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 املستخلص:
منها   ال ريب ان الوزارة في النظام البرلماني تعتبر األساس لتنفيذ السياسة العامة للدولة , بيد ان تنفيذ هذه السياسة يتأثر بعدة عوامل ,   

, والذي يقوم على نظام    2005النظام السياسي الذي تعتكز على أساسياته الدولة , ومنها جمهورية العراق في ظل الدستور الدائم لسنة  
 التوافق السياسي , حيث تتأثر الحكومة االئتالفية في تنفيذ سياستها ومهامها على المستوى االتحادي والمحلي , من حيث توزيع الصالحيات 

بين الحكومة االتحادية واالقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم , حيث ان االختصاصات الحصرية للحكومة االتحادية  تتناقض تارة مع  
صاصات المشتركة , وتمنح العلوية لدستور االقاليم في االختصاصات الممنوحة له والمحافظات غير المنتظمة بأقليم تارة ٌاخرى  , وهذا  االخت

ب بالتالي يشكل عاماًل كبيرًا ينعكس بصورة مباشرة على االداء الحكومي للوزارة , وهذا ما سنقف عليه في هذا البحث وعلى مطلبين , المطل
 منه مهام الوزارة على المستوى االتحادي , اما المطلب الثاني فهي مهام الوزارة على المستوى المحلي . االول 

Abstract: 

                There is no doubt that the ministry in the parliamentary system is considered the basis for the 

implementation of the general policy of the state, however, the implementation of this policy depends on 

several factors, including the political system on which the state relies, including the Republic of Iraq 

under the permanent constitution of 2005, which is based on the system of political consensus, where The 

coalition government denies the implementation of its policy and tasks at the federal and local levels, in 

terms of the distribution of powers between the federal government and the regions and governorates that 

are not organized in a region, as the exclusive competencies of the federal government sometimes 

contradict with the common competencies, and the supremacy is granted to the constitution of the regions 

in the competencies delegated to it and the governorates that are not vengeful in the region of Tara Others, 

and this therefore constitutes a major factor that is directly reflected on the governmental performance of 

the ministry, and this is what you will stand on in this research and on two platters. The first requirement 

of it is the tasks of the ministry at the federal level, while the second requirement is the tasks of the ministry 

at the local level.                                                      

 أهمية البحث:
ت الممنوحة للحكومة االتحادية واالقاليم والمحافظات غير المنتظمة تتمثل اهمية البحث في تأثير نظام التوافق السياسي على الصالحيا 

في اقليم , وما لكل ذلك من انعكاس على االداء الوزاري , وبحث التناقض الدستوري في منح هذه االختصاصات , مع بيان الُسبل التي 
 من الممكن ان  تعالج هذه االشكالية. 

 هدف البحث:
 – يهدف البحث في دراسته الى 

 الوقوف على االختصاصات الحصرية الممنوحة للحكومة االتحادية ومدى تأثير نظام التوافق السياسي على منح هذه االختصاصات. -1
أثر التناقضات على ممارسة الحكومة االتحادية واالقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم ودور نظام التوافق السياسي في خلق هذه   -2

 على االداء الحكومي.التناقضات , وانعكاسها 
 أشكالية البحث

 تبرز االشكالية في هذا البحث من خالل ما يلي:        
, وما اثر نظام التوافق   2005ماهي االختصاصات الحصرية الممنوحة الى السلطة االتحادية وفقًا لدستور جمهورية العراق الدائم لسنة   -1

 السياسي على ممارسة تلك االختصاصات؟ 
, وهل أثر هذا المفهوم على ممارسة    2005( من الدستور الدائم لسنة  110لسلطة االتحادية الواردة في نص المادة )ما هو مفهوم ا -2

 االختصاصات الحصرية؟ 
مبني وفق االطر الشائعة في الدول المقاربة؟ وماهي االسباب التي أدت الى    2005هل كان النظام االتحادي وفقًا للدستور الدائم لسنة   -3

 مفهوم المركزية السياسية واالدارية ؟ ومدى تأثير ذلك على األداء الحكومي. الخلط بين
هل وضعت المحكمة االتحادية العليا حلواًل من شأنها تخفيف حدة الخالفات بين الحكومة واالقليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم  في   -4

 الحكومي بشكل مباشر أم طفيف؟  قراراتها التي تصدت فيها للقضايا الخالفية  تأثيرها في االداء 
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ما هي المستويات في القضايا الخالفية ؟ و هل كان تأثيرها في االداء الحكومي بشكل مباشر أم طفيف ؟ وهل لعبت التوافقات   -5
 السياسية دورًا في االنعكاس على االداء الحكومي. 

 هيكلية البحث:      
تقوم هيكلية البحث على مطلبين االول ) مهام الوزارة على المستوى االتحادي( اما المطلب الثاني فعنوانه ) مهام الوزارة على المستوى 

 المحلي ( تتبعها الخاتمة التي تتكون من االستنتاجات والتوصيات.
 املقدمة

، والذي تحول العراق بموجبه    من دولة بسيطة الى دولة مركبة قائمة على الالمركزية   2003من المعروف ان التغير السياسي بعد عام  
نة  , كما اكد الدستور الدائم لس  (1) .  2004السياسية واالدارية، وتجلى ذلك بصدور قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية المؤقتة لسنة  

المادة االولى منه " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها   2005 على هذه المرتكزات، إذ نصت 
جمهوري نيابي )برلماني( ديمقراطي وهذا الدستور ضمان لوحدة العراق "وتأسيسًا على ما سبق، حدد الدستور االختصاصات الحصرية للدولة  

وسنقف على تحليل       (  2()113،    112،    111،    110،    109ادية والتي عادة ما تمارسها الحكومة االتحادية بواسطة الوزارة في المواد )االتح
 هذا النصوص تباعًا وعلى مطلبين. 

 املطلب االول اختصاصات الوزارة على املستوى االحتادي.                         
( في الفقرة )اواًل( االختصااااااااصاااااااات التي تمارس من قبل الحكومة االتحادية والمتمثلة بالوزارة في المجال الخارجي ، وهذا  110حددت المادة )

ر  من البديهيات، ان تنفرد الساااالطة االتحادية بممارسااااة شااااؤونها الخارجية دون االقاليم، ولكن يبدو ان المشاااار  الدسااااتوري، ولدى قراءة الدسااااتو 
ون  دائم، نجد بأنه قد منح لإلقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم الحق بأنشااااااء مكاتب في السااااافارات والبعثات الدبلوماساااااية، لمتابعة الشاااااؤ ال

  / اواًل(،  110ويرى البعض ان منح االقاليم والمحافظات اختصاصات دبلوماسية يتعارض مع نص المادة )(3)الثقافية واالنمائية واالجتماعية. 
 ومن زاوياة اخرى ايراد هاذا النص يعاد خروجاًا على االطر الادسااااااااااااااتورياة التي تقوم عليهاا الحكوماات االتحاادياة، حياث ان االخيرة هي التي تنفرد

وبال شاااك ان هذا االمر قد ادخل السااالطة االتحادية واالقليم في حالة تناز  وخالفات، كما ادى الى إضاااعاف     (.4)باالختصااااصاااات الخارجية 
الدولة على المسااااتوى االقليمي والدولي، مما ادى الى فقدان هيبتها، عالوة على ان الدسااااتور لم ينظم هذا الشااااأن بخصااااوص التشاااااور او  دور  

ياته  اجراء تبليغ بين الطرفين على المستوى الخارجي، من ناحية عقد االتفاقيات والمعاهدات، ونتيجة لذلك فقد استند االقليم في ممارسة صالح
وجاء نظام مجلس الوزراء   (5)( من مشاااااااااااارو  دسااااااااااااتور االقليم.  9ة بمعزل عن دور الحكومة االتحادية وفق ما نصاااااااااااات عليه المادة )الخارجي

