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البروفيسور دالور عاءالدين هو الرئيس املؤسس ملؤسسة الشرق األوسط للبحوث، والوزير السابق للتعليم 
العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان )2009-2012(، وأستاذ الطب في جامعة نوتنغهام باململكة 
املتحدة. لطاملا انخرط عاءالدين في مشاريع بناء القدرات وبناء الدولة في العراق، وله منشوراٌت عديدة حول 
ديناميات السياسة واألمن ونظم الحوكمة وإرساء الديموقراطية في الشرق األوسط. تشمل كتبه األخيرة: “بناء 
القانون  سيادة  إلرساء  طريٍق  خارطة  الدولة:  و”بناء  )2013(؛  كوردستان”  إقليم  في  الحوكمة  ونظام  الدولة 

واملأسسة في إقليم كوردستان” )2018(.

عن الكاتب
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بناء الدولة في العراق

 فــي العــام 2005 ُمصّمــم 
ً
 ديموقراطيــا

ً
بعــد عقــود مــن الحكــم االســتبدادي ونظــام حكــم شــديد املركزيــة، اعتمــد الشــعب العراقــي دســتورا

لوضــع العــراق علــى خارطــة طريــق نحــو الديموقراطيــة وحكــم القانــون واالزدهــار االقتصــادي. يتألــف الدســتور مــن 144 مــادة تحــّدد 
 إلنفــاذ هــذه املــواد، مــن خــال تشــريعات جديــدة أو مــن دونهــا. غيــر أن ترجمــة 

ً
 وحــدودا

ً
طــرا

ُ
أســس الحوكمــة الديموقراطيــة وتؤمــن أ

الدســتور إلــى واقــع كانــت مهمــة محفوفــة بالصعوبــات.

لهــا  فــي ديناميــات سياســية طائفيــة علنيــة كان  القــادة السياســيون واملؤسســاتيون  انخــرط  خــال الســنوات الســتة عشــر املاضيــة، 
 إنتقائيــة فــي إنفــاذ مــواد دســتورية رئيســية. وال تــزال الكثيــر 

ً
انعكاســات وخيمــة علــى عمليــة بنــاء الدولــة. وقــد اعتمــد هــؤالء القــادة مقاربــة

من املؤسســات و/أو التشــريعات الجوهرية املنصوص عليها في الدســتور تنتظر تأليفها واعتمادها، والبعض منها أسا�ســي لتعزيز حكم 
القانــون وصيانــة الدســتور وترشــيد الــدورة التشــريعية ومأسســة العاقــات بيــن املركــز واألطــراف وتمكيــن الحكومــة املحليــة وترشــيد 
 لذلــك، هنــاك الكثيــر مــن الثغــرات ونقــاط الضعــف البنيويــة والوظيفيــة فــي نظــام الحكــم العراقــي 

ً
إدارة املــوارد واألصــول الوطنيــة. ونتيجــة

 مــن األزمــات. 
ً
ضيفــت إلــى هشاشــة الدولــة وتحّولــت إلــى عوامــل مســتقلة تســّبب مزيــدا

ُ
التــي أ

فــي هــذا التقريــر، نحــاول: )أ( تحديــد الثغــرات البنيويــة والوظيفيــة أو نقــاط الضعــف فــي نظــام الحكــم التــي نتجــت عــن ســوء تطبيــق 
للدســتور؛ )ب( إلقــاء الضــوء علــى اإلطــار التاريخــي املائــم والعقبــات السياســية أمــام التقــدم؛ و)ج( تقديــم توصيــات سياســية مائمــة 

للجهــات املعنيــة.

2021. لتحقيــق االســتفادة  مــارس  2020 وآذار/  أيلــول/ ســبتمبر  بيــن  التقريــر  فــي هــذا  الــواردة  البيانــات  تــم جمــع  ماحظــة منهجيــة: 
القصــوى مــن اتســاع نطــاق وعمــق املعلومــات التــي تــم جمعهــا، اعُتمــدت مقاربــة االســاليب النوعيــة املختلطــة وتشــمل: مراجعــة مكتبيــة 
أولية للمؤلفات املوجودة، 21 مقابلة شــبه منظمة وثاث مجموعات تركيز مع صانعي السياســات والقرارات على املســتوى االتحادي، 
قترحــة فــي 

ُ
بمــا فــي ذلــك ممثلــي مجلــس النــواب، مستشــاري الحكومــة والخبــراء املتخصصيــن فــي بغــداد. إّن االســتنتاجات والتوصيــات امل
هــذا التقريــر قــد تــم تقديمهــا ومشــاركتها ومناقشــتها مــع املشــاركين فــي مجموعــات التركيــز ملزيــد مــن التحقــق وتحديــد الســياق.

ملخص تنفيذي



6

دالور عالءالدين تقرير سياساتي

)1( املقدمة

 اعتمــده الشــعب العراقــي مــن خــال اســتفتاء تاريخــي فــي 15 تشــرين األول/ 
ً
 تحويليــا

ً
 إجتماعيــا

ً
ال شــك أن دســتور العــام 2005 كان عقــدا

أكتوبــر 2005. بعــد عقــود مــن الحكــم االســتبدادي ونظــام شــديد املركزيــة، ُصّمــم الدســتور لوضــع العــراق علــى خارطــة طريــق نحــو 
 بالصعوبــات بالنســبة 

ً
 محفوفــة

ً
الديموقراطيــة وحكــم القانــون واالزدهــار االقتصــادي. غيــر أن ترجمــة هــذا الدســتور إلــى واقــع كان مهمــة

إلــى كل الجهــات املعنيــة. 

ل مــع بعضهــا األســس الرئيســية للحوكمــة الديموقراطيــة، بمــا فــي ذلــك 
ّ
شــك

ُ
يتألــف الدســتور مــن 144 مــادة ُمقّســمة إلــى ســتة أبــواب ت

 إلــى اللجــان املســتقلة]1[. 
ً
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة إضافــة

يتطرق الباب األول )املواد 1-13( إلى املبادئ األساسية.  	 

يركز الباب الثاني )املواد 14-46( على الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.	 

يحّدد الباب الثالث )املواد 47-108( هيكلية السلطات وصاحياتها.	 

يحّدد الباب الرابع )املواد 109-115( اختصاصات السلطات االتحادية.	 

يحّدد الباب الخامس )املواد 116-125( سلطات األقاليم.	 

ينّص الباب السادس )املواد 126-144( على األحكام الختامية واالنتقالية.	 

تؤمــن هــذه األبــواب األطــر والحــدود الخاصــة إلنفــاذ هــذه املــواد. ويمكــن لبعضهــا أن ُينّفــذ بموجــب التشــريعات الحاليــة، مــع أو مــن دون 
تعديلهــا، فيمــا يحتــاج البعــض اآلخــر إلــى تشــريعات جديــدة وهيكليــات مؤسســاتية أو وظيفيــة ال تتــاءم مــع القوانيــن الحاليــة. بالتالــي 
كان مــن املتوقــع أن يتــم إنشــاء مؤسســات تشــريعية وتنفيذيــة جديــدة ثــم تبــدأ الجهــات املعنيــة بصياغــة القوانيــن ذات الصلــة علــى وجــه 

الســرعة.

ســمت بالجدّيــة، علــى أســاس أحــكام الدســتور، فانُتخــب مجلــس النــواب 
ّ
فــي كانــون األول/ ديســمبر 2005، تــم تنظيــم انتخابــات عامــة إت

ل مفتــرق طــرق ملســاٍر تحّولــي نحــو 
ّ
 بالنجــاح، مــا شــك

ً
لــت أخيــرا

ّ
. وتــا ذلــك عمليــة مطّولــة لتشــكيل الحكومــة تكل

ً
املؤلــف مــن 275 عضــوا

الديموقراطيــة. ووقعــت مســؤولية بنــاء املؤسســات الرئيســية والضوابــط والتوازنــات الضروريــة علــى عاتــق مجلــس النــواب والقــادة 
الحكومييــن.

بنــاء الدولــة. لقــد كانــوا  فــي سياســات القــوة املؤذيــة علــى حســاب عمليــة  القــادة املؤسســاتيون والسياســيون  لســوء الحــظ، انخــرط 
انتقائييــن فــي تنفيــذ مختلــف املــواد التــي يتطلــب إنفاذهــا تشــريعات جديــدة. وفيمــا تــم تســريع وتيــرة اإلجــراءات بالنســبة لبعــض أحــكام 
. نتيجــة ذلــك، أصبــح هنالــك ثغــرات أو نقــاط ضعــف بنيويــة ووظيفيــة متعــددة فــي نظــام الحكــم 

ً
قــا

ّ
 أن العديــد منهــا بقــي معل

ّ
الدســتور، إال

ل عوامــل مســتقلة ملزيــد مــن األزمــات. ال تــزال مؤسســات و/أو تشــريعات أساســية ينــص عليهــا 
ّ
العراقــي، مــا فاقــم هشاشــة الدولــة وشــك

الدســتور فــي انتظــار التأســيس أو االعتمــاد، وبعضهــا جوهــري لتعزيــز حكــم القانــون وصيانــة الدســتور وترشــيد الــدورة التشــريعية 
ومأسســة العاقــة بيــن املركــز واألطــراف وتمكيــن الحكومــة املحليــة وتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن إدارة املــوارد واألصــول الوطنيــة.  

فــي هــذا التقريــر محــاوالت مــن أجــل: )أ( تحديــد الثغــرات أو نقــاط الضعــف البنيويــة والوظيفيــة فــي نظــام الحكــم التــي نشــأت عــن تنفيــذ 
غير مائم للدستور، )ب( إلقاء الضوء على اإلطار التاريخي املناسب والعقبات السياسية التي تعيق التقدم، و)ج( تقديم التوصيات 

السياســية املناســبة للجهــات املعنيــة عنــد الحاجــة.
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)2( منهجية املرشوع

القــادة  يواجههــا  التــي  الحكــم والتحديــات  نظــام  فــي  البنيويــة والوظيفيــة  الضعــف  لنقــاط  فهــم عميــق  إلــى  الرؤيــة والتوّصــل  لتطويــر 
تــم  املؤسســاتيون خــال عمليــة بنــاء الدولــة، طــّورت مؤسســة الشــرق األوســط للبحــوث منهجيــة صارمــة لجمــع البيانــات النوعيــة. 
ســتخدمة لهــذه 

ُ
إطــاق عمليــة جمــٍع للبيانــات إســتمرت ســتة أشــهر، مــن أيلــول / ســبتمبر 2020 حتــى آذار/ مــارس 2021. إّن املنهجيــة امل

الدراســة تشــمل مــا يلــي: 

ــل البحــوث املتوفــرة املرتبطــة بأحــكام الدســتور وتحليلهــا وتطبيقهــا فــي العــراق. وُيســند اهتمــام كبيــر . 1
ّ
ــص وتحل

ّ
مراجعــة مكتبيــة تلخ

نّفذ او لم تصدر تشريعات بشأنها. تشمل مصادر البيانات التقارير األكاديمية والسياسية 
ُ
لتحديد املواد الدستورية التي لم ت

 إلى املستندات القانونية وتلك الخاصة باملجال العام. بشكل جماعي، تلقي هذه املصادر الضوء على الثغرات البنيوية 
ً
إضافة

 لألولويات من قبل القادة السياسيين واملؤسساتيين.
ً
 سريعا

ً
والوظيفية أو نقاط الضعف التي تتطلب تحديدا

مقابــات املخبريــن الرئيســيين مــع الجهــات املعنيــة الرئيســية: إلنجــاز هــذه الدراســة، تــم تنظيــم 21  مقابلــة شــبه منظمــة مــع خبــراء . 2
 لوجــه أو مــن خــال الوســائل االفتراضيــة )مثــل اتصــاالت 

ً
)مخبریــن( رئيســيين، حيــث التقــى الباحثــون الجهــات املعنيــة وجهــا

ســكايب واالتصــاالت الهاتفيــة أو البريــد اإللكترونــي(. شــملت املقابــات صانعــي السياســات والقــرارات علــى املســتوى االتحــادي 
بمــا فــي ذلــك مســؤولين فــي مجلــس النــواب ومستشــارين حكومييــن وخبــراء متخصصيــن. وبشــكل عــام، اســتمرت كل مقابلــة ملــدة 

ســاعة.

نقاشــات مجموعــات التركيــز مــع الجهــات املعنيــة الرئيســية: نظمــت مؤسســة ميــري ثاثــة نقاشــات ملجموعــات تركيــز فــي بغــداد، . 3
ومــن بيــن املشــاركين فيهــا قــادة فــي الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة إضافــة إلــى مجموعــة مــن الخبــراء.

خــال عمليــة جمــع البيانــات، طلــب باحثــو مؤسســة ميــري مشــاركة خبــراء تشــريعيين وتنفيذييــن وقضائييــن إضافــة إلــى أكاديمييــن لتأميــن 
 منهــم بملكيــة البحــث والغايــة 

ً
تمثيــٍل قــوي مــن مختلــف الفئــات. وحصــل الباحثــون علــى املوافقــة الشــفهية مــن كافــة املشــاركين، اعترافــا

 إلــى الطبيعــة الطوعيــة والســرية للمشــاركة فــي الدراســة، وحريــة االنســحاب فــي أي مرحلــة مــن مراحــل 
ً
منــه وســبل اســتخدامه؛ إضافــة

جمــع البيانــات.

