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 المقدمة 

إن الــدول حريصــة علــى صياغــة دســاتيرها بدقــة لتعبر عــن طبيعة نظام الحكم وفلســفتها السياســية، 
فيجــب أن تكــون صياغــة عباراتهــا متقنــة ودالــة، وموجــزة ال تحتمــل كثيــراً مــن التأويــل وال تفضــي الى 
الخــاف والصــراع، ومــن ثــم تكــون المصلحــة العليــا غايــة نهائيــة لــكل نــص دســتوري، إال أن بعــض 
الــدول التــي تســيطر عليهــا ظــروف اســتثنائية عنــد صياغــة دســتور جديــد لهــا، بعــد تغييــر نظامهــا فــي 
ظــل غيــاب الرؤيــة الموحــدة نتيجــة دوامــة الصراعــات الداخليــة وغيــاب االنســجام، أو وجــود احتــال 

او الظــرف االمنــي غيــر المســتقر ينتــج عــن كل ذلــك دســتور ال يلبــي طموحــات الشــعب.

وأهميــة هــذا البحــث تتجلــى بــأن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 الدائــم لــم يبتعــد عــن 
باقــي الدســاتير التــي نشــأت فــي ظــروف اســتثنائية إذ تمــت كتابتــه فــي ظــروف اســتثنائية مــا نتــج عنــه 
عــدم االســتقرار فــي العــراق واحتــدام الخــاف بيــن اطــراف العمليــة السياســية إذ شــهدت المــدة بعــد 
صــدور الدســتور كثيــراً مــن غيــاب االنســجام فضــاً عــن عــدم مراعــاة تطبيــق نصــوص الدســتور، 

ونتــج عــن هــذا الخــاف حــول النصــوص الكثيــر مــن االخفاقــات.

وبذلــك تقــوم اشــكالية الموضــوع حــول الظــروف االســتثنائية التــي أثــرت فــي صياغــة النصــوص 
ــة  ــر صياغ ــة معايي ــا:- ماهي ــة؛ منه ــئلة جوهري ــدة أس ــكالية ع ــذه االش ــن ه ــرع ع ــتورية، ويتف الدس
النصــوص الدســتورية الســليمة؟ مــا الظــروف االســتثنائية التــي أثــرت فــي صياغــة النصــوص 
الدســتورية ؟ إلــى أي حــدًّ أثــرت الظــروف االســتثنائية علــى صياغــة دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 

ــة ؟ ــه واســتقرار عمــل المؤسســات واســتدامة التنمي 2005 فــي تطبيق

تنهــض الدراســة علــى أســاس المنهــج التحليلــي، وتــم االســتعانة بهــذا األســلوب مــن أســاليب البحث، 
لكشــف وتفســير ودراســة الظــروف االســتثنائية التــي رافقــت صياغــة دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 
2005، بغيــة تحديــد هــذه الظــروف ومعرفــة آثارهــا، الســتخاص النتائــج مــن هــذه الدراســة التحليليــة، 
لتصبــح أساســاً فــي معالجــة صياغــة النصــوص الدســتورية ووضــع المقترحــات الازمــة لســد نقــص 

وازالــة الغمــوض واعــادة االنســجام بيــن نصوصــه فــي أول تعديــل للدســتور اعــاه.

ــة  ــرت فــي صياغــة نصــوص دســتور جمهوري ــي أث ــى الظــروف االســتثنائية الت إن التعــرف عل
ــة بالموضــوع،  ــم دراســة الجوانــب ذات الصل ــم يت ــاً وناجــزاً مال العــراق لســنة 2005 ال يكــون وافي
لذلــك وجدنــا مــن الضــروري أن يتــم توزيــع مــا توافــر مــن معطيــات حــول البحــث فــي ثاثــة مباحــث، 
ــه الظــروف  ــاول في ــي فنتن ــا الثان ــتورية، أم ــة النصــوص الدس ــوم صياغ ــن مفه ــي األول ع ــم ف نتكل
االســتثنائية التــي عاصــرت صياغــة نصــوص دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005، أمــا الثالــث 
فنتنــاول فيــه االثــار التــي نتجــت مــن صياغــة النصــوص الدســتورية لســنة 2005، ثــّم ننهــي البحــث 