ليضع االقليم موضع الدولة من خالل ممارسته وتعامله مع العالم الخارجي، إذ بموجبه اسس دائرة العالقات الخارجية لإلقليم   ( 6)الكردستاني، 
ية مصاااااااااالحها ومصاااااااااالح مواطني االقليم في الخارل عبر ممثليها في الدول، وال مناص من القول، ان هذا االتجاه يمثل خروجًا  وطورها، لحما

إذ يجعل نشاا  االقليم متعارضاًا مع االداء الخارجي للحكومة االتحادية، كون (  7)،  2005واضاحًا على نصاوص دساتور الدولة االتحادية لعام  
قد حدد سااالطات االقليم وصاااالحياته بما ال يتعارض ونصاااوص الدساااتور، ومن ناحية اخرى يعد هذا االمر خرقًا    2005ة  الدساااتور النافذ لسااان

وعليه فأن هذا االمر ، وبما ال يد  مجااًل للشك يهدد وحدة الدولة العراقية،    (.8)/ اواًل وثانيا(    13للمبادئ االساسية للدستور النافذ في المادة )
، حيث كانت المفاوضاااااااااات بين الجانب  2003الى ان هذا الخلل يتعلق باألساااااااااس التي قامت عليها الدولة العراقية بعد عام    وتجدر االشاااااااااارة

  الكردي والحكومة العراقية قائمة على اسااااااااااااااس التخلي عن جزء من صاااااااااااااالحيات الحكومة االتحادية لإلقليم، إذ ان قانون ادارة الدولة العراقية
قد قام على اسااس التوافق الساياساي، ويتجلى ذلك واضاحًا من خالل جعل نظام الحكم بالشاكل الفيدرالي    2004قتة لعام للمرحلة االنتقالية المؤ 

قائم على اسااااااااااااااس الحقائق الجغرافية، وليس على االعتبارات المذهبية واالثنية ، كما ان الدساااااااااااااتور الدائم قد تناقض في إيراد الصاااااااااااااالحيات  
وال يفوتنا ان نذكر بان التعارض والتناقض لم  (9)، وبالتالي ظهور حالة من عدم االساااتقرار في االدارة الخارجية. االتحادية والمشاااتركة كما تقدم

يكن على صااااااااعيد االختصاااااااااصااااااااات بين الحكومة االتحادية واالقليم، انما تعداها للحكومة االتحادية، حيث ان مصااااااااطلح االخير امرًا شااااااااابُه  
على ان السااااالطة التنفيذية  تتكون من رئيس   2005ومة االتحادية, بيد  ان الدساااااتور الدائم لسااااانة  قد نصالغموض، اذ لم ٌيبين  ماهية الحك

ويالحظ هنا ان هذا االمر ادى الى حدوث الكثير (10)الجمهورية ومجلس الوزراء، وتمارس الصاااااااالحيات المخولة لها وفقًا للدساااااااتور والقانون.  
لصااالحيات بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، فضاااًل عن الخالفات بين الحكومة االتحادية التي  من االجتهادات، كون الدسااتور لم يحدد ا

اما في مجال قوى االمن والقوات المساااالحة ، فهي االخرى تصااااطدم بشااااكل اخر من اشااااكال التواف ية والتقاساااام  (.11)تعلقت بالقضااااايا االقليمية 
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/ خامسااًا( والتي    121، ولعل مصاااديق ذلك تبدو جلية من خالل اسااتقراء نص المادة )السااياسااي الذي وضااعت جذوره في ظل الدسااتور الدائم
تمنح االقليم حق تنظيم قوى االمن الداخلي كاألمن والشاااارطة والحرس ، وهذا بال شااااك يتعارض مع االختصاااااصااااات الحصاااارية، ال ساااايما ان  

ووفقًا (12)ة االقليم تشااااكيل اي نو  من انوا  قوى االمن الداخلي  النص جاء مطلقًا غير مقيد، وهذا ان دل على شاااايء، انما يدل على صااااالحي
/ رابعًا( من الدساااااتور، إذ انها اساااااسااااات الخالفات التي كادت ان    121لما تقدم، وفي خضااااام هذه االشاااااكاليات التي يقف وراءها نص المادة )

دام العسااكري بين الحكومة االتحادية واالقليم، من حيث ان االخير ق د اعترض مرارًا على وجود القوات االتحادية في )المناطق تصاال الى الصاا 
وحرٌي بنااا ان نقف على طبيعااة هااذه المناااطق في مقااامنااا هااذا , وذلااك لاهميااة التي تكساااااااااااااابهااا، كمااا انهااا من اهم   (  13)المتناااز  عليهااا(،  

ولم تحل لغايته،   2005للحكومة الدائمة وفق دستور   (  14)االختصاصات التي اوكل بها قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية المؤقتة،  
إذ تعتبر هاذه المنااطق قوس أزماات متفجرة، تخلخال العالقاة بين الحكوماة االتحاادياة واالقليم من خالل انعكااس هاذه القضااااااااااااااياة على المكوناات 

( والمتضااااااامنة المهمة  140ضااااااامن المادة ) لهذه المناطق، عالوة على ان الدساااااااتور الدائم لم يعطي توصااااااايف دقيق )المناطق المتناز  عليها(
الملقاة على الحكومة الدائمة بخصاااااااوص اجراء عملية التطبيع واالحصااااااااء، واالساااااااتفتاء في محافظة كركوى و ب ية المناطق االخرى المتناز  

طق المتناز  عليها، وعليه  عليها وذلك للوقوف على ارادة مواطنيها، حيث ان المشاار  الدسااتوري لم يذكر سااوى محافظة كركوى كجزء من المنا
لم تسااااااتطع الحكومة االتحادية من اتمام هذه المهمة، وذلك الصااااااطدامها بعدة معوقات تمثلت باعتراضااااااات ب ية الشااااااركاء على محاولة الكرد  

الى اضااطرابات  ( ساايؤدي 140اجراء تغيير ديموغرافي في كركوى وضاامها الى االقليم، ومن زاوية اخرى فأن السااير باتجاه تنفيذ نص المادة )
وتماشااااايًا مع ما سااااابق، فأن االختصااااااصاااااات  (15)بين المكونات االخرى سااااايما انها تشاااااكل طيفًا واساااااعًا من المكونات االثنية والقومية والدينية.  

  ادارة  2005الحصااااارية االخرى تصاااااطدم ايضاااااًا واالختصااااااصاااااات المشاااااتركة وتلك الممنوحة لإلقليم، ويتجلى ذلك بمنح الدساااااتور الدائم لسااااانة  
ولعل من اهم (17)بيد انه نص ابتداًء على ايراد هذه الصااااالحية ضاااامن االختصاااااصااااات الحصاااارية.   ( 16)الجمارى يكون بالتنساااايق مع االقليم، 

ظات و القضايا المثيرة للجدل هي ادارة النفط والغاز، حيث اشار الدستور الدائم الى عائدية النفط والغاز لكل الشعب العراقي في جميع المحاف
د  قاليم ، وعليه فان في ذلك داللة واضااااااااااااااحة على ان الحكومة االتحادية هي التي تقوم بإدارة هذه الثروات، باعتبارها ثروات وطنية، وقد اك اال

ية  الدسااااااتور هذا االتجاه من خالل منح الحكومة االتحادية الصااااااالحية بإدارة النفط والغاز، حيث اشااااااار مرة اخرى ,الى ادارة  الحكومة االتحاد
قول النفط والغاز الحالية مع حكومات االقاليم والمحافظات المنتجة لها، عالوة على توزيع وارداتها بأنصااااااااااااف بشاااااااااااكل يتناساااااااااااب و التوزيع ح

السااااااكاني في كل انحاء البالد، مع العرض تحديد حصااااااة لاقاليم المتضااااااررة و لمدة محدودة ، والتي ساااااابق وان ُحرمت منها ,من قبل النظام  
ساااابب بضااااررها بعد ذلك، لغرض تأمين التنمية للمناطق المختلفة  وبشااااكل متوازن ، وأوعز المشاااار  الدسااااتوري على تنظيم ذلك  السااااابق، مما ت