جــرى كل املقابــات ونقاشــات مجموعــات التركيــز 
ُ
ــر خــاف ذلــك، ت

َ
تــم جمــع البيانــات ونصوصهــا باللغتيــن العربيــة والكرديــة. ومــا لــم ُيذك

وفــق قواعــد دار تشــاتام؛ أي أنــه ســيتم ذكــر اســماء املخبريــن الرئيســيين واملشــاركين فــي مجموعــات التركيــز فــي التقريــر فقــط فــي حــال 
موافقتهــم علــى ذلــك. أّمــا مضمــون التقريــر فتــم تقديمــه ومناقشــته مــع املشــاركين فــي نقاشــات مجموعــات التركيــز ملزيــد مــن التدقيــق 

ورســم الســياق.
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)3( الدستور: اإلطار واإلجراءات والسياسات

 3.1. األحداث الرئيسية التي أدت إىل اعتامد الدستور

دســتور العــراق للعــام 2005 هــو نتــاج عمليــة سياســية معقــدة واســتثنائية تكّونــت بفضــل سلســلة مــن األحــداث واملراحــل األساســية 
التحوليــة. مــن بيــن األحــداث الرئيســية التــي أثــرت علــى محتــوى هــذا العقــد االجتماعــي وإطــاره مــا يلــي:

19 آذار/ مارس 2003: غزو العراق من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة.	 

21 نيسان/ أبريل 2003: إزاحة حزب البعث ما طبع بداية عهد جديد ونظام حكم جديد.	 

16 أيــار/ مايــو 2003: تأســيس ســلطة االئتــاف املؤقتــة، وهــي حكومــة انتقاليــة، بموجــب القــرار 1483 )2003( الصــادر عــن 	 
مجلــس أمــن منظمــة األمــم املتحــدة، لهــا ســلطة تنفيذيــة وتشــريعية وقانونيــة، ســارية املفعــول حتــى حلهــا فــي 28 حزيران/يونيــو 

.2004

 	 
ً
 مــن بينهــم 12 شــيعيا

ً
 سياســيا

ً
22 تمــوز/ يوليــو: تشــكيل ســلطة االئتــاف املؤقتــة ملجلــس الحكــم العراقــي املؤلــف مــن 25 عضــوا

و5 مــن العــرب الســنة و5 أكــراد وتركمانــي ومســيحي أشــوري. 

8 آذار/ مارس: اعتماد مجلس الحكم العراقي لدستور مؤقت للعراق بعنوان “قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية”.	 

 حتــى اعتمــاد 	 
ً
28 حزيــران/ يونيــو 2004: دخــول قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة االنتقاليــة حّيــز التنفيــذ وبقائــه قائمــا

الدســتور فــي العــام 2005.

30 كانون الثاني/ يناير 2005: انتخاب الجمعية الوطنية االنتقالية بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية.	 

28 نيسان/ أبريل 2005: تشكيل الحكومة العراقية االنتقالية واملصادقة عليها من قبل الجمعية الوطنية االنتقالية.	 

 	.
ً
لة جديدا

ّ
شك

ُ
12 أيار/ مايو 2005: تعيين لجنة صياغة الدستور العراقي من قبل الحكومة العراقية االنتقالية امل

13 حزيــران/ يونيــو 2005: بــدء لجنــة صياغــة الدســتور العراقيــة عملهــا مــن خــال تنظيــم استشــارات وحــوارات وإعــداد مســودة 	 
دستور.  

23 آب/ أغسطس 2005: تقديم مسودة كاملة عن الدستور للجمعية الوطنية.	 

15 تشرين األول/ أكتوبر 2005: املوافقة على النسخة النهائية من الدستور من قبل %78.5 من املشاركين في استفتاء وطني.	 

3.2 عملیة إنجاز الدستور: العيوب وقضية الرشعية

تمــت اإلشــادة باملصادقــة األخيــرة علــى الدســتور كنجــاٍح تاريخــي حّققــه كّل العراقييــن، علــى الرغــم مــن االنتقــادات الكثيــرة علــى العمليــة 
وعلى ما أنتجته. على الرغم من ذلك، من املعروف أن دستور العام 2005 يعاني من عدد من العيوب الهيكلية والقانونية والسياسية. 
يذهــب بعــض النقــاد إلــى حــّد التســاؤل عــن شــرعية الدســتور، ذاكريــن مشــاكل عــدة مرتبطــة بالظــروف االمنيــة وســرعة العمليــة وتمثيــل 

املجتمعــات املختلفــة فــي البلــد والتدخــات الخارجيــة الســاحقة]2[. 

 وغيــر كاٍف لتقديــم دراســة 
ً
 جــدا

ً
( قصيــرا

ً
اعُتبــر الوقــت الــذي اســتغرقته لجنــة صياغــة الدســتور العراقــي لصياغــة الدســتور )11 أســبوعا

شــاملة واستشــارة واســعة]4،3[. انعكــس ذلــك فــي اوجــه النقــص املتعــددة فــي النــص واإلطــار. كانــت أوجــه النقــص هــذه معروفــة فــي تلــك 
 
ً
 جــدا

ً
الفتــرة مــن قبــل اللجنــة، غيــر أن الضغــط السيا�ســي واألمنــي الــذي مــورس فــي تلــك الظــروف االســتثنائية علــى اللجنــة كان كبيــرا

 إلــى ذلــك، تألفــت عضويــة اللجنــة مــن سياســيين ُمنتخبيــن وبعــض العلمــاء 
ً
مــا منــع إجــراء استشــارات واســعة وطويلــة ]30[. إضافــة

 ذات خبــرة أكاديميــة 
ً
 دســتوريا

ً
الشــرعيين والدينييــن مــن أصحــاب االنتمــاء السيا�ســي أو الدوافــع السياســية. لــم ُيعتبــر أّي منهــم خبيــرا

لت 
ّ
 التــي كانــت متأثــرة بثقافــة وعقليــة تشــك

ً
أو عمليــة فــي هــذا املجــال ]30[. معظــم األعضــاء كانــوا مــن األحــزاب املعاِرضــة املنفيــة ســابقا

بفعــل عقــود مــن األنشــطة املعاديــة للدولــة مــع قليــل مــن األدلــة عــن االلتــزام ببنــاء الدولــة. وكانــت الحــوارات داخــل اللجنــة تتحــرك وفــق 
السياســات الطائفيــة وشــبه القوميــة وتتأثــر بجماعــات مصالــح مختلفــة. فــي الواقــع، كانــت غالبيــة الحــوارات ذات طابــع شــخ�سي حيــث 
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حتمليــن لــكل منصــب ]30[.  
ُ
 مــا ســاهمت األحــزاب فــي صياغــة مــواد حســب الطلــب وتوزيــع الســلطات علــى أســاس القــادة امل

ً
غالبــا

واألنظمــة  املتحــدة  الواليــات  مــن  متخصصيــن  دولييــن  مستشــارين  إلــى  كامــل  بوصــول  تتمتــع  العراقــي  الدســتور  صياغــة  لجنــة  كانــت 
يمكــن  الــذي  والسيا�ســي  االجتماعــي  النســيج  أو  العراقــي  والتاريــخ  الثقافــة  عــن  مــع خلفيــة محــدودة  ولكــن  األوروبيــة،  الديموقراطيــة 
تهــا 

َ
 بمــا فيــه الكفايــة، وأمل

ً
مــن دون شــك مقارنتــه بالعــراق]5[. اعتبــر البعــض أن عمليــة صياغــة الدســتور فــي العــراق لــم تكــن عضوّيــة

 يجــب علــى 
ّ
الســلطات الخارجيــة علــى املعنييــن، فيمــا غابــت الثقــة بيــن النخــب السياســية الجديــدة التــي لــم تتوصــل إلــى رؤيــة مشــتركة عمــا

النظــام الدســتوري الجديــد أن يشــمل”]9[.

تبــت 
ُ

ومــن املثيــر لاهتمــام أن نلحــظ أن مســودة الدســتور التــي تــم االســتفتاء علــى أساســها كانــت النســخة العربيــة. ويعتبــر النقــاد أنهــا ك
بلغــة دينيــة مــا ال يتــاءم مــع املســتندات القانونيــة ومــع عقــد اجتماعــي مصيــري كهــذا ]30[. وكانــت النتيجــة النهائيــة ألوجــه القصــور 

 يطــرح تفســيره الكثيــر مــن اإلشــكاليات.  
ً
 غامضــا

ً
اإلجرائيــة والتحريريــة هــذه منتجــا

. وبحســب أحــد املعلقيــن، “رّســخ الدســتور االختافــات االتنيــة فــي القانــون، فيمــا أمــل مــن صاغــوه فــي تحقيــق 
ً
 خافيــا

ً
اعُتبــر الدســتور نصــا

 
ً
الوحــدة الوطنيــة مــن خــال الســماح لــكل الطوائــف باملشــاركة فــي الحكومــة وفــي الحيــاة العامــة. لتحقيــق هــذا الهــدف، أسســوا نظامــا

يخّصــص األدوار فــي القطــاع العــام وفــق الطائفــة واإلنتمــاء اإلتنــي. يبــدو أن هــذا املبــدأ يتخلــل كل مؤسســات العــراق، مــن الحكومــة 
.]3[”

ً
املركزيــة نزوال

لــوا بالشــكل الكافــي فــي لجنــة صياغــة 
َّ
مــن املهــم التشــديد علــى أن الســنة العــرب )الــذي يشــكلون أكثــر مــن ربــع املجتمــع العراقــي( لــم ُيمث

الدســتور العراقــي، فيمــا كانــت األحــزاب السياســية القويــة التــي اشــرفت علــى عمليــة صياغــة الدســتور بغالبيتهــا مــن الشــيعة العــرب 
والكــورد. فــي تلــك املرحلــة، كان الســنة قــد فقــدوا الســيطرة التــي حظيــوا بهــا لقــرون وكانــوا شــديدي االنتقــاد للفدرلــة والامركزيــة فــي 
ليــن فــي الجمعيــة الوطنيــة )بـــ15 

َّ
العــراق. قاطــع غالبيــة الســنة انتخــاب الجمعيــة الوطنيــة العراقيــة االنتقاليــة، وبالتالــي كانــوا غيــر ُممث

 مــن خــارج الجمعيــة الوطنيــة 
ً
 ســنيا

ً
 فقــط( وفــي لجنــة صياغــة الدســتور العراقــي. للتعويــض، وّجهــت اللجنــة دعــوة إلــى 15 سياســيا

ً
عضــوا

لانضمــام للجنــة كأعضــاء غيــر ُمصّوتيــن ]30[.  

أعــرب القــادة السياســيون الســنة العــرب عــن هواجــس خطــرة فــي أن يفشــل الدســتور فــي تأميــن الوحــدة الوطنيــة، ويقــّوض حقوقهــم 
وُيضعف العراق من خال تســليم ســلطة إضافية لألقاليم واملحافظات ذات الغالبية الكردية في الشــمال والشــيعينة في الجنوب]6[. 
 إلــى ذلــك، اعتبــر الســنة أن الدســتور يقــّوض هويــة الدولــة العربيــة وأصــّروا علــى أن 

ً
حيــث يوجــد أكبــر إحتياطــي نفطــي عراقــي. إضافــة

 دولــة عربيــة. بالتالــي، لــم يكــن مــن املفاجــئ 
ً
العــراق، وهــو مــن أبــرز مؤس�ســي الجامعــة العربيــة فــي العــام 1945، عليــه أن ُيســّمى صراحــة

رفــض غالبيــة الســنة العــرب للدســتور قبــل اعتمــاده وخــال صياغتــه وبعــد اعتمــاده، فــي ثــاث محافظــات ذات غالبيــة ســنية ومــن قبــل 
غالبيــة الســنة فــي بغــداد الذيــن رفضــوا التصويــت أو صّوتــوا بـــ”ال” فــي صناديــق االقتــراع]7[.

فــي الدســتور التــي تنــّص   142 تحــت ضغــط االنتقــاد والتهديــد باملقاطعــة، حاولــت اللجنــة طمأنــة الجمهــور مــن خــال اعتمــاد املــادة 
 فيــه 

ً
علــى آليــة تعديــل الدســتور. نصــت هــذه املــادة علــى تأســيس لجنــة مــن قبــل مجلــس النــواب تقــّدم فــي غضــون أربعــة أشــهر “تقريــرا

توصيــات بالتعديــات التــي يمكــن إجراؤهــا علــى الدســتور: علــى مجلــس النــواب املوافقــة علــى “التعديــات املقترحــة” بغالبيــة أعضائــه 
 عليــه “فــي حــال وافقــت عليــه غالبيــة املصّوتيــن ولــم يعتــرض عليــه ثلثــي املّصوتيــن فــي 

ً
قبــل االســتفتاء الوطنــي. وُيعتَبــر التعديــل ُمصادقــا

 إلــى الديناميــات السياســية الطائفيــة فــي العــراق والنقــص فــي الثقــة بيــن مختلــف املكونــات اإلثنيــة 
ً
ثاثــة محافظــات أو أكثــر”. ولكــن نظــرا

والدينيــة، جعلــت هــذه املتطلبــات مــن الصعــب أو شــبه املســتحيل تعديــل الدســتور]8[.
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3.3 ضعف التقّيد بالدستور

 للتعديــل والتطويــر علــى املــدى الطويــل. 
ً
 للمــدى القصيــر، وقابــا

ً
علــى الرغــم مــن التحفظــات أعــاه، اعُتبــر دســتور العــام 2005 مائمــا

 أنــه مــا إن يتــم تنفيــذ هــذا الدســتور حتــى يتمكــن هــذا العقــد االجتماعــي مــن تحويــل العــراق نحــو الديموقراطيــة علــى الرغــم 
ً
عــا

ّ
وكان ُمتوق

، فــي تحقيــق االســتفادة القصــوى ممــا هــو متوفــر. 
ً
مــن الشــوائب فيــه. غيــر أن النخبــة السياســية العراقيــة فشــلت حتــى الســاعة، جماعيــا

 ملصالحهــم الشــخصية. حتــى الســاعة، ال تــزال 
ً
وبــدأ الجميــع مــن دون اســتثناء بتفســير و/أو تنفيــذ أحــكام الدســتور بشــكل انتقائــي وفقــا

]9[. صعبــة املنــال وفكــرة غيــر ملموســة فــي املؤسســات العراقيــة مــن املركــز حتــى األطــراف. بالتأكيــد هنــاك 
ً
 أو ثقافــة

ً
الدســتورية موضوعــا

عراقيــل سياســية وأمنيــة ومؤسســاتية عــّدة أمــام التقــدم، غيــر أن النتيجــة النهائيــة هــي غيــاب التنفيــذ املائــم للدســتور. 

