفضل من والدة الدستور األول للعراق من النواحي لم تكن والدة هذا    

السياسية واالجتماعية واالقتصادية ، بعدما تحول العراق إلى عصره الثاني 

)الجمهوري ( عن طريق االنقالب العسكري ، فولد هذا الدستور ضمن ظروف  

ابة سياسية مضطربة وتخوف من ذهاب السلطة  من ايديهم وكان هذا واضحاً في كت

 الدستور  بعدما أصبحت السلطة التنفيذية هي السلطة التشريعية والقضائية.

ً من الثورة تم اعالن 1958من شهر تموز عام  27في يوم  م بعد ثالثة عشر يوما

الدستور المؤقت الذي يعتبر من الدساتير القصيرة، الذي  يتكون من مقدمة وثالثين 

 وين التالية:مادة مقسمة إلى أربعة أبواب تحت العنا

 (.6-1الباب االول الجمهورية العراقية )

 (.19-7الباب الثاني مصدر السلطات والحقوق والواجبات )

 (.26-20الباب الثالث نظام الحكم )

 (.30-27الباب الرابع احكام انتقالية )

كالعادة نطق الدستور باسم الشعب ولكن متى الشعب ينطق ؟! ،جاء في مقدمته     

 .سم الشعب نعلن سقوط القانون االساسي........(())فإننا با

من الدستور نقلت العراق من العصر الملكي إلى 20و المادة  1واّما المادة     

))العراق جزء من االمة نصت على أن  2العصر الجمهوري ، واّما في المادة 

وهذه العبارة اول مره ترد في الدستور العراقي وأصبحت من بعده جزء  العربية((

 ال يتجزأ من دساتير العراق .

من ضمانات   -رغم إنه من الدساتير القصيرة وعلى  –لم يخلو هذا القانون    

أن الشعب هو  7(، وجاءت المادة 12-11-10-9حقوق االنسان كما جاء في المواد )

, ولكن لم توضح كيف ان الشعب هو مصدر السلطة(( )) الشعبمصدر السلطات 

 المصدر! إال إذا افهمنا من خالل المقدمة التي نطقت باسم الشعب .

لتؤكد على وجوب احترام الشعائر الدينية ، واّما  المادة  12كما جاءت في المادة 

 لتحمي الملكية الزراعية . 14ضمنت حماية الملكية الخاصة ،و المادة  13



)) على 21باب الثالث تم توضيح عمل السلطة التنفيذية ،فقد نصت المادة  وفي   

ومن خالل يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة (( 

 هذه المادة تبين إلغاء السلطة التشريعية وربطها بالسلطة التنفيذية .

ون السلطان عليهم في )القضاة مستقل23اّما في السلطة القضائية فقد  نصت المادة 

 قضائهم ........((

المؤقت كان مختصراً جداً  ولم يفصل بين السلطات   1958نعم الدستور لعام 

عتقد أن أالثالث ،بل سلبت السلطة التنفيذية صالحيات السلطة التشريعية ، وانّي 

ليس من صنف  1963م وقانون المجلس الوطني 1958الدستور المؤقت لعام 

نها تخلو من اهم البنى الدستورية،  وإنما هي وثيقة عمل اوتعليمات أل ،الدساتير

 أصدرها مجلس السيادة  أو زعماء الثورة .

 

 

 

 .1963قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة 

هو المرحلة الثانية من العصر الجمهوري، عصر قام على الدماء، لهذا نالحظ     

م انتقل الحكم من 1963شباط  8بداية كل مرحلة من مراحله  بالدماء ، في يوم 

الشيوعيين إلى القوميين بمساعدة البعثيين بقوة السالح وانتقل العراق إلى مرحلة  

 اخرى .

هي ورقة عمل بعيد  1963نسيان 4ودستور  1958 كما قلت مسبقا أن دستور      

و دستور كما يطلق علية كل البعد عن مفهوم الدستور، ويعتبر اصغر ورقة عمل أ

ظل  1958، وللعلم أن مايسمى بالدستور 14في تاريخ العراق الحديث الدستوريون

ً بعد التغيير إلى أن تم إصدار دستور  , حيث نصت  1964نيسان لسنة 29قائما

على إلغاء الدستور، وأّما  ما تم تغييره هو نقل السلطة التشريعية من  103دة الما

 مجلس السيادة إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة.

                                                           
نيسان  4الوطني لقيادة الثورة بعد مدة وجيزة وفي  ( الذي اناط السلطة بالمجلس15بيان ) 14

، 1963لسنة  25صدر قانون اطلق علية )قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم  1963العام 

 .238ينظر: القانون الدستوري، حميد حنون ، 



ويتألف قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة من عشأرين  مأادة بأدون مقدمأة تحأت    

 عناوين:

 المجلس الوطني لقيادة الثورة )المادة األولى(

 (.3-2-1س المواد)سلطات المجل

 (.4حصانة المجلس )المادة 

 (.9-5جلسات المجلس المواد )

 (.12-10مكتب أمانة السر المواد)

 (.14-13الراتب والمخصصات  المواد )

 (20-15رئاسة الجمهورية المواد)

المجلس الوطني لقيادة الثورة هو الجهاز الثوري القيادي -1)) 1ونصت المادة  

الشعب والقوات المسلحة الوطنية في الرابع عشر من رمضان الذي قاد جماهير 

واسقط نظام حكم عبد الكريم قاسم وأقام باسم الشعب  – 1963شباط  8 – 1382

ولمصلحته السلطة الثورية القائمة في العراق وهو يتكون من اعضاء ال يزيد 

 . على عشرين عضوا عددهم

بصورة  أعضائهالى  أكثرأو يحق للمجلس بأكثرية ثلثي اعضائه ضم عضو  2– 

في كل األحوال على عشرين  أعضائهدائمية أو موقتة، على ان ال يزيد عدد 

 . عضوا

،  قد ((من عضويته أكثرعضو أو  إقالة أعضائهيحق للمجلس بأكثرية ثلثي  3– 

منحت   2وضحت هذه المادة من هو المجلس الوطني وكم عددهم ، وأما المادة 

أن يكون رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة  عضوية المجلس الوطني

رئيساً للمجلس ومنحت للمجلس بتعيين الضباط ويتم انتخابهم وإقالتهم بأكثرية ثلثي 

األعضاء ، وكذلك في نفس المادة اعطت صالحيات السلطة التشريعية للمجلس 

 الوطني ،و اقرار المعاهدات واالتفاقيات، وإعالن الحرب 

تحت عنوان )سلطات المجلس(  2من الصالحيات ، واليوجد فرق بين مادة  وغيرها

 تحت عنوان )رئاسة الجمهورية(. 15ومادة 

وأما كيفية اتخاذ القرارات  في المجلس بأكثرية عدد أعضائه وهذا مانصت علية     

 بينت كيفية الموافقة على القوانين بأكثرية الثلثين . 9، و المادة 8المادة 



الراتب و  14و 13ة الرابعة تضمنت حصانة عضو المجلس ،والموادوالماد

 المخصصات أعضاء المجلس. 

ولم يحتوي على اهم  1958ومن هنا يتضح أن هذا القانون هو مكمل لقانون    

متبنيات الدساتير المتعارف عليها بالعالم، فقط تحديد صالحيات وسلطات المجلس 

وحصانة أعضائه ورواتبهم ومخصصاتهم وكذلك صالحيات رئيس الجمهورية 

 نفسها صالحيات رئيس المجلس.

  



 

 م.1964الدستور المؤقت لعام 

 خاصية إجمالية.  و ة مرنةسم وذوهو دستور من نوع مدون ذو صفه مؤقتة    

م، من قبل لجنة حكومية برئاسة 1964نيسان عام  29تم أعداد هذا الدستور في يوم 

))جاءت رئيس الجمهورية وعضوية عدد من الوزراء ، ويقول الدكتور حميد حنون 

 .15((25/3/1964وري المصري أكثر نصوصه محاكية أو مطابقة لنصوص الدست

ً كل من لديه معرفة بتاريخ السياسة يعلم كيف كان لجمال عبد     وهذا واضحا

 . لعراق ويطلق على القوميين ناصرينالناصر نفوذ على القوميين في ا

مادة موزعة على ستة أبواب تحت  106ويتألف الدستور المؤقت من مقدمة و   

 عناوين:

 (3-1)الباب االول الدولة 

 (17-4الباب الثاني المقومات األساسية)

 (39-18الباب الثالث الحقوق والواجبات) 

 (93-40الباب الرابع نظام الحكم )

 (97-94الباب الخامس أحكام عامة)

 (106-98الباب السادس أحكام انتقالية)

لى رغبة الشعب والقوات المسلحة التي زحفت طالئعها في الثامن عشر إجابة إ))

البالد من شرور االنحراف والتسلط  إلنقاذ 1963ر تشرين الثاني سنة من شه

يجاد االستقرار إلى إوتحقيقا لروحية ثورة ذلك اليوم المجيد التي تهدف  , الحزبي

وتهيئة الفرص الكافية لمختلف ابناء الشعب دون تمييز بسبب الجنس  والطمأنينة

, وتصحيح االوضاع االجتماعية  لى العمل المثمرإاو االصل او الدين , لالنصراف 

, وبناء المجتمع الفاضل , الذي ينعم بالرفاه والثقافة والعلم والصحة ويعمل على 

سالمية وحب الوطن والوحدة الصاعدة على الروح العربية واإل األجيالتنشئة 

 .الشاملة 
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الذي ثبت فيه قواعد الحكم ونظمت به عالقة الدولة  الدستور المؤقت  نعلن هذا

ال يطول امدها حيث إبالفرد والمجتمع ليعمل به مدة فترة االنتقال , التي نرجو 

قرار نظام إفيه للشعب في  يوضع دستور البالد الدائم الذي تكون الكلمة االخيرة

الحكم الجمهوري ونوعه , مستعينين جميعا باهلل العلي القدير , متمثلين بقوله 

 (( .وشاورهم في االمر وهللا ولي التوفيق)تعالى 

، ةتمت تسمية الجمهورية العراقية بدولة ديمقراطية اشتراكي 1وفي المادة      

او على االقل تحديد النظام الذي ياترى هل تم استفتاء الشعب حول الدستور؟ 
 !.؟اختاره

))الشعب هو جزء من األمة العربية هدفه وفي نفس المادة نصت على ان    
، وهذا ال يخلو من الدور السياسي الفعال لجمال عبد الناصر الوحدة العربية (( 

الذي كان يرسم لتأسيس الجمهورية العربية المتحدة، وقد نجح ولو لفترة قصيرة من 
خالل نفوذها في سوريا وأقام الجمهورية العربية المتحدة وأراد ان يجعل من العراق 

لوال الصراع مابين الناصرين والقوميين  وحرب البعثيين  ةجزء من هذه الجمهوري
 من اجل السلطة  لكان العراق جزء من الجمهورية المتحدة.

ين الدولة والقاعدة ))اإلسالم دوضحت مصدر تشريعهم حيث قال  3و المادة      

وهذا يلزم السلطة التشريعية بعدم تشريع قانون يتعارض األساسية لدستورها..(( 
 مع الشريعة االسالمية.

كالعادة ان هذا الدستور ال يخلو من حقوق اإلنسان ، كان حبراً على ورق، وال      
التي يخفى على الباحث أساليب التعذيب في تلك المرحلة  وحتى العصر الملكي 

ضمنت الحقوق للمواطن العراقي بدستورها ولكن فقط من الناحية النظرية ال يوجد 
تطبيق عملي وفعلي ، ولكن ال ننكر وجود بعض الحقوق،وقد نصت المواد على 

 .....((.  28-24-23-22-20-19-16-15-6-5الحقوق كالتالي)

الثالثة، وقد على أسلوب فصل السلطات  1964اعتمد المشرع لدستور المؤقت     

تم تقسيم الباب الرابع تحت عنوان) نظام الحكام ( إلى أربع فصول توضح عمل 
 السلطات الثالثة.

 الفصل االول:  ضمن عنوان رئيس الجمهورية

أوضحت أن رئيس  40ماهي  شروط رئيس الجمهورية و واجباته ، في المادة     

وط رئيس الجمهورية من بينت شر  41الدولة هو رئيس الجمهورية، وفي المادة 

وهذا الشرط الذي  )ممن قدموا للوطن واالمة خدمات مشهودة (ضمن الشروط
،وأما رئيس الدولة )المجلس الوطني لقيادة الثورة(وضعه المشرع انسجم مع هدف 

-40هو رئيس الجمهورية وهو القائد العام للقوات المسلحة هذا مانصت عليه المواد)

الدستور صالحيات أخرى لرئيس الجمهورية كما  ( من الدستور، وقد وضع47

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=021220052939259
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=021220052939259
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=021220052939259


 ،))يعين رئيس الجمهورية الضباط ويحيلهم على التقاعد(ا /46جاءت في المادة 

))يعين رئيس الجمهورية  الموظفين المدنيين والقضاة والحكام وفي نفس المادة ب 
 .((والممثلين السياسيين وفقاً للقانون

هما بموجب المادة الرابعة  والمادة الخامسة من تم تعديل  49و 48واما المادة     

، وكذلك لرئيس الجمهورية لهُ الحق في تخفيف أية 1965أيلول  8التعديل الثاني في 

 .52عقوبة أو رفعها بعفٍو خاص  وال ينفذ حكم اإلعدام إال بتصديق منه المادة 

  



 

 الفصل الثاني : السلطة التشريعية

))مجلس األمة   أن تنص على 61المادة  و فقرات ، 6تحتوي على ثالثة مواد و    

بعدما عرفنا أن من يمثل السلطة هو الهيأة التي تمارس السلطة التشريعية((، 
التشريعية  هو مجلس األمة، يجب علينا ان نعرف كم عددهم وكيفية طريقة انتخابهم 

 وماهي شروط ترشحيهم .

جلس األمة وطريقة انتخابهم وفق من الدستور حالت عدد أعضاء م 62إن المادة    

الخاص بانتخابات وحددت الشروط  1967( لسنة 7القانون ، وصدر القانون رقم )

سنة  30التي تتوافر في الناخب ، أن يكون عراقياً من  أبوين و إال يقل عمره عن 

عضو ويكون توزيع  150وان يحسن القراءة والكتابة!! ، وأّما عدد اعضاء المجلس 

 .16بين المحافظات على أساس نسبة نفوسها المقاعد 

 17وهذا القانون حبر على ورق ولم ينفذ  حتى سقوط النظام ودستوره في يوم 

 .1968تموز 

 الفصل الثالث: الحكومة

هي جزء من السلطة التنفيذية التي تكون عبارة عن رئيس الوزراء ونواب له    
ووزراء ومسؤول عن إدارة أعمال الحكومة هو رئيس الوزراء ،هذا ما صّرحت به 

 (، وأما  أهم واجبات الحكومة .67-66-65المواد)

م هي أعداد مشروعات القوانين واألنظمة، وتعيين الموظفين وعزلهم وفصله      

 .69وإحالتهم على التقاعد وإعداد الميزانية العامة للدولة وغيرها في المادة 

 

 الفصل الرابع: السلطة القضائية

(،ودائما نجد 93-85مواد حول السلطة القضائية ) 9أحتوى الفصل الرابع على     

هذه العبارة )القضاة مستقلون ال سلطان عليهم(، كيف ال سلطان عليهم ومن يعين 
 ب(!./46اة هو رئيس الجمهورية كما جاء في الدستور المادة )القض

حول تعيين  92تصدر األحكام باسم الشعب ، وأما المادة  88ونّصت المادة    

 االدعاء العام ونوابه .

( المواد وكانت تصب حول العاصمة والعلم 5الباب الخامس احتوى على ) فيو  

ام االنتقالية حيث أهم ما جاء فيه هو ونشر القوانين، و الباب السادس من اإلحك
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)) يستمر رئيس الجمهورية الحالي على ممارسة منصبة التي تنص  101المادة 

 .إلى ان ينتخب رئيس الجمهورية وفقاً ألحكام الدستور الدائم((

ً أن هذا الدستور تم تعديله مرتين، التعديل األول جاء اقل من سنة على      علما
والتعديل الثاني في التاسع من  1964إقرار الدستور المؤقت شهر كانون االول 

 م.1965أيلول عام 

التعديل األول حول قانون مجلس الشورى واّما التعديل الثاني حول االنتقاص من 
 من قبل المجلس الوطني لقيادة الثورة.صالحيات رئيس الجمهورية 

 1968الدستور المؤقت لعام 

للحكم عن  ثييون، حيث وصل البع 17وهي المرحلة الثالثة من العصر الجمهوري    

طريق خيانة من اقرب المقربين العارفين ، وهي مرحلة بدأت بانقالب ابيض بدون 

، وكل مرحله من 18ت المسلحةالقائد العام للقوا ثورة، وهو أول انقالب لم يقتل فيه

 المراحل لها دستورها الخاص الذي ال يخلو من انسجام مع عقلية النظام .