بخاتمــة تتضمــن موجــزاً ألهــم النتائــج والمقترحــات، التــي أســفرت عنهــا الدراســة. 
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 المبحث االول : مفهوم صياغة النصوص الدستورية

ــكار  ــل االف ــل تحوي ــات ألج ــاظ والكلم ــتعمال االلف ــب اس ــتوري، تتطل ــص الدس ــة الن “إّن صياغ
والــرؤى الــى قواعــد صالحــة للتطبيــق، لذلــك يتوجــب علــى مــدون النــص أن يســتعملها اســتعماالً 
ــة  ــاظ تعــد المحــدد االساســي فــي عملي ــى أســاس أن االلف ــكار عل ــر عــن هــذه االف ســليماً فــي التعبي
ســامة الصياغــة أو انحرافهــا، إذ إن ســامة الصياغــة ليســت مجــرد إفــراغ للنصــوص فــي قوالــب 
ــاً  ــة ملتزم ــا القانوني ــى ضوابطه ــرد النصــوص ال ــي ي ــر قانون ــل كل شــيء فك ــي قب ــل ه ــكلية، ب ش
باألصــول المنطقيــة، ولذلــك ال بــد مــن التثبــت عنــد صياغــة النــص الدســتوري ليكــون النــص معبــراً 
عــن مضمــون القاعــدة فرضــاً وحكمــاً وأن يكــون كاشــفاً عــن غاياتــه محققــاً التجانــس والترابــط بيــن 
نصــوص الوثيقــة الدســتورية، فضــاً ان تكــون الوثيقــة الدســتورية مكتملــة مــن حيــث مضامينهــا”1.

ــكلية،  ــات الش ــتورية، والمتطلب ــوص الدس ــة النص ــف صياغ ــاول تعري ــدم؛ نتن ــا تق ــام بم ولإللم
والمتطلبــات الموضوعيــة.

اواًل: تعريف صياغة النصوص الدستورية

وضــع الباحثــون تعريفــات عديــدة للصياغــة، فقــد عرفــت بأنهــا “عمليــة تحويــل القيــم المكونــة 
لمــادة الدســتور الــى مــواد دســتورية صالحــة للتنفيــذ، وهــي التــي تحيــل القاعــدة القانونيــة مــن فكــرة 

صمــاء الــى تطبيــق قاعــدة تنبــض بالحيــاة وتصلــح للتطبيــق العملــي”2. 

ــى قواعــد صالحــة  ــة إل ــكار النظري ــن أو االف ــم أو المضامي ــل القي ــة تحوي ــا “عملي ــت بأنّه وعرف
ــكل  ــال الش ــة بكم ــون مرتهن ــا تك ــق النصــوص، ودقته ــة تطبي ــم صاحي ــن ث ــي، وم ــق العمل للتطبي
ــة  ــع دق ــاً م ــباً طردي ــا تناس ــم النصــوص وســامة تطبيقه ــتوى فه ــذ يتناســب مس والصياغــة، وحينئ

ــكلها”3. ــامة ش ــة النصــوص وس صياغ

ثانيًا: المتطلبات الشكلية

ــات يجــب توافرهــا؛ لنكــون أمــام الصياغــة الســليمة للنصــوص  ــاك متطلب ــدم يتضــح أَن هن ممــا تق
ــي: ــت باآلت الدســتورية تمثل