3.4  صون الدستور

إّن االلتــزام بالدســتور هــو مســؤولية جماعيــة لــكل املواطنيــن واملؤسســات. غيــر أن فعــل َصــون “االلتــزام بالدســتور” يقــع علــى عاتــق 
 
ً
رئيــس الجمهوريــة العراقيــة )املــادة 67(. مــن الواضــح أن التطــرق إلــى انتهــاكات الدســتور ألمــٌر قانونــّي معّقــد ودقيــق يتطلــب تفســيرا

 للقانــون وأدوات وآليــات ًمحــّددة غيــر متاحــة لرئيــس الجمهوريــة العراقيــة.
ً
واضحــا

بحســب رأي رؤســاء الجمهوريــة العراقيــة، الخطــوة الوحيــدة املتوفــرة للرئيــس عنــد حصــول االنتهــاكات الدســتورية هــي الســعي للحصــول 
على تفسير وحكم من قبل املحكمة االتحادية العليا، وهو إجراء أثبت بأنه يطرح إشكالية كبرى. أظهرت خبرة السنوات الـ16 املاضية 
 مــا تتأثــر بالاعبيــن السياســيين واألمنييــن. وقــد 

ً
أن املحكمــة االتحاديــة العليــا، فــي أفضــل حاالتهــا الوظيفيــة، هــي محكمــة ُمسّيســة غالبــا

كانــت قــرارات املحكمــة غيــر حاســمة أو منحــازة فــي مناســبات عــدة، خاصــة فــي حــاالت االنتهــاكات الضمنيــة أو املاكــرة ]30[. 

( املرتبطــة بإصــدار القوانيــن التــي 
ً
مــن بيــن األدوات األخــرى املتاحــة لرئيــس الجمهوريــة العراقيــة ـكـي يصــون الدســتور، املــادة 73 )ثالثــا

 ألن هــذه 
ً
يســنها مجلــس النــواب واملصادقــة عليهــا. وحتــى فــي هــذه الحالــة، هامــش التصــرف لــدى رئيــس الجمهوريــة العراقيــة محــدود جــدا

مــارس فــي إطــار التسلســل التشــريعي وال تصبــح مناســبة إال عنــد إصــدار تشــريعات جديــدة مــن قبــل مجلــس النــواب )مراجعــة 
ُ
الســلطات ت

التفاصيــل أدنــاه(.

التوصيــات: فــي غيــاب تعديــل دســتوري، يجــب إنتــاج قانــون جديــد يوّضــح األدوات واآلليــات التــي يمكــن لرئيــس الجمهوريــة مــن خالهــا 
صــون الدســتور. يجــب تمكيــن رئيــس الجمهوريــة العراقيــة مــن االضطــاع بهــذا الــدور الحيــوي.
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)4( الدستور وحال النظام القضايئ

تضطلــع الســلطة القضائيــة بــدور حيــوي فــي نظــام الحوكمــة، فهــي الجهــة الوحيــدة التــي تفّســر القوانيــن وتحــدد مــدى دســتوريتها وتقــّرر 
كيفيــة تطبيقهــا بشــكل ملمــوس. بــدأت الســلطة القضائيــة فــي العــراق تتطــّور منــذ اعتمــاد دســتور العــام 2005، مســتندة إلــى تشــريعات 
رئيســية عــدة. غيــر أن بعــض نقــاط الضعــف الجوهريــة املنهجيــة والوظيفيــة ال تــزال موجــودة ومــا مــن �ســيء يشــير إلــى أنــه ســتتم معالجتهــا 

فــي أي وقــت قريــب.

4.1  تفسري الدستور

تفســير الدســتور هــو اختصــاص املحكمــة االتحاديــة العليــا التــي تحــدد كذلــك مــدى دســتورية القوانيــن والتنظيمــات وتصــادق علــى 
النتائــج النهائيــة لانتخابــات العامــة ملجلــس النــواب، ومــن املهــم اإلشــارة إلــى أن املحكمــة االتحاديــة العليــا هــي الهيئــة القضائيــة العليــا 

التــي تســوي النزاعــات بيــن مختلــف الهيئــات التنفيذيــة وقراراتهــا باتــت ملزمــة للكافــة.

 
ً
تــم االعتــراف بالحاجــة إلــى املحكمــة االتحاديــة العليــا منــذ أوائــل العــام 2004 خــال صياغــة الدســتور املؤقــت، وأصبــح تأسيســها نافــذا

بموجــب املــادة 44 مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة االنتقاليــة]10[. وفــق الفقــرة أ مــن هــذه املــادة، كان هنــاك مــن حاجــة إلــى 
تشــريع جديــد لتأســيس املحكمــة االتحاديــة العليــا. فــي بدايــة العــام 2005، وفــي غيــاب غرفــة تشــريعية ُمنتخبــة، اّدت حكومــة أيــاد عــاوي 
. أصــدروا االمــر )قانــون( رقــم 30 للعــام 2005 الــذي اســس املحكمــة االتحاديــة العليــا املؤلفــة مــن 

ً
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة معــا

تســعة أعضــاء]11[. ثــم ُســّمي رئيــس محكمــة االســتثناف االتحاديــة، القا�ســي مدحــت املحمــود، ليضــم إلــى محفظتــه املهنيــة املحكمــة 
ــس. وتــم اختيــار ثمانيــة قضــاة إضافييــن كأعضــاء دائميــن )مــدى الحيــاة(.   االتحاديــة العليــا فيكــون رئيســها املؤّسِ

ينــص دســتور العــام 2005 علــى إصــدار تشــريع جديــد ليحــّل مــكان القانــون 30 للعــام 2005. وتنــص املــادة 92، الفقــرة الثانيــة علــى 
نظــم 

ُ
التالــي: “ تتكــون املحكمــة االتحاديــة العليــا مــن عــدد مــن القضــاة وخبــراء فــي الفقــه االســامي وفقهــاء القانــون، ُيحــّدد عددهــم وت

طريقــة اختيارهــم وعمــل املحكمــة بقانــون ُيســّن بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب”. حتــى الســاعة، لــم يتــم اعتمــاد قانــون كهــذا بعــد، 
 علــى الرغــم مــن شــوائبه. 

ً
ولذلــك فــإن القانــون رقــم 30 ال يــزال قائمــا

، يمكــن 
ً
نّصــت املــادة 3 مــن القانــون 30 )قبــل التعديــل األخيــر فــي العــام 2021( علــى أنــه عندمــا يصبــح أي مــن املقاعــد التســعة شــاغرا

 أنهــا 
ً
تعييــن قــاٍض مللئــه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة العراقيــة. غيــر أن القا�ســي املحمــود لطاملــا اعتــرض علــى تنفيــذ هــذه املــادة ُمعتبــرا

غيــر دســتورية. اعتراضــه قائــم علــى أنــه يجــب عليــه هــو كرئيــس للمحكمــة االتحاديــة العليــا أن يعّيــن أعضــاء املحكمــة. وملنــع رئيــس 
الجمهوريــة مــن مــلء أي مقاعــد شــاغرة، أصــدر املحمــود األمــر 2019/28 فــي 21 أيــار/ مايــو 2019 الــذي يلغــي املــادة الثالثــة بانتظــار 
اســتبدال القانــون رقــم 30 بحــد ذاتــه]12[. وقــد أدى قــراره إلــى أن يصبــح تأميــن النصــاب القانونــي األدنــى للقــرارات الكبــرى التــي تتخذهــا 
 بشكل دائم ما يجعل من تفسير الدستور أو حّل النزاعات 

ً
املحكمة االتحادية العليا )تصويت باإلجماع من قبل تسعة قضاة( مختا

 شــبه مســتحيل. 
ً
الدســتورية أمــرا

وفــي الواقــع، بعــد تقاعــد واحــد مــن بيــن القضــاة التســعة )القا�ســي فــاروق ســامي( بســبب التقــدم فــي الســن واملــرض فــي أواخــر العــام 
2019، أصبحــت املحكمــة االتحاديــة العليــا شــبه مشــلولة]13[. فــي هــذه الحالــة أراد القا�ســي املحمــود تفعيــل املــادة 3 مــن القانــون 30 
 مــن 

ً
للمســاعدة علــى تعييــن القا�ســي محمــد رجــب القبي�ســي )قا�ســي احتياطــي( مــكان القا�ســي ســامي. كان القبي�ســي قــد تقاعــد مؤخــرا

مجلــس القضــاء األعلــى بســبب التقــّدم فــي الســّن]14[. أقنــع القا�ســي املحمــود رئيــس الجمهوريــة العراقيــة بإصــدار املرســوم رقــم 4 فــي 21 
كانــون الثانــي/ ينايــر للعــام 2020 مــن أجــل إنفــاذ هــذا التعييــن.

ولــم يكــن مــن املفاجــئ أن يعتــرض القا�ســي فائــق زيــدان، رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى، علــى هــذا املرســوم الجمهــوري. قيــل أنــه هــدد 
باتخــاذ إجــراءات صارمــة بحــق رئيــس الجمهوريــة العراقيــة ورئيــس املحكمــة االتحاديــة العليــا فــي حــال االســتمرار فــي هــذا التوجــه ]30[.  
 علــى عاتــق مجلــس القضــاء األعلــى الــذي يترأســه هــو. 

ً
أصــّر زيــدان علــى أن مســؤولية تعييــن قضــاة املحكمــة االتحاديــة العليــا تقــع كليــا

 مفهــوم تضــارب املصالــح، أحــال القا�ســي زيــدان النــزاع إلــى محكمــة البــداءة التــي تقــع فــي نطــاق صاحياتــه بــدل اختيــار هيئــة 
ً
متناســيا

ــع، حكمــت محكمــة البــداءة لصالــح القا�ســي زيــدان مــا أّدى إلــى إبطــال املرســوم الجمهــوري. 
ّ
مســتقلة كاملحكمــة االداريــة. وكمــا مــن املتوق

اســتأنف رئيــس الجمهوريــة القــرار أمــام محكمــة االســتئناف التــي يرأســها فائــق زيــدان بنفســه، فمــا كان مــن محكمــة االســتئناف إال 
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تثبيــت حكــم محكمــة البــداءة التــي أصــدرت قرارهــا بإبطــال القــرار الصــادر عــن رئيــس الجمهوريــة العراقيــة، فســحب رئيــس الجمهوريــة 
املرســوم. بعــد فتــرة وجيــزة، توفــي القا�ســي ســامي فــي تشــرين األول/ أكتوبــر مــن العــام 2020، كمــا توفــي عضــو ثــاٍن فــي املحكمــة االتحاديــة 
]15[. جعــل ذلــك املحكمــة مشــلولة مّمــا أعــاد تجديــد األزمــة الدســتورية 

ً
العليــا وهــو القا�ســي عبــود التميمــي عــن عمــر يناهــز 94 عامــا

فــي وقــت حّســاس بســبب الحاجــة القصــوى إلــى خدمــات املحكمــة االتحاديــة العليــا. كانــت تلــك املرحلــة هــي التــي قــدم فيهــا رئيــس الــوزراء 
عــادل أبــو الحميــد اســتقالته وواجــه فيهــا رئيــس الجمهوريــة العراقيــة معضــات دســتورية خــال تعييــن مرشــحين جــدد ملنصــب رئاســة 

الــوزارء. 

إزدادت ضــرورة اســتبدال القانــون رقــم 30 بشــكل دراماتيكــي بعــد دعــوات متكــررة مــن قبــل املتظاهريــن والسياســيين إلجــراء انتخابــات 
 إلــى الحيــاة 

ً
جبــر مجلــس النــواب علــى إعــادة مشــروع قانــون نوقــش ســابقا

ُ
عامــة، مــا ال يمكــن إنجــازه مــن دون املحكمــة االتحاديــة العليــا. أ

والدخــول فــي عمليــة تصويــت مطولــة علــى مختلــف املــواد. بحلــول آذار/ مــارس 2021 تمــت املوافقــة علــى مختلــف مــواد مشــروع القانــون 
 إلــى حائــط مســدود بســبب مــواد رئيســية تتعلــق بعضويــة املحكمــة االتحاديــة العليــا، أي آليــات اختيــار األعضــاء 

ً
قبــل الوصــول مجــددا

عتمــد رقــم 
ُ
وتحديــد قــوة تصويتهــم. دفــع الجمــود فــي مجلــس النــواب بالقــادة إلــى اعتمــاد تعديــل ســريع علــى املــادة الثالثــة مــن القانــون امل

30 للعــام 2005 ]16[. فــي القانــون، ُيحــّدد مجلــس القضــاء األعلــى كاملؤسســة الرائــدة املســؤولة عــن تعييــن أعضــاء املحكمــة االتحاديــة 
لــة كذلــك ســن التقاعــد مــن عضويــة املحكمــة االتحاديــة العليــا مــا أطــاح  العليــا وتحديــد الرئيــس ونائــب الرئيــس. وتذكــر املــادة املعدَّ

 بالقا�ســي املحمــود وبباقــي أعضــاء املحكمــة. 
ً
حكمــا

غير أن اإلشكالية بشأن دستورية القانون رقم 30 والحاجة إلى استبداله بتشريع جديد كما ينص عليه الدستور ال تزال قائمة.