من ايلول بعد اقل من شهرين  21في  1968صدر هذا الدستور المؤقت لعام      

. ويتكون هذا الدستور من مقدمة وخمس وتسعين مادة 1968تموز  17من انقالب 

 على خمسة ابواب:

 (.6-1ول الدولة )الباب اال

 (.19-7الباب الثاني المقومات االساسية للمجتمع ) 

 (.40 -20الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة)

 (.87-41الباب الرابع عبارة عن فصول )

 (.95 -88الباب الخامس أحكام متفرقة ) 

 حدإال بكلمة وا 1964( من دستور1( من الدستور التختلف عن المادة )1ان المادة )

 دستور 1968  دستور1964

 دولة ديمقراطية شعبية دولة ديمقراطية اشتراكية

 

                                                           
 االستيالء على السلطة من قبل البعثيين. تم 1968تموز  17في يوم  -17
تعطي هذه الصفة مرة إلى الملك ومره إلى رئيس  قلت قائد قوات المسلحة الن دساتير العراق18

 .ة لى رئيس الجمهوريالحكومة ومره إ



 تالتي نص 3، واّما المادة 1964( من الدستور نصاً من الدستور 4وكذلك المادة)  

 على أن الشعب هو مصدر السلطات!.

( فقد خصصت 9-8(، المادتان )40-7وكما ضمن الدستور حقوق اإلنسان من )  

لألسرة باعتبارها أساس المجتمع وعلى الدولة ان تكفل دعم األسرة وحماية 

( نصت على صون األموال العامة وواجب حمايتها،وفي 16الطفولة،واما المادة)

 . (())العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات...( 21المادة )

طن العراقي ولكنها حبر على اوكثير من نصوص الدستوري لضمان حقوق المو
))العقوبة الشخصية(( حول العقوبة الشخصية ولكن النظام 23ورق نجد المادة 

 لبعثي كانت في عهده العقوبة تصل الى الدراجة الرابعة !.ا

 فصول: ةاربع علىانقسم الباب الرابع  

 الفصل االول : نظام الحكم :

 :(، ضمن عناوين 48-41احتوى هذا الفصل على سبع مواد مع فقرات من )

  



 

 اوالً: مجلس القيادة:

( نصت على أن مجلس قيادة الثورة هو الجهاز الثوري،  وفي 41في المادة )

 د( نصت على كيفية انتخاب مجلس قيادة الثورة ./43المادة)

 ثانياً : سلطات مجلس قيادة الثورة

) ان مجلس القيادة هو اعلى سلطة في الدولةويمارس  على ان نصت (44المادة)

 السلطات اآلتية:

 .ونوابه انتخاب رئيس جمهورية -1

 .الداخلي  األمناالشراف على القوات المسلحة وقوى  -2

 .الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح  وإعالنالتعبئة  إعالن -3

 .ملغاة  -4

 .والمعاهدات واالتفاقات الدولية   واألنظمةقرار القوانين إ -5

 أهدافهاعلى شؤون الجمهورية بما يحقق حماية الثورة والوصول الى  اإلشراف -6

 .والبيانات الرسمية االخرى التي صدرت منه  إعالنهااليها بيان  أشارالتي 

 . هذا الدستور والقوانين النافذة ألحكاموفقا  اإللزاماصدار قرارات لها قوة  -7

 (. صدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانونإلمجلس قيادة الثورة  - 8

  



 

 ثالثا : حصانة عضو المجلس:

 (46-45لمواد )ا

 لكل عضو حق ابداء الرأي داخل المجلس ، وال تتخذ اتجاه إجراءات قانونية .

 رابعاً: جلسات المجلس والتصويت

(47-48) 

  األعضاء أكثريةجلسات المجلس سرية ويتم انعقادها بحضور  -ا 

برئاسة رئيس  إالوال ينعقد  األقلعلى  األسبوعيجتمع المجلس مرة في  -ب 

 .من ينيبه عنه  أوالمجلس 

  األقلبطلب من عضوين على  أويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس  -ج 

 .وتصدر بتوقيع الرئيس او من يخوله تحريريا األعضاءت من قبل اتوقع القرار -د 

 . الحاضرين أعضائه بأكثريةفي المجلس وأما طريق كيفية اتخاذ القرارات     

  



 

 الفصل الثاني : رئيس الجمهورية وسلطاته

 (60-50المواد)

رئيس مجلس القيادة هو رئيس الجمهورية، ويباشر  على أن( 50نصت المادة )

 الرئيس عدة اختصاصات  من أهمها :

تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم والمصادقة على المعاهدات واصدار القوانين 

 وغيرها من االختصاصات .

 الفصل الثالث : السلطة التنفيذية

 ( 78-60المواد)

 (64لمادة )أهم االختصاصات أن الحكومة جاءت في ا

  -تمارس الحكومة االختصاصات االتية :  -ا 

 الدولة وحماية حقوق المواطنين  أمنالمحافظة على  -1

 الوزراء والمصالح والهيئات العامة  أعمالتوجيه وتنسيق ومراجعة  -2

ً القرارات اإل إصدار -3  .للقوانين واالنظمة  دارية والتنفيذية وفقا

 لوائح القوانين واالنظمة . إعداد - 4

 .تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد وفقا للقانون  -5

 .اعداد الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها  -6

التدابير الالزمة  اعداد الخطة العامة للدولة لتطوير االقتصاد القومي واتخاذ -7

 .لتنفيذها وفقا للقانون 

 دارة نظم النقد واالئتمان إاالشراف على تنظيم و -8

 عقد القروض ومنحها في حدود السيادة العامة للدولة  -9

االشراف على جميع الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية والشركات  -10

 والمؤسسات ذات النفع العام 

 .الجمهورية ت والمراسيماوالقرار واألنظمةمالحظة ومتابعة تنفيذ القوانين  -11

نعم بعد هذا اإليجاز نقول أن الدستور لم يعتمد على مبدأ فصل السلطات، بل    
أكدت نصوصه على منح الصالحيات  لمجلس قيادة الثورة ، وعلى الرغم من أن 

 الدستور اقر  بتشكيل محكمة دستورية عليا لتفسير أحكام الدستور .

  



 

 المؤقت  1970تموز  16دستور

هو الدستور الثاني للمرحلة الثالثة من العصر الجمهوري ،صدر هذا الدستور     
( بجلسته المنعقدة 792بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم) 1970في عام 

، والمتكونة من نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وعضوية كل 16/7/1970بتاريخ 

القانونية في مجلس قيادة من ، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية  ورئيس الدائرة 
الثورة ، وأربعة أساتذة من كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد،  ويعتبر من 

سنة، وان هذا الدستور 33أطول الدساتير عمرا في العراق إذ بلغ عمر هذا الدستور 

كسائر الدساتير التي صدرت في العراق لم تكن مواده بعيدة عن رؤية النظام  التي 
 ا ولد  الدستور.في وقته

لو صح التعبير أن هذا الدستور وثيقة التنظيم عمل حزب البعث وحقوقهم على    
 الشعب ! .

 ( مادة موزعة على خمسة ابواب عناوينها 67يتألف الدستور من )

 ( 19الباب االول )جمهورية العراق

 (.9-1من )

 الباب الثاني )األسس االجتماعية واالقتصادية لجمهورية العراق(

(10-18) 

 الباب الثالث )الحقوق والواجبات (

(19-36) 

 الباب الرابع )مؤسسات جمهورية العراق(

(37-63) 

 الباب الخامس)احكام العامة(

(63-70) 

 مره وفي آخر تعديل تم إضافة اربع مواد للدستور. (24وتم تعديل هذا الدستور ) 

شعبية ذات سيادة , هدفه العراق جمهورية ديمقراطية )) أن نصت المادة األولى على

 .((واقامة النظام االشتراكي 20االساس تحقيق الدولة العربية الواحدة
                                                           

كانت قبل التعديل )الجمهورية العراقية( وتم تعديله الى )جمهورية العراق( بموجب التعديل  -19

 م.1991في  460المؤقت المرقم للدستور  22



،  ) الشعب هو مصدر السلطة وشرعيتها(!( تنص على ان2وفي المادة )    

والشعب لم ينتخب ال رئيس الجمهوري وال المجلس الوطني وال مجلس القيادة ولم 
اذا كان قصد المشرع من الشعب هو مصدر يكن له دور في التشريع مطلقا أال 

 السلطة  حزب البعث هو الشعب.

  

                                                                                                                                                                      
ق بحرب مع الكويت وخرق حدود السعودية و الدولة العربية الوحدة ؟ هل تتحق قكيف تتحق -20

 عالقات متوترة مع سوريا ومصر؟!و



 

 حقوق الشعب الكردي

())يتكون الشعب ب/5ا( )العراق جزء من االمة العربية (( وفي )/5المادة )    

العراقي من قوميتين رئيستين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر 
من اغرب ما جاء في هذا الدستور إن  الدستور حقوق الشعب الكردي ...........(( 

هذه المادة التي تقر حقوق الشعب الكردي، ولكن كيف اإلقرار عند حزب البعث 
مواطنين األكراد من شمال العراق وإسكانهم قسرا انظر،تهجير مئات اآلالف من ال

في وسط وجنوب العراق وتهجير البعض منهم خارج العراق ،مع مصادرة أموالهم 
المنقولة وغير المنقولة وحرق الوثائق الثبوتية منهم ،  وسياسة التمييز الديموغرافي 

حلبجة  في محافظة كركوك تهجير األكراد والتركمان منها ، وناهيك عن مجزرة
التي قدرت ضحاياها بخمسة آالف مواطن وآالف الجرحى والخسائر الكبيرة في 
الثروة الحيوانية والنباتية نتيجة استخدام األسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ضد أبناء 

 !.هشعب

وفقاً  21بالحكم الذاتي األكرادتتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من ))ج( /8واما المادة )    

ولهذا ردت الحكومة  كان حلم األكراد أعلى من الحكم الذاتي22))لما يحدده القانون
المركزية بإجراءات قمعية وقاسية ضد الشعب الكردي ، بعدما أراد األكراد ضم 
كركوك إلى إقليم كردستان)حكمه الذاتي( على الرغم من ان قانون الحكم الذاتي 

مية العراقية استخدمت منهج التمييز القومي ، ولكن الحكو 23نص على رسم الحدود
وسياسة  تغيير الواقع الديموغرافي من خالل تهجير األكراد من كركوك وانتزاع 

 ملكيتها الخاصة وإعطائها للعرب .

م ورغم ان البعث كان 1963وان الحرب بين األكراد والبعث منذ انقالب عام     

اكات حتى خروج البعث من سلطة في في ذلك الوقت حكمه قصير ولم تتوقف االشتب
م ، 1968، وبعد عودة حزب البعث إلى السلطة في عام هتشرين الثاني من العام نفس

تحالف مع جالل الطالباني ضد لبارزاني  لشق صفوف األكراد، ودارت المعارك 
مع والحرب االهلية بينهم حتى انتهت بانتصار لبارزاني على تحالف البعثين 

ما ادى حزب البعث الى تغيير استراتيجيته والتفاوض مع البارزاني  الطالباني ، م

                                                           
نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على  الحكم الذاتي -21

 صالحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن
 .مصالح األقاليم 

 1974لسنة  247من قرار رقم  1المادة رقم  بموجب( 8)لى المادة إالفقرة ) ج ( اضيفت  -22
 تعديل الدستور المؤقت

 ..1970اذار  11بيان  -23
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نقطة أهمها إعطاء األكراد حكماً  15واتفق   الطرفان على وقف اطالق النار،وعلى 

 . 24ذاتيه

  

                                                           
 العراق والبحث عن المستقبل : المركز العراقي للبحوث والدراسات -24



 

 حقوق االنسان

على رغم من النصوص الدستورية ضمنت حقوق الشعب وحقوق اإلنسان من      
(، ولكن الواقع غير ذلك فقد تعرضت االسرة في حكم البعث 36(الى مادة)10المادة)

ألقسى حاالت االنتهاك والحرمان من حقوقها ، حتى وصلت  إلى حد تفتت األسرة 
واطن العراقي من خالل الواحدة ، بل شرعت السلطة قوانين تدخال في حياة الم

الذي ينص  15/4/1981( الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 447قانون المرقم )

 على :

من التبعية االيرانية مبلغ قدره  امرأةيصرف للزوج العراقي المتزوج من  -1
ً أدينار اذا كان عسكريا و أالف أربعة في  لفان وخمسمائة دينار اذا كان مدنيا

 لى خارج القطرإحالة طالق زوجته او في حالة تسفيرها 
من هذا القرار ثبوت حالة  1ليه في الفقرة إيشترط في منح المبلغ المشار  -2

جراء عقد زواج إمن الجهات الرسمية المختصة و بتأييدالطالق او التسفير 
 .جديد من عراقية 

كما اجبرت السلطات العراقية زوجات المعارضين السياسيين لالنفصال عن    
 .25ازواجهم

ي أيكفل الدستور حرية الر)) ان ( التي تنص على26ومن المضحك عندما تقرا مادة)

االحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض  وتأسيسوالنشر واالجتماع والتظاهر 

الدستور وفي حدود القانون. وتعمل الدولة على توفير االسباب الالزمة لممارسة هذه الحريات التي 

، من ثم يصدر مجلس القيادة قرار من ينتمي إلى ((تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي

 !غير حزب البعث عقوبته اإلعدام

 

 )باب السلطة التنفيذية والتشريعية( نتقال إلىوعند اال

 مؤسسات جمهورية العراق :

 يحتوي هذا الباب على فصول :

 الفصل األول : مجلس قيادة الثورة:

( من هو مجلس 37(،وقد بين المشرع في المادة )46-37يحتوي على المواد من )

قيادة الثورة ،وقد ذكر اسمائهم بخالف الدساتير  التي صدرت بعهد العصر 

                                                           
 . ينظر:قاعدة التشريعات العراقية ،مجلس قيادة الثورة25



مجلس قيادة الثورة(  -المجلس الوطني –الجمهوري فقط ذكرت) مجلس السيادة 
 بدون ذكر أسمائهم .

مجلس قيادة الثورة هو الهيئة العليا في )) على ان ا(/37فقط نصت المادة )   

مسؤولية  1968الدولة الذي اخذ على عاتقه في السابع عشر من شهر تموز 
رادة الشعبية العامة بانتزاع السلطة من النظام الرجعي الفردي الفاسد تحقيق اإل

ضح ان اعلى هيئة في العراق هو مجلس قيادة الثورة ووأ ((لى الشعبإعادتها إو
هنا المقصود من الشعب هو حزب البعث (( لى الشعبإعادتها إوم قال ))، من ث

الذي مع االشتراك مع القومين انهوا حكم الشيوعيين بقيادة عبد الكريم قاسم 
وهنا كان يعتقد المشرع أن السلطة من حقهم لوال (( بانتزاع السلطة، ))م  1963

 .انقالب عبدالسالم عارف على البعثين

  األبيض من خالل الدستوراالنقالب   

 نصت على أعضاء مجلس القيادة وهم : 26ب(/37وفي المادة )    

1-  ً  صدام حسين /رئيسا
 عزة إبراهيم خليل / نائباً للرئيس -2
 طه حسين رمضان  -3
 طارق عزيز عيسى -4
 طه محي الدين معروف -5
 علي حسين المجيد -6
 محمد حمزة الزبيدي  -7
 مزبان خضر هادي  -8

نعم أن  هذه المادة هو دليل على انقالب صدام حسين على مجلس قيادة الثورة     
 -إبراهيم عبدالرحمن الداود -عبد الرزاق النايف -المتكون من )احمد حسن البكر

وسعدون غيدان( وهذا  –حماد شهاب  –حردان التكريتي  –صالح مهدي عماش 
 27جماعة ضباط القصر(مجلس عبارة عن اتفاق بين البعثيين  والقوميين ) 

لالنقالب على عبد الرحمن عارف ،وتم تشكل مجلس القيادة من البعثيين  
والقومين حتى انقلَب عليهم صدام حسين ، حيث تمكن صدام من احداث تغييرات 
في قيادة الحزب و مجلس القيادة عبر تعزيز سلطته في داخل الحزب وسيطرته 

ق من اعضاء القيادة على الجيش ، وخالل سنتين اختفى مجلس قيادة الثورة ولم يب
 إال احمد البكر.