الوضــوح : إِّن الصياغــة القانونيــة للنصــوص الدســتورية تتطلــب افــراغ المعانــي فــي النــص . 1
بشــكٍل يُفَهــُم معنــاه ممــا يســتدعي تجنــب اســتعمال الجمــل الغامضــة والعبــارات اإلنشــائية، 
ــق بالدقــة  ــط بشــكل وثي والكلمــات الملتبســة التــي تحتمــل أكثــر مــن معنــى، وهــذا يرتب
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فــي التعبيــر عــن المعنــى المــراد، ومــن مســتلزمات الصياغــة الواضحــة للنــص الدســتوري 
اســتعمال األلفــاظ أو العبــارات بدقــة؛ لتســهم فــي فهــم الغايــة التــي ارادهــا واضــع الدســتور 
مــن هــذا النــص، فحيــن يــراد وضــع شــروط حصريــة لمســألة معينــة يجــب الحــرص علــى 
ــلوب  ــة وأس ــة الصياغ ــط لغ ــاً ضب ــة، وايض ــد الحصري ــي تفي ــارة الت ــة او العب ــار الكلم اختي
الكتابــة، إذ يجــب أن تخــدم قواعــد اللغــة العربيــة وقواعــد الصــرف والنحــو لمضمــون النــص، 
وضبــط اســتعمال الضمائــر المتصلــة بحيــث يفهــم مــن القــراءة الســريعة إلــى أيــة كلمــة عائديــة 
الضمائــر وحســن اســتعمال حــروف العطــف والتخييــر واســتعمال المبنــى نفســه للمعنى نفســه، 
أي اســتعمال الكلمــة او العبــارة نفســها للتدليــل علــى المفهــوم أو المضمــون نفســه، أينمــا وجــد 

فــي النــص، وهــذا يعنــي تجانــس فــي األلفــاظ واألفــكار وتحاشــي اســتخدام المترادفــات4.
ــل  ــن قب ــا م ــهل فهمه ــة يس ــة واضح ــة قانوني ــاً بلغ ــتور مكتوب ــون الدس ــب أَن يك ــه يج وعلي
ــاً للتطبيــق  ــن فــي آن واحــد، و يتوّجــب أَن يكــون قاب المتخصصيــن فــي القانــون والمواطني

ــة ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي ــلطات التش ــل الس ــن قب ــاً م الحق
االيجــاز: ينصــرف معنــى اإليجــاز هنــا الــى انتقــاء أدق العبــارات وأقصرهــا وأكثرهــا تكريســاً . 2

ــص  ــى، أي: إن الن ــن معن ــر م ــي تعطــي أكث ــارات الفضفاضــة، الت ــن العب ــداً ع ــى بعي للمعن
الدســتوري واضــح المعالــم يفتــرض أن يصــل الــى مبتغــاه بأقصــر الطــرق وبأقــل األلفــاظ، 
هــذا غيــر اإليجــاز المبتســر الــذي ال يفهــم معنــى النــص أو إرادة واضعــي الدســتور، فاإلطالــة 
ــد  ــد تزي ــة وق ــة ومتعارض ــون متناقض ــد تك ــي ق ــددة الت ــيرات المتع ــرص التفس ــن ف ــد م تزي
االســتفاضة فــي صياغــة النــص مــن احتماليــة االنتقــال غيــر المقصــود الــى معنــى مغايــر5.

الوحــدة العضويــة لنصــوص الدســتور: أّن األصــل فــي النصــوص الدســتورية أنهــا متكاملــة . 3
يكمــل بعضهــا بعضــاً، وأّن المعانــي التــي تتولــد عنهــا يتعيــن أن تكــون مترابطــة مــن خــال 
التوفيــق بيــن مجمــوع أَحكامهــا وربطهــا بالقيــم العليــا، التــي تؤمــن بهــا الجماعــة السياســية فــي 
مراحــل تطورهــا المختلفــة حتــى يعتــد بهــا بوصفهــا متآلفــة مــا بينهــا ال تتماحــى، أو تتــآكل بــل 
تتجانــس معانيهــا وتتضافــر توجهاتهــا، ألَّن نفــاذ الوثيقــة الدســتورية وفــرض أحكامهــا علــى 
المخاطبيــن بهــا يفتــرض العمــل بهــا فــي مجموعهــا، وشــروط ذلــك اتســاقها وترابطهــا والنظر 
إليهــا، ألّن لــكل منهــا مضمونــا ذاتيــاً ال ينعــزل بــه عــن غيــره مــن النصــوص وال ينافيهــا أو 
يســقطها، بــل يقــوم الــى جوارهــا متســانداً معهــا مقيــداً باألغــراض النهائيــة والمقاصــد الكليــة، 
التــي تجمعهــا، علــى الســياق المتقــدم فــي شــأن تكامــل أحــكام الدســتور وترابطهــا فــي إطــار 

نســيج واحد6.
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ثالثًا: المتطلبات الموضوعية

إّن األصــل فــي نصــوص الوثيقــة الدســتورية أن تكــون واضحــة الداللــة علــى المــراد منهــا، غيــر 
قابلــة للتأويــل، ويتوّجــب فــي الوقــت ذاتــه أن تتضّمــن تنظيمــاً كامــاً لــكل القواعــد العامــة ذات العاقــة 

بنظــام الحكــم والحقــوق والحريــات واالحــكام العامــة واالنتقاليــة7.