4.2 املحاكم والضوابط والضامنات القضائية

 فــي تحقيــق االســتقالية ومراقبــة 
ً
تطــورت املؤسســات القضائيــة بشــكل ملحــوظ خــال الســنوات الـــ16 املاضيــة، لكنهــا فشــلت جماعيــا

الفســاد الداخلــي واســتعادة ثقــة الجمهــور. فشــلت الســلطة القضائيــة فــي تحديــث الضوابــط والضمانــات الداخليــة لتأميــن املحاســبة 
املهنيــة والشــفافية املاليــة ]30،17،18[.

تضمــن أحــكام املــادة 87 مــن الدســتور إســتقالية القضــاء، ويتمتــع القضــاة حتــى اليــوم بدرجــة عاليــة مــن الحصانــة. غيــر أن املحاكــم 
 
ً
والكثيــر مــن القضــاة اُتهمــوا بأنهــم غيــر موّجهيــن وُمدّربيــن بشــكل جيــد ومسيســين وســريعي التأثــر بالضغــط الخارجــي ويصــدرون أحكامــا

حــّددة ]30[.  
ُ
منحــازة ويتقبلــون الفســاد فــي صفوفهــم. قــام القــادة القضائيــون بالقليــل ملواجهــة أي مــن االتهامــات العامــة أو امل

أيــدي األحــزاب السياســية القويــة أو  ن  بــ�ي لــم تبــت بهــا ألنهــم أصبحــوا أدوات  “أرســلنا مئــات حــاالت الفســاد إىل المحكمــة ولكنهــا 
قياداتهــم الخاصــة. ال يتمتــع القضــاة بفهــم مناســب للديموقراطيــة أو الســتقاللية القضــاء. مفهــوم االســتقاللية المؤسســاتية مختلــف 

ي مجلــس النــواب[.
اهــة �ن ن لمانيــة لل�ن ي اللجنــة ال�ب

جــدًا عــن الديموقراطيــة”. ]عضــو �ن

بحســب الدســتور )املــواد 87-101(، تتألــف الســلطة القضائيــة االتحاديــة مــن مجلــس القضــاء األعلــى، واملحكمــة االتحاديــة العليــا، 
 للقانــون. 

ً
ومحكمــة التمييــز االتحاديــة، وجهــاز االدعــاء العــام، وهيئــة االشــراف القضائــي وغيرهــا مــن املحاكــم االتحاديــة التــي تنظــم وفقــا

ــدار هــذه املؤسســات بشــكل منفصــل ومســتقل ]30[،  لكنهــا فقــدت اليــوم اســتقاليتها 
ُ
علــى أســاس املبــادئ التــي صيــغ الدســتور وفقهــا، ت

لصالــح رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى الــذي يضطلــع بمســؤولية تعييــن رؤســاء هــذه املؤسســات وأعضــاء املحكمــة االتحاديــة العليــا. 
ينــّص قانــون مجلــس القضــاء األعلــى رقــم 45 للعــام 2017 علــى أن رئيــس املحكمــة االتحاديــة العليــا يكــون رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى 
العراقــي، مــا يجعــل مــن هــذا الشــخص )القا�ســي فائــق زيــدان( القائــد “األعلــى” للنظــام القضائــي مــن دون منــازع. يعتبــر الخبــراء أن هــذه 

، تحــّول رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى إلــى رئيــس أعلــى غيــر خاضــع للمحاســبة ]30[.   
ً
ســتخَدم سياســيا

ُ
الســلطة، عندمــا ت

تنــص املــادة 96 علــى أن “ ينظــم القانــون تكويــن املحاكــم وأنواعهــا ودرجاتهــا واختصاصهــا وكيفيــة تعييــن القضــاة وخدمتهــم وأعضــاء 
االدعــاء العــام وانضباطهــم وإحالتهــم علــى التقاعــد”. كمــا أن املــادة 99 تنــص علــى تأســيس قضــاء عســكري جديــد غيــر أن القــادة ســمحوا 

للمحاكــم العســكرية القائمــة بملــئ االماكــن الشــاغرة حيــث أنــه مــا مــن نّيــة فــي تغييرهــا.

89(. تتولــى هكــذا املحاكــم حــّل  كل  )املــادة  فــي املحافظــات واألقاليــم  ينــص الدســتور علــى قانــون جديــد لتأســيس محاكــم اتحاديــة 
النزاعــات وإصــدار كل األحــكام ذات الطبيعــة االتحاديــة. حتــى الســاعة، لــم تتــم مناقشــة هكــذا قانــون وبالتالــي لــم يتــم تأســيس هكــذا 
عتَبــر إتحاديــة 

ُ
محاكــم فــي النواحــي. والحجــة هــي أنــه باســتثناء املحاكــم فــي إقليــم كوردســتان العــراق، كل املحاكــم األخــرى فــي العــراق ت
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ألنهــا تنظــر فــي كل االنتهــاكات، أكانــت محليــة أم اتحاديــة. إال أن النظــام القضائــي فــي إقليــم كوردســتان تطــّور بمعــزل عــن بغــداد وكان 
 فــي إقليــم 

ً
، مــا مــن محاكــم متخصصــة تتــم إدارتهــا إتحاديــا

ً
. حاليــا

ً
التقــدم علــى مســتوى اإلندمــاج فــي النظــام االتحــادي فــي العــراق محــدودا

كوردســتان للنظــر فــي املشــاكل االتحاديــة كتهريــب املخــدرات واإلرهــاب والنفــط والغــاز وعبــور الحــدود. واألهــم هــو أنــه مــا مــن آليــات 
ُمحــددة لإلحالــة الرســمية للقضايــا إلــى املحاكــم االتحاديــة فــي بغــداد. 

التوصيــات: علــى قــادة الســلطة القضائيــة واملؤسســات أن يحصلــوا علــى اســتقاليتهم ويراقبــوا الفســاد الداخلــي بشــكل جــدي 
ويســتعيدوا ثقــة الشــعب مــن خــال تعزيــز الضوابــط والتوازنــات الداخليــة وتأميــن الشــفافية واملحاســبة وأداء ذات جــودة عاليــة. 
قــد ال تتطلــب هــذه التدابيــر قوانيــن جديــدة لكنهــا ســتحتاج إلــى تنظيمــات ومبــادئ إرشــادية جديــدة و/أو أنظمــة تدقيــق ُمحّســنة. 
بالتالــي، يمكــن ملجلــس القضــاء األعلــى والقــادة املؤسســاتيين أن ُيطلقــوا هــذه العمليــة ويدفعــوا باتجــاه تشــريعات جديــدة إذا دعــت 

الحاجــة.
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)5( الدورة الترشيعية غري املكتملة

ورئاســة  االتحــاد  ومجلــس  النــواب  مجلــس  مــن   ،2005 العــام  دســتور  مــن   48 املــادة  بموجــب  االتحــادي،  القانونــي  النظــام  يتألــف 
صّممــة لتأميــن القــدرة الوظيفيــة 

ُ
الجمهوريــة. هــذه املؤسســات املســتقلة والتــي تكّمــل بعضهــا البعــض تؤمــن الضوابــط والتوازنــات امل

بأعلــى جــودة ممكنــة.   التشــريعي  للنظــام  الكاملــة 

5.1 مجلس االتحاد: الحلقة الناقصة

خــال فتــرة املجلــس األول، ومباشــرة بعــد املصادقــة علــى الدســتور، تــم انتخــاب مجلــس رئاســة ملــرة واحــدة مؤلــف مــن رئيــس ونائبــي 
رئيــس. أعطــي هــذا املجلــس ســلطة معارضــة التشــريعات ، أو رفضهــا و/أو إعادتهــا إلــى مجلــس النــواب بموجــب التصويــت باألغلبيــة 
(. بعد االنتخابات التالية، تم اســتبدال مجلس الرئاســة برئاســة الجمهورية العراقية من دون ذكٍر لنائَبي الرئيس. 

ً
)املادة -138خامســا

قلــت إلــى مجلــس االتحــاد، وهــو غرفــة عليــا كان يجــب أن 
ُ
غيــر أن معظــم الســلطات التشــريعية الحساســة التــي امتلكهــا مجلــس الرئاســة ن

يتــم تشــريعها وتأسيســها بعــد االنتخابــات األولــى بوقــٍت قليــل. 

 
ً
مــا

َّ
تنــص املــادة 65 علــى أن مجلــس االتحــاد “يضــم ممثليــن عــن األقاليــم واملحافظــات غيــر املنتظمــة فــي إقليــم” وعلــى ذلــك أن يكــون منظ

فــي قانــون. مــا مــن مســودة تشــريع تمــت مناقشــتها منــذ االنتخابــات األولــى، ألســباب سياســية بشــكل خــاص، ولــم يولــى هــذا املوضــوع 
األولويــة. 

التوصيــات: إّن غيــاب مجلــس االتحــاد، ناهيــك عــن ضعــف ســلطات رئيــس الجمهوريــة العراقيــة، أحــدث ثغــرات وظيفيــة وبنيويــة 
عــدة فــي الــدورة التشــريعية، مــا تــرك مجلــس النــواب مــن دون ضوابــط وتوازنــات. وقــد اثــرت بشــكل ســلبي علــى إجــراءات بنــاء 

الدولــة، لذلــك يجــب اعتمــاد تشــريع جديــد لتأســيس مجلــس االتحــاد فــي أقــرب وقــت ممكــن.

5.2 دور رئيس الجمهورية يف الدورة الترشيعية

أثبتــت الســنوات الســتة عشــر املاضيــة أن دور رئيــس الجمهوريــة العراقيــة فــي الــدورة التشــريعية أصبــح مســألة شــكلّية مــن دون أي 
صاحيــة تخّولــه تفــادي صــدور تشــريعات ســيئة ]30[.   عندمــا حــاول رؤســاء متتاليــن ممارســة أي صاحيــة محــدودة يحتفظــون بهــا 
بموجــب القانــون، كان قــادة مجلــس النــواب وغيرهــم مــن املنافســين السياســيين يقوضونهــم. ويواصــل مجلــس النــواب، عــن قصــد أو 
 مــا أن يصــدر عــن مجلــس 

ً
عــن غيــر قصــد، اإلســاءة إلــى الرئاســة العراقيــة مــن خــال االســتخدام الروتينــي للعبــارة )“يصبــح القانــون نافــذا

النــواب”( فــي كل التشــريعات الجديــدة حتــى قبــل تقديمهــا إلــى الرئيــس للمصادقــة، وهــذا أمــر غيــر قانونــي وغيــر دســتوري. 

 مــن تاريــخ تســلمها مــن قبــل الرئيــس” )املــادة 73، 
ً
عتبــر القوانيــن “مصــادق عليهــا بعــد م�ســي خمســة عشــر يومــا

ُ
بموجــب الدســتور، ت

(. يحــق لرئيــس الجمهوريــة العراقيــة رّد تشــريع جديــد إلــى مجلــس النــواب مــن دون املصادقــة عليــه، ولكــن ملــرة واحــدة فقــط. ال تــزال 
ً
ثالثــا

 منهــا أنــه يمكــن لرئيــس الجمهوريــة رفــض املصادقــة ولكــن ال يحــق لــه 
ً
تطــرح هــذه املســألة إشــكالية وتتنــازع جهــات عــدة هــذا الحــق، ظنــا

رّد التشــريع. حصلــت حــاالت رّد فيهــا رئيــس الجمهوريــة تشــريعات جديــدة إلــى مجلــس النــواب، غيــر أن األخيــر لــم يكــن لديــه آليــة ُمحــّددة 
للتعامــل مــع هــذا األمــر. علــى رئيــس مجلــس النــواب إحالــة املشــاكل إلــى اللجــان املعنيــة فــي مجلــس النــواب التــي تعايــن اعتراضــات رئيــس 
. مــا أن تنتهــي هــذه العمليــة حتــى ُيعيــد رئيــس مجلــس النــواب رفــع التشــريع إلــى 

ً
 بنقطــة قبــل طلــب التصويــت مجــددا

ً
الجمهوريــة نقطــة

 األمــر ألعضــاء 
ً
 فــي هــذه اإلجــراءات تــاركا

ً
 محــدودا

ً
رئيــس الجمهوريــة للمصادقــة عليــه. وكانــت هنــاك حــاالت لعــب فيهــا رئيــس املجلــس دورا

: رئيــس اللجــان البرملانيــة( لاجابــة بشــكل رســمي ومباشــر علــى رئيــس الجمهوريــة ورفــض كل اعتراضاتــه ]30[.    
ً
مجلــس النــواب )مثــا