 ( تحدثت حول آلية اختيار رئيس المجلس:38واّما المادة )

                                                           
 . مرات 8تم تعديل هذه المادة  -26

 عبد الرزاق النايف و عبدالرحمن الدواد و سعدوان غيدان.  هم27



  - : ثلثي اعضائه الصالحيات االتية بأغلبيةيمارس مجلس قيادة الثورة 

انتخاب رئيس له من بين اعضائه يسمى رئيس مجلس قيادة الثورة ويكون  –ا 
 .حكما رئيسا للجمهورية

نائب للرئيس من بين اعضائه يسمى نائب رئيس مجلس قيادة انتخاب  –ب 
 ً بصفاته المحددة في الفقرة السابقة في حالة  الثورة يحل محل الرئيس حكما

 ً  ألياو في حالة تعذر او استحالة ممارسته اختصاصاته الدستورية  غيابه رسميا
 .سبب مشروع

طرية لحزب البعث اختيار اعضاء جدد للمجلس من بين اعضاء القيادة الق –ج 
 .يتجاوز عدد اعضائه اثنا عشر عضواً  أن الالعربي االشتراكي على 

 .لبت في استقالة الرئيس او نائبه او احد اعضاء المجلسأ –د 

 .اعفاء اي من اعضائه من عضوية المجلس –هـ 

اتهام ومحاكمة اعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية  –و 
 .والوزراء

، واّما )بحصانة تامة(( حصانة اعضاء مجلس القيادة 40المادة ) ضمنت    

 ( نصت على كيفية اجتماع المجلس .41المادة )

  



 

 (  نصت على صالحيات المجلس :  41وفي المادة )

 - : يمارس مجلس قيادة الثورة الصالحيات التالية

 .صدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانونإ –ا 

 .القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين النافذةصدار إ –ب 

 ( وسعت من صالحيات المجلس حيث نصت على :43وأما المادة )

 -اعضائه الصالحيات التالية :  بأغلبيةيمارس مجلس قيادة الثورة 

ا يتعلق بهما اقرار شؤون وزارة الدفاع واالمن العام ووضع القوانين واتخاذ القرارات في كل م –ا 

 من ناحية التنظيم واالختصاصات.

ً  إعالن –ب  ً  التعبئة العامة جزئيا  الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح. وإعالن او كليا

للدولة والميزانيات المستقلة واالستثمارية الملحقة  قانون الميزانية العامة  المصادقة على  –ج 

 بها, واعتماد الحسابات الختامية.

 المصادقة على المعاهدات واالتفاقات الدولية. –د 

 تمكافئااته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد وضع نظامه الداخلي وتحديد مالك –هـ 

 ومخصصات الرئيس ونائبه واعضائه وموظفيه.

وضع القواعد المتعلقة بمحاكمة اعضائه من حيث تشكيل المحكمة واالجراءات الواجب  –و 

 اتباعها فيها. 

ت تخويل رئيسه او نائبه بعض اختصاصاته المبينة في هذا الدستور عدا االختصاصا –ز 

 التشريعية.

ومن هنا يتضح ان مجلس القيادة يمارس السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية 

 والقضائية.

  

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=190920053159032
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=190920053159032
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=190920053159032
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=281120056862747


 

 ل الثاني : المجلس الوطنيصالف

يتضح أن المجلس الوطني  47(، من خالل المادة 56 -47يحتوي على المواد )    

 المجلس الوطني.هم ممثلي الشعب   ولكن لم يوضح المشرع كيفية اختيار الشعب 

المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعاته السياسية واالقتصادية  يتألف))
واالجتماعية, ويتم تشكيله وتحديد طريقة العضوية وسير العمل فيه وصالحياته بقانون خاص 

 . ((يسمى قانون المجلس الوطني

حول حصانة  (50( حول جلسات المجلس الوطني، و المادة )49 -48والمواد )
 العضو .

 حد وظائف المجلس الوطني حيث نصت على :أ( تبين 52وفي المادة )

ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة خالل مدة ))

لى مكتب رئاسة المجلس الوطني. فاذا وافق المجلس إخمسة عشر يوما من تاريخ وصولها 
عدل فيه  أواذا رفضه المجلس الوطني  أما إلصداره ,يس الجمهورية على المشروع يرفع لرئ

لى مجلس قيادة الثورة فاذا قبل هذا االخير التعديل رفع المشروع لرئيس الجمهورية إيعاد ثانية 
لى المجلس إه في القراءة الثانية يعاد أيمجلس قيادة الثورة على ر أصر إذا أما. إلصداره 

الثلثين  بأكثريةالوطني ليعرض في جلسة مشتركة بين المجلسين ويعتبر القرار الصادر 

 ((.نهائيا

ومن هنا يتضح  أن مجلس القيادة له حق االقتراح وإقرار القانون هومن حق    
 المجلس الوطني وتصديق القانون لرئيس الجمهورية.

 انين .إقرار القو كيفيه( وصفت 54و53في المواد )  

(  أعطت الحق لنواب رئيس الجمهورية والوزراء الحضور 55المادة ) اما
 ومناقشات القوانين! .

أ ــ يحق لنواب رئيس الجمهورية والوزراء ومن كان بدرجتهم حضور جلسات المجلس 
 .الوطني والمشاركة في مناقشاته

 

مجلس الوزراء لالستيضاح منه او  أعضاءب ــ للمجلس الوطني دعوة أي عضو من 
 ه .استجواب

 

 

 الفصل الثالث : رئيس الجمهورية 

 .(63-57من المادة )    



( ، 57رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة , كما نصت عليه المادة )   

يمارس رئيس الجمهورية مباشرة  (58ويمارس الصالحيات التالية كما جاءت في المادة )

 : الصالحيات التالية

 

المحافظة على استقالل البالد ووحدة أراضيها وحماية أمنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق  -أ

  . المواطنين وحرياتهم

اإلشراف على حسن تطبيق الدستور والقوانين والقرارات وأحكام القضاء ومشاريع التنمية  -ب

 . ء الجمهورية العراقيةفي جميع أنحا

  . تعيين نواب رئيس الجمهورية وإعفاؤهم من مناصبهم -جـ

  . تعيين الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم -د

 تعيين الحكام والقضاة وموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقا للقانون  -هـ

البلدان العربية واألجنبية وفي المؤتمرات  تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسيين العراقيين لدى -و

  . والمنظمات الدولية

ً  -ز   . للقانون منح الرتب العسكرية واألوسمة وفقا

  . إجراء المفاوضات وعقد االتفاقيات والمعاهدات الدولية -ح

  . قبول الممثلين الدبلوماسيين والدوليين وطلب سحبهم -ط

  . ر العفو الخاصالمصادقة على أحكام اإلعدام وإصدا -ي

 . توجيه مراقبة أعمال الوزارات والمؤسسات العامة والتنسيق بينها -ك

 

بعد هذا االستقراء الوجيز ألهم مرحلة في تاريخ العراق ، ودستورها  الذي       

مرة ، على الرغم من  24يعتبر من أطول الدساتير عمراً في العراق حتّى تم تعديله 

ضمانات حقوق الشعب وفصل نوعاً ما بين السلطات , ولكن كان هذا الدستور حبراً 

 ك.على الذقون كما بينت ذل اعلى  ورق وضحك

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المبحث الثالث

 العراق مابعد االحتالل

2003/4/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــالمقدم

وهي المرحلة الرابعة من مراحل العصر الجمهوري، فيها العراق انتقل من      

حكم الحزب الواحد إلى تعدد األحزاب، ومن النظام الدكتاتوري إلى النظام 

 الديمقراطي.

ويعاب  على هذه المرحلة بان الشعب واألحزاب المعارضة لم تستطيع إسقاط     

حزب البعث لوال االحتالل األمريكي ،  ولكن غفَل الُمعيب أن  العراقيين أّدوا ما 

عليهم وانتفضوا بالثمانيات والتسعينات وقد ملئت السجون والمقابر بالشباب , ولكن 

م تستطيع إسقاط نظام حزب البعث على تعاب األحزاب التي لم تنصر الشعب ول

األقل إعالميا! , فقد كانوا منشغلين بمصالحهم الحزبية والفئوية والمذهبية ، وأن من 

 هي : نظام صدام إطاحةفشلهم في أهم أسباب 



 .الداخلية  والصراعاتضعف المعارضة وسبب ذلك هو تفككها  أوالً : 

 ً نظام وهم هدفهم بال لإلطاحةعى القضية الكردية كانت المعارضة تس  :ثانيا

 .الفيدرالية

 ً ً ، طبيعة المجتمع العراقي  :ثالثا منقسم على نفسه ذو ميول طائفي كان لها دور  شعبا

 .بين المعارضين ةالسياسي الصراعاتكبير في 

 ً  .في شؤون المعارضة واألجنبية اإلقليميةتدخل القوى  :رابعا

 كانوا قبل توليهم السلطة منشقين بينهم إذصدام ب االطاحةفشل  أسباب أهمهذه 

 .أالن!هم والدول تتدخل في شؤونهم فكيف موالطائفية تحك

هؤالء  الذين فشلوا بإسقاط صدام حسين لعبوا دوراً كبيراً في إدخال المحتل    

للعراق , وفي نشأة الدستور العراقي الحالي ، وهذا الدستور منذ نشأته عبارة عن 

صادية ، وترك المشرع المجال للسياسيين والمتسلطين للتالعب واقت ةأزمات سياسي

 بالدستور وتفسير مواده حسب مزاج المتسلط .

وان والدة دستورنا الحالي لم تختلف كثيراً عن والدة الدستور االول للعراق     

م، الذي ولد ضمن ظروف سياسية مضطربة وبينما كانت الحالة 1925لسنة 

حتالل كان له الدور الكبير في صناعة  القرار، ولم يكن االقتصادية مدمرة واال

الشعب هو المغير للوضع السياسي في كالهما كان االحتالل العثماني يسلب خيرات 

البالد ويقتل شبابها، وماشهد العراق في االحتالل العثماني إال خراب وتخلف وزرع 

ني أنما من حرر العنصر الطائفي ، وكل هذا والشعب لم يسقط االحتالل العثما

العراق هو االحتالل االنكليزي ، والتاريخ يعيد نفسه , حيث إنهُ لم تستطع األحزاب 

السياسية المعارضة من إسقاط صدام وازالة حزب البعث  إال بعدما اتفقت األحزاب 

د من تجارب فيه األحزاب العراق للمحتل ولم تستف التي باعت  28في مؤتمر لندن

 الماضي !.

بدأت المرحلة الرابعة من العصر الجمهوري تحت قبضة  9/4/2003وفي يوم    

، وفي هذه المرحلة ولد دستورين بعدما ُخلع صدام من بغداد 29االحتالل األمريكية

 وهما :

                                                           
ن لندندق هيلتون ميتروبوليتان المكان  في في ف 2002من كانون االول  17لىإ 14في  -28

ف السفير االمريكي  ومنسق شؤون المعارضة )زلماي اشراجتمعت المعارضة العراقية تحت إ
 المعارضة العراقيةحزب من  50عقد الموتمر بحضور خليل زادة(

تم ذلك ام كرهتم ............ االئتالف هو السلطة )) احبب206قول بريمر في مذكراته صي -29

 السيدة هنا((



الدستور المؤقت )قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة  -1

2004) 

 .(2005والدستور الدائمي )لسنة  -2

 

 

 

 

  



 

 :2004قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة 

لم تكون والدة الدستور والدة طبيعية إنّما ولدت والدة قيصرية ، وفي      

ظروف مشحونة باشتباكات في جميع شوارع العراق ، منها معارك الفلوجة في 

شمال بغداد ومعارك الجنوب وبغداد )مدينة الصدر و الشعلة(وضغوط المرجعية 

ن كتابته فرض على في النجف على الحاكم المدني بريمر لكتابة الدستور , فكا

, ولكن ال خيار لهم أما فتح جبهة أخرى وهي أصعب 30السياسة األمريكية 

جبهةوهي مواجهة مرجعية النجف , أو اإلقرار بكتابة الدستور ، ولكن هذا لم 

يتركه االمريكي لهم بسهوله فوضعت لمساتها وخبراتها في كيفية تحويل 

 تم تفجرها!.الدستور إلى مفخخات مؤقتة مع مرور الوقت ي

وجعلت من قانون إدارة الدولة البنية التحتية لكتابة الدستور الدائمي ، وفي     

اعلن عن اتفاق بين مجلس الحكم وسلطة  2003من تشرين الثاني لسنة  15

هو عبارة عن ديباجة قانون إدارة الدولة العراقية  االحتالل على وضع 

 مادة توزعت على تسعة أبواب :62و

 

 الول )المبادئ األساسية(الباب ا

(1-9) 

 الباب الثاني ) الحقوق األساسية (

(10- 23) 

 الباب الثالث )الحكومة العراقية االنتقالية(

(24-29) 

 الباب الرابع )السلطة التشريعية االنتقالية(

(30-34) 

 الباب الخامس )السلطة التنفيذية(

(35-42) 

                                                           
 في العراق(. ر : مذاكرات  بول بريمر) عام قضيةينظ30



 الباب السادس )السلطة القضائية(

(43-47) 

 الباب السابع )المحكمة المختصة والهيئات الوطنية(

(48-51) 

 الباب الثامن) االقاليم والمحافظات والهيئات المحلية(

(52-62) 

 الباب التاسع ) المرحلة مابعد االنتقالية (

(59-62) 

 وتم تعديل القانون واضيف ملحق من ثالثة اقسام :

 تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة -

 الحكومة العراقية وصالحياتهامؤسسات  -

 المجلس الوطني المؤقت -

 وكالعادة ينطق الدستور بأسم الشعب والشعب لم ينطق ! 

 كما يقول الشاعر: 

 وان هي إال غدرة وتآمر   يقولون قال الشعب والشعب لم يقل 

 وان هي إال طبخة من  نتاجها       قد امتألت اكراشهم والقناطر

 

 الديباجة 

لى استرداد حريته التي صادرها النظام إن الشعب العراقي الساعي ))إ

االستبدادي السابق، هذا الشعب الرافض للعنف واالكراه بكل اشكالهما، 

من اساليب الحكم، قد صمم على  كأسلوبوبوجه خاص عند استخدامهما 

 ً  ......(( حكم القانون سودهي حراً  ان يظل شعبا

إدارة الدولة مؤقت حتى انتخاب حكومة من ن قانون أالديباجة نصت على 

لى حين إشؤون العراق خالل المرحلة االنتقالية  إلدارةهذا القانون  فقد اقرَّ ))الشعب 

 ً  ((ملةلتحقيق ديمقراطية كا قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعيا

 

 العراقية لمرحلةدارة الدولة إالقانون قانون )هذا ( على أن 1وقد نصت المادة )

 ...((االنتقالي الحكم

 -ا( الوقت المحدد للحكومة االنتقالية حيث نصت على :/2قد ورد في المادة )



حتى تشكيل حكومة  2004حزيران  30من  أن عبارة المرحلة االنتقالية تعني المرحلة التي تبدإ))

كانون  31عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك في موعد اقصاه 

 نصت : 61واّما المادة ((من هذا القانون 61ال في حالة تطبيق المادة إ، 2005االول 

اب  15عد اقصاه على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في مو – ا

2005.  

تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام.  – ب

جراء االستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة إوفي الفترة التي تسبق 

  .بشأنهاجراء نقاش عام بين ابناء الشعب إواسعة لتشجيع 

ً  -ج ، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة  يكون االستفتاء العام ناجحا

 أواكثرية الناخبين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثالث محافظات 

  .أكثر

عند الموافقة على الدستور الدائم باالستفتاء تجري االنتخابات لحكومة دائمة في  -د

مهامها في موعد  ، وتتولى الحكومة الجديدة2005كانون االول  15موعد اقصاه 

  .كانون االول 31اقصاه 

اذا رفض االستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية. وتجري  -هـ

. ان 2005كانون االول  15االنتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعد اقصاه 

في الجمعية الوطنية والحكومة العراقية االنتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما 

هذا القانون، وفق  على ، وستستمران في العمل2005ول كانون اال 31موعد اقصاه 

اال ان المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من اجل وضع دستور 

دائم لمدة ال تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة 

  .خرآلدستور دائم 

 أصوات بأغلبيةيجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها  عند الضرورة، -و

، ان هنالك حاجة 2005اب  1يؤكد لمجلس الرئاسة، في مدة اقصاها  أن األعضاء

كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة  إلكمالضافي إلوقت 

  .مدة مرة اخرىلكتابة مسودة الدستور لستة اشهر فقط وال يجوز تمديد هذه ال

اذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر  -ز

، عندئذ أعالهد  61، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المادة 2005من شهر اب 

 .أعالهج  61يطبق نص المادة 



الخطئ فرض جدوال سريع ))كنا نعرف إننا نويعلل ذلك بول بريمر في مذكراته 

، 31أن يؤدي ذلك إلى تنظيم النشاط السياسي وتركيزه بعد رحيلنا(( لكننا آملين

 .32في كيفية كتابة الدستور  رئيسيوهذا دليل كبير على أن االحتالل كان له دوراً 

للبالد  األعلىعد القانون ين هذا القانون إ))ا( تدل على سمو القانون /3و أما المادة )

 ً واليجوز تعديله اال بموافقة األكثرية ثالث ارباع ....((في انحاء العراق كافة ويكون ملزما

 أرباع بأكثريةوال يجوز تعديل هذا القانون اال اعضاء الجمعية الوطنية ))......

جراء اي تعديل إجماع مجلس الرئاسة، كما ال يجوز إالجمعية الوطنية، و أعضاء

شكال من حقوق الشعب العراقي ي شكل من االأعليه من شانه ان ينتقص ب

المذكورة  ةلى ما بعد المدإالمذكورة في الباب الثاني او يمدد امد المرحلة االنتقالية 

جراء االنتخابات لجمعية جديدة او يقلل من سلطات إفي هذا القانون، او يؤخر 

غيره من االديان  أوسالم نه ان يؤثر على اإلأاالقاليم والمحافظات او من ش

 .((ئف وشعائرهوالطوا

نظام الحكم في ))( نظام الحكم في العراق حيث نصت المادة 4وقد وصفت المادة )

العراق جمهوري، اتحادي فيدرالي، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة 

 .((رات المحليةادوالمحافظات والبلديات واإل اإلقليميةاالتحادية والحكومات 

خضع القوات ت))أخضعت المؤسسة العسكرية إلى المؤسسة المدنية (5وفي المادة )

 ((المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية االنتقالية

ا( كانت محطة خالف مابين العلمانيين واإلسالميين حول هل االسالم /7وأما المادة )

 مصدراً رئيسياً ؟ أم مصدر الرئيسي ؟

ثالث ساعات , وكان الدور األمريكي واضح بإقناع والحوار استمر أكثر من 

اإلسالميين من الشيعة  حتى اقتنعوا وقبلوا أن يكون اإلسالم مصدراً للتشريع ولكن 

،وجاءت المادة 33قد أضافوا  إال يتعارض إي قانون مع المعتقدات األساسية لإلسالم

 -نصاً هكذا :

وال يجوز سن قانون خالل المرحلة االنتقالية  سالم دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشريعإل))ا

 ((الديمقراطية مبادئسالم المجمع عليها وال مع يتعارض مع ثوابت اإل
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اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. )) (9وقد تضمنت المادة )

ية او االرمنية في ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغة االم كالتركمانية او السريان

هذه المادة كانت مشروطة ......((وفق الضوابط التربويةعلى المؤسسات التعليمية الحكومية 

 .34بعدم فرض تعلم اللغتين على الجميع

 -10التي تحتوي على المواد )الحقوق االساسيةوفي الباب الثاني  تحت عنوان 

ج( سمحت لكل /16)وفي المادة ،  قد ضمنت حقوق الشعب وحقوق اإلنسان(23

العراقي حق التملك في أي محافظة من محافظات العراق بعد ما منعها حزب البعث 

للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في ))في بغداد ونصت على

 . ((كافة انحاء العراق بال قيود

 

 :الباب الثالث ـ الحكومية العراقية االنتقالية

بفقراتها الحكومة االنتقالية  24( ، قد ضمنت المادة 29-24تحتوي على المواد )

التي تتكون من  مجلس الرئاسة وجمعية الوطنية و رئيس الحكومة والقضاء ،وقد 

 فصلت بين السلطات الثالث حيث جاء فيها:

 

ً إتتألف الحكومية العراقية االنتقالية والمشار  -ا في هذا القانون بالحكومة  ليها ايضا

االتحادية من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس 

  .الوزراء، والسلطة القضائية

 

تكون السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة   -ب

  .الواحدة عن االخرى

 

العراقية االنتقالية بالحصانة عن ال يتمتع أي مسؤول او موظف في الحكومية  -ج

 .افعال جنائية يرتكبها خالل قيامه بوظيفته

ومن خالل المواد اتضح أمامنا أن السلطة التشريعية هي الجمعية الوطنية , واما 

 السطلة التنفيذية متمثلة بمجلس الرئاسة و مجلس الوزراء.

 حيث تضمنت التالي : ( رسمت وظائف ومهام الحكومة االنتقالية  ,25وأما المادة )

رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي. والتفاوض بشأن المعاهدات  -ا
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واالتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وابرامها. ورسم السياسة االقتصادية والتجارية 

  .الخارجية وسياسات االقتراض السيادي

 

دامتها إقوات مسلحة ووضع وتنفيذ سياسة االمن الوطني. بما في ذلك انشاء  -ب

  .لتأمين وحماية وضمان أمن حدود البالد والدفاع عن العراق

 

صدار العملة، وتنظيم الكمارك، وتنظيم السياسة إرسم السياسة المالية، و  -ج

التجارية عبر حدود االقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة 

  .دارتهإبنك والنشاء إورسم السياسة النقدية و

 

  .لألجورورسم السياسة العامة  واألوزانالمقاييس  أمورتنظيم   -د

دارة الثروات الطبيعية للعراق والتي تعود لجميع أبناء االقاليم والمحافظات في إ -هـ

توزع الواردات ودارات هذه االقاليم والمحافظات. إالعراق بالتشاور مع حكومات و

طريق الميزانية العامة وبشكل منصف، يتناسب مع  الناتجة عن هذه الثروات عن

التوزيع السكاني في جميع انحاء البالد، مع االخذ بنظر االعتبار المناطق التي 

حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، ومعالجة مشاكلها بشكل 

  .يجابي، واحتياجاتها ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البالدإ

 .يم امور الجنسية العراقية والهجرة واللجوءتنظ  -و

 

 2004حزيران  30ستبقى القوانين النافذة في العراق في )) ا(/26ورد في المادة )

لى أن تقوم الحكومة إال اذا نص هذا القانون على خالف ذلك وإسارية المفعول. 

ً  بإلغائهاالعراقية االنتقالية   واما فقره)ب( (( لهذا القانون او تعديلها وفقا

 ين التي تصدر في عهد الحكومة االنتقاليةجميع القوانالى  األعلى أعطت السمو

التشريعات الصادرة من قبل السلطة التشريعية االتحادية ستعلو على أي ))

وذلك في حالة  , تشريعات اخرى صادرة من قبل أي سلطة تشريعية اخرى

  )).)ب( من هذا القانون 54مادة التعارض بينهما، باستثناء ما نص عليه في ال

 

تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات ووحدات )) ا(/27و المادة )

 ((.االحتياط، وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق



من المالحظ أن األكراد كان لهم دوراً كبيراً في نصوص الدستور ، وفرضوا  

حتى استطاعوا ،  تماسكهم وقوة إرادتهمى إرادتهم على بول بريمر , والسبب يعود ل

ال يجوز تشكيل قوات )) ب(الضمن حقوق البشمركة/27تغيير النص في المادة )

لحكومة العراقية االنتقالية اة قياد ألمرةمسلحة وميليشيات ليست خاضعة مباشرة 

 يقول بريمر قدمنا لألكراد بعض الخيارات ومنها(( ، اال بموجب قانون اتحادي

منح المالية للبشمركة , و اتفقنا على حظر المليشيات غير الخاضعة للقيادة المركزية  

 .35باستثناء ماينص علية القانون الفيدرالي

 المؤقت  في حال انتخاب الحكومة المؤقتة.حيث ينتهى عمل مجلس الحكم واالئتالف 

حال تولي الحكومية العراقية المؤقتة للسلطة الكاملة وفق ())29ماجاء في  المادة ) 

( من )المادة الثانية اعاله( تحل سلطة االئتالف المؤقتة وينتهي عمل 1الفقرة )ب ـ 

 ((مجلس الحكم
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 الباب الرابع : السلطة التشريعية 

 (34-30لمواد )على ا ويشتمل

 (واجبات السلطة التشريعية  وآلية انتخابهم 30قد ضمنت المادة )

سم أيكون لدولة العراق خالل المرحلة االنتقالية سلطة تشريعية تعرف ب (أ

ومهمتها الرئيسة هي تشريع القوانين والرقابة على  ( ,الجمعية الوطنية)

  .عمل السلطة التنفيذية

العراق، وتنشر القوانين واالنظمة سم شعب أب( تصدر القوانين ب

والتعليمات المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية ويعمل بها تاريخ نشرها، ما 

 .لم ينص فيها على خالف ذلك

 ً لقانون االنتخابات وقانون االحزاب  ج( تنتخب الجمعية الوطنية طبقا

لربع ويستهدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة للنساء ال تقل عن ا .السياسية

من اعضاء الجمعية الوطنية. وتحقيق تمثيل عادل لجماعات العراق كافة 

  .وبضمنها التركمان والكلدوآشوريين واآلخرين

او  2004كانون اول  31د( تجري انتخابات الجمعية الوطنية ان امكن قبل 

 2005كانون الثاني  31في موعد اقصاه 

تتألف الجمعية ())ا/31حسب ماجاء في المادة ) ،275واما عدهم يتكون من 

عضوا. وتقوم بسن القانون الذي يعالج استبدال اعضائها  275الوطنية من 

 (( .قالة او الوفاةفي حالة االستقالة او اإل

 

شروط المرشح  التي يجب توافرها في المرشح  كما نصت علية المادة 

 ب(/31)
 

  .ثالثين سنةـ ان يكون عراقيا ال يقل عمره عن 1

ال إعلى أفي حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة او  ـ اال يكون عضواً 2

  .اذا استثني حسب القواعد القانونية

في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل  ـ اذا كان في الماضي عضواً 3

يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة  أنيجب عليه 

ً أن يحق أل ارتباطاته السابقة قب ، وأن يقسم على عدم ن يكون مرشحا

التعامل واالرتباط بمنظمات حزب البعث. واذا ثبت في محاكمة انه كان قد 

  .تحايل بهذا الشأن فأنه يفقد مقعده في الجمعية الوطنية أوكذب 

 

ممن أسهم أو شارك في  أوالقمعية السابقة  األجهزةـ أال يكون من منتسبي 4



  .اضطهاد المواطنين

  .ـ أال يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام5

 

6 ً ً  ـ أال يكون محكوما  عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا

  .بالسيرة الحسنة

 

  .لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها على االقل ن يكون حامالً أـ 7

 

  .في القوات المسلحة عند الترشيح ـ أال يكون عضواً 8

 

 ب( نصت على آلية انتخاب /32والمادة )

(( ً ونائبين للرئيس لها.  تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها، رئيسا

لذلك المنصب.  األصوات أكثريصبح رئيس الجمعية الوطنية من يحصل على 

يلي النائب االول والنائب الثاني  األصواتوالنائب االول هو الذي يليه بعدد 

ولكنه ال يشترك في , يصوت على أي قضية  أنبعدد االصوات، للرئيس 

النقاش اال عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه حول 

 ((القضية مباشرة

 

 (33/1أّما كيفية اتخاذ القرارات باألغلبية البسيطة  وهذا مانصت علية المادة)

تكون اجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتسجل محاضر اجتماعاتها ))

وتنشر. ويسجل تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية ويعلن ذلك. 

نص هذا  إذاال , إالبسيطة  باألغلبيةوتتخذ القرارات الجمعية الوطنية 

 ((.القانون على غير ذلك

 :الباب الخامس ـ السلطة التنفيذية االنتقالية

 (42-35حتوى )ت 

إن السلطة التنفيذية تتكون من مجلس الرئاسة  و مجلس الوزراء، وهذا ما 

تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة االنتقالية من ))( 35نصت علية المادة )

 ((.مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه

 

 اوالً : مجلس الرئاسة 

 

 ا(  أوضحت  كيفية اختيار  رئيس للدولة  /36وفي المادة  )



(( ً للدولة ونائبين لهه يشهكلون مجلهس الرئاسهة  تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا

شراف على شؤون الهبالد العليها. التي تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق واإل

يتم انتخاب مجلس الرئاسة بقائمهة واحهدة وبأغلبيهة ثلثهي اصهوات االعضهاء. 

قالههة أي عضههو مههن اعضههاء مجلههس الرئاسههة إوللجمعيههة الوطنيههة صههالحية 

ربههاع اصههوات اعضههائها لعههدم الكفههاءة او النزاهههة. وفههي حالههة أثالثههة  بأغلبيههة

لهه  الوطنيهة بثلثهي اعضهائها بهديالً  وجود شاغر فهي الرئاسهة تنتخهب الجمعيهة

 ،((لملء هذا الشاغر

-:( فقره )ب( وضعت شرروط لررئيس الدولرة حيرث نصرت36وضمن المادة ) 

ن تتهوفر فهيهم نفهس الشهروط الخاصهة أيشترط في اعضاء مجلس الرئاسة ))

  :الجمعيههههههههههة الوطنيههههههههههة مههههههههههع مالحظههههههههههة مههههههههههايلي بأعضههههههههههاء

ً أ -1   .علههههههههههى االقههههههههههل ن تبلهههههههههها اعمههههههههههارهم اربعههههههههههين عامهههههههههها

  .ن يتمتعههههههههوا بالسههههههههمعة الحسههههههههنة والنزاهههههههههة واالسههههههههتقامةأ -2

ن يكون قد ترك الحزب البائد قبل سهقوطه بعشهر سهنوات علهى االقهل، اذا أ -3

  .فهههههههههههههي حهههههههههههههزب البعهههههههههههههث المنحهههههههههههههل كهههههههههههههان عضهههههههههههههواً 

واالنفههال ولههم يقتههرف  1991ال يكههون قههد شههارك فههي قمههع االنتفاضههة عههام أ -4

 .))جريمة بحق الشعب العراقي

رارات يجرب أن تكرون باإلجمراع , كمرا نصرت عليرة المرادة نفسره ومن حيث القر

 الفقرة )ج(

خرررين آانابررة  ألعضررائه، وال يجرروز باإلجمرراعيتخررذ مجلررس الرئاسررة قراراترره ))

 .))عنهم

( صررالحيات لمجلرس الرئاسررة لره حررق نقرض اي تشررريع، 37قرد أعطررت المرادة)

تضرامنية برين السرلطة يدل  على أن عملية التشريع  إنما ءوهذا إن دل على شي

 التشريعية والسلطة التنفيذية

ن أيمكن لمجلس الرئاسة نقض أي تشريع تصدره الجمعيهة الوطنيهة. علهى ))

 ً مهن تهاريخ ابهالج مجلهس الرئاسهة مهن قبهل  يتم ذلهك خهالل خمسهة عشهر يومها

لههى إذلههك التشههريع. وفههي حالههة الههنقض يعههاد التشههريع  بههإقراررئههيس الجمعيههة 

بأغلبيهة الثلثهين غيهر قابلهة  لتي لها ان تقهر التشهريع مجهدداً الجمعية الوطنية ا

 ً  ))للنقض خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما

 ثانيا: مجلس الوزراء.