وقد اختلفت اآلراء حول اح ية الحكومة االتحادية بإدارة واسااااتخرال النفط والغاز بمفردها، إذ يذهب البعض الى ان نص  ( .18)بموجب القانون  
واضااااااحة الى انفراد الحكومة االتحادية بإدارة النفط، وتنطوي وجهة النظر في ذلك ,الى ان المادة قد اشااااااارت الى ملكية ( اشااااااارة 111المادة )

الشاااااااااااعب العراقي للنفط والغاز في كل االقاليم، وهذا ال يمكن ان نراه اال في صاااااااااااورة شاااااااااااعب متحد وحكومة اتحادية واحدة، وعليه فأن الجهة  
ي تنظم عملية التوزيع بصاااورة متسااااوية وحساااب نسااابة الساااكان بغض النظر عن كمية الثروات المنتجة في تلك المختصاااة بسااان التشاااريعات الت

لتنسيق مع المحافظة او االقليم هي السلطة التشريعية االتحادية ، بينما يرى اتجاه اخر ان مهام ادارة النفط والغاز للحكومة االتحادية  يكون با
ويرى الباحث ان نية (19)  مسااااااااااتقبلية والمحافظات ويكون ذلك قاصاااااااااارًا على الحقول الحالية دون المسااااااااااتقبلية منها.حكومة اإلقليم او االقاليم ال

على    المشار  بال شاك تتجه نحو ادارة الحقول النفطية والغاز الطبيعي بالتنسايق مع االقليم او المحافظة المنتجة ومن ثم توزيعها بصاورة عادلة
( من الدساااتور، وعليه فأنه ليس من حق المحافظة او اإلقليم التصااارف  111ان وهذا يتفق مع نص المادة )كل المحافظات وحساااب عدد الساااك

  في الحقول الحالية دون موافقة واشااااااااااااااراف الحكومة االتحادية، كون النص قدم الحكومة االتحادية على االقليم والمحافظة ، وهو يرمي الى ان
ق مع االقليم او المحافظة بهدف الوصاااااول الى اعلى منفعة للشاااااعب العراقي.وتماشااااايًا مع ما تم ذكره قبلها بالتنساااااي التخطيط واالدارة يكون من

وفي ظاال اياااب قااانون النفط والغاااز، ادى ذلااك الى ظهور ازمااة بين الحكومااة االتحاااديااة واالقليم، إذ اعتمااد االخير على قااانون النفط والغاااز  
بطبيعة الحال فأن هذا االمر قد آثار اسااااااااااااتهجان حكومة المركز ، حيث تم الطعن   (20)(  2007لساااااااااااانة    22لحكومة اقليم كوردسااااااااااااتان رقم )

( اماام المحكماة االتحاادياة العلياا بنااًء على امتناا  وزير الثروات الطبيعياة في اقليم  2007لسااااااااااااااناة    22بادسااااااااااااااتورياة قاانون النفط والغااز رقم )
لمركز , باالضااافة الى تصااديره , دون موافقتها , وهو ما شااكل مخالفة صااريحة  كوردسااتان / اضااافة لوظيفته , تسااليم النفط الخام الى حكومة ا

( , عليه قضاات المحكمة بعد ان اسااتعرضاات االسااس التي  130  -  121  -  115  -  112 -  111 -  110ألحكام الدسااتور، في النصااوص)
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م , مع التأكيد على ان ادارة النفط والغاز الطبيعي يقوم عليها النظام االتحادي في العراق , وبيان االختصااااصاااات الحصااارية والمشاااتركة لاقالي
( , الذي يقضااااي ببقاء نفاذ التشااااريعات 130من قبل الحكومة المركزية , هو حق دسااااتوري ووفقًا للقوانين النافذة , اسااااتنادًا للنص الدسااااتوري )

ن عدم تسااااااااااااااليم النفط للحكومة المركزية ,ادى الى  المعمول بها , مالم تعدل او ُتلغى , وهذا ينطبق على كل احكام الدسااااااااااااااتور , عالوة على ا
االضاااااااااااارار برواتب مواطني االقليم , كون ان تنظيم الميزانية العامة للدولة من اختصاااااااااااااص الحكومة االتحادية , حيث توجب االخيرة حكومة 

( وموحادتهاا 2012/اتحاادياة /  59لمرقم )االقليم تنفياذ ماا تحوياه من قوانين تختص بمساااااااااااااااائال النفط والغااز, وباالتاالي قررت المحكماة بقرارهاا ا
, بعدم دسااااتورية قانون النفط والغاز المذكور آنفًا كونه يخالف احكام الدسااااتور االتحادي في المواد  15/2/2022( في  2019/اتحادية /110)

منااطق االخرى الى الحكوماة الماذكورة اعاله ، كماا الزمات المحكماة تسااااااااااااااليم كاامال انتاال النفط من الحقول النفطياة في اقليم كوردسااااااااااااااتاان وال
وعليه لم تنفذ حكومة االقليم قرار المحكمة االتحادية العليا المتقدم ذكره، وانما اصاااااادر مجلس القضاااااااء في اقليم كوردسااااااتان في  (21)االتحادية. 

، وعليه فهي ال (22)( بيانًا بعدم دساااااااتورية المحكمة االتحادية الفيدرالية كونها غير مشاااااااكلة وفق ما نص عليه الدساااااااتور الدائم  30/5/2022)
(، إذ ان االخير حسااب البيان يعمل وفق أطر الدسااتور النافذ  2007لساانة    22غاء قانون النفط والغاز النافذ في االقليم رقم )تملك صااالحية ال

  (23) وال يتعارض معه، من حيث ان عمليات التنقيب عن النفط والغاز وانتاجها وتصاديرها لم ترد ضامن االختصااصاات الحصارية  2005لسانة  
رالي، كما انه في الوقت ذاته حدد الحقول الحالية اي تلك المنتجة قبل االساتفتاء على الدساتور العراقي في شاهر آب المحددة في الدساتور الفيد

.  ومقاابال ذلاك اتجاه بعض فقهااء القاانون الى تفنياد ماا جااء باه قرار مجلس (24)  ، وال تتعاداهاا الى عملياات التنقياب على حقول جاديادة2005
  (112،   111آنفًا، ففي ما يتعلق بعمليات اسااااااتكشاااااااف النفط والغاز فهي منصااااااوص عليها وفق المادتين )  قضاااااااء اقليم كوردسااااااتان المذكور

) اختصاااااصااااات الساااالطات االتحادية(, كما أن االقليم قد أسااااتفاد من الواردات النفطية ما يفوق اسااااتحقاق    الواردة في الباب الرابع تحت عنوان
( بحجاة قصااااااااااااااور النص على الحقوق الحاالياة اي التي  121 يمكن لاه االعتكااز على نص الماادة )المحاافظاات األخرى , وعلياه فاأن االقليم ال

يتعداها  كانت موجودة قبل نفاذ الدساااااااتور الدائم , كون االدارة ال تعني  التصااااااارف التام وانما صااااااايانة المال والوفاء بااللتزامات المتعلقة بها وال
ع الصاواب كونه يتفق ومبدأ سامو الدساتور.وعليه تبقى القضاايا المتعلقة بالنفط والغاز وتلك االخرى ، ويرى الباحث بان هذا الرأي يتوافق م(25)

التي تتعلق باالختصاااااصااااات بين الحكومة االتحادية واالقليم ال زالت تثير الجدل، كون الدسااااتور قد صاااايغت العديد من احكامه وصااااالحياته،  
ه الخاص، ناهيك عن ترجيح كفة االقليم لدى التعارض والخالف بين صاااااااااالحيات الحكومة  التي اعطت فيه الحق لإلقليم ان يكون له دساااااااااتور 

حق تعديل تطبيق القانون االتحادي في االقليم لدى تناقضااااه وتعارضااااه وقانون    2005، كما منح الدسااااتور الدائم لساااانة (26)  االتحادية واالقليم
 (28)لدستور، إذ ال يمكن اجراء اي تعديل من شأنه ان ينتقص من صالحيات االقليم، وفي الصدد نفسه منح حق الفيتو في تعديل ا (27)االقليم