وحيــث كان مجلــس النــواب يســتمر فــي هــذا النهــج، لــم يكــن لــدى رئيــس الجمهوريــة العراقيــة أي ســلطة دســتورية تخّولــه تعليــق التشــريع 
الجديــد ســوى منــع نشــره فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة، وهــو شــرط أسا�ســي لتصبــح القوانيــن نافــذة. الوقائــع العراقيــة هــي الجريــدة 
ــع رئيــس الجمهوريــة عليهــا]19[. غيــر أن 

ّ
 مرجعيــة ولكــن فقــط بعــد أن يوق

ً
عطــى التشــريعات العراقيــة أرقامــا

ُ
الرســمية فــي العــراق حيــث ت

 عندمــا نشــرت التشــريعات وأصبحــت نافــذة مــن دون مصادقــة 
ً
هــذه الســلطة الحصريــة التــي يتمتــع بهــا الرئيــس قــد تــم تقويضهــا ســابقا
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، أراد أعضــاء فــي مجلــس النــواب الدفــع باتجــاه تشــريع جديــد حــول معادلــة شــهادات التعليــم 
ً
رئيــس الجمهوريــة عليهــا]20[. ومؤخــرا

العالــي، التــي كان رئيــس الجمهوريــة والحكومــة يعترضــان عليهــا ألســباب أساســية ]30[. اعُتبــر هــذا القانــون خطــوة نحــو الخلــف بمــا أنــه 
أطاح بمعايير الشهادات العراقية وجودتها. غير أن أعضاء مجلس النواب أصّروا على إنفاذ القانون وهددوا الرئيس بتعديل القانون 
الخــاص بالوقائــع العراقيــة )القانــون رقــم 78 للعــام 1977( فــي حــال اعتراضــه. قّدمــوا مســودة قانــون ملجلــس النــواب اقترحــوا فيهــا تجــاوز 
الرئيــس لــكل املنشــورات املقبلــة، فتنــازل الرئيــس وصــادق علــى قانــون التعليــم العالــي الجديــد ]30[. أصبحــت مســودة تعديــل قانــون 
ســحب. أثبتــت هــذه املشــكلة أن النظــام التشــريعي مفــكك وأظهــر مســتوى التنافــس الداخلــي أو 

ُ
الوقائــع العراقيــة فــي األدراج لكنهــا لــم ت

املزاحمــة بيــن املؤسســات التشــريعية التــي يجــب عليهــا أن تكــون متكاملــة.  

باختصــار، ســلطات رئيــس الجمهوريــة غيــر كافيــة لوفــاء مختلــف املؤسســات بااللتزامــات التــي تقــوم بهــا تجــاه الدســتور، وال إليقــاف 
التشــريعات الضعيفــة. فــي غضــون ذلــك، تــم تمريــر عــدد مــن التشــريعات الجديــدة علــى مــر الســنين مــن قبــل مجلــس النــواب كان يمكــن 
فلترتهــا ورّدهــا ملزيــد مــن التعديــل، أو حتــى رفضهــا إذا كانــت نصــف مدعومــة  أو غيــر دســتورية و/أو مدمــرة للدولــة. لذلــك فــإن تأســيس 
مجلــس االتحــاد الــذي ينــص عليــه الدســتور أصبــح أولويــة ملّحــة. ســيكون لهــذا املجلــس الســلطة والشــرعية للحفــاظ علــى النظــام 
التشــريعي بطريقــة ال يمكــن ألي هيئــة أخــرى تحقيقــه. لألســف لــم يعــط أي مــن رؤســاء الجمهوريــة أو رؤســاء مجلــس النــواب أو أعضــاء 
املجلــس املتعاقبيــن هــذا املوضــوع األولويــة، ويبــدو أنــه مــا مــن نيــة واضحــة فــي هــذه املرحلــة لوضــع هــذه املســألة علــى جــدول األعمــال 

خــال الواليــة الحاليــة للمجلــس. قــد يحتــاج األمــر إلــى جيــل أو جيليــن إلجــراء حــوار جــدي بشــأن املجلــس االتحــادي.

التوصيات: 

 رئاســة أ. 
ً
إّن إطــاق وتســريع وتيــرة تأســيس مجلــس االتحــاد مســؤولية جماعيــة لقــادة الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، خاصــة

الجمهوريــة العراقيــة ورئيــس مجلــس النــواب.

ن رئيس الجمهورية من تأدية بعض مهام مجلس االتحاد.ب. 
ّ

في الوقت نفسه، يجب إصدار قانون يمك

فــي حــال تــم تمكيــن رئيــس الجمهوريــة مــن رّد تشــريع مــا إلــى مجلــس النــواب، يجــب أن يكــون هنــاك آليــات واضحــة إلدارة هــذه ج. 
 مــا مــن إجــراءات واضحــة ُمعتَمــدة. 

ً
العمليــة ومعالجتهــا. حاليــا

ر حتــى املصادقــة، بصــرف النظــر عّمــا إذا كان القانــون د.  علــى رئيــس الجمهوريــة أن يشــارك فــي أي تشــريع جديــد، مــن التصــوُّ
 مــن قبــل الحكومــة أو مجلــس النــواب. وال يجــب علــى الحكومــة تقديــم أي مســودة قانــون جديــدة إلــى مجلــس النــواب مــن 

ً
مقترحــا

دون املشــاركة الوثيقــة لرئيــس الجمهوريــة العراقيــة ومصادقتــه.

 إال عنــد صــدوره عــن مجلــس النــواب” أو اســتبدالها بالعبــارة التاليــة: “يصبــح 	. 
ً
يجــب إلغــاء عبــارة “ال يصبــح القانــون نافــذا

.”
ً
 عنــد نشــره رســميا

ً
القانــون نافــذا

 5.3 غياب التوازن الترشيعي والتنفيذي

على منعطف كل أزمة سياسية، كان الجمهور والاعبون السياسيون ينادون بحّل مجلس النواب وعقد انتخابات مبكرة. واملطالبات 
األخيــرة حصلــت فــي أزمــة 2019 السياســية عندمــا قدمــت حكومــة عــادل عبــد املهــدي اســتقالتها تحــت ضغــط الشــارع. نتيجــة ذلــك، 

لت حكومــة جديــدة أقّرهــا مجلــس النــواب.
ّ
ــك

ُ
ش

 
ً
قلــت الحقــا

ُ
وفــي مــا اعُتبــر بالخطــوة الشــعبوية، اقتــرح مجلــس الــوزراء إجــراء انتخابــات عامــة مبكــرة فــي تاريــخ 6 حزيــران/ يونيــو 2021 ، ن

 حــول 
ً
 محتدمــا

ً
إلــى 10 تشــرين األول/ أكتوبــر. غيــر أن هــذا النقــاش ألقــى الضــوء علــى الضعــف الوظيفــي للنظــام االنتخابــي، وأطلــق حــوارا

طلقــة لعــدد أعضائــه، 
ُ
مــدى ماءمــة ودســتورية هكــذا إعــان. تنــص املــادة 64 مــن الدســتور علــى أن مجلــس النــواب “ُيحــّل باألغلبيــة امل

أو بنــاًء علــى طلــب مــن ثلــث أعضائــه أو  طلــب مــن رئيــس مجلــس الــوزراء وبموافقــة رئيــس الجمهوريــة”. 

تفســير الجــزء األخيــر مــن املــادة هــو بــدوره موضــوع نقــاش. يعتبــر بعــض الخبــراء الدســتوريين بمــا فــي ذلــك الرئيــس ]30[ أن رئيــس مجلــس 
 البرملــان مــن دون الحاجــة إلــى موافقــة مجلــس النــواب. إّن القاعــدة الطائفيــة التــي 

ّ
 أن يحــا

ً
الــوزراء ورئيــس الجمهوريــة يمكــن لهمــا معــا

رســمت خــال مرحلــة صياغــة الدســتور أرادت أن تبقــى القيــادة الســنية ملجلــس النــواب خاضعــة للمراقبــة وأال تكــون ســيطرة مجلــس 
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النــواب مــن دون حــدود. غيــر ان بعــض البرملانييــن يشــككون فــي هــذا املفهــوم ويشــددون علــى أن مجلــس النــواب وحــده يمكــن أن يحــّل 
نفســه وأن  قــادة الســلطة التنفيذيــة )رئيــس الجمهوريــة العراقيــة و/أو الحوكمــة( يمكنهــم فقــط أن يطالبــوا بحــّل املجلــس. مــن الواضــح 
أن رؤســاء مجلــس النــواب  لــم يتطرقــوا إلــى هــذه املســألة بمــا أن ذلــك لــم يخــدم مصلحتهــم، وتأكــدوا مــن مــرور الوقــت علــى أســاس تحديــد 

التاريــخ النهائــي لانتخابــات يكــون األقــرب إلــى املــدة الفاصلــة الطبيعيــة النتهــاء واليــة األربــع ســنوات.

التوصيات

أ. على املحكمة االتحادية العليا أن تقدم تفسيرها للمادة 64 وتحدد حق السلطة التنفيذية بحّل مجلس النواب.

ب. يجــب إصــدار تشــريع جديــد يؤمــن آليــة مفّصلــة لحــّل مجلــس النــواب وتأميــن تــوازن ديموقراطــي بيــن الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة.
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)6( الثغرات التنفيذية

6.1  رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء: تكامل أم تنافس

إّن الســلطة التنفيذيــة ، كمــا هــو ُمحــّدد فــي املــادة 66 مــن الدســتور، تتألــف مــن رئيــس الجمهوريــة العراقيــة ومجلــس الــوزراء )الحكومــة( 
واملؤسســات ذات الصلة، فســلطاتهم ُمصّممة بشــكل أن تكون متكاملة في ســبيل ســلطة تنفيذية موحدة وُمدَمجة تعمل بكل طاقاتها. 
 
ً
 تطّوريــا

ً
بعــت كل واحــدة منهــا مســارا

ّ
ولكــن خــال الســنوات الســتة عشــر املاضيــة، اختلفــت هــذه املؤسســات التنفيذيــة الرئيســية وات

 وأصبحــت فــي نهايــة املطــاف مجــزأة. نتيجــة ذلــك، ضعفــت الروابــط بيــن رؤســاء الجمهوريــة والحكومــات املتعاقبــة مــع حــّد أدنــى 
ً
مختلفــا

مــن االلتــزام التعاونــي بينهمــا.

 من النقاشات. أصّر الشيعة 
ً
 كبيرا

ً
خال صياغة الدستور، أخذ توزيع السلطات بين رئيس الجمهورية والحكومة )جسم واحد( حّيزا

ضِعــف دور 
ُ
ألســباب واضحــة علــى تركيــز أكبــر عــدد مــن الســلطات التنفيذيــة فــي الحكومــة ورئاســة مجلــس الــوزراء. وخــال هــذه العمليــة أ

رئيــس الجمهوريــة العراقيــة فأصبــح مجــّرد موقــع شــرفي ]30[. فــي املــادة 78، ُيعتبــر رئيــس مجلــس الــوزراء املســؤول التنفيــذي املباشــر 
عــن السياســة العامــة للدولــة والقائــد العــام للقــوات املســلحة. تلقــي هــذه املــادة الضــوء علــى التقليــد العراقــي القديــم ملركزيــة الســلطة 
 لدرجــة تصعــب محاســبته، خاصــة عندمــا ينتمــي إلــى حــزب سيا�ســي ُمســيِطر ذات دعــم برملانــي 

ً
 قويــا

ً
مــا يجعــل مــن رئيــس الــوزراء شــخصا

ملموس.

غير أنه من املفهوم أن رئيس الجمهورية العراقية التي تتمتع بالســيادة، يضطلع بدور رائد في إجراءات تصميم السياســات الحكومية 
)الــواردة فــي املــادة 110( وبــدور ناشــط فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات علــى أعلــى املســتويات. ولكــن علــى األرض، ُينظــر إلــى رئيــس الجمهوريــة 
ويتــم التعامــل معــه علــى أســاس أنــه كيــان منفصــل عــن الحكومــة ]30[. كمــا أن طريقــة الوصــول املباشــر الوحيــدة لرئيــس الجمهوريــة 
إلــى اجتماعــات الحكومــة هــي مــن خــال ممثــل ليــس لــه حــق التصويــت ويقتصــر دوره علــى تحديــث املعلومــات التــي فــي حــوزة الرئيــس مــن 

دون اضطاعــه بــدور فاعــل فــي اتخــاذ القــرارات أو صنــع السياســات.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تنــص املــادة 73 مــن الدســتور علــى أنــه يجــب علــى رئيــس الجمهوريــة العراقيــة “القيــام بمهمــة القيــادة العليــا للقــوات 
املســلحة لألغــراض التشــريفية واالحتفاليــة.” غيــر أن رؤســاء الحكومــات املتعاقبيــن لطاملــا تنافســوا ضــد رؤســاء الجمهوريــة، متّمميــن 
 أن يحضــر رئيــس مجلــس الــوزراء العــرض 

ً
هــذه املهــام االحتفاليــة بــدل الرئيــس أو باإلضافــة إليــه. علــى ســبيل املثــال، أصبــح تقليــدا

العســكري الســنوي ملناســبة ذكرى تأســيس الجيش العراقي )6 كانون الثاني/ يناير(]21[. كما أنهما يكّرران نفس االحتفاالت الترحيبية 
)تفتيــش الحــرس الجمهــوري( بالــزوار األجانــب، مــا أثــار انزعــاج الــزوار بســبب الوقــت الضائــع فــي هــذه االحتفــاالت]22[. وبــدأت التوتــرات 
لــت بإلغــاء العــروض العســكرية أو بحضــور 

ّ
بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة تطفــو علــى الســطح فــي عــدد مــن املناســبات تكل

  .
ً
 علــى الدولــة أيضــا

ً
 فحســب بــل مكلفــا

ً
الرئيــس إلــى األمــم املتحــدة )2016(. لــم يكــن ذلــك محرجــا

أدوارهمــا  وتعزيــز  اختصاصهمــا  مجــاالت  ترســيم  الحكومــة،  ورئيــس  الجمهوريــة  رئيــس  بيــن  العاقــات  مأسســة  التوصيــات: 
التكامليــة:

صياغة مشروع قانون جديد بالتعاون مع مكّوني الحكومة وتقديمه إلى مجلس النواب بأسرع وقت.أ. 