إن اختيار رئيس الوزراء  يكون باإلجماع مجلس الرئاسة و تصويت باألغلبية 

 ا(/38)قررررررررة مرررررررررن الجمعيررررررررة الوطنيرررررررررة، هكررررررررذا نصرررررررررت المرررررررررادةالمطل

 

مجلهس الهوزراء  وأعضهاء، باإلجمهاع يقوم مجلهس الرئاسهة بتسهمية رئهيس للهوزراء ))

على توصية من رئيس الوزراء. يسعى رئيس الوزراء ومجلهس الهوزراء بعهد ذلهك  بناءً 

المطلقة من الجمعيهة الوطنيهة قبهل البهدء بعملههم  باألغلبيةللحصول على تصويت بالثقة 

كحكومههة. لمجلههس الرئاسههة االتفههاق علههى مرشههح لمنصههب رئههيس الههوزراء فههي غضههون 

اسبوعين، وفي حالة اخفاقه تعهود مسهؤولية تسهمية رئهيس الهوزراء للجمعيهة الوطنيهة. 

اذا تعهذر ن تصدق الجمعية الوطنية على تسميته بأغلبية الثلثين. وأفي هذه الحالة يجب 

على رئيس الوزراء ترشيح مجلهس وزرائهه خهالل شههر يقهوم مجلهس الرئاسهة بتسهمية 

 ))خرآرئيس وزراء 

 ب(/38) وأمرررررا شرررررروط رئررررريس الررررروزراء هررررري نفسرررررها شرررررروط مجلرررررس الرئاسرررررة

التي يجهب ان تتهوفر فهي  نفسهايجب ان تكون مؤهالت رئيس الوزراء هي المؤهالت ))

يجب اال يقل عن خمسة وثالثين سنة عنهد توليهه  مجلس الرئاسة، عدا ان عمره أعضاء

 .((منصبه

 (:39وفي ماهيات مجلس الوزراء المادة )

يقررروم مجلرررس الررروزراء بموافقرررة مجلرررس الرئاسرررة بتعيرررين ممثلرررين لغرررر   -1

 التفاو  على عقد معاهدات واتفاقيات دولية. ويقوم مجلس الرئاسة

قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه  بإصداربالتوصية  -2

  .المعاهدات واالتفاقيات

يقوم مجلس الرئاسة بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية  -3

 التشريفية واالحتفالية لألغرا 

فقط، ولن يكون له سلطة قيادة وله الحق في االطالع، واالستفسار واعطاء 

ا، من رئيس هية في االمور العسكرية، عملياتالمشورة. وستسري القيادة الفعل

  .الوزراء، فوزير الدفاع، فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية

يقوم مجلس الرئاسة، كما هو مفصل في الباب السادس، بتعيين رئيس  -4

 على توصية من مجلس القضاء االعلى واعضاء المحكمة العليا. بناءً 

يين المدير العام لدائرة االستخبارات العامة وكذلك يقوم مجلس الوزراء بتع -5

بتعيين كبار الضباط في القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق. 

البسيطة  باألغلبيةوتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية 

  .الحاضرين ألعضائها

  



 الباب السادس ـ السلطة القضائية االتحادية

 (47-43على المواد )يحتوى 

 ا(/43نصت المادة )

القضهههاء مسهههتقل، وال يهههدار بهههاي شهههكل مهههن االشهههكال مهههن السهههلطة التنفيذيهههة ))

لتقريهر بهراءة  وبضمنها وزارة العدل. ويتمتع القضاء بالصالحية التامة حصهراً 

 ً للقههههانون مههههن دون تههههدخل السههههلطتين التشههههريعية او  المههههتهم او ادانتههههه وفقهههها

 ((  ،التنفيذية

يكون القضراء مسرتقل وترم تعرين رئريس السرلطة القضرائية )مردحت محمرود(  كيف 

 .36من قبل بريمر!

 على : 47وقد نصت مادة 

ديرن بجريمرة ا  ذا إال إال يجوز عزل القاضري او عضرو مجلرس القضراء االعلرى ))

ة بالشررف او بالفسراد او اذا اصريب بعجرز دائرم. ويكرون العرزل بتوصرية مرن مخلّ 

وبقرار من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الرئاسة. ينفذ مجلس القضاء االعلى 

العزل حال صدور هذه الموافقة. ان القاضي الذي يتهم بما ذكر اعاله يوقف عرن 

لى حين البت في قضيته الناشئة عما ورد ذكره في هذه المادة. إعمله في القضاء 

ل سربب مرن االسرباب خرال ألييقراف صررفه إال يجوز تخفيض راتب القاضي او 

 ((مدة خدمته

ب( الترري قررال عنهررا بريمررر ))تشرركل اسررطع الخطرروط الحمررراء /59وفرري المررادة )

 37بالنسبة الينا((

تماشههيا مههع مكانههة العههراق كدولههة ذات سههيادة ورغبتههها بالمسههاهمة مههع دول ))

اخههرى فههي حفهه  االمههن والسههلم ومكافحههة االرهههاب خههالل المرحلههة االنتقاليههة 

ً ستكون القوات المسلحة العراقي ً  ة مشاركا في القهوة المتعهددة الجنسهيات  رئيسيا

 ً  1511لقههرار مجلههس االمههن رقههم  العاملههة فههي العههراق تحههت قيههادة موحههدة وفقهها

لى حين المصادقة على الدسهتور إواية قرارات اخرى الحقة وذلك  2003لسنة 

 ً  ((لهذا الدستور الدائم وانتخاب حكومة جديدة وفقا
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 2005 آلية كتابة الدستور العراق

إن  قانون االنتقالية هو مقدمة إلى كتابة الدستور الدائمي ، وأن االسراس الرئيسري  

إلى اصل مواد الدستور الحالي هو القانون االنتقالية ، واّما في كيفية كتابرة مسرودة 

( مرن القرانون 61الدستور واللجنة المختارة لكتابة الدستور هذا مااوضحت المادة )

 االنتقالي 

 ا( :/61في المادة)قد ورد 

اب  15على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الهدائم فهي موعهد اقصهاه ))

2005)),, 

وعليها  تثقيف المجتمع بالمواد وعقد ندوات المناقشة اهم ما ورد بره كمرا جراء فري 

 ب(/61المادة)

تعرض مسودة الدستور الهدائم علهى الشهعب العراقهي للموافقهة عليهه باسهتفتاء ))

جهراء االسهتفتاء، تنشهر مسهودة الدسهتور وتهوزع إوفي الفتهرة التهي تسهبق  .امع

 ((جراء نقاش عام بين ابناء الشعب بشأنهاإبصورة واسعة لتشجيع 

 .وان الفترة مابين والدة الدستور و التصويت علية لم تتجاوز إال أيام معدودة

 :اما كيفية التصويت عليه فهو  مانصت المادة نفسها الفقرة )ج(

(( ً ، ومسهودة الدسهتور مصهادقا عليهها، عنهد موافقهة يكون االستفتاء العهام ناجحها

اكثرية الناخبين في العراق، واذا لم يرفضهها ثلثهي النهاخبين فهي ثهالث محافظهات 

وجاءت هذه المادة للتحقيق طموح االكراد , فرذلك يمرنحهم حرق الرنقض  ((، او اكثر

 .38بما إن اإلقليم يتكون من ثالث محافظات

 

ذا رفهض االسهتفتاء مسهودة الدسهتور الهدائم، ))إ و المادة نفسها )هــ( نصرت علرى

تحل الجمعية الوطنية. وتجري االنتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعد اقصاه 

. ان الجمعيهههة الوطنيهههة والحكومهههة العراقيهههة االنتقاليهههة  2005كهههانون االول  15

.  2005كهانون االول  31اقصهاه الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما فهي موعهد 

 ً ن المواعيههد النهائيههة لصههياغة أال إلهههذا القههانون،  وستسههتمران فههي العمههل وفقهها

المسههودة الجديههدة قههد تتغيههر مههن اجههل وضههع دسههتور دائههم لمههدة ال تتجههاوز سههنة 

 ((خرآواحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم 
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 2005 الدستور العراقي لسنة

و لررم تكررن والدترره والدة طبيعيررة ، كرران ، ولررد هررذا الدسررتور وولرردت معرره األزمررات   

المشرع بين مطرقة خالفرات برين األكرراد والشريعة مرن جانرب , ومواقرف أهرل  السرنة 

مشررع أن يكرون قرانون إدارة الدولرة المن جانرب آخرر، و االحرتالل الرذي فرر  علرى 

ر  مدة زمنية اقل مرن سرنة علرى المتشررع ، مع ف2005اساس لدستور العراق لسنة 

أن يسن الدستور ، ولو جمعت خيرة الخبراء في العالم لكتابة دستور لما استطاعوا أن 

 هيكتبوا دستوراً دائمي ال يخلو من السلبيات ، فكيف بالعراق الربالد المعقرد فري تكويناتر

 الدينية والمذهبية وقومياته المتعددة وتوزيع سكانه المحير في طبيعتها المذهبية.

لأبعض مأاورد  لمعرفأة باب او مقدمأة تبويب ولكن يتحمل المشرع المسؤولية بعدم    

ذو حدين ، حتى ال يفسر على مزاج السياسيين ، وعأدم تأرك  التي تكون في الدستور

قطأة االخأتالف التأي دائمأا مأا يكأون  فأي العأراق المجال للمحكمة الدسأتورية تفسأر ن

 .رأيها يخضع قوة السلطة

 

مرن شرهر 12تم تشكيل لجنة لصياغة الدستور بقرار من الجمعية الوطنية االنتقالية في 

( عضررررواً مررررن مختلررررف القرررروائم الفررررائزة 55والمتكونررررة مررررن ) 2015نيسرررران لعررررام 

 39باالنتخابات

 كالتاليوكانت نسبة االعضاء حسب القوائم  

 .28االئتالف العراقي الموحد )الشيعة(: 

 .15التحالف الكردستاني :

 .8القائمة العراقية )العلمانيون( :

 .1الحزب الشيوعي:

 .1الجبهة التركمانية 

 1المسيحي :

                                                           
القائمة  -133) االئتالف العراق الموحد  2005كانون الثاني لسنة  30كانت نتائج انتخابات  -39

 .....(( - 5عراقيون  -71التحالف الكردستاني  -38العراقية 



( مررن المستشررارين لهررم، وبهررذا قررد 10عضررو إضررافة الررى ) 15امررا تمثيررل السررنة كرران :

واً، مرن ثرم ترم اختيرار همرام حمرودي رئيسراً ( عضر69وصل عدد اعضاء اللجنرة إلرى )

للجنة وفؤاد معصروم وعردنان الجنرابي نرائبين للررئيس، وامرا النراطق باسرم اللجنرة هري 

 .40%16مريم الريس، وكانت نسبة النساء في اللجنة 

لعبرت دوراً اساسراً ، حترى وصرل الخرالف إلرى رفرض  القومية والمذهبيرة تواالختالفا

وعلى رغم التعديالت باللجنة واالمتيازات التي حصرلوا عليهرا الدستور من اهل السنة 

، فاعتبروا هذا الدستور طائفي ، ولكن اعلرن الحرزب اإلسرالمي موافقتره علرى مسرودة 

 (.140الدستور بعد إجراء التعديالت اهمها التعديل الخاص بالمادة )

العرراق , كمرا  بلغت نسبة المشاركة في االستفتاء على مسودة الدستور في جميع انحاء

 .41%، وجاءت النتائج كما موضح في الجدول65اعلنته المفوضية العليا لالنتخابات 

المصوتون  المحافظة

 بـ نعم

المصوتون 

 بـ ال

المصوتون  المحافظة

 بـ نعم

المصوتون 

 بـ ال

 10.04 98.96 السليمانية 22.30 77.7 بغداد 

 5.44 94.56 بابل 3.98 96.2 البصرة

النجف  55.08 44.92 نينوى

 االشرف

95.82 4.18 

صالح 

 الدين

 3.42 96.58 كربالء 81.75 18.25

 4.30 95.7 واسط 96.96 3.04 االنبار

 2.85 97.15 ذي قار 48.73 51.2 ديالى

 1.35 98.65 المثنى 37.9 62.91 كركوك

 اربيل

 

 3.32 96.74 الديوانية 0.64 99.36

 2.21 97.79 ميسان 0.87 99.12 دهوك

 

وكالعررادة  كيلررة الررتهم مررابين اقطرراب العررراق , فقررد اتهررم البشررمركة والقرروات االمنيررة 

 العراقية بتبديل الصناديق في الموصل  !.

وبعد التصويت تم إقرار الدستور الدائم الحالي ، بفتررة لرم تتجراوز السرنة مرابين كتابتره 

والتصويت عليه و تصديقه!، فلهذا نجد ان الدستور فيه كثير من األزمات بسربب عردم 
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وضوح بعض اهم نصروص الدسرتور والسربب الثراني الفتررة الزمنيرة التري لرم يسرتطيع 

 المشرع ان يناقش النصوص.

المنرراهج االخرررى فرري القررراءات  اهميررة هررذا الدسررتور انتهجنررا نهررج يختلررف عررن  إال ان

 السابقة للدساتير , ولهذا تم تقسيمها إلى ثالثة  اقسام:

  



 

 

 القسم االول : قراءة عام حول الدستور

 القسم الثاني: االسئلة حول الدستور

 القسم الثالث: المقترحات

 القسم الرابع: مقارنات

 

 

  



 :2005االول قراءات حول الدستور لسنة القسم 

إجمالية، يحتوي على  اهو دستور مدون ذو صفة دائمية  سمته جامدة خصائصه

 مادة توزعت  على ستة أبواب مع ديباجة : 144

 الباب االول )المبادئاألساسية(

(1-13) 

 الباب الثاني )الحقوق والحريات(

(14-46) 

 الباب الثالث )السلطات االتحادية(

 ( ، وتم توزيع هذه المواد على فصول :47-108)

 الفصل االول )السلطة التشريعية(

(48-65) 

 الفصل الثاني )السلطة التنفيذية (

(66-86) 

 الفصل الثالث )السلطة القضائية(

(87-101) 

 الفصل الرابع) الهيئات المستقلة(

(102- 108) 

 الباب الرابع ) اختصاصات السلطات االتحادي(

(109- 115) 

 الباب الخامس )سلطات االقاليم(

 (، يحتوى على اربع فصول.116-125)

 (121-116الفصل االول االقاليم )

 (123-122الفصل الثاني المحافظات)

 (124الفصل الثالث العاصمة)

 (125الفصل الرابع اإلدارات المحلية)



 الباب السادس )االحكام الختامية واالنتقالية(

 (، واحتوى على :144 -126)

 الفصل االول )االحكام الختامية(

(126-131) 

 والفصل الثاني) االحكام االنتقالية(

(132-144) 

 قد جاءت الديباجة كبيان رقم واحد بعد حكم الدكتاتوري فيها نصوص كثيره ومنها

اً من كْبَوتِه، والمتَطلّعِ بثقٍة إلى مستقبلِه من ِخالِل نِ    )) ظاٍَم نَحُن َشْعب العراِق الناهِض تَو 
ُجمهوِريٍ إتحاديٍ ديمْقراطيٍ تَْعددُّيٍ، َعقََدنا العزَم برجالنا ونِسائنا، وُشيوخنا وشبابنا، على 
اْحتِراِم قََواعِد القَانُون، َوتحقيِق العَْدِل َوالمساواة، َونْبِذ ِسياَسِة العُدوان، واالْهتَِمام بِالَمْرأةِ 

 ،((ِل وُشُؤونه، وإَشاَعِة ثَقَافِة التَنَوعِ، ونَْزعِ فَتِيِل اإلرهابوُحقُوقَِها، والَشْيخِ وُهُمومِه، والِطفْ 

نحُن َشْعب العراِق الذي آلى على نَْفسِه بكِل ُمَكونِاتِه وأْطياَفِه أْن يُقَرَر بحريتِه    ))من ثم 

قيِم والُمثُِل العليا واختيارِه االتحاَد بنفسِه، وأن يَت ِعَظ ِلغَِدِه بأمسِه، وأن يَُسن  من ِمْنُظوَمِة ال
ِلرَساالِت الَسماِء وِمْن مْستَجداِت ِعْلِم وَحَضارةِ اإلْنَساِن هذا الُدْستوَر الدائَم. إن  االلتزاَم بهذا 

 ((الُدْستوِر يَحفَُظ للعراِق اتحاَدهُ الُحَر َشْعبَاً وأْرَضاً وَسيادةً 

 راطي ، حيث نصت ( قد بينت ان نظام الحكم هو جمهوري نيابي ديمق1المادة )

جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهورٌي ))

يتضح ان رئيس ((، نيابٌي )برلماني( ديمقراطٌي، وهذا الدستور ضامٌن لوحدة العراق

 السلطة التنفيذية يتم اختياره من خالل البرلمان.