.ويعتقد  الباحث  ان العالقة بين الحكومة االتحادية واالقليم تتخذ منحى ساااياساااي (29)، كما ان اي تعديل اخر مرهون بموافقة ثالث محافظات
 محورها الحقوق القومية والخوف من عودة الدكتاتورية.يكرس مبدأ التوافق والتقاسم كعامل ضمان وفق مسوغات 

 اختصاصات الوزارة على املستوى احمللي املطلب الثاني
ظهرًا بعد استغراقنا بالحديث عن الالمركزية السياسية والعالقة بين الحكومة االتحادية واالقليم، نتجه الى مستوى   اخر والذي بدوره يمثل م

على المحافظات   2005،وهي المحافظات.حيث نص الدستور الدائم لسنة    (30)على ضوء الالمركزية االدارية  لممارسة السلطة في العراق  
الباب الخامس من الدستور تنظيم     (31)(،  116كمستوى اخر تتكون منها الحكومة االتحادية في المادة )  الثاني من  كما خصص الفصل 

/ اواًل ( منه بان المحافظات تتكون من، االقضية والنواحي، والقرى ، كما منحها    122دة ) المحافظات التي لم تنتظم بإقليم، إذ اشارت الما
، وقد اوعز الدستور للمشر  العادي تنظيم قانون    (32) الدستور صالحيات ادارية ومالية واسعة لتقوم بإدارة شؤونها وفق مبدأ الالمركزية االدارية  

بيد ان الدستور   ,(  34)   2008لسنة   21اذ تم اصدار قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم  (   33)النتخاب مجلس المحافظة والمحافظ  
.وانطالقًا مما سبق (35)ت مع الحكومة االتحاديةالدائم قد أعطى العلوية لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم لدى التعارض في االختصاصا

، يرى البعض ان في ذلك إضعاف للوزارة في المركز وتقييد سلطاتها في مقابل (36)وفي ضوء الصالحيات الواسعة الممنوحة لمجلس المحافظة  
بدأ المساواة الذي سعى الدستور لتح يقه من التوسع للصالحيات االدارية الالمركزية، ومما ال شك فيه ان نية المشر  الدستوري هي لتطبيق م

, بينما يذهب رأي (37)خالل تقليل الفارق بين تلك الصالحيات الممنوحة لاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وجعلها في مراكز متساوية  
االختصاصات لما لها من تأثير وهمينة عليها ,  آخر الى ان السلطة المركزية لم تدُ  مجااًل للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ممارسة هذه  

خصوصا تلك المتعلقة بأدارة الغاز الطبيعي والنفط , كما انها في الوقت ذاته لم تمارس أي اختصاص خارجي او رسم السياسات الصحية  



   

         

  مهام الوزارة االحتادية واملشرتكة يف نظام التوافق السياسي يف دستور مجهورية العراق  

  

  

أقليم لدى التعارض أتجاه غير محمود كونه والتعليمية وحتى ادارة الكمارى , بيد ان هذا الرأي يرى ان منح االولوية للمحافظات غير المنتظمة ب
.وتماشيًا مع ما سبق ويرى الباحث ان هذا االتجاه سيؤدي  (38)يغلب المصالح المحلية على المصالح الوطنية وهذا ما ال يتقبله العقل السليم

حديثنا هذا اال ان نقف على حدود اآلراء حتمًا الى تشظية السلطة وأضعاف المكانة السياسية للعاصمة في ادارة البالد.وال يسعنا في معرض  
بإقليم رقم )  المنتظمة  المحافظات غير  قانون  او نتفق معها، من خالل استقراء  (، وبيان ما اذا كانت تلك  2008لسنة    21السابقة نفندها 

لصالحيات التشريعية، يذهب الصالحيات الممنوحة تقيد السلطة المركزية بصالحياتها او العكس من ذلك، ففي المحور األول فيما يخص ا
بعض فقهاء القانون االداري، ان القانون اعاله قد وسع من صالحيات مجالس المحافظات بخالف الدستور الذي قصرها على الصالحيات 

نصوص عليها المالية واالدارية، وبالتالي فأن هذا االتجاه مخالف للدستور، كما ان اصدار االنظمة من صالحيات مجلس الوزراء حصرًا والم
.وتماشيًا مع ما تم ذكره، يمكن القول ان الدستور فعاًل قد منح المحافظات صالحيات واسعة تمكنها من (39)( من الدستور الدائم 8في المادة ) 

( بقراراتها  العليا  االتحادية  المحكمة  بتأييد  وذلك  شؤونها  /    25ادارة  اتحادية  في  2008/  /    6و)23/6/2008(  اتحادية  في    (2009/ 
القوانين   2008/ 21/4(في     2008/ اتحادية /    16،)  4/2/2009 اقليم سن  المنتظمة في  والتي تنص على صالحية المحافظات غير 

ة الخاصة بفرض وجباية وانفاق الضرائب المحلية وسن القوانين الخاصة بفرض وجباية وانفاق الرسوم والغرامات والضميمة بما يمكنها من ادار 
( ، كما اكدت المحكمة على  115مبدأ الالمركزية االدارية، كما ان الدستور قد منحها العلوية على الدستور االتحادي وفقا للمادة )شؤونها وفقًا ل

ليم  اولوية تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة التعارض بينهما ،ما لم يكن قانون االقليم او المحافظة المنتظمة في اق 
.اال ان الواقع التطبيقي يخالف تمامًا عما هو عليه، حيث ان هذه الصالحيات تصطدم  (40) للدستور فيما يتعلق بالصالحيات المشتركة  مخالفاً 

، حيث ان هذا االمر ُقيد من الصالحيات الممنوحة للمحافظات غير المنتظمة   (41)بعدة معوقات منها خضوعها لرقابة واشراف مجلس النواب  
 ( 42)من زاوية اخرى يرى البعض ان هذا االمر يثير صبغة التمييز بين المحافظات المنتظمة بٌإقليم كمحافظات اقليم كوردستان  في اقليم، و 

ثلة  .وتجدر االشارة الى ان مواطن الخلل تمثلت بالتعارض والتداخل بين صالحيات المحافظات غير المنتظمة في اقليم والحكومة االتحادية المم
اًل عن الخلط ما بين مفهوم االدارة المحلية والتي تتولى مهام ادارية وبين الحكم المحلي ذو الصبغة السياسية، وهذا يتضح جليًا  بالوزارة، فض

من خالل استقراء الدستور الدائم حيث انه استخدم مصطلحات ) حكومات المحافظات ، حكومات االقاليم (، وعليه فأن قانون المحافظات 
.  وال يفوتنا ان ننوه في معرض حديثنا هذا ان اآلليات المرسومة وفق قانون  (43)اقليم لم يبين آلية سن التشريعات المحليةغير المنتظمة في  

المحافظات المذكور هي آليات تنسي ية وليست رقابية البتة، فهي ال تتضمن الوسائل المطلوبة لغرض حل النزاعات بين المحافظات والهيئات 
.وعطفًا على ما سبق يالحظ بان اهم المشكالت التي تعترض تطبيق الالمركزية االدارية هي مشكلة  (44)ت التابعة للوزارات  والدوائر والمؤسسا

، بداًل من استثمار الموارد المحلية وتعزيز قدراتها الذاتية  (45)   اعتماد المحافظات غير المنتظمة في اقليم على الموازنة االتحادية في تمويلها
لتوفير خدماتها دون االعتماد على المركز، فضاًل عن ضعف القدرات االدارية المحلية، وهذا بال شك يعود الى ان الشخصيات التي تتولى 
قيادة المحافظات هي سياسية بامتياز، كون قانون االنتخابات قائم على التمثيل النسبي وعليه تشكلت حكومات محلية ائتالفية، وعليه غلب  

لسياسي على الفني واالداري في اصدار القرارات، كما ان االخيرة ال يتم التصويت عليها ما لم تمر بمرحلة االتفاقات  التي تتخللها الطابع ا
.وحرٌي بنا ان نؤكد في معرض حديثنا هذا بأن تشكيل (46)  عادة جملة من المشكالت واالزمات التي تتبناها االطراف للتأثير على الطرف اآلخر