علــى رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة التفــاوض بشــأن ترتيبــات أو آليــات املمارســات الفضلــى التــي يمكــن أن تكــون مفيــدة ب. 
للطرفيــن مــع القضــاء علــى التنافــس الداخلــي. 

ذلــك ج.  فــي  بمــا  االســتراتيجية  املســائل  فــي كل  السياســات  القــرارات وصنــع  اتخــاذ  فــي   
ً
يكــون شــريكا أن  الجمهوريــة  رئيــس  علــى 

الخارجيــة. السياســة  وتصميــم  املوازنــة  وشــؤون  العســكرية  العمليــات 
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6.2 رئيس الوزراء: األول بني األنداد

 عن اإلشراف على الوزارات، 
ً
بموجب الدستور ونظام الحكومة الداخلي، يكون مجلس الوزراء )وليس رئيس مجلس الوزراء( مسؤوال

يقتــرح القوانيــن ويحضــر املوازنــة ويفــاوض ويوقــع املعاهــدات الدوليــة ويعّيــن نــواب الــوزراء ووكاء الــوزارة، والســفراء ورئيــس أركان 
القــوات املســلحة ومســاعديه وقــادة الفــرق ورئيــس جهــاز املخابــرات الوطنــي، ورؤســاء املؤسســات األمنيــة. بالتالــي فــإن رئيــس الحكومــة 
جــزء ال يتجــزأ مــن الحكومــة. إن رئيــس الحكومــة عضــو فــي الحكومــة  وال يتحّمــل أي مــن هــذه املســؤوليات بمفــرده مــن دون االعتمــاد 
 للعــادة، النظــام الداخلــي 

ً
املشــترك مــن قبــل الحكومــة. غيــر أن رؤســاء مجلــس الــوزراء املتعاقبيــن لطاملــا انتهكــوا، عــن قصــد وتكريســا

للحكومــة، خاصــة الجــزء الســابع مــن املــادة الثانيــة منــه. وكان رئيــس مجلــس الــوزراء نــوري املالكــي األول الــذي يقــوم بذلــك وعّيــن الكثيــر 
مــن املســؤولين فــي مناصــب عاليــة باالنتــداب. غيــر أن أفعالــه ُبــّررت علــى أســاس أنــه أّمــن موافقــة علــى ترخيــص عــام مــن حكومتــه يســمح 

لــه بالتصــرف بالنيابــة عــن أعضــاء الحكومــة. 

الــوزراء الحالــي  التكليــف مــن وزرائهــم. حــّل رئيــس مجلــس  تأميــن  مــع أو مــن دون  التوّجــه،  أكمــل رؤســاء الحكومــات املتعاقبيــن هــذا 
 مــكان حاكــم البنــك املركــزي، والهيئــة الوطنيــة لاســتثمار واملصــرف التجــاري العراقــي اململــوك مــن الدولــة )كل 

ً
مصطفــى الكاظمــي مؤخــرا

بــاع األصــول، ولــم يعتــرض رئيــس الجمهوريــة وال مجلــس النــواب علــى هــذا التدبيــر وال شــكك فــي مــدى 
ّ
ذلــك بموجــب تكليــف( مــن دون ات

 ملــدة ثاثــة أشــهر كحــّد أق�ســى حيــث تــم مــلء الكثيــر مــن املقاعــد الشــاغرة 
ً
 مؤقتــا

ً
دســتوريته ]30،23[. ُيعتبــر التعييــن بالتكليــف تدبيــرا

 مــن خــال التكليــف. 
ً
مؤخــرا

، ال يغطــي الدســتور إجــراءات اســتقالة رئيــس مجلــس الــوزراء أو محاســبة رئيــس مجلــس الــوزراء والحكومــة، مــع غيــاب أي تشــريع 
ً
أخيــرا

آخــر يتطــرق إلــى هــذا املوضــوع. كذلــك، مــا مــن وضــوح بشــأن الظــروف واآلليــة التــي يجــري مــن خالهــا اســتجواب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ومحاكمتــه وســحب الثقــة منــه مــن قبــل مجلــس النــواب. املمارســة الحاليــة قائمــة علــى االرتجــال واألســبقية، بحســب ديناميــات طائفيــة.

التوصيات:

يحددهــا أ.  كمــا  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  ســلطات  بتنفيــذ  الخاصــة  واآلليــات  الحــدود  لتعريــف  جديــد  تشــريع  إصــدار  ضــرورة 
الدســتور.

ضــرورة إنتــاج تشــريع جديــد لتأميــن آليــات واضحــة وملموســة لتغييــر الحكومــة ومحاســبة القــادة التنفيذييــن بمــن فيهــم رئيــس ب. 
الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء. وعلــى ذلــك أن يشــمل توضيــح ظــروف وإدارة اســتجواب القــادة التنفيذييــن  واســتقالتهم 

ومحاكمتهــم واســتبدالهم.

الحاجة إلى قانون ينص على حدود تعيين املدراء التنفيذيين بالتكليف ويلقي الضوء على اآلليات الفنية لتعيين سريع.ج. 

6.3  قوات أمن الدولة: االنتشار والتشتت

 عندما نقول إن أهم أســباب ضعف الدولة العراقية وغياب اســتقرارها هو غياب الرقابة على انتشــار القوات املســلحة 
ً
ال نفضح ســرا

التابعــة للدولــة وغيــر التابعــة لهــا، وغالبيتهــا خــارج عــن قيــادة الحكومــة وســيطرتها. تشــمل قــوات أمــن الدولــة التقليديــة فــي العــراق: 

فروع الجيش النظامي تحت مظلة وزارة الدفاع؛	 

مختلف قوات الشرطة تحت إشراف وزارة الداخلية؛	 

الــوزراء بصفتــه 	  بقيــادة رئيــس مجلــس  العراقيــة(  )بقيــادة دائــرة مكافحــة اإلرهــاب  العراقيــة  العمليــات الخاصــة  وقــوات 
املســلحة. للقــوات  العــام  القائــد 

بمــوازاة ذلــك، كانــت عــدة مجموعــات مســلحة غيــر تابعــة للدولــة ناشــطة فــي العــراق قبــل العــام 2005 واســتمرت بالتطــّور وبزيــادة تأثيرهــا 
 ب مــن الدســتور التــي تنــص علــى التالي:”يحظــر تكويــن ميليشــيات عســكرية خــارج اطــار 

ً
حتــى الســاعة، فــي انتهــاك واضــح للمــادة 9 أوال

القــوات املســلحة.”

 فــي العــام 2014، بعــد انهيــار الجيــش العراقــي فــي وجــه غــزو تنظيــم الدولــة اإلســامية، تــم تأســيس حوالــى 60 مجموعــة مســلحة 
ً
مؤخــرا

غيــر تابعــة للدولــة ُســّميت بشــكل جماعــي بقــوات الحشــد الشــعبي. واكتســبت هــذه الفــرق ســريعة النمــو واملتمّرســة بالقتــال قــدرة قتاليــة 
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أعظــم مــن تلــك التــي كان يمتلكهــا الجيــش العراقــي. وبقيــت قــوات الحشــد الشــعبي خــارج هيكليــة القيــادة والســيطرة التابعــة للدولــة ملــدة 
عاميــن قبــل اعطائهــا وضعيــة قانونيــة مــن خــال القانــون رقــم 40 للعــام 2016. وضــع هــذا القانــون هــذه القــوات تحــت قيــادة رئيــس 
األركان وأّمــن تمويلهــا مــن امليزانيــة الوطنيــة. غيــر أن الكثيــر مــن قــوات الحشــد الشــعبي املتشــددة اســتمرت بالعمــل بشــكل مســتقل 
40 تحظــر  5 مــن القانــون رقــم   ألجنــدات تتعــارض بشــكل مباشــر مــع أجنــدة الدولــة والحكومــة. تجــدر اإلشــارة إلــى أن املــادة 

ً
تنفيــذا

مشــاركة قوات الحشــد الشــعبي في الحياة السياســية، بموجب الدســتور، غير أن ذلك لم يمنع قدامى قادة قوات الحشــد الشــعبي من 
التدخــل فــي السياســة أو الترشــح لانتخابــات حتــى خــال انتســابهم لواحــدة مــن بيــن منظمــات مختلفــة. ]30[.    

هنــاك نقــص واضــح فــي الترابــط والتنســيق بيــن مختلــف املجموعــات املســلحة، ودرجــة عاليــة مــن التنافــس الداخلــي بينهــا، وهــو أمــر غيــر 
قابــل لاســتدامة. تنــص الفقــرة األولــى مــن املــادة 84 مــن الدســتور علــى التالــي: “ينظــم بقانــون عمــل االجهــزة االمنيــة وجهــاز املخابــرات 
 ملبــادئ حقــوق االنســان وتخضــع لرقابــة مجلــس النــواب”. حتــى الســاعة، لــم يتــم 

ً
الوطنــي وتحــدد واجباتهــا وصاحياتهــا وتعمــل وفقــا

ــم إدارة هــذه القــوات املختلفــة بعــد.
ّ
نظ

ُ
إصــدار قانــون كهــذا بعــد وبالتالــي لــم ت

التوصيــات: يجــب اعتمــاد قوانيــن جديــدة ملأسســة إدارة وتمويــل وتشــغيل كل القــوات املســلحة التابعــة وغيــر التابعــة للدولــة 
ودمجهــا بشــكل كامــل فــي هيكليــة الدولــة.
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)7( العالقات بني املركز واألطراف: املأسسة والتمكني

لقد جاء تفويض الســلطة وتحقيق الامركزية ضمن القيم واملبادئ األساســية التي التزمت بها جميع األحزاب السياســية عند صياغة 
 عوائــق سياســية جّمــة 

ً
الدســتور. ولكــن، مــع مــرور الوقــت، هيمنــت نزعــات املركزيــة اإلداريــة علــى ثقافــة الحوكمــة فــي بغــداد، محدثــة

حالــت دون تفويــض الســلطة وتحقيــق الامركزيــة واعتمــاد نظــام حكــٍم اتحــادي.

في الوقت الحالي، يبقى العديد من املواد الدستورية التي تستوجب اعتماد تشريعاٍت جديدة لبلورة صاحيات ومسؤوليات مؤسسات 
الدولــة االتحاديــة واملحلّيــة )األقاليــم واملحافظــات غيــر املنتظمــة فــي إقليــم( غيــر نافــٍذ. وتنــّص هــذه املــواد علــى تفويــض الســلطة )املــادة 
123(، ومشــاركة مؤسســات الدولــة املحليــة علــى املســتوى االتحــادي )املــادة 105(، وتعزيــز مأسســة إدارة األصــول واملــوارد )املــادة 106 
واملــواد 110 إلــى 114(، واســتحداث محاكــم اتحاديــة ملحقــة )املــادة 89(، وإقــرار صاحيــات ووجــود الشــرطة االتحاديــة العراقيــة فــي 

إقليــم كوردســتان العــراق ودمــج قــوات البيشــمركة الكرديــة فــي الجيــش العراقــي أو قــوات حــرس اإلقليــم )املــادة 84(.

7.1 متكني األطراف: معركة اإلرادات

ــى غيــاب اإلقبــال علــى مأسســة العاقــات بيــن املركــز واألطــراف وتمكيــن مؤسســات الدولــة املحليــة فــي ضعــف التقــّدم املحــرز فــي 
ّ

يتجل
تنفيــذ  املــواد 105، 106، و123.