التختلف عن ما جاء في قانون إدارة الدولة ( 4و2واما ماجاء في المادة)  

 (.9و7المادة)

السيادة للقانون،  :)( ان الشعب هو مصدر السلطات و سمو القانون 5وفي المادة )
 ...(( .والشعب مصدر السلطات وشرعيتها

يحظر كل كياٍن أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو اإلرهاب أو  اوال())/7ورد في المادة )
ر الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، التكفير أو التطهي

وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمًى كان، وال يجوز أن 
 .((يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون

تتكون القوات المسلحة العراقية واألجهزة األمنية من ))اوال/ا( /9اما )المادة 
مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييٍز أو إقصاء، 



وتدافع عن العراق، وال تكون أداةً لقمع الشعب  وتخضع لقيادة السلطة المدنية، 
 ((سلطةالعراقي، وال تتدخل في الشؤون السياسية، وال دور لها في تداول ال

هنا تم ترسيخ المحاصصة الطائفية والتمييز القومي وهذه أعلى غايات االحتالل 

تتكون القوات المسلحة العراقية واألجهزة األمنية من األمريكي في العراق ))
 لم تسلم حتى مؤسسة العسكرية من تقسيم الكعكة!. ((مكونات الشعب العراقي

يحظر تكوين ميليشيات عسكرية )) ب( من تكوين مليشيات/9وقد منعت المادة )
 وكم مليشيا نشأت بعد الدستور بدعم من الدولة؟.، ((خارج اطار القوات المسلحة

 واعطى المشرع للدستور السمو االعلى في العراق من حيث ما نصت عليه

يُعُد هذا الدستور القانون األسمى واألعلى في العراق، ويكون ملزماً في ))اوال( /13)المادة

ً  ((أنحائه كافة، وبدون استثناء ال يجوز سن قانوٍن يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد ))وثانيا

 .((باطالً كل نٍص يرد في دساتير األقاليم، أو أي نٍص قانونيٍ آخر يتعارض معه

 األساسية،وقد خلت المبادئ هذا اهم ماجاء في الباب االول تحت عنوان المبادئ  

األساسية من هوية العراق ،وانتمائه إلى العالم العربي ، هل قصور ام تقصير من 

 !.المشرع؟ 

)جزء من العالم ( بينت هوية العراق من حيث الدين 3ومن المالحظ ان المادة )

، وهنا سوف يطرح اشكال آخر يقول ان الدستور الملكي خلى من هوية االسالمي(

 العراق ولما ال تستشكل عليه ؟ 

من المعلوم ان طرح هوية االنتماء للبالد ظاهرات في الدساتير في منتصف القرن   

للقومي اال  او اجنبية لم تنص على االنتماء العشرين وجميع الدساتير كانت العربية

 في منتصف القرن العشرين.

  



 الباب الثاني : الحقوق والحريات

في العصر الجمهوري من حيث  إنّي اعتقد ان المرحلة الرابعة من افضل المراحل  

 الحريات وضمانات حقوق اإلنسان، وعلى الرغم من السلبيات .

( , وقررد وزعررت هررذه المررواد 46-14إن برراب الحقرروق والحريررات احترروى علررى المررواد )

( وكرران عبررارة عررن الحقرروق المدنيررة 36-14علررى فصررلين ، الفصررل االول الحقرروق )

(. والفصرل 36-22واالجتماعيرة والثقافيرة)(، والحقوق االقتصرادية 21-14والسياسية)

 (46-37الثاني الحريات )

 سنأخذ كم نموذج من هذا الباب:

العراقيون متساوون أمام القيانون دون تميييٍز بسيبب الجينس أو     ))على  14نصت المادة 

العييرق أو القومييية أو األصييل أو اللييون أو الييدين أو المييذهب أو المعتقييد أو الييرأي أو الوضييع 
 ((االقتصادي أو االجتماعي

 (19وفي المادة )

   القضاء مستقل ال سلطان عليه لغير القانون.  -أوالً:

، وال عقوبة إال على الفعل اليذي يعيده القيانون ال جريمة وال عقوبة إال بنٍص  -ثانياً:
وقت اقترافه جريمة، وال يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكياب 

  الجريمة.

 التقاضي حٌق مصوٌن ومكفوٌل للجميع. -ثالثاً:

 رابعاً: حق الدفاع مقدٌس ومكفوٌل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

المييتهم بييريء حتييى تثبييت إدانتييه فييي محاكمييٍة قانونيييٍة عادلييٍة، وال يحيياكم  -خامسيياً:
 دة.المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد اإلفراج عنه، إال إذا ظهرت أدلةٌ جدي

 واني اعتقد ان وجود هذه المادة في المكان غير مناسب .

 (:20المادة )من حيث الحقوق بين الرجال والنساء قد جاءت 

للمواطنين رجاالً ونساًء، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية،  ))   
 ((بما فيها حق التصويت واالنتخاب والترشيح

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفي 

  (:22المادة )وردت في  



 العمل حٌق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً. -أوالً:

ينظم القيانون، العالقية بيين العميال وأصيحاب العميل عليى أسيٍس اقتصيادية، ميع مراعياة  -ثانياً:
 قواعد العدالة االجتماعية.

تأسييس النقابيات واالتحيادات المهنيية، أو االنضيمام إليهيا، ويينظم ذليك  تكفل الدولة حق -ثالثاً:
 بقانون.

 ثالثا/ا(/23من اهم ماجاء في الحقوق االقتصادية هي المادة )

للعراقي الحيق فيي التمليك فيي أي مكياٍن فيي العيراق، وال يجيوز لغييره تمليك غيير ))
 ((المنقول، إال ما استثني بقانون

 وفي الفصل الثاني تحت عنوان الحريات 

  (:37المادة )

 حرية اإلنسان وكرامته مصونةٌ.-أ -أوالً:

  ال يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إال بموجب قراٍر قضائي.-ب

يحييرم جميييع أنييواع التعييذيب النفسييي والجسييدي والمعامليية غييير اإلنسييانية، وال عبييرة بييأي -ج
لتهديييد أو التعييذيب، وللمتضييرر المطالبيية بييالتعويض عيين الضييرر اعتييراف انتييزع بيياإلكراه أو ا

 المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.

 تكفل الدولة حماية الفرد من اإلكراه الفكري والسياسي والديني. -ثانياً:

يحييرم العمييل القسييري )السييخرة(، والعبودييية وتجييارة العبيييد )الرقيييق(، ويحييرم االتجييار  -ثالثيياً:
 . بالنساء واألطفال، واالتجار بالجنس

 حريات التعقد : (43)وقد ضمنت المادة 

 أتباع كل ديٍن أو مذهٍب أحراٌر في: -أوالً:

 ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.-أ

 إدارة األوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.-ب

 العبادة وحماية أماكنها.تكفل الدولة حرية  -ثانياً:

 الباب الثالث السلطات االتحادية

 (،47كما جاء في المادة) اقسام قد قسم الدستور السلطات إلى ثالث



السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، وان لهذه لسلطات دور 

بير في كبيرفي رسم سياسيات الدولة وفر  القانون ، وان قراراتها  لها تأثير ك

 الشارع العراقي وهذا محل دراستنا.

 الفصل األول السلطة التشريعية :

(، وتتكون السلطة التشريعي  حسب المادة 65-48يحتوي الفصل التشريعي على )

 مجلس االتحاد(. -( )مجلس النواب 48)

يتكون مجلس النواب من عدد من األعضاء بنسبة مقعد ))أوال( /49وفي المادة )
ئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم واحد لكل ما

انتخابهم بطريق االقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات 
ما بللعراق ولم يفكر  وهذا دليل ان المشرع ال يمتلك رؤيا مستقبلية(( الشعب فيه

سيؤدي من أزمات اقتصادية ، بعدما اعتمد عدد األعضاء على التمثل السكاني ، فلو 

 !.  1000برلمان المليون سيكون عدد أعضاء  100كان عدد سكان العراق 

وفي المادة نفسها )ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً ( وضعت شروط المرشح وآلية 

حاالت استبدال أعضائه عند االستقالة أو معالجة   تمثيل النساء في البرلمان  وكيفية
 اإلقالة أو الوفاة.

اُقسم باهلل العلي العظيم، أن أؤدي ))(  تضمنت القسم الدستوري 50وأما المادة )
مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفاٍن وإخالص، وأن أحافظ على استقالل العراق 

أرضه وسمائه ومياهه  وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سالمة
وثرواته ونظامه الديمقراطي االتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة 

والخاصة، واستقالل القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانٍة وحياد، وهللا على 
 ((ما أقول شهيد

 ( ان تكون الجلسات علنية إال اذا اقتضت المصلحة53أوجبت المادة )

 جلسات مجلس النواب علنيةً إال إذا ارتأى لضرورٍة خالف ذلك.تكون  -أوالً:

 تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً. -ثانياً:

 

 :اختيار مجلس الرئاسة وانعقادها

من رئيس الجمهورية بمرسوم  ىإن  انعقاد أول جلسة للبرلمان  تكون بدعو

 (54يوم ، هذا مانصت علية المادة )15جمهوري في وقت محدد 



يييدعو رئيييس الجمهورييية مجلييس النييواب لالنعقيياد بمرسييوٍم جمهييوري، خييالل  ))   
خمسة عشَر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج االنتخابات العامة، وتعقد الجلسة 

رئيييس المجلييس ونائبيييه، وال يجييوز التمديييد  برئاسيية أكبيير األعضيياء سييناً النتخيياب
 ً  .((ألكثر من المدة المذكورة آنفا

 ( كيفية اختيار مجلس الرئاسة  55وقد أوضحت المادة )

ينتخييب مجلييس النييواب فييي أول جلسييٍة لييه رئيسيياً، ثييم نائبيياً أول ونائبيياً ثانييياً، باألغلبييية     ))

االغلبيرة المطلقرة هرو نصرف ، ((المباشيرالمطلقة لعدد أعضاء المجليس، باالنتخياب السيري 

 العدد الكلي زائد واحد.

 

 :والية مجلس النواب 

  (:56لمادة )اقد جاء في  

تكون مدة الدورة االنتخابية لمجلس النواب أربع سنواٍت تقويمية، تبدأ بيأول جلسيٍة ليه،  -أوالً:
 وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

الجديد قبل خمسٍة وأربعين يوماً من تاريخ انتهياء اليدورة يجري انتخاب مجلس النواب  -ثانياً:
 االنتخابية السابقة.

 :ستثنائيةالاالجلسات 

  :كيف تعقد الجلسات االستثنائية (58المادة )قد فسرت     

لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسيين  -أوالً: 
دعييوة مجلييس النييواب إلييى جلسييٍة اسييتثنائية، ويكييون االجتميياع عضييواً ميين أعضيياء المجلييس، 

 مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه.

يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النيواب بميا ال يزييد عليى ثالثيين يومياً،  -ثانياً:
المهمات التي تستدعي ذلك، بناًء على طليٍب مين رئييس الجمهوريية، أو رئييس مجليس  إلنجاز

 الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.

 

 انصاب  والقرارات

 ( :59وأوضحت المادة )

  يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور األغلبية المطلقة لعدد أعضائه. -أوالً:



تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب باألغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم  -انياً:ث
 يُنص على خالف ذلك.

 األغلبية البسيطة من النصاب  نصف زائد واحد .

 :تشريع القوانيين

 ( بينت من له حق التشريع :60المادة )

 الوزراء.مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس  -أوالً:

مقترحات القوانين تقدم من عشرٍة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه  -ثانياً:
 المختصة.

 ألن ذلك من الناحية، ولكن الدستور العراقي لم يوضح ما هو المقصود من المقترح 

 هو مسودة  والمقترح هو فكرة .ومشروع اليوجد فرق بين  ةقانونيال

 

 النوابوظائف ومهام مجلس 

 :(61)نصت المادة 

 تشريع القوانين االتحادية. -أوالً:

 الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. -ثانياً:

مقترح

عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب•

مشروعات 

قوانيين

رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء•

مجلس النواب

قراءة المواد•

المصادقة•



 انتخاب رئيس الجمهورية. -ثالثاً:

تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات الدولية، بقانوٍن يُسن بأغلبية ثلثي  -رابعاً:
 أعضاء مجلس النواب.

 الموافقة على تعيين كٍل من: -خامساً:

رئيس وأعضاء محكمة التمييز االتحادية، ورئيس االدعاء العام، ورئيس هيئة اإلشراف -أ
  القضائي، باألغلبية المطلقة، بناًء على اقتراحٍ من مجلس القضاء األعلى.

 السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.-ب

ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز  رئيس أركان الجيش،-ج
 على اقتراحٍ من مجلس الوزراء. المخابرات، بناءً 

رئيس وأعضاء محكمة التمييز االتحادية، ورئيس االدعاء العام، ورئيس هيئة اإلشراف -
  القضائي، باألغلبية المطلقة، بناًء على اقتراحٍ من مجلس القضاء األعلى.

 ء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.السفرا-ب

رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز -ج
 على اقتراحٍ من مجلس الوزراء. المخابرات، بناءً 

  -سادساً:

جلس مساءلة رئيس الجمهورية بناًء على طلٍب مسبب، باألغلبية المطلقة لعدد أعضاء م-أ
 النواب.

إعفاء رئيس الجمهورية، باألغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من -ب
 المحكمة االتحادية العليا، في إحدى الحاالت اآلتية:

 ـ الحنث في اليمين الدستورية. 1             

 ـ انتهاك الدستور. 2             

 ـ الخيانة العظمى. 3             

  -عاً:ساب

لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئأيس مجلأس الأوزراء والأوزراء، أسأئلةً فأي أي موضأوع -أ
يدخل في اختصاصهم، ولكٍل منهم اإلجابة عن أسئلة األعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على 

 اإلجابة.



يجوز لخمسٍة وعشأرين عضأواً فأي األقأل مأن أعضأاء مجلأس النأواب، طأرح موضأوع عأام -ب
قشة، الستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس للمنا

 النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.

لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسٍة وعشرين عضواً، توجيه استجواٍب إلأى رئأيس مجلأس -ج
اختصاصأهم، وال تجأري المناقشأة  راء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تأدخل فأي الوزراء أو الوز

 تقديمه. في االستجواب إال بعد سبعة أيام في األقل من 

 -ثامناً:

لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء باألغلبية المطلقة، ويُعأد مسأتقيالً مأن تأاريخ قأرار -أ
بأالوزير إال بنأاًء علأى رغبتأه، أو طلأٍب موقأع مأن سحب الثقة، وال يجوز طأرح موضأوع الثقأة 

خمسين عضواً، إثر مناقشة استجواٍب موجٍه إليه، وال يصدر المجلأس قأراره فأي الطلأب إال بعأد 
 سبعة أيام في األقل من تأريخ تقديمه.

 -ب

 ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلٍب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 1 

 

( أعضأأائه سأأحب الثقأأة مأأن رئأأيس مجلأأس 1/5لمجلأأس النأأواب، بنأأاًء علأأى طلأأب ُخمأأس )ـ  2
الأوزراء، وال يجأوز أن يقأدم هأذا الطلأب إال بعأد اسأتجواٍب موجأٍه إلأى رئأيس مجلأس الأأوزراء، 

 وبعد سبعة أيام في األقل من تقديم الطلب.