ــة،  ــتور بديباج ــدأ الدس ــوات، كأن يب ــض الخط ــا بع ــى فيه ــب أن تراع ــاتير يج ــة الدس إّن صياغ
تتضمــن اإلشــارة إلــى منابــع الدســتور الجوهريــة والخطــوط الرئيســة التــي يبتغيهــا الدســتور كمنهــج 
لسياســة الدولــة، و بعــد الديباجــة يتضمــن الدســتور المبــادئ االساســية الجوهريــة التــي يقــوم عليهــا، 
ــة  ــود المهم ــاول الدســتور أحــد البن ــادئ، يتن ــرغ الدســتور مــن هــذه المب ــا ف ــى م ــة، ومت إلدارة الدول
ــا،  ــن معانيه ــات األساســية، فيبي ــوق والحري ــى تعــداد الحق ــي التجــارب المعاصــرة، إذ يحــرص عل ف
وحدودهــا، ووســائل حمايتهــا الماديــة والقانونيــة، وبعدهــا يتنــاول الدســتور عــادة الســلطات العامــة فــي 
الدولــة، فيشــير إلــى طــرق تكوينهــا، وصاحياتهــا، وحــدود ممارســتها لهــذه الصاحيــات والعاقــة بين 
ســلطات الدولــة، ويجــب أن تحظــى هــذه العاقــات بالتنظيــم الدقيــق، إذ إن أخطــر مــا تواجهــه الدولــة 
هــو النــزاع بيــن الســلطات فهــو نــزاع قــادر علــى شــل الدولــة، وعرقلــة اعمالهــا، عــادة وتُقــدم الســلطة 
التشــريعية علــى غيرهــا مــن الســلطات، ولمــا كانــت مســألة التشــريع مــن أهــم اختصاصــات الســيادة، 
وفــي أنظمــة الحكــم البرلمانيــة فــإن الســلطة التشــريعية تأتــي فــي مقدمــة ســلطات الدولــة، إذ تنبــع مــن 
الشــعب مباشــرة، أمــا الســلطة التنفيذيــة فإنهــا تنبــع بصــورة غيــر مباشــرة من الشــعب، وبعــد أن يتناول 
الدســتور الســلطة التشــريعية، فإنــه ينظــم الســلطة التنفيذيــة، فينظــم تكوينهــا، وصاحياتها، وحــدود تلك 
الصاحيــات والمســؤوليات، ومتــى مــا فــرغ الدســتور مــن ذلــك، ينظــم الدســتور الســلطة القضائيــة، 
فــي فصــل مســتقل إظهــاراً ألثرهــا كحصــن للحريــات وملجــأ للمواطنيــن، وضامــن لممارســة الرقابــة 
الدســتورية، وســاهر علــى مــدى التــزام الســلطات وأدوات التنفيــذ بأحــكام الدســتور، وفــض النــزاع بين 
ســلطات الدولــة وبيــن الســلطات االتحاديــة واالقاليــم فــي الدولــة التــي تأخــذ الشــكل االتحــادي، وأهــم 
مــا يتنــاول الدســتور الحديــث أيضــاً المؤسســات المســاعدة للســلطات العامــة )كالهيئــات ذات الطابــع 
االقتصــادي، أو االجتماعــي، أو الثقافــي، أو الرقابــي(، ونظــراً لألهميــة المتزايــدة لمثــل هــذه الهيئــات، 
فــإن الدســتور يحــرص علــى أن يضعهــا فــي صلبــه مــن حيــث التأصيــل الفلســفي، فــي حيــن يتــرك 
تنظيمهــا الــى المشــرع العــادي، وينظــم الدســتور الدولــة التــي تتبنــى الشــكل االتحــادي اختصاصــات 
الدولــة االتحاديــة أو اختصاصــات االقاليــم، إذ يجــب أن ينــص الدســتور علــى توزيــع االختصاصــات 
بيــن مســتويات الحكــم )بإحــدى الطــرق الثــاث ( فضــاً عــن أن بعــض دســاتير الــدول الفدراليــة تتجــه 
الــى إيجــاد مــا يعــرف باالختصــاص المشــترك بيــن الســلطة االتحاديــة وســلطات االقاليــم والواليــات، 
علــى وفــق هــذا األســلوب فــإّن الســلطة االتحاديــة واالقاليــم يشــتركان ويتعاونــان فــي إدارة األمــور 
 العاّمــة، ومــن بيــن هــذه الــدول علــى ســبيل المثــال هــي المانيــا وجنــوب أفريقيــا واســبانيا والعــراق8، 
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وفــي العــراق نــص دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى اســلوبين فــي توزيــع االختصاصــات 
إذ بيــن فــي المــادة )110( منــه االختصاصــات حصريــة للســلطات االتحاديــة التــي تمثلــت9، بـــ “رســم 
السياســة الخارجيــة والتمثيــل الدبلوماســي، والتفــاوض بشــان المعاهــدات واالتفاقــات الدوليــة، وسياســات 
ــيادية،  ــة الس ــة الخارجي ــة والتجاري ــم السياســة االقتصادي ــا؛ ورس ــا وابرامه ــع عليه ــراض والتوقي االقت
وضــع سياســة األمــن الوطنــي وتنفيذهــا، بمــا فــي ذلــك انشــاء قــوات مســلّحة وادارتهــا، لتأميــن حمايــة 
ــة  ــة واصــدار العمل ــة و الجمركي ــه؛ ورســم السياســة المالي ــاع عن وضمــان أمــن حــدود العــراق، والدف
ــة العامــة  ــم والمحافظــات فــي العــراق ووضــع الميزاني ــة عبــر حــدود االقالي ــم السياســة التجاري وتنظي
للدولــة، ورســم السياســة النقديــة وانشــاء البنــك المركــزي، وادارتــه؛ وتنظيــم أمــور المقاييــس والمكاييــل 
واالوزان؛ وتنظيــم أمــور الجنســية والتجنــس واالقامــة وحــق اللجــوء السياســي؛ و تنظيــم سياســة 
ــة بمصــادر  ــة العامــة ؛ تخطيــط السياســات المتعلق ــد؛ ووضــع مشــروع الموازن ــة للبري التــرددات البثي
الميــاه مــن خــارج العــراق، وضمــان مناســيب تدفــق الميــاه إليــه وتوزيعهــا العــادل داخــل العــراق، علــى 
وفــق القوانيــن واألعــراف الدوليــة؛ واإلحصــاء والتعــداد الســكاني” وحــدد الدســتور العراقــي المذكــور 
ــم  ــلطات االقالي ــة وس ــلطات االتحادي ــن الس ــتركة بي ــه االختصاصــات المش ــادة )114( من ــي الم ــاً ف آنف
والمحافظــات تمثلــت، “بــإدارة الكمــارك، وتنظيــم مصــادر الطاقــة الكهربائيــة الرئيســة وتوزيعهــا ورســم 
السياســة البيئيــة لضمــان حمايــة البيئــة، والمحافظــة علــى نظافتهــا، ورســم سياســات التنميــة والتخطيــط 
العــام، ورســم السياســة الصحيــة العامــة، ورســم السياســة التعليميــة والتربويــة العامــة، ورســم سياســة 
المــوارد المائيــة الداخليــة، وتنظيمهــا بمــا يضمــن توزيعــاً عــادالً لهــا”10 وآخــر مــا يتضمنــه الدســتور فــي 
الغالــب، هــو االحــكام العامــة التــي لــم تنــدرج فيمــا ســبق مــن بنــوده، يرســم الدســتور فيهــا كيفيــة تعديلــه، 
والجهــات المخولــة بمباشــرة هــذا التعديــل، كمــا يتنــاول الدســتور فــي بابــه الختامــي االحــكام االنتقاليــة 
التــي تتعلــق بالمرحلــة الواقعــة بيــن صــدوره ونفــاذه والســلطات التــي تتــواّله إلــى حيــن هــذا النفــاذ، وقــد 

شــاع اتبــاع هــذا المنهــج بيــن اغلــب الــدول