ــه "يجــوز تفويــض ســلطات الحكومــة االتحاديــة للمحافظــات، أو بالعكــس، بموافقــة الطرفيــن، وينظــم ذلــك 
ّ
فتنــّص املــادة 123 علــى أن

 أّن مجلــس النــواب لــم يناقــش حّتــى تاريخــه أي قانــوٍن جديــٍد فــي هــذا اإلطــار.
ّ

بالقانــون". إال

 عامــة لضمــان حقــوق األقاليــم واملحافظــات غيــر 
ٌ
ؤســس بموجبــه "هيئــة

ُ
تنــّص املــادة 105 مــن الدســتور علــى اعتمــاد قانــوٍن جديــد ت

املنتظمــة فــي إقليــم، فــي املشــاركة العادلــة فــي إدارة مؤسســات الدولــة االتحاديــة املختلفــة، والبعثــات والزمــاالت الدراســية، والوفــود 
 رئيســية كونهــا تتيــح لــكّل إقليــٍم ومحافظــٍة غيــر منتظمــة فــي إقليــم املشــاركة 

ً
عــّد هــذه الهيئــة مؤسســة

ُ
واملؤتمــرات اإلقليميــة والدوليــة". وت

لدوائرهــا  القانونيــة  الحقــوق واالســتحقاقات  عــن  وتدافــع  االتحــادي،  املســتوى  علــى  القــرار  السياســات وصنــع  فــي عمليــات صياغــة 
 مــن األزمــات السياســية املتكــّررة التــي شــهدها العــراق، بمــا فيهــا التنــازع 

ً
االنتخابيــة. قــد يزعــم البعــض أّن هكــذا هيئــة كانــت لتمنــع جملــة

 
ً
علــى تشــارك الســلطة والتخصيــص العــادل للمــوارد. وفــي حزيران/يونيــو مــن العــام 2012، أنشــأ رئيــس الــوزراء آنــذاك نــور املالكــي لجنــة

توجيهيــة برئاســة الوزيــر طورهــان املفتــي، وعضويــة وزراء املاليــة والتخطيــط والتعليــم العالــي، وغيرهــم مــن أصحــاب املصلحــة]24[. وفــي 
هــذا اإلطــار، ُرفعــت مســوّدة قانــوٍن إلــى مجلــس النــواب، ليقــّر هــذا األخيــر القانــون رقــم 26 للعــام 2016 بعــد مــرور أربــع ســنوات]25[. 
ويفّصــل القانــون أهــداف الهيئــة وأدواتهــا وآليتهــا، كمــا ويصــّر علــى التوزيــع العــادل للــواردات االتحاديــة، بمــا فــي ذلــك املــوارد الطبيعيــة 
واملســاعدات الدوليــة. وينــّص القانــون أيًضــا علــى املشــاركة العادلــة فــي البعثــات والزمــاالت الدراســية والوفــود واملؤتمــرات اإلقليميــة 
فــي تصميــم االســتراتيجيات والسياســات، كمــا واملراقبــة  أيًضــا املشــاركة  والدوليــة الخاضعــة إلدارٍة مركزيــة. ويخــوّل القانــون الهيئــة 

 أن القانــون ال زال مــع األســف حبــًرا علــى ورق ]30[.
ّ

وطلــب املعلومــات ومتابعــة التقــّدم املحــرز فــي كّل وزارة. إال

 عامــة ملراقبــة تخصيــص الــواردات االتحاديــة"، وذلــك بهــدف "التحقــق مــن 
ٌ
مــن جهــٍة أخــرى، جــاء فــي املــادة 106: "تؤســس بقانــوٍن، هيئــة

عدالــة توزيــع املنــح واملســاعدات والقــروض الدوليــة، بموجــب اســتحقاق األقاليــم واملحافظــات..." و"ضمــان الشــفافية والعدالــة عنــد 
تخصيــص األمــوال".

 أّن رئيــس الحكومــة التمــس قــرار املحكمــة االتحاديــة العليــا للبــّت فــي مشــروعية بعــض 
ّ

قــّر القانــون 55 فــي العــام 2017. إال
ُ
فــي املقابــل، أ

بمــا يخالــف  القانــون  بالنــّص األصلــي ملســوّدة  بالتاعــب  الجبــوري  النــواب ســليم  مّتهًمــا رئيــس مجلــس  للقانــون،  الرئيســية  املكّونــات 
 علــى اســتقالية الهيئــة وعــدم تحميلهــا املســؤولية اإلداريــة للســلطات 

ً
القانــون. وقــد حكمــت املحكمــة لصالــح رئيــس الــوزراء، مشــّددة

 لذلــك، بقــي القانــون 55 واملــادة 106 مــن الدســتور غيــر نافذيــن ]30[.
ً
الثــاث )التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة(. ونتيجــة

باختصــار، ُيعــّد تنفيــذ املــادة 105 )القانــون 26 للعــام 2016( واملــادة 106 )القانــون رقــم 55 للعــام 2017( أساســًيا مــن أجــل تأميــن 
اآلليــات املناســبة لبنــاء الثقــة بيــن املركــز واألطــراف وتحقيــق مأسســٍة أفضــل لنظــام الحوكمــة، وفًقــا ملــا يقتضيــه الدســتور. كمــا ويســاهم 
إنفــاذ املادتيــن فــي إزالــة محــّرٍك إضافــي للنزاعــات أو األزمــات. ومــن املثيــر لاهتمــام أن واضعــي السياســات فــي حكومــة إقليــم كوردســتان 
 بشــأن إقــرار املــادة 105 وليــس املــادة 106، فــي حيــن 

ً
)بمــا أّن إقليــم كوردســتان العــراق هــو اإلقليــم الوحيــد فــي البــاد(، يبــدون حماســة
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ينطبــق العكــس علــى واضعــي السياســات فــي بغــداد. فــي املقابــل، ترغــب املحافظــات غيــر املنتظمــة فــي إقليــم فــي تنفيــذ املادتيــن، إذ تعتبــر 
ــا فــي ظــّل النظــام الحالــي. وبحســب مــا جــاء فــي إحــدى املقابــات مــع املخبريــن الرئيســّيين: "فــي الوقــت الحالــي، تحصــل 

ً
نفســها األقــّل إنصاف

 بمحافظــة نينــوى، علــى الرغــم مــن تفــّوق هــذه األخيــرة مــن حيــث 
ً
محافظــة الســماوة علــى حصــٍة أكبــر مــن مخّصصــات امليزانيــة مقارنــة

ــط امليزانيــة ورفعــت 
ّ
 لألقاليــم واملحافظــات غيــر املنتظمــة فــي إقليــم، لكانــت قــد اعترضــت علــى مخط

ٌ
عــدد الســكان. ولــو كان لدينــا هيئــة

دعــوى ضــّد الحكومــة أمــام املحكمــة االتحاديــة العليــا".

التوصيات: ينبغي صياغة التشريعات الجديدة بما يتوافق مع املواد 105 و106 و123 املنصوص عليها في الدستور. وستساهم 
التشريعات املذكورة في تعزيز مأسسة العاقات بين املركز واألطراف ونزع فتيل التوترات ودرء النزاعات.

7.2 تقاسم اإليرادات النفطية: أكرث األزمات صعوبًة

تكثــر األصــول واإليــرادات الوطنيــة الحيويــة التــي ال تــزال تفتقــر إلــى قانــوٍن صــادٍر عــن مجلــس النــواب لتشــريعها وتحديــد خصائصهــا، 
ــراٍت وخافــاٍت عــّدة، كونهــا تتطــّرق إلــى إيــرادات 

ّ
ا لتوت

ً
لت املــواد 110 إلــى 112 بشــكٍل خــاص محــّرك

ّ
وفًقــا ملــا ينــّص عليــه الدســتور. وقــد شــك

ــل أكثــر مــن %95 مــن الصــادرات العراقيــة. وتحــّدد هــذه املــواد اآلليــات التــي تســاعد علــى إدارة القطــاع وتقاســم 
ّ
النفــط والغــاز التــي تمث

 للجــدل بيــن املركــز واألطــراف. فقــد ســاهم الغمــوض الدســتوري 
ً
 أّن تفســير املــواد وتنفيذهــا يبقيــان أكثــر املســائل إثــارة

ّ
اإليــرادات. إال

فــي هــذا اإلطــار، إلــى جانــب تضــارب املصالــح والصــراع علــى الســلطة بيــن بغــداد واألطــراف، فــي إحبــاط الجهــود التشــريعية الراميــة إلــى 
التوفيــق بيــن وجهــات النظــر املتضاربــة وتأجيــج نيــران النزاعــات.

هــذا وقــد بــرزت خافــاٌت عديــدة مــع مــرور الوقــت، ال ســّيما بيــن الحكومــة االتحاديــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان )واملحافظــات 
غيــر املنتظمــة فــي إقليــم( حــول ملكّيــة املــوارد الطبيعيــة وإدارتهــا]27،26[. ففــي حيــن يبــدو أّن الطرفيــن موافقــان علــى املــادة 111 التــي 
تمنــح ملكيــة النفــط والغــاز "لــكل الشــعب العراقــي فــي كل األقاليــم واملحافظــات"، همــا يختلفــان بشراســٍة علــى تفســير املــادة 112 التــي 
تشــير إلــى الهيدروكربــون بشــكٍل صريــح، وعلــى تحديــد الســلطات املعنيــة املختصــة. كمــا ويختلــف الطرفــان علــى تقاســم اإليــرادات، 
(، وذلــك لغيــاب تعريــٍف واضــح حــول مــا ُيعتبــر إعــادة توزيــٍع "منصفــة" أو "املناطــق املتضــّررة". وتنــّص 

ً
املنصــوص عليهــا فــي املــادة 12 )أوال

املــادة علــى أن حقــول النفــط والغــاز التــي كانــت قائمــة قبــل العــام 2005 ســتخضع إلدارة الحكومــة املركزيــة.

ــاع "الســلطات االتحاديــة باالختصاصــات الحصريــة" فــي "رســم السياســة 
ّ
هــذا وتــورد الحكومــة االتحاديــة املــادة 110 التــي تنــّص علــى اط

 أن ذلــك يشــمل التجــارة بالنفــط والغــاز. وعليــه، تزعــم الحكومــة االتحاديــة تمّتعهــا 
ً
االقتصاديــة والتجاريــة الخارجيــة الســيادية"، معتبــرة

بامللكيــة الكاملــة لجميــع الصــادرات، فــي محاولــٍة لفــرض ســلطتها املركزيــة. فــي املقابــل، تــورد حكومــة إقليــم كوردســتان املــادة 112 وتشــّدد 
 برســم السياســات االســتراتيجية الازمــة لتطويــر 

ً
علــى أن تقــوم "الحكومــة االتحاديــة وحكومــات األقاليــم واملحافظــات املنتجــة معــا

ثــروة النفــط والغــاز". وتصــّر حكومــة إقليــم كوردســتان علــى أّن عبــارة "مًعــا" تتفــّوق علــى "االختصاصــات الحصريــة" املمنوحــة للحكومــة 
االتحاديــة بموجــب املــادة 110. كمــا وتــورد حكومــة اإلقليــم املــادة 115 التــي تنــّص بدورهــا علــى أن تكــون "األولويــة لقانــون األقاليــم 

واملحافظــات غيــر املنتظمــة فــي إقليــم، فــي حالــة الخــاف بينهمــا".

ــه يحــق لســلطة اإلقليــم، تعديــل 
ّ
يحــّد ذلــك بشــكٍل إضافــي مــن الصاحيــات الحصريــة للحكومــة االتحاديــة. فتنــّص املــادة 121 علــى أن

"تطبيــق القانــون االتحــادي فــي اإلقليــم"، فــي حالــة وجــود تناقــض أو تعــارض بيــن القانــون االتحــادي وقانــون اإلقليــم، بخصــوص مســألٍة 
ال تدخــل فــي االختصاصــات الحصريــة للســلطات االتحاديــة.

ومنــذ مصادقتهــا علــى الدســتور، أقــّرت حكومــة إقليــم كوردســتان قانونهــا الخــاص بشــأن املــوارد الطبيعيــة )القانــون رقــم 28( فــي العــام 
2007، حيــث بــدأت بالتنقيــب والحفــر واســتخراج النفــط بشــكٍل مســتقٍل عــن بغــداد. كذلــك، أبرمــت حكومــة اإلقليــم عقودهــا الخاصــة 
مــع شــركات النفــط والغــاز الدوليــة، قبــل أن تمــّد أنابيبهــا الخاصــة فــي العــام 2013 عبــر الحــدود وإلــى داخــل تركيــا]29،28[. فــي املقابــل، 
ة. ففــي العــام 2012، قّدمــت 

ّ
طعنــت بغــداد بشــكٍل متكــّرر فــي مشــروعية عقــود حكومــة إقليــم كوردســتان الدوليــة وصادراتهــا املســتقل

فــي حــّل املســألة حتــى تاريخــه. وفــي الســنوات  الحكومــة االتحاديــة دعــوى ضــّد حكومــة اإلقليــم أمــام املحكمــة العليــا، التــي لــم تنجــح 
األخيــرة، اســتخدم كلٌّ مــن الحكومــة االتحاديــة ومجلــس النــواب قانــون امليزانيــة كوســيلٍة ملطالبــة حكومــة إقليــم كوردســتان بتســليمها 
إدارة الصــادرات النفطيــة أو عائداتهــا ]30[. فــي الوقــت عينــه، تقبــع مســوّدة قانــوٍن وطنــي عراقــي للهيدروكربــون فــي أدراج مجلــس النــواب 

.
ّ

فــي بغــداد منــذ العــام 2009، ومــا مــن بــوادر عــن إرادٍة جماعيــة بتحريــك امللــف
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رجئــت معالجــة الغمــوض الدســتوري والخافــات األساســية، اشــتّدت املواقــف بيــن املركــز واألطــراف. فــي املقابــل، 
ُ
مــا أ

ّ
ــه كل

ّ
ومــن الواضــح أن

وبــاإلرادة السياســية الصحيحــة، يمكــن املصالحــة بيــن املواقــف املتعارضــة عبــر إقــرار قانــوٍن جديــد وسياســٍة شــاملة فــي هــذا اإلطــار، 
كمــا هــو منصــوٌص عليــه فــي املــادة 112. تــدرك بغــداد أّن  قطــاع الطاقــة لــدى حكومــة إقليــم كوردســتان أصبــح خــارج متناولهــا. مــن جهــٍة 
أخــرى، غــّض رئيســا الحكومــة االتحاديــة األخيريــن الطــرف عــن السياســة النفطيــة املســتقلة لحكومــة إقليــم كوردســتان، فــي العمــل علــى 

إدارة التوقعــات املتبادلــة.