 لقة لعدد أعضائه.ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء باألغلبية المط3

 تُعُد الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.-ج

في حالأة التصأويت بسأحب الثقأة مأن مجلأس الأوزراء بأكملأه، يسأتمر رئأيس مجلأس الأوزراء -د
والوزراء في مناصبهم لتصريف األمور اليومية، لمدة ال تزيد على ثالثين يوماً، إلى حين تأليف 

 الدستور.  ( من هذا 76وزراء الجديد وفقاً ألحكام المادة )مجلس ال

لمجلأأس النأأواب، حأأق اسأأتجواب مسأأؤولي الهيئأأات المسأأتقلة وفقأأاً لإلجأأراءات المتعلقأأة    -هأأـ
 بالوزراء، وله إعفاؤهم باألغلبية المطلقة.

 -تاسعاً:

على طلٍب مشترك من رئيس  الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً  الموافقة على إعالن الحرب وحالة-أ
 الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

 تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقٍة عليها في كل مرة.-ب



البالد في أثناء  يخول رئيس مجلس الوزراء الصالحيات الالزمة التي تمكنه من إدارة شؤون -ج
نظم هأأذه الصأأالحيات بقأأانوٍن، بمأأا ال يتعأأارض مأأع مأأدة إعأأالن الحأأرب وحالأأة الطأأوارئ، وتأأ

 الدستور.

يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، االجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مأدة -د
 .انتهائها إعالن الحرب وحالة الطوارئ، خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ 

 

 :امتيازات اعضاء البرلمان 

 امتيازات اعضاء البرلمان: (63المادة )وردت في  

 تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون. -أوالً:

  -ثانياً:

االنعقأأاد، وال  يتمتأأع عضأأو مجلأأس النأأواب بالحصأأانة عمأأا يأأدلي بأأه مأأن آراء فأأي أثنأأاء دورة -أ
 يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك.

علأى العضأو خأالل مأدة الفصأل التشأريعي إال إذا كأان متهمأاً بجنايأة، ال يجوز إلقأاء القأبض -ب
وبموافقأأة األعضأأاء باألغلبيأأة المطلقأأة علأأى رفأأع الحصأأانة عنأأه، أو إذا ضأأبط متلبسأأاً بأأالجرم 

 المشهود في جناية.

ال يجوز إلقأاء القأبض علأى العضأو خأارج مأدة الفصأل التشأريعي إال إذا كأان متهمأاً بجنايأة، -ج
يس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشأهود فأي وبموافقة رئ

 جناية.

 اوال(/63سوف نقاس ضمن القسم الثالث تحت عنوان مقترحات  المادة)

 كيفية حل البرلمان 

 (:64قد نصت المادة )

ثلأث يُحل مجلس النواب، باألغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناًء على طلأٍب مأن  -أوالً:
أعضائه، أو طلٍب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهوريأة، وال يجأوز 

 حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

يأأدعو رئأأيس الجمهوريأأة، عنأأد حأأل مجلأأس النأأواب، إلأأى انتخابأأاٍت عامأأة فأأي  -ثانيأأاً:
الأوزراء فأي هأذه  البالد خالل مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعأد مجلأس

 الحالة ُمستقيالً، ويواصل تصريف األمور اليومية.

  



 

 ادــــــــس االتحـلـمج

  :نصت(65المادة ) في 

يتم إنشـــاء مجلــٍس تشـــريعـــي يُدعى بيـ )مجليس االتحياد( يضيم ممثليين عين األقياليم   ))    
العضيوية فييه، واختصاصياته، والمحافظات غير المنتظمة فيي إقلييم، ويينظم تكوينيه، وشيروط 

 .((وكل ما يتعلق به، بقانوٍن يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب

اني اعتقد أن مجلس االتحاد ال يختلرف عرن فكررة مجلرس االعيران فري القرانون االساسري األول     

 على الرغم أن المجلس االتحادي هيئة تشريعية كمجلس النواب ولكن المشررع تررك يرنظم بقرانون

  من العيوب الكبيرة التي تخل بالدستور.وهذا 

  



 

 السلطة التنفيذية االتحادية

 (.66كما جاء في المادة ) ومجلس الوزراء رئيس الجمهوريةتتكون السلطة التنفيذية من 

 رئيس الجمهورية -الفرع األول:

 يجب توافر الشروط التالية برئيس الجمهورية العراقية  :

 بالوالدة ومن أبوين عراقيين.عراقياً  -أوالً:

 كامل األهلية وأتم األربعين سنةً من عمره. -ثانياً:

لأأه بالنأأـزاهة واالسأأتقامة والعدالأأة  ٍة حسأأنٍة وخبأأرةٍ سياسأأيٍة ومشأأهودسأأمع وذ -ثالثأأاً:
 واإلخالص للوطن.

 غير محكوٍم بجريمٍة مخلٍة بالشرف -رابعاً:

 .(68المادة)هذا مانصت علية 

 رئيس الجمهورية :كيفية اختيار 

 اختيار  رئيس الجمهورية عن طريق مجلس النواب  بأغلبية ثلثي عدد أعضائه( 70) قد بينت المادة

  ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. -أوالً:

التنأأافس بأأين المرشأأحين إذا لأأم يحصأأل أٌي مأأن المرشأأحين علأأى األغلبيأأة المطلوبأأة، يأأتم  -ثانيأأاً:
الحاصلين على أعلى األصوات، ويعلن رئيساً من يحصأل علأى أكثريأة األصأوات فأي االقتأراع 

 الثاني.

  



 

 ة :ـــــــــــة رئيس الجمهوريـــــوالي

سرنوات يمكرن انتخابره لواليرة  4اوال(  أن واليرة رئريس الجمهوريرة /72نصت المادة )

بييأربع سيينوات، ويجييوز إعييادة انتخابييه لواليييٍة ثانيييٍة  تحييدد والييية رئيييس الجمهورييية))ثانيررة

تنتهييي والييية رئيييس الجمهورييية بانتهيياء دورة مجلييس )) فرري نفررس المررادة )ثانيرراً /ا((( فحسييب.
 .((النواب

 

 ة : ــــــات رئيس الجمهوريـــصالحي

 (73تم تحديد صالحيات رئيس الجمهورية في المادة)

من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعليق إصدار العفو الخاص بتوصيٍة  -أوالً:
بييالحق الخيياص، والمحكييومين بارتكيياب الجييرائم الدولييية واإلرهيياب والفسيياد المييالي 

  واإلداري.

المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات الدوليية، بعيد موافقية مجليس النيواب،  -ثانياً:
 ها.وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم

يصادق ويصيدر القيوانين التيي يسينها مجليس النيواب، وتعيد مصيادقاً عليهيا  -ثالثاً:
 بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

دعوة مجليس النيواب المنتخيب لالنعقياد خيالل ميدٍة ال تتجياوز خمسية عشير  -رابعاً:
المنصيوص يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج االنتخابات، وفي الحاالت األخيرى 

 عليها في الدستور.

ميينح األوسييمة والنياشييين بتوصيييٍة ميين رئيييس مجلييس الييوزراء، وفقيياً  -خامسيياً:
 للقانون.

 قبول السفراء. -سادساً:

 إصدار المراسيم الجمهورية. -سابعاً:

 المصادقة على أحكام اإلعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. -ثامناً:

ليييييا للقييييوات المسييييلحة لألغييييراض التشييييريفية يقييييوم بمهميييية القيييييادة الع -تاسييييعاً:
 واالحتفالية.

 ممارسة أية صالحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور -عاشراً:



 مجلس الوزراء -الفرع الثاني:

 اوال( /76نصت المادة )

يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية األكثر عدداً، بتشيكيل مجليس اليوزراء، خيالل ))

صرنعت اكبرر أزمرة سياسرية  فري ، ((وماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهوريةخمسة عشَر ي

حول عبارة )الكتلة النيابية األكثر عدداً ( فرجع المتخاصمون إلى المحكمة 2010عام 

اوضحت مسبقاً إنها تخضع إلى سرلطة القروى او سرلطة األغلبيرة ، ومرن  االتحادية كما

 يتناول فيه المفاهيم )ذو الحدين(. اعيوب الدستور أن لم يحتوى مقدمة أو باب

يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خيالل ))وثانيا من نفس المادة 

 .ان هذه الفقرة حبر على ورق  ((،مدٍة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ التكليف

  



 

أعضاء يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء ))( 76وأما رابعاً من المادة )
وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتهيا، عنيد الموافقية 

 . ((على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، باألغلبية المطلقة

( بفقراتها تجعل من رئيس الوزراء تحت رحمة مجلرس النرواب ، ولهرذا 76إن المادة )

 ان .نجد  أن جميع المحاصصات تكون تحت قبة برلم

 وزراء:ـــــروط رئيس مجلس الــــش

 (شروط  لرئيس مجلس الوزراء77وضعت المادة )

يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وأن  -أوالً:
دلها، وأتم الخامسة والثالثين سنةً من االشهادة الجامعية أو ما يع على يكون حائزاً 

 عمره.

على يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وأن يكون حائزاً  -ثانياً:
 دلها.االشهادة الجامعية أو ما يع

 حول المادة  توجد بعض المالحظات

يجب ان يذكر المشرع   اً كان مقيد ا: هل الشرط مقيد ام مطلق ، إذالمالحظة االولى

التي  نصت  رئيس الجمهوريةيشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في )

( اصبح الشرط مطلق حتى 68، بما ان المشرع لم يذكر المادة ) (68علية المادة 

 (.72لوالية )اتحديد 

تكرار ، والزيادة ال( جاءت ك77:  الفقرة ثانية من المادة ) المالحظة الثانية

 نقصان.الك

  



 

 وزراء؟ــــو رئيس مجلس الــمن ه

 هو رئيس مجلس الوزراء( من 78وصفت المادة )  

 .رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة

 .والقائد العام للقوات المسلحة 

ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة  ،يقوم بإدارة مجلس الوزراء 
 .مجلس النواب

 وزراءــــات مجلس الـــصالحي 

 ( صالحيات مجلس الوزراء:80)بينت المادة 

عمل  تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، واإلشراف على  -أوالً:
 الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.

 اقتراح مشروعات القوانين. -ثانياً:

 إصدار األنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين. -ثالثاً:

 إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. -رابعاً:

التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكالء الوزارات  -خامساً:
والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم 

ألجهزة بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء ا
 األمنية.

التفاوض بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، أو من  -سادساً:
 يخوله.

 االمنية المرتبطة بمجلس الوزراء: ةاألجهز

 ( األجهزة األمنية بمجلس الوزراء84قد ربطت المادة )

 .يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء

  



 السلطة القضائية

القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم في ))ه نفس نص مرتين في الدستورالتكرار هذه 
قضائهم لغير القانون، وال يجوز ألية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون 

 .42 مع تغيير شكلي فقط ((العدالة

 

 ؟السلطة القضائية االتحاديةممن تتكون 

 (:89قد جاء في المادة )

 .مجلس القضاء األعلى -1

 .المحكمة االتحادية العليا -2

 .محكمة التمييز االتحادية -3

 .جهاز االدعاء العام -4

 .هيئة اإلشراف القضائي -5

 .المحاكم االتحادية -6

  

                                                           
 اوال(/19المادة )   -42



 :اء االعلىـس القضـــات مجلـــصالحي

 :اآلتية( صالحيات المجلس االعلى 91بينت المادة )

  إدارة شؤون القضاء واإلشراف على القضاء االتحادي. -أوالً:

ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز االتحادية، ورئيس االدعاء العام،  -ثانياً:
ورئيس هيئة اإلشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على 

 تعيينهم.

اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية االتحادية، وعرضها على  -ثالثاً:
  مجلس النواب للموافقة عليها. 

يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة اإلعالم 
 ً  واالتصاالت، ودواوين األوقاف، هيئاٌت مستقلة مالياً وإداريا

 :ةــات المستقلــالهيئ

 هم الهيئات المستقلة  في العراق هما أ ( واضحتا102و103المادة )

 المفوضية العليا لحقوق االنسان -1

 والمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  -2

 وهيئة النزاهة  -3

 البنك المركزي العراقي  -4
 وديوان الرقابة المالية -5
 وهيئة اإلعالم واالتصاالت -6
 ودواوين األوقاف -7

بين أحزاب  صة السياسية وتوزع ضمن اتفاقيات الهيئات تخضع لمحاص وجميع هذه

 السلطة.

  



 :ةـــات االتحاديــمهام السلط

باالختصاصأأات الحصأأرية ( صررالحيات السررلطات االتحاديررة 110ضررمنت المررادة )  
 :اآلتية

رسأأم السياسأأة الخارجيأأة والتمثيأأل الدبلوماسأأي، والتفأأاوض بشأأأن المعاهأأدات  -أوالً:
واالتفاقيات الدولية، وسياسأات االقتأراض والتوقيأع عليهأا وإبرامهأا، ورسأم السياسأة 

 السيادية.االقتصادية والتجارية الخارجية 

وضأأع سياسأأة األمأأن الأأوطني وتنفيأأذها، بمأأا فأأي ذلأأك إنشأأاء قأأوات مسأألحة  -ثانيأأاً:
  وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه.

رسم السياسة المالية، والكمركيأة، وإصأدار العملأة، وتنظأيم السياسأة التجاريأة  -ثالثاً:
العأراق، ووضأع الميزانيأة العامأة للدولأة، ورسأم عبر حدود األقاليم والمحافظات في 

 السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته.

 تنظيم أمور المقاييس والمكاييل واألوزان. -رابعاً:

 تنظيم أمور الجنسية والتجنس واإلقامة وحق اللجوء السياسي. -خامساً:

 تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد. -سادساً:

 ً  وضع مشروع الموازنة العامة واالستثمارية. -:سابعا

تخطأأيط السياسأأات المتعلقأأة بمصأأادر الميأأاه مأأن خأأارج العأأراق، وضأأمان  -ثامنأأاً:
مناسأيب تأدفق الميأاه إليأه وتوزيعهأا العأادل داخأل العأراق، وفقأاً للقأوانين واألعأأراف 

 الدولية.

 .اإلحصاء والتعداد العام للسكان -تاسعاً:

 :ة بين السلطة االتحادية واالقاليماالختصاصات المشترك

إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات األقأاليم والمحافظأات غيأر المنتظمأة فأي  -أوالً:
 قليم، وينظم ذلك بقانون.اإل

 وتوزيعها.ة الرئيستنظيم مصادر الطاقة الكهربائية  -ثانياً:

رسأأم السياسأأة البيئيأأة لضأأمان حمايأأة البيئأأة مأأن التلأأوث، والمحافظأأة علأأى  -ثالثأأاً:
 قليم.اإلنظافتها، بالتعاون مع األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في 

 رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. -رابعاً:



رسأأم السياسأأة الصأأحية العامأأة، بالتعأأاون مأأع األقأأاليم والمحافظأأات غيأأر  -خامسأأاً:
 قليم.اإللمنتظمة في ا

رسم السياسة التعليمية والتربويأة العامأة بالتشأاور مأع األقأاليم والمحافظأات  -سادساً:
 قليم.اإلغير المنتظمة في 

رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادالً لهأا،  -سابعاً:
 وينظم ذلك بقانون.