مجالس المحافظات واختصاصاتها عمومًا يخضع لسلطة مجلس النواب وهو ما تقدمنا بذكر بيانه، وهذا يعني ان لاخير السلطة في تعديل  
او اضافة نصوص  النافذة  النصوص  بناًء على تعديل  المحافظات  او نقصانا، وفضاًل عن حق حل مجالس  اختصاصاته وتحديدها زيادة 

( ولم تكن ضمنها  61ذلك مخالف ألحكام الدستور كونه حدد اختصاصات البرلمان على سبيل الحصر في المادة )   .ويرى البعض ان(47)جديدة
الرقابة على مجالس المحافظات، وبموجب ذلك ال يمكن اضافة صالحيات اخرى بقانون عادي، ومن زاوية اخرى فأن هذه الصالحية مخالفة  

ن حيث انها تخضع لرقابة الحكومة المركزية في العاصمة وليس لمجلس النواب، إذ ان هذا االمر  لما تقوم عليها اسس الالمركزية االدارية م
.ويرى الباحث انه من خالل هذا النص يمكن تصور حجم الخلل الذي ينشئ (48) يجعل مجالس المحافظات رهينة لتصرف الكتل السياسية   

الذي تضطلع به مجالس المحافظات وخروجه ليصبح جزء من العمل السياسي    جراءه ، وهو بال شك يحول من قيمة العمل الخدمي واالداري 
،وبالتالي خضوعه الى المحسوبيات والتوافقات السياسية، وهذا يعني بطبيعة الحال امكانية تعرضه للخالفات السياسية والتي تنعكس بصورة  

وتعذر   ( 49)  جديد والية مجالس المحافظات بعد انتهاء المدة القانونية لهاسلبية على الواقع الخدمي واالداء الحكومي ككل.ونتيجة للتوترات وعدم ت
.وقد ذهبت المحكمة االتحادية العليا  (50)  اجراء االنتخابات المحلية نتيجة للمشكالت بين المركز والمحافظات، دفع البرلمان الى تمديد عملها  



   

         

  مهام الوزارة االحتادية واملشرتكة يف نظام التوافق السياسي يف دستور مجهورية العراق  

  

  

( من قانون المحافظات 15و14بناًء على الطعن المقدم إللغاء المادتين )  ،  5/2021/ 2( في  2019/اتحادية /117بموجب قرارها ذو العدد )
( المعدل، والمتضمنة استمرار مجالس المحافظات في اداء عملها، ، حيث قضت المكحمة بإلغاء 2018لسنة   10غير المنتظمة بإقليم رقم )

غير المنتظمة في اقليم كونه يخالف االسس الدستورية التي يقوم نص المادتين المذكورة آنفًا من قانون التعديل الثالث لمجالس المحافظات  
.وقد صوت البرلمان على التعديل الثاني لقانون انتخابات  (51) عليها النظام السياسي والذي يمنح الشعب ممارسة حقوقه في التصويت واالنتخاب  

القانون ) (   52) (    2018لسنة    12مجالس المحافظات واالقضية رقم ) الغاء عمل مجالس 2019لسنة    27، بموجب  ( ، حيث نص على 
.وعليه تم الطعن بفقرة القانون المتقدم ذكره امام المحكمة االتحادية (53)  المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومجالس االقضية والنواحي التابعة لها

  2019/    171،   168,....   161،    160،   157 ( وموحداتها ) 2021/اتحادية /155العليا ،حيث قضت االخيرة  وبموجب قرارها المرقم ) 
بأن مجالس    2/6/2021(في    2021/ اتحادية /    5(و)    2019/    171،    168...    160،    157( وموحداتها )    2021/ اتحادية /    5(و)  

تبارها احد ركائز النظام / ثانيا ،رابعًا ( من الدستور الدائم، باع  122(و )  116المحافظات  ووجودها ضرورة  دستورية وفق نص المادتين )
االدارية   الالمركزية  ُتلكم (54) االتحادي و دعامة  ، سيلقي بظالله على خدمات  المحافظات  ان مسألة تعطيل عمل مجالس  الباحث  .ويرى 

ضع الى قانون  المحافظات بصورة سلبية ، حيث كان األحرى بالمشر  ايجاد مواطن الخلل واجراء االنتخابات أسوة بمحافظات االقليم التي تخ
كما ان االشكاليات   االقليم ، مما يخلق فجوة بين الخدمات المقدمة من محافظات االقليم ، وتلك المقدمة من المحافظات غير المنتظمة بأقليم.

اسست وفق والتضارب بين االختصاصات المركزية التي تمارسها الوزارة ومجالس المحافظات مرجعها الى ان غالبية نصوص الدستور العراقي  
قانون  انتقائية في التعامل مع نصوصه ومواده من قبل القوى السياسية، وقد انتقلت هذه االنتقائية كعدوى الى القوانين العادية، إذ تم تعديل  
ت في  المحافظات غير المنتظمة في اقليم مرتين خالل سبع سنوات، كما ان الغموض والتضارب في الدستور ادى الى التباين في االجتهادا

وال يفوتنا ان ننوه في معرض حديثنا هذا بأنه فضاًل عن االسباب السالفة الذكر فأن ضعف التنسيق بين . (55)التفسير وبالتالي االرباى والتناز 
الخصوص في    الحكومة االتحادية الممثلة بالوزارة والحكومات المحلية أدى الى اياب الموائمة في السياسة العامة للدولة وتنفيذها , على وجه

 . (56) النظام الفيدرالي ,إذ ان عمل الحكومة االتحادية بأتساق مع الوحدات االخرى ضروري لتحقيق اهداف البرنامج التنفيذي 
 خامتة:
 في نظام التوافق السياسي , توصلنا الى ما يأتي:  2005بعد ان بحثنا مهام الوزارة االتحادية والمشتركة في الدستور الدائم لسنة        

 اوال: االستنتاجات 
ي اقليم في  وجود تناقض في منح االختصاصات الحصرية الممنوحة للحكومة المركزية وتلك الممنوحة لالقاليم والمحافظات غير المنتظمة ف -1

 من  حيث :2005الدستور الدائم لسنة 
فارات منح السلطة االتحادية حق ادارة الشؤون الخارجية , ومن ثم منح االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الحق بأنشاء مكاتب في الس - أ

 تناز  مع االقليم . والبعثات الدبلوماسية لمتابعة شؤونها الخارجية , مما ادخل السلطة االتحادية في حالة
نح منح االقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم صالحية تنظيم قوى االمن الداخلي كاألمن والشرطة والحرس , بيد ان الدستور الدائم قد م -ب

 هذه الصالحيات ابتداًء للسلطة االتحادية وضع سياسة االمن الوطني وتنفيذها.
غير واضحة فهي لم تبين اذا ما كانت تعني الوزارة )رئيس مجلس الوزراء واعضاءه ( او رئيس    جاءت عبارة )السلطة االتحادية ( مبهمة -2

ال  الجمهورية باإلضافة الى الوزارة , حيث ان هذا االمر قد ادخل السلطة المركزية في حالة تناز  لممارسة هذه االختصاصات , سيما في المج
 الخارجي. 

ول أح ية الحكومة المركزية في ادارة النفط , اذ ان النص الدستوري قد قصر ادارة النفط على  ( ح112عدم وضوح النص الدستوري رقم ) -3
لعودة  الحقول الحالية , ولم يذكر ادارة الحقول المستقبلية مما ادى الى تصدير كميات وادارة النفط والغاز الطبيعي من اقليم كوردستان دون ا

 . 2005قبت الدستور الدائم لسنة للحكومة المركزية في ذلك , للحقول التي ع
 اقتصر ذكر ادارة النفط والغاز الطبيعي دون ان يمتد الى المعادن االخرى . -4
( , كما انه في الوقت ذاته  140والقوميات وقد نص الدستور الدائم عليها في المادة )  تشكل المناطق المتناز  عليها طيفًا واسعا من االثنيات -5

 ذكر محافظة كركوى دون بيان المناطق االخرى. 
 والتي تتطلب اجراء االستفتاء , وبسبب عدم توافق الُفرقاء , بقيت هذه المسألة معلقة لغاية االن.  لم يتم حسم مسألة المناطق المتناز  عليها , -6
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 خلط المشر  الدستوري العراقي بين الالمركزية السياسية والالمركزية االدارية من خالل منحه اختصاصات عين تلك الممنوحة لالقاليم .  -7
 ات الممنوحة للحكومة االتحادية . تناقضت هذه االختصاصات ايضًا بين االختصاص -8
ل موازنة منح الدستور الدائم المحافظات غير المنتظمة بأقليم الصالحيات االدارية والمالية لغرض ادارة شؤونها , بيد ان الواقع التطبيقي قد جع -9

 اثره على االداء للمستوى المحلي . المحافظات تابعة للموازنة االتحادية , وبالتالي عدم اعتماد المحافظات على انتاجها , وبالتالي 
يخضع مجلس المحافظة ألن لرقابة مجلس النواب , وبالتالي فأن التوافقات السياسية داخل البرلمان لها االثر الكبير في بقاء المجلس  -10

 من عدمه. 
الى ان يكون أسير للتوافقات أيعاز المشر  الدستوري للمشر  العادي تنظيم قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم , ادى  -11

 . السياسية , حيث تم تعديله ثالث مرات , كما تم تعطيله والغاءه , وهو ماتصدت لهذا المحكمة االتحادية العليا كونه يمثل ضرورة دستورية
 ثانيًا: التوصيات  

 ة االتحادية والمشتركة , نوصي بما يلي : بعد ان استعرضنا أهم النتائج المترتبة على تأثير نظام التوافق السياسي على مهام الوزار 
ا  رفع التعارضات ما بين االختصاصات الحصرية وتلك الممنوحة لالقاليم , والمحافظات غير المنتظمة بأقليم , اذ ُنهيب المشر  الدستوري بم -1

 يلي:
وماسي عليه نقترح الغاء الفقرة )رابعًا( من المادة  / اواًل( اعطت الحق للسلطة المركزية لرسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبل110ان المادة ) -2

 ( التي تضمنت االقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم حق انشاء مكاتب في السفارات والبعثات لمتابعة شؤونها الثقافية . 121)
, وعليه نقترح الغاء الفقرة )خامسًا ( / ثانيًا( اعطت الحق للسلطة االتحادية وضع سياسة األمن الوطني وهذا اختصاص حصري 110المادة ) -3

 ( التي تمنح إلقليم تنظيم قوى األمن الداخلي . 121من المادة )
 ( ,بأن تكون )) ان النفط والغاز وسائر الثروات الطبيعية هي ملك كل الشعب العراقي .... ((  111نقترح تعديل نص المادة) -4
/ اواًل : تقوم 122( والتي ذكرت إدارة النفط والغاز من قبل الحكومة االتحادية من الحقول الحالية , نقترح تعديلها لتكون ))112تعديل المادة ) -5

 ..(( .الحكومة االتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرل والمعادن الطبيعية من الحقول الحالية والحقول المستقبلية مع حكومات األقاليم .
( والتي ضيقت من تطبيق القوانين االتحادية , ووسعت تطبيق قانون االقليم والمحافظات نقترح ان تكون )) ما لم  115تعديل نص المادة ) -6

 ينص عليه في االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية و االختصاصات المشتركة يترى للحكم فيه للمحكمة االتحادية العليا (( .
الفق -7 )إلغاء  المادة  من   ) )ثانيًا  في  121رة  تدخل  ال  التي  المسائل  في  االتحادي  القانون  تطبيق  تعديل  األقليم  لسلطة  الحق  تعطي  والتي   )

 اختصاصات السلطة المركزية.
المحافظ ( المتضمنة انتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة , ويكون التعديل )) ينتخب  122نقترح تعديل الفقرة ثالثًا من نص المادة ) -8

كزية باالقترا  العام السري المباشر من قبل أبناء محافظته , ويعتبر الرئيس التنفيذي في المحافظة , لممارسة صالحياته وفقًا لنظام الالمر 
 االدارية (( .  

مرتبطة بوزارة ويكون  ( المتضمنة بعدم خضو  مجلس المحافظة لرقابة اية وزارة او جهة غير  122تعديل الفقرة خامسًا ( من نص المادة )  -9
 التعديل ))يخضع مجلس المحافظة الى رقابة مجلس النواب , اسوة بأعضاء السلطة التنفيذية , وتنطبق عليهم ذات الشرو  في الرقابة وتقدير 

 المسؤولية ((.  
ين مفهوم  ( كونها ال تنسجم مع نظام الالمركزية االدارية , وكما يبدو ان المشر  قد خلط ب125الغاء نص المادة ) -10

 ( باالستقالل االداري والسياسي .125الالمركزية السياسية و االدارية , ولهذا اثره السلبي في مطالبة المكونات المنضوية تحت نص المادة )
 الهوامش •

ري اتحادي فيدرالي " نظام الحكم في العراق جمهو  2004المادة الرابعة من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية المؤقتة لسنة  (1)
يقوم ديمقراطي تعددي، ويجري تقاسم السلطة فيه بين الحكومة االتحادية وبين الحكومات االقليمية والمحافظات والبلديات واالدرات المحلية، و 

ة او القومية او  النظام االتحادي على اساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات، وليس على اساس اصول العرق او االثني
 المنصب ". 
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على " اواًل : رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض   2005دستور جمهورية العراق الدائم لسنة    (  في110تنص المادة ) (2)
 ادية.  بشان المعاهدات واالتفاقيات الدولية، وسياسات االقتراض والتوقيع عليها وارامها، ورسم السياسة االقتصادية والتجارية والخارجية السي

 االمن الوطني وتنفيذها بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين حماية وضمان أمن حدود العراق والدفا  عنه.  ثانيًا : وضع سياسة  
ثالثًا : رسم السياسة المالية والجمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود االقاليم والمحافظات في العراق، ووضع  

 ة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.  الميزانية العامة للدول 
 رابعًا : تنظيم امور المقاييس والمكاييل واالوزان. 

 خامسًا : تنظيم امور الجنسية والجنس، واالقامة وحق اللجوء السياسي. 
 سادسًا : تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.  

 الستثمارية.  سابعًا : وضع مشرو  الموازنة العامة وا
قًا  ثامنًا : تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارل العراق، وضمان مناسب لتدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق، ووف

 للقوانين واالعراف الدولية.  
 تاسعًا : االحصاء والتعداد العام للسكان". 

 .    2005عراق الدائم لسنة / رابعًا ( من دستور جمهورية ال 21المادة )(3)
اسماعيل علوان عبود التميمي ، اختصاصات االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المتعلقة بالنفط والغاز، رسالة ماجستير مقدمة (4)

 .   44، ص  2015جامعة النهرين ،  -الى كلية الحقوق 
استطال  رأي االقليم مثل عقد اي اتفاقية بين الحكومة االتحادية  -تنص ، "اواًل  12/8/2016( من مشرو  اقليم كوردستان في  9المادة )(5)

 وبين اية دولة او جهة اجنبية من شأنها المساس بأوضا  او حقوق اقليم كوردستان القائمة حاليًا او مستقباًل. 
لتي تختص بسن القوانين ضمنها، والتي تخرل عن الصالحيات الحصرية للحكومة االتحادية، الحق بعقد اتفاقيات  ثانيًا : لإلقليم وفي الحدود ا 

 مع حكومات اقاليم الدول االجنبية.  
قيات  ثالثًا : لإلقليم وفي الحدود التي يختص بسن القوانين ضمنها، والتي تخرل عن الصالحيات الحصرية للحكومة االتحادية، الحق بعقد اتفا

 مع الدول االجنبية بموافقة الحكومة االتحادية، والتي ليس لها حجب موافقتها دون مبررات قانونية وقنعة". 
(  62( ، المنشور في وقائع كردستان ، بالعدد ) 2006لسنة   1( من نظام رئاسة مجلس الوزراء إلقليم كردستان العراق، رقم ) 18المادة )(6)

 .   2006/ 27/8، في 
 .  2005( من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة  120دة )الما(7)
:"اوال: ُيعد هذا الدستور القانون االسمى واالعلى في العراق   2005/  اواًل / ثانيًا ( من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة   13المادة ) (8)

 ويكون ملزمًا في انحائه كافة، وبدون استثناء. 
ن يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطاًل كل نص يرد في دساتير االقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه " ثانيُا : ال يجوز سن قانو 

 والتي تنص ".  
،   2021وليد غالب جبار الموسوي ، واقع الالمركزية السياسية في العراق واثاره المستقبلية ، دار انكي للطباعة والنشر ، الطبعة االولى ، (9)

 .   125، ص  124ص
 . 2005( من دستور جمهورية العراق النافذ  لسنة  66المادة )(01)
، والناطق الرسمي 2008ومنها الموقف حول ميناء مبارى الكويتي، إذ تناقضت التصريحات ما بين وزير الخارجية آنذاى في عام (11)

ت  للحكومة العراقية، وبال شك ان هذا االمر يمثل مظهرًا من مظاهر إضعاف دور الدولة الخارجي، وبالتالي مصدرًا لتوليد االزمات والتوترا
 .   122اسي , وليد غالب جبار الموسوي ، واقع الالمركزية السياسية في العراق ، مصدر سابق ، صداخل النظام السي

 .   47اسماعيل علوان التميمي، اختصاصات االقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، مصدر سابق ص(21)
 .  47ر سابق، صاسماعيل التميمي، اختصاصات االقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، مصد(31)
 . 2004( من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية المؤقتة  لعام 58المادة )(41)
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شيماء محمود فرحان، اشكالية العالقة بين الحكومة االتحادية وحكومة اقليم كردستان ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ،  (51)
   .2/6/2022تاريخ الزيارة www.vomustansiriyah.edu.iq على الموقع ، بحث منشور  44، ص  62العدد 

 .  2005/ اواًل ( من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة    114المادة )(61)
 .  2005ورية العراق الدائم  لسنة / ثالثًا ( من دستور جمه  110المادة )(71)
 .  2005/ اواًل ( من دستور جمهورية العراق الدائم  لسنة    112المادة )(81)
 .   74، ص 73اختصاصات االقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ,مصدر سابق ، ص اسماعيل التميمي ,(91)
تصاعدت تيارات االتهامات بين الحكومة المركزية واالقليم، بناًء على ابرام عقود دون علم وموافقة المركز حيث ابرم االقليم على ضوء  (02)

يتضمن استخرال واستكشاف النفط.، ، وازاء هذا االمر اتخذت الحكومة  ( عقدًا مع عدة شركات اجنبية كان دورها 40ذلك اكثر من )
قعًا  االتحادية قرارها بعدم تسديد مستحقات شركات النفط المنتجة في االقليم، نقاًل عن ، صافيناز محمد احمد ، هل بات استقالل كوردستان وا

 .    acpss.ahram.org.eg/news/16344.asp؟ مركز االهرام للدراسات االستراتيجية على الموقع االلكتروني 
منشور على    15/2/2022( بتاريخ 2019/ اتحادية / 110( وموحدتها )2012/ اتحادية /  59قراري المحكمة االتحادية المرقمين )(12)

 .   https://www.iraqFSC.iq  الموقع الرسمي 
 .  2005( من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة  92المادة )(22)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق الدائم  لسنة 110المادة )(32)
 .    2022/ 30/5( في 1511قرار مجلس قضاء اقليم كوردستان رقم )(42)
 .  :story .php?/ m.facebook.com//httpsالصفحة الرسمية للفيس بوى على الرابط د. غازي فيصل مهدي ،(52)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق الدائم  لسنة 115المادة )(62)
 .  2005/ ثانيًا( من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة    121المادة )(72)
 .  2005دائم  لسنة / رابعًا( من دستور جمهورية العراق ال  126المادة )(82)
 .  2005/ رابعًا ( من دستور جمهورية العراق الدائم  لسنة   142المادة )(92)
  ُتعرف الالمركزية اإلدارية بأنها " توزيع الوظائف اإلدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة ، بحيث تكون هذه الهيئات(03)

ر  في ممارستها لوظيفتها االدارية تحت اشراف ومراقبة الحكومة االتحادية ، سليمان محمد الطماوي ، القانون االداري ) دراسة مقارنة ( دا
 .   78، ص 1977كر العربي ، القاهرة الف

تنص " يتكون النظام االتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم  2005(  من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة    116المادة )(13)
 ومحافظات المركزية وادارات محلية " .  

 .   2005/ ثانيًا ( من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة    122المادة )(23)
 .   2005/ رابعًا ( من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة  112المادة ) (33)
/رابعا( من قانون 7/ ثالثًا ( , ) 7المعدل , حيث تنص المادتين )    2008/ 31/3( في  4070نشر في الوقائع العراقية بالعدد ) (43)

 .   2008لسنة  21المحافظات غير المنتظمة بإقليم / رقم 
تص المحافظة بإصدار التشريعات المحلية واالنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون االدارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ " تخ 

د الالمركزية االدارية وبما ال يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة،  كما يقوم مجلس المحافظة " برسم السياسة العامة للمحافظة وتحدي
ياتها في المجاالت كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية ،وفي حالة الخالف تكون االولوية لقرار مجلس المحافظة من  اولو 

 قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم " .  
 .2005( من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة  115المادة ) (35)
 المعدل .   2008لسنة  21المادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم  (63)
مجلة الرافدين   نوري حسن سلمان ، فريد كريم علي ، الالمركزية اإلدارية في العراق ما لها وما عليها ) دراسة مقارنة ( ، بحث منشور في(73)

 .   327,ص 2017،   15، المجلد   55، العدد  

http://www.vomustansiriyah.edu.iq/
https://www.iraqfsc.iq/
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زينب عباس محسن ,مدى توافق المركزية االدارة في العراق مع المبادئ العامة لالمركزية االدارية, بحث مقدم الى مؤتمر االصالح (38)
, بدون رقم  2018جامعة الكوفة , كلية القانون ,  التشريعي)طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد(مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم , 

 . :arabic/studies/21583 ,  /  annabba.org//httpsعلى الموقع االلكتروني 2019/ 21/12صفحة , منشور بتاريخ 
، بحث منشور ، العدد  االء عبد الحسن الغزي ، التشريعات المحلية في القانون العراقي ، مجلس المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية (93)

 .   232، ص  2015الثالث ، السنة السابعة ، 
/   16,) 4/2/2009( في 2009/ اتحادية /  6و) 6/2008/ 23( في 2008/ اتحادية /   25قرارات المحكمة االتحادية العليا, ) (04)

 www.iraqFSC.iqps:// htt  منشورة على الموقع الرسمي  للمحكمة االتحادية العليا 2008/ 21/4(في   2008اتحادية / 
 ( المعدل .   2008لسنة   21/ ثالثًا ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم )  2المادة ) (14)
لس عمار فاضل حمزة ، المحافظات العراقية وعالقاتها بالمركز بين الواقع العملي والتشريعات القانونية ، قراءة في تجربة عمل مجا(24)

   81، ص 2012حتى االن ، دراسات حول الالمركزية ، الجزء الثاني ، كلية التربية للبنات ، جامعة البصرة ،  2005المحافظات منذ عام 
) الواقع والمستقبل ( مجلس محافظة بغداد نموذجًا ، دار   2003علي محسن عاصي التميمي ، الالمركزية االدارية في العراق بعد عام (34)

 .   117، ص   2019دنان للنشر والتوزيع ، الطبعة االولى ، مكتبة ع
 تجدر االشارة الى ان المحافظين ال يعتكزون على مرجعية قانونية ودستورية، فضاًل عن ذلك  (44)

ي انجاز  ان الصالحيات الممنوحة للمحافظ فيما يخص توقيع العقود والصرف محدودة وبالتالي فأن ذلك يؤدي بطبيعة الحال الى التأخير ف 
، المصدر السابق   2003علي محسن التميمي ، الالمركزية االدارية في العراق بعد عام المشاريع التي تحتاجها هذه المحافظة او المحافظات

 .   117نفسه ، ص
 ( .  2008لسنة  21( من قانون لمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ) 52المادة )(54)
 8.   128الالمركزية في المحافظات والالمركزية في االقاليم ، مرتضى للكتاب العراقي ، الطبعة االولى صيوسف فواز الهيتي ، (64)
(  2008لسنة   21هادي الكعبي ، اسماعيل البديري واخرون ، اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقًا لقانون ) (74)

 .   226، ص  2012لالمركزية االدارية ، الجزء األول ( ، المعدل، االشكاليات والحلول ) دراسات حول ا
تم النص في التعديل االخير لقانون المحافظات والذي تضمن " إقالة المحافظ باألغلبية المطلقة بناًء على اقتراح رئيس الوزراء ألسباب  (84)

ان شرو  العضوية واالهمال او التقصير المتعمدين في منها عدم النزاهة واستغالل المنصب الوظيفي ، والتسبب في هدر المال العام، وفقد
عامر احمد الشمري ، االدارة الالمركزية االقليمية في القانون العراقي ) دراسة مقارنة مع القانون االماراتي ( ،  اداء الواجب او المسؤولية ",

 225، ص 2013الطبعة االولى، مكتبة زين الحقوقية للطباعة والنشر ، لبنان ،  
 ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .  4المادة )(94)
( والذي  2018لسنة   10/ اواًل( من قانون مجالس المحافظات بالتعديل الثالث بالقانون رقم ) 14استند مجلس النواب الى نص المادة )(05)

جالس المحافظات واالقضية والنواحي الي ينص على " في  ( من القانون السابق، باإلضافة الى قانون انتخابات م4بموجبه تم الغاء المادة )
/ ثالثًا (    46حالة تأجيل االنتخابات تستمر مجالس المحافظات واالقضية والنواحي في ادارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة ",المادة ) 

، بتاريخ 4494لوقائع العراقية ، بالعدد (، صدر في ا 2018لسنة   12من قانون انتخاب مجالس المحافظات واالقضية والنواحي رقم )
4/6/2018   . 
 منشور على الموقع الرسمي.  2021/ 2/5( في 2019/اتحادية /117قرار المحكمة االتحادية العليا رقم )(15)
(  2018ة لسن 12( قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية رقم ) 2019لسنة   287صدر القانون ) رقم (25)

 .   2019كانون األول   9في  4566ونشر في الوقائع العراقية، العدد  
 ( المعدل .   2018لسنة   12/ ثالثًا ( من قانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية رقم )   44المادة )(35)
خضوعها الى اية هيئة او وزارة او جهة  وتذهب المحكمة الى ان الدستورخص المحافظات ، باالستقالل المادي واالداري ، كما وعدم  (45)

ُاخرى ، وتماشيا مع ما سبق ، فأن الضرورات الدستورية تقضي الى وقف عمل مجالس المحافظات ، النتهاء المدد المحددة لها، وليس 
( وموحداتها )  2019حادية / / ات  155قرار المحكمة االتحادية العليا رقم )  الغاءها ، على اعتبار ان الغاءها ، سُيعد تكريس للمركزية ان 

http://www.iraqfsc.iq/
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( على الموقع   2021/ اتحادية /  5( و )   2019/  171،   168،   167،  166،  165،   164،   162،  161،  160،   157
 الرسمي للمحكمة االتحادية العليا . 

 .   110، ص  109، ص  2003علي التميمي ، الالمركزية االدارية في العراق بعد (55)
,مرجع سابق ,  2005مالك مليوخ الشيالوي , اثر السياسة العامة واالداء الحكومي على شرعية النظام السياسي العراقي بعد العام امير (65)

 . 286ص 
 

 المصادر 
 القرآن الكريم •
 الكتب القانونية  •
، العراق وحلم الدولة ،  2005الشرعية السياسية ومؤشرات عنصر االنجاز في النظام السياسي العراقي بعد عام  امير مالك مليوخ الشبالوي ، -1

 . 2021دار انكي للنشر والتوزيع ، الطبعة االولى ، 
 . 1977سليمان محمد الطماوي ، القانون االداري ) دراسة مقارنة ( دار الفكر العربي ، القاهرة  -2
) الواقع والمستقبل ( مجلس محافظة بغداد نموذجًا ، دار   2003ي ، الالمركزية االدارية في العراق بعد عام علي محسن عاصي التميم -3

 . 2019مكتبة عدنان للنشر والتوزيع ، الطبعة االولى ، 
االدارة الالمركزية االقليمية في القانون العراقي ) دراسة مقارنة مع القانون االماراتي ( ، الطبعة االولى، مكتبة زين  عامر احمد الشمري ، -4

 . 2013الحقوقية للطباعة والنشر ، لبنان ، 
(  2008لسنة  21هادي الكعبي ، اسماعيل البديري واخرون ، اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقًا لقانون )  -5

 . 2012المعدل، االشكاليات والحلول ) دراسات حول الالمركزية االدارية ، الجزء األول ( ، 
 .  2021وليد غالب جبار الموسوي ، واقع الالمركزية السياسية في العراق واثاره المستقبلية ، دار انكي للطباعة والنشر ،الطبعة االولى ،   -6
 .. 2011ي المحافظات والالمركزية في االقاليم ، مرتضى للكتاب العراقي ، الطبعة االولى ، بغداد ،  يوسف فواز الهيتي ، الالمركزية ف -7

 الرسائل والبحوث المنشورة  •
اسماعيل علوان عبود التميمي ، اختصاصات االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المتعلقة بالنفط والغاز، رسالة ماجستير مقدمة  -1

 . 2015جامعة النهرين ،  - الى كلية الحقوق 
االء عبد الحسن الغزي ، التشريعات المحلية في القانون العراقي ، مجلس المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، بحث منشور ،  -2

 .   2015العدد الثالث ، السنة السابعة ،  
المركزية االدارية, بحث مقدم الى مؤتمر االصالح زينب عباس محسن ,مدى توافق المركزية االدارة في العراق مع المبادئ العامة ل -3

, بدون رقم  2018التشريعي)طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد(مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم , جامعة الكوفة , كلية القانون ,  
 صفحة 

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، العدد  شيماء محمود فرحان، اشكالية العالقة بين الحكومة االتحادية وحكومة اقليم كردستان ،   -4
62 . 
عمار فاضل حمزة ، المحافظات العراقية وعالقاتها بالمركز بين الواقع العملي والتشريعات القانونية ، قراءة في تجربة عمل مجالس   -5

 . 2012بية للبنات ، جامعة البصرة ، حتى االن ، دراسات حول الالمركزية ، الجزء الثاني ، كلية التر  2005المحافظات منذ عام 
  نوري حسن سلمان ، فريد كريم علي ، الالمركزية اإلدارية في العراق ما لها وما عليها ) دراسة مقارنة ( ، بحث منشور في مجلة الرافدين  -6

 . 2017،   15، المجلد   55، العدد  
 الدساتير والتشريعات  •
 . 2005دستور جمهورية العراق الدائم لعام  -1
 . 2004قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية المؤقتة لسنة  -2
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2/7/2022 . 
 القرارات القضائية  •
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 . 2/2009/ 4( في 2009/ اتحادية /  6) -3
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 . 5/2021/ 2( في 2019/اتحادية / 117) -5
  157( وموحداتها )    2021/ اتحادية /    5)  ( و  2019/    171،    168,....   161،    160،    157( وموحداتها )  2021/اتحادية /155) -6
 . 6/2021/ 2(في   2021/ اتحادية /  5( و)  2019/   171،   168...   160، 
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