التوصيــات: مــن أجــل تحقيــق مصالحــٍة مســتدامة، يتعّيــن علــى الحكومــة االتحاديــة وحكومــة إقليــم كوردســتان التوّصــل إلــى اتفاٍق 
سيا�ســي واإلســراع فــي إقــرار قانــوٍن جديــٍد مصّمــم لتوجيــه تنميــة القطــاع.
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)8( أعامٌل عالقة

قــة التــي نــص عليهــا الدســتور، ولكــن مــا مــن �ســيء يشــير إلــى أّنهــا 
ّ
ــر العديــد مــن التشــريعات املعل

ّ
كمــا جــاء فــي تقريــر السياســات هــذا، يتوف

 غيــر شــاملة باملــواد الدســتورية )الجــدول 1( التــي لــم يتــم إصــدار تشــريٍع بهــا، مقابــل الوظائــف 
ٌ
ســُتمنح األولويــة قريًبــا. فــي مــا يلــي قائمــة

التــي يجــب أن تؤّديهــا.

الجدول 1: املواد الدستورية التي لم يتم إصدار تشريٍع بها.

املاّدة التشريع الازم التعليقات

4 )ثانًيا( تنظيم الخدمة العسكرية. قة
ّ
معل

)
ً

12 )أوال تنظيم العلم والنشيد الوطني. رقــم  القانــون  لتعديــل   2017 العــام  فــي  صــادر  قانــون 
ــق بالشــعار العراقــي 

ّ
85 الصــادر فــي العــام 1965 واملتعل

فحســب.

12 )ثانًيا( تنظيــم األعيــاد الرســمية واملناســبات الدينيــة والوطنيــة 
والتقويــم الهجــري وامليــادي.

 2012 العــام  فــي  الصــادر   15 رقــم  القانــون  ينظــم  ال 
التكريمــات. ســوى 

18 )رابًعا( املناصــب  ألصحــاب  الجنســيات  تعــدد  مســألة  تنظيــم 
الســيادية. أو  األمنيــة  أو  العليــا 

قة
ّ
معل

21 )ثانًيا( جوء السيا�سي في العراق. 
ّ

تنظيم حّق الل ال يــزال القانــون رقــم 51 الصــادر فــي العــام 1971 ســاري 
املفعول ولكن يجب اســتبداله.

22 )ثانًيا( تنظيم العاقة بين املوظفين وأرباب العمل. ينظــم القانــون رقــم 52 الصــادر فــي العــام 1987 عمــل 
ــم عملّيــة إنشــاء هــذه النقابــات 

ّ
النقابــات ولكّنــه ال ينظ

أو املنظمــات املهنيــة األخــرى.

24 تنظيــم حريــة انتقــال القــوى العاملــة والبضائــع ورؤوس 
األمــوال العراقيــة بيــن األقاليــم واملحافظــات.

قة
ّ
معل

28 )ثانًيا(  تنظيم إعفاء ذوي الدخل املنخفض من الضرائب. قة
ّ
معل

30 )ثانًيا( فــي  للعراقييــن  والصحــي  االجتماعــي  الضمــان  تنظيــم 
أو  الوظيفــي  العجــز  أو  املــرض  أو  الشــيخوخة  حــاالت 

البطالــة. أو  التيّتــم  أو  التشــرد 

قة
ّ
معل

ا(
ً
38 )ثالث تنظيم حرية التجمع والتظاهر السلمي. قة

ّ
معل

)
ً

39 )أوال السياســية  واألحــزاب  الجمعيــات  تكويــن  حريــة  تنظيــم 
إليهــا. واالنضمــام 

العــام  فــي  الصــادر   13 رقــم  القانــون  اســتبدال  يجــب 
العــام  فــي  الصــادر   30 رقــم  القانــون  ــق 

ّ
ويتعل  .2000

السياســية. والجمعيــات  األحــزاب  بتأســيس   2015

41 تنظيــم التــزام املواطنيــن باألحــوال الشــخصية وفًقــا إلــى 
دياناتهــم أو مذاهبهــم أو معتقداتهــم أو اختياراتهــم.

العــام  فــي  الصــادر   188 رقــم  القانــون  اســتبدال  يجــب 
.1959

61 )تاسًعا-ج( نــه مــن 
ّ

ُيمنــح رئيــس الــوزراء الصاحيــات الازمــة التــي تمك
وحالــة  الحــرب  إعــان  فتــرة  خــال  البــاد  شــؤون  إدارة 

الطــوارئ.

ــق القانــون رقــم 1 الصــادر فــي العــام 2004 بالدفــاع 
ّ
يتعل

عــن الســامة الوطنيــة.
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)
ً

63 )أوال تنظيم حقوق أعضاء مجلس النواب وامتيازاتهم. ألغــت   .2018 العــام  فــي  الصــادر   13 رقــم  القانــون 
الصــادر   28 رقــم  القانــون  العليــا  االتحاديــة  املحكمــة 
ــق برواتــب ومخّصصــات أعضــاء 

ّ
فــي العــام 2011 واملتعل

النــواب. مجلــس 

65 حادي العراقي
ّ
إنشاء املجلس االت قة

ّ
معل

74 تحديد راتب رئيس الجمهورية ومخّصصاته. رقــم  القانونيــن  العليــا  االتحاديــة  املحكمــة  ألغــت 
البيئــة  جعلــت   .2011 العــام  فــي  الصادريــن  و27   26
جانــب  إلــى  املاضيــة،  الســنوات  مــدى  علــى  السياســية 
التواصــل االجتماعــي،  الســلبية علــى وســائل  الحمــات 

صعبــة. الجديــدة  التشــريعات  مناقشــة  عملّيــة 

82 تنظيــم رواتــب ومخّصصــات رئيــس الــوزراء والــوزراء وكّل 
مــن هــم مــن نفــس درجتهــم.

)
ً

84 )أوال تنظيــم عمــل األجهــزة األمنيــة وجهــاز املخابــرات الوطنــي 
وتحديــد واجباتهــا وصاحّياتهــا.

العــام  فــي  صــدرا  قــد   31 ورقــم   20 رقــم  القانونيــن  إّن 
2016 لــوزارة الداخليــة وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب علــى 

التوالــي.

86 ووظائفهــا  الــوزارات  تشــكيل  عملّيــة  تنظيــم 
الوزيــر. وصاحيــات  واختصاصاتهــا 

 1991 العــام  فــي  الصــادر   20 رقــم  القانــون  يــزال  ال 
 1950 العــام  فــي  الصــادر  التنفيذيــة  الســلطة  وقانــون 
ــّدم مشــروع قانــون إلــى مجلــس النــواب 

ُ
ســاريين. وقــد ق

الوقــت. مــن  لفتــرة  ــق  ُيطبَّ لــم  ولكّنــه 

92 )ثانًيا( إنشاء املحكمة االتحادية العليا وتنظيمها. ال يــزال القانــون رقــم 30 الصــادر فــي العــام 2005 ســارًيا 
وقــد تــم تعديلــه مؤخــًرا، ولكّنــه مخالــف للدســتور.

93 )سادًسا( رئيــس  إلــى  املوجهــة  االتهامــات  تســوية  عملّيــة  تنظيــم 
والــوزراء. الــوزراء  ورئيــس  الجمهوريــة 

قة
ّ
معل

102 إنشاء املفوضية العليا لحقوق اإلنسان وتنظيمها. قة
ّ
معل

)
ً

103 )أوال تنظيم هيئة اإلعام واالتصاالت. استند القانون رقم 56 الصادر في العام 2004 )البنك 
ق القانون 

ّ
املركزي( إلى القانون اإلداري االنتقالي. ويتعل

رقــم 31 الصــادر فــي العــام 2011 بوكالــة التدقيــق املالــي، 
العــام  فــي  الصــادر   26 رقــم  القانــون  ــق 

ّ
يتعل حيــن  فــي 

2015 بشــبكة اإلعــام العراقــي.

104 تأسيس مؤسسة الشهداء.  صدر تشريع ولكن لم يتم إقراره.

106 تأسيس هيئة عامة. قة
ّ
معل

107 إنشاء مجلس اتحادي للخدمة العاّمة. قة
ّ
معل

)
ً

112 )أوال تنظيــم إدارة النفــط والغــاز املســتخرجين مــن الحقــول 
الحاليــة.

قة
ّ
معل

113 واملواقــع  اآلثــار  ذلــك  فــي  بمــا  الوطنيــة،  الكنــوز  تنظيــم 
والعمــات  واملخطوطــات  الثقافيــة  واملبانــي  األثريــة 

املعدنيــة.

ال يــزال القانــون رقــم 55 الصــادر فــي العــام 2002 ســاري 
املفعول.

)
ً

114 )أوال األقاليــم  حكومــات  مــع  بالتنســيق  الجمــارك  إدارة 
إقليــم. فــي  املنتظمــة  غيــر  واملحافظــات 

ال يــزال القانــون رقــم 23 الصــادر فــي العــام 1984 ســاري 
املفعول.
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114 )سابًعا( صياغــة سياســة املــوارد املائيــة الداخليــة وتنظيمهــا بمــا 
يضمــن توزيعهــا العــادل.

قة
ّ
معل

123 الحكومــة  تمارســها  التــي  الصاحيــات  تفويــض  تنظيــم 
العكــس. أو  للمحافظــات  االتحاديــة 

قة
ّ
معل

124 تحديــد الحــدود وتنظيــم حــدود بغــداد اإلداريــة بصفتهــا 
عاصمــة العــراق.

ال يــزال القانــون رقــم 16 الصــادر فــي العــام 1995 ســاري 
املفعول.

125 والثقافيــة  والسياســية  اإلداريــة  الحقــوق  حمايــة 
املختلفــة. للجنســيات  والتعليميــة 

قة
ّ
معل
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)9( الخامتة

يمكن تقسيم حاالت عدم التنفيذ إلى ثاث فئاٍت رئيسية هي: 

املواد التي يحتاج تنفيذها الكامل إلى تشريعاٍت جديدة؛ أ. 

املواد التي تّم إصدار تشريعاٍت لها، جاهزة لإلقرار، ولكن غير منّفذة حتى تاريخه؛ و ب. 

املواد املقّرة املنفذة جزئًيا. ج. 

وتتــوّزع هــذه املــواد علــى األبــواب الســّتة مــن الدســتور. غيــر أّن معظــم حــاالت عــدم التنفيــذ هــذه ترتبــط بتحديــد مؤسســات الدولــة 
 أّنهــا تعــود بشــكٍل 

ّ
الرئيســية بشــكٍل أفضــل و/أو تعزيــز الضوابــط واملوازيــن القائمــة. وتختلــف أســباب عــدم تنفيــذ هــذه التشــريعات، إال

ــى هــذه األدوار.
ّ
ــا منهــم بوجــود هيئــاٍت قائمــة تتول رئي�ســي إلــى فشــل مجلــس النــواب والقــادة الحكومييــن فــي إيــاء األولويــة لهــا، أو ظنًّ

يتّضــح لنــا أن العديــد مــن الثغــرات أو مواطــن الضعــف البنيويــة والوظيفيــة املذكــورة فــي هــذا التقريــر تنجــم عــن هفــواٍت أو عيــوب فــي 
الدســتور الحالــي. وال يمكــن معالجــة هــذه األخيــرة مــن دون تعديــل الدســتور، مــا تعّمــد واضعــو الدســتور جعلــه مــن شــبه املســتحيات. 
ــات الرئيســية للمجتمــع العراقــي كمــا واالعتــراف بجميــع املحافظــات. فــي هــذه 

ّ
 بيــن املكون

ً
ــا سياســًيا شــاما

ً
ــب تعديــل الدســتور اتفاق

ّ
يتطل

 أن يســحق أّي اســتفتاٍء للــرأي بشــأن تعديــل الدســتور. وفــي ظــّل املنــاخ 
ً
املرحلــة، يمكــن لصــوت األكثريــة فــي أي ثــاث محافظــاٍت مجتمعــة

 شــاقة لــم يتــّم 
ً
ل الوصــول إلــى اتفــاٍق شــامل وتأميــن دعــم أكثريــة الســكان فــي جميــع محافظــات العــراق مهمــة

ّ
السيا�ســي الحالــي، يشــك

اختبارهــا مــن قبــل. واألهــّم مــن ذلــك، قــد يضــع االســتعجال فــي إجــراء التعديــات واالســتفتاءات البــاد فــي املســتقبل القريــب أمــام خطــر 
إقــرار دســتوٍر منتقــٍص آخــر.

وعليه، ينبغي تركيز الجهود على األمدين القصير واملتوسط على 

اإلسراع في اعتماد التشريعات لتدعيم الدستور الحالي وتعزيز الضوابط واملوازين الديموقراطية الحالية.أ. 

 الحرص على إقرار وتنفيذ هذه التشريعات.ب. 

 عــن الوســيلة األفضــل ج. 
ً

 اعتمــاد آليــاٍت جديــدة لرصــد تنفيــذ الدســتور وتحديــد مواطــن الضعــف البنيويــة والوظيفيــة باســتمرار، فضــا
ملعالجتهــا.
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 مؤسسة الشرق األوسط للبحوث

صحابها.
ٔ
بر عنها في هذا املنشور على ا عَّ

ُ
تقع مسٔوولية اآلراء امل

جميــع الحقــوق محفوظــة. ال يمكــن إعــادة إنتــاج أو نقــل أي جــزء مــن هــذا املنشــور بــأي وســيلة مــن الوســائل ســواء كانــت إلكترونيــة أو ميكانيكيــة 
أو بالنســخ املصــّورة أو التســجيل أو أي نظــام لتخزيــن املعلومــات واســترجاعها، مــن دون الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن مؤسســة 

الشــرق األوســط للبحــوث. الرجــاء إرســال كل االستفســارات إلــى الناشــر.
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