  



 

 ورـــتعديل الدست

مررن الدسرراتير الجامرردة ، حتررى لررم  2005بدايررة البحررث ان الدسررتور لسررنة  قلررت فرري    

يستطيع المشرع ان يميز بين التعديل والتغيير الجذري لهذا وضع قيود للتعرديل كقيرود 

 .التغيير

 ح التعديلااوال( كيفية اقتر/126وضحت المادة )

مجلس ( أعضاء 1/5لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لُخمس )))
 ، ((النواب، إقتراح تعديل الدستور

 وثانيا من نفس المادة كان الجمود فيها من النوع الجزئي المؤقت حيث نصت:

ال يجوز تعديل المبادئ األساسية الواردة فيي البياب األول، والحقيوق والحرييات اليواردة فيي ))
 ((الباب الثاني من الدستور، إال بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين

  



 

 :لــــة التعديــطريق

 ثانياً بينت طريقة التعديل/126المادة 

 موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه -1

 وموافقة الشعب باالستفتاء العام -2

 ومصادقة رئيس الجمهورية خالل سبعة أيام -3

  



 

 القسم الثاني  االسئلة:

طن ادائما المورغبت في هذا القسم إن اركز على أهم مفردات الدستور التي يسمعها  

 بصورة مبسطة. اجوبة ولكن ال يفهم ماهو مقصود منها ، واضعها بشكل اسئلة و

 ماهي االغلبية البسيطة واالغلبية المطلقة؟

  : البسيطة األغلبية
 .اً تعني نصف مجموع الحاضرين زائداً واحد

 
 : المطلقة األغلبيةاما 

 . زائداً واحد األصليفتعني نصف المجموع 

  325مثال عدد اعضاء البرلمان الحالي هم 

 .164االغلبية المطلقة = 

 .83وأما االغلبية البسيطة 

 متى يتحقق النصاب القانوني ؟ 

 المطلقة  األغلبيةيتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور 
 

 .البسيطة باألغلبيةتتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب 

 

 

 متى تحتاج إلى األغلبية المطلقة  في الدستور 

تخب مجلس النواب في أول جلسٍة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ين عندما    -1
 ً  ثانيا

 تحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النوابفي  -2

رئأأيس وأعضأأاء محكمأأة التمييأأز االتحاديأأة، ورئأأيس االدعأأاء العأأام، اختيررار -3
 ورئيس هيئة اإلشراف القضائي

 مساءلة رئيس الجمهورية -4



 إعفاء رئيس الجمهورية -5

 سحب الثقة من أحد الوزراء -6

 سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء -7

 يُحل مجلس النواب -8

 إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة -9

يعرررر  رئررريس الررروزراء وزرائهرررا  ومرررنهجهم  علرررى مجلرررس نرررواب  -10

 للتصويت عليهم

 الهيئة الوطنية العليا الجتثاث البعثحل  -11

 ؟عن تفسير نصوص الدستور المسؤولمن 

  -االتي: هي المسؤولة عنالمحكمة االتحادية العليا  -1

 الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة النافذة. -2

الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحادية، وحكومات  -3
 األقاليم والمحافظات والبلديات واإلدارات المحلية.

 التي تحصل فيما بين حكومات األقاليم أو المحافظات.الفصل في المنازعات  -4

الفصل في االتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس  -5
 الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.

  



 

 ن؟القواني من هو مشرع

اعطى صالحيات التشريع إلى السلطة التنفيذية  2005إن الدستور العراقي لسنة 

 الجمهورية و مجلس الوزراء اناط حق االقتراح لمجلس نواب .المتمثلة بــ رئيس 

كأنما اخذ  اعلى الرغم ان الدستور لم يميز بين المقترح والتشريع وجعل منهما واحد  

، ومع العلم ان الفقه 43بالمصطلح اللغوي الذي لم يفرق بين المشروع والمقترح

القانوني يميز بين المشروع والمقترح، حيث ان المشروع هو مسودة قانون  اما 

المقترح هو فكرة ، وليس هذا فقط انما قد فرقت بينهما من حيث القيمة فجعلت من 

المشروع صالحا إلصدار التشريع  واما المقترح يحتاج الى تحول الى مشروع  لكي 

 .44به كمسودة قانون يكون صالحا للنظر 

  

                                                           
 .84ينظر : االحكام الدستورية المنظمة ،43
 .86، ص المصدر نفسه ينظر:44



 

 الفرق بين المشروعات والمقترحات 

 

  

المصادقة 

اجماع مجلس الرئاسة

موافقة

موافقة االغلبية مجلس النواب

مشروعات

السلطة التنفيذية( مسودة قانونية)



 

 اما المقترحات  

 

،  ةقد اتضح الفارق  بين المشروعات والمقترحات من خالل المخططرات التوضريحي  

(  الررذي 124و120و 112ولكررن نجررد ان النظررام الررداخلي لمجلررس النررواب فرري المررواد)

 ( من الدستور اعطى لنفسه حق التشريع .51صدر استناداً إلى المادة )

وبنودها كانت محطة خالف مرابين مجلرس النرواب و السرلطة التنفيذيرة  (60إن المادة )

ذي سلب اهرم دور للسرلطة التشرريعية, المشرع  لهذا الدستور ال مسؤوليتهاالتي يتحمل 

 ةكمررا سررلب اهررم حررق للسررلطة التنفيذيررة كتعيررين الرروزراء وإقررالتهم  بحجررة المسررؤولي

 .المشتركة

  

مقترح من 
مجلس النواب 

(10)

مجلس الرئاسة 
البرلمان

يذية السلطة التنف
من اجل تحويل 
الفكرة الى 
مسودة

مجلس النواب 
موافقة عليه 
لقة باالغلبية المط

مصادقة مجلس 
الرئاسة

االصدار



 

 اعفاء رؤساء الثالث من مناصبهم

 ة:ــــرئيس الجمهوري -1

إعفأأاء رئأأيس الجمهوريأأة، باألغلبيأأة المطلقأأة لعأأدد أعضأأاء مجلأأس النأأواب، بعأأد 
 االتحادية العليا، في إحدى الحاالت اآلتية:إدانته من المحكمة 

 ـ الحنث في اليمين الدستورية. ا              

 ـ انتهاك الدستور. ب             

 ـ الخيانة العظمى ج             

 وزراء:ـــــرئيس ال -2

 وضع الدستور طريقتين لسحب الثقة من رئيس الوزراء هما

طلٍب إلى مجلس النأواب بسأحب  يقدمرئيس الجمهورية : هو أن الطريق األول
 .الثقة من رئيس مجلس الوزراء

( أعضأأائه 1/5بنأأاء علأأى طلأأب ُخمأأس ): هررو مجلررس النررواب الطريههق الثههاني
سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وال يجوز أن يقدم هأذا الطلأب إال بعأد 

ي األقأل مأن استجواٍب موجٍه إلأى رئأيس مجلأس الأوزراء، وبعأد سأبعة أيأام فأ
 تقديم الطلب.

 .باألغلبية المطلقةتصويت ال وكال  الطريقتين تحتاج إلى 

 

 

 

 ة البرلمان:ــرئاس -3

ثانياً /ب( /138وضع النظام الداخلي لمجلس النواب استناداًإلى المادة )    

علي  , حيث نص ةشروط اعفاء رئاسة البرلمان كشروط رئيس الجمهوري
الرئاسة باألغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس اعضاء مجلس إعفاء احد 

العليا في احدى الحاالت  االتحاديةبعد ادانة احدهم من المحكمة ،   النواب
 :األتية

 
 .: الحنث في اليمين الدستوريةأوال

 .ثانياً: انتهاك الدستور
 .ثالثاً: الخيانة العظمى

  



 

 

 ور؟ـــل الدستـــكيفية تعدي

 
 اً قيود لتغيير والتعديل فلهذا نالحظ قد وضعت يميز بين االمشرع لم إن       

تغييره ، فان التغيير يحتاج الرجوع الى كمشدده لتعديل الدستور ، كأنما 

 لشعب .الى ا لرجوع اء الشعب ولكن التعديل اليحتاج ااستفت

  

 اوال( ان صاحب االقتراح لتعديل الدستور هما/126نصت المادة )    

 رئيس الجمهورية  + مجلس الوزراء  -أ

 ( اعضاء مجلس نواب1/5)  -ب

 

الدستور حرق الشرعب للتعرديل علرى الدسرتور وهرذا عيبراً يضراف  لم يعط    

إلرررى عيررروب الدسرررتور ، التررري التخلرررو موادهرررا مرررن التوافقرررات السياسرررية 

والمذهبية  التي رسمها لهم القانون إدارة الدولرة ،حيرث تالحرظ شررط علرى 

السلطة التنفيذيرة مجتمعرون، وال يخفرى علرى الجميرع ان العررف لعرب دوراً 

سيم السلطات , حيث ان رئيس الجمهورية من القوميرة الكرديرة في تق كبيرا

 و رئيس مجلس الوزراء من الشيعة وهذه أول عرقلة لتعديله .

 

 

 

 

 :وقـلب الحقــرك وســـالعمل المشت

إن المشرررع جعررل السررلطات عمررل جمعرري لررم يعطررى صررالحيات كاملررة ال    

 الطرفيين حقوقهم ،السلطة التشريعية وال السلطة التنفيذية ، وسلب من 

 لسلطة التنفيذيةنواب واعطى التشريع لسلب حق التشريع لمجلس ال امثلم

واعطى السلطة التشريعية تعيين الوزراء واعفائهم من مناصبهم وهرذا مرن 

 حق مجلس الوزراء

  



 :ات ـــــالمقترح

 اذا لم يتم تغيير الدستور ،فتوجد بعض المالحظات حول المواد الدستورية التي  

كانت السبب  والتييجب تعديلها  التي يجب تعديلها واهمها المواد أو الفقرات

 :كالتالي هي واالقتصادية  السياسيةالرئيسي لالزمات 

 

)هو العراق جزء من األمة إرجاع هوية العراق التي تم إلغائها المشرع   -1

 .)العربية

 

 األعضاءيتكون مجلس النواب من عدد من ( التى تنصاوال( /49المادة )تعديل  -2

التعديل  ان يكون(نسمة من نفوس العراق  ألفبنسبة مقعد واحد لكل مائة 

يتكون مجلس النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئتان ((

 ((وخمسين الف

 

مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية  اوال(/60المادة) تعديل أولغاء إ -3

 ()حق االقتراح أومشروعات بكلمة اقتراحات  كلمةب تبدل((ومجلس الوزراء

))مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس ثانيا  وفي المادة نفسها

 وتستبدل كلمة المقترحات بكلمة المشروعات. ((.…النواب

 

يكلف رئيس الجمهورية  ان تنص على يمن الدستور التاوال( /76المادة )تعديل  -4

يكلف رئيس و هتعديلو عددا بتشكيل مجلس الوزراء األكثرمرشح الكتلة النيابية 

 الفائزة باالنتخابات  األولىالجمهورية مرشح القائمة 

 

( وإعطاء صالحيات الكاملة لرئيس الوزراء بتعيين 76رابعاً من المادة)لغاء إ -5

 .عن فشلهم وزرائه وإعفائهم ويكون المسؤول الرئيسي 

 

يشترط في رئيس مجلس الوزراءمايشترط في رئيس  ((اوال(/77تعديل المادة) -6

مايشترط في  يشترط في رئيس المجلس الوزراء(( ان يكون التعديل ))الجمهورية

 (72و 68في المادة  رئيس الجمهورية



التأي ( وتكون على قسمين قسم يهتم بالتغيير وتضأع الشأروط 126تعديل المادة )  -7

اوالً و ثانيأأاً ( والقسأأم ثانيأأاً يهأأتم بالتعأأديل وعأأدم /126وضأأعها المشأأرع فأأي المأأادة )

 الرجوع فيه للشعب .

 

يجب ان تأذكر رواتأب اعضأاء البرلمأان وامتيأازاتهم فأي الدسأتور ويجأب ان  -8

 اليكون راتبهم اعلى من اعلى موظف في الدولة ودون  السلطة التنفيذية.

  



 المقارنة بين الدساتير

 من هو  القائد العام لقوات المسلحة ؟

 قائد العام لقوات المسلحة  الدساتير العراقية

 الملك  1925لسنة  

 45رئيس الوزراء   1958لسنة 

 رئيس الجمهورية   1964-1963لسنة 

 رئيس الجمهورية  1968لسنة 

 رئيس الجمهورية 1970لسنة 

 رئيس الوزراء  2004و 2005لسنة 

 

  

                                                           
فصل بين مجلس الوزراء والقائد العام القوات المسلحة ولكان  1958ور على رغم ان الدست45

 قائد العام لقوات  المسلحةوالواقع يقول غير ذلك كان عبدالكريم قاسم هو رئيس الوزراء 



 

 صاحب التشريع ؟من هو 

 التشريع  الدساتير العراقية

 الملك و مجلس نواب ومجلس االعيان  1925لسنة  

 مجلس الوزراء   1958لسنة 

مجلس الوطني القيادة الثورة ومجلس    1964-1963لسنة 
 46االمةو السلطة التنفيذية

 ومجلس قيادة الثورة 47السلطة التنفيذية 1968لسنة 

القيادة،مجلس الوطني،رئيس مجلس  1970لسنة 
 الجمهورية.

 
 

رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء    205لسنة 
تقديم مشروعات قوانين ومجلس النواب 

 حق  من اعضائها لهم حق االقتراح10

 

  

                                                           
 .1964دستور لسنة  -46

 رئيس الجمهورية -47



 

 نوع النظام الحكم في العراق  

 نوع النظام الدساتير العراقية

 الملكية وراثية 1925لسنة  

 جمهورية   1958لسنة 

 جمهورية، ديمقراطية اشتراكية   1964-1963لسنة 

 جمهورية، ديمقراطية شعبية  1968لسنة 

جمهورية، ديمقراطية شعبية ... نظام  1970لسنة 
 اشتراكي

 جمهورية، اتحادية نيابي، ديمقراطي  2005لسنة 

 دور االسالم في التشريع 

 االسالم والتشريع الدساتير العراقية

 االسالم دين الدولة 1925لسنة  

 االسالم دين الدولة  1958لسنة 

االسالم دين الدولة، والقاعدة االساسية   1964-1963لسنة 
 لدستورها

االسالم دين الدولة، والقاعدة االساسية    1968لسنة 
 لدستورها

 االسالم دين الدولة  1970لسنة 

االسالم دين الدولة، هو مصدر اساس  2005لسنة 
 للتشريع 

 

  



 الخاتمة

يكررون قررد وصررل إلررى محطترره األخيرررة )خاتمرره( ، والترري نسررجل فيهررا  بحررثوبعررد.. فال

 .شذرات منها

هأو كيفيأة هيمنأة السألطة وبعد استقراء الدساتير العراقية رأينأا صأراع عنأد المشأرع 

علأى الأرغم   الدسأاتير هأو تغييأر شأكليتغيير فأي التنفيذية على السلطات األخرى ، و

من  التغييأرات الكثيأرة  فأي المأواد والتفاصأيل بأين دسأتور  ودسأتور , ولكأن هيمنأة 

فأي كتابأة الدسأاتير ، وخلأت اغلأب الدسأاتير العراقيأة  اوتسلط السياسيين كان واضح

مأأن توضأأيح الكثيأأر مأأن المفأأاهيم التأأي تمكأأن السياسأأي ان يفسأأرها حسأأب مزاجأأه ، 

 ذا نقول :لهــــ

 11ان تغيير الدستور أو تعديله حال ملزمة أو ضرورية بعد تجربة اسأتمرت  -1

 وكان سببها هو الدستور. ةواقتصادي ةسنة من أزمات سياسي

ان اللجنة المسؤولة عن كتابة الدسأتور يجأب ان تكأون مسأتقلة عأن االحأزاب  -2

ولأة السياسية وعلأى االقأل ان يكأون فيهأا عضأو لديأه خدمأة فأي مؤسسأات الد

 سنة .15

 يجب ان تكون اللجنة متكونة من اهل االختصاص في المجاالت االتية  -3

 الخبراء في القانون الدستوري. -أ

 الخبراء في القوانين الدولية.  -ب

 مختصين في علم االجتماع. -ت

 .اللغويون -ث

 .التربويون -ج

 .االقتصاديون -ح

 اشرك المدراء العامون من اغلب الوزارات كمستشارين لهم -خ

تغيرهأأا مأأن  يأأةواهم تتغييأأر قأأانون االنتخابأأات مأأن الضأأرورياوانأأي اعتقأأد  -4

 اهمية تغيير الدستور ، ولهذا نشير لبعض النقاط 

يجأأب ان تكأأون االنتخابأأات علأأى مسأأتوى اقضأأية  ولأأيس علأأى مسأأتوى  -أ

لمحكمأأة االتحاديأأة ضأأد ة ، وضأأع حأأق القضأأاء لرفأأع شأأكوى فأأي امحافظأأ

 مرشحها اذا لم يقدموا شيئا لقضائهم .

تكون طريقة توزيع المقاعد على اساس قاعدة تنازلية ، اعلى الفائزين هأم  -ب

 من يكونوا تحت قبة البرلمان 

  



 

المحافظأأات المختلطأأة مأأن المأأذاهب والقوميأأات يجأأب ان تكأأون قوائمهأأا   -ت

منفتحا , حيأث يفأرض القأانون علأى صأاحب القائمأة ان يكأون فيهأا العأدد 

والعلمأأانيين والسأأنة والشأأيعة   متسأأاوي او نسأأب متفاوتأأة مأأن اإلسأأالميين

 واألكراد والمسيح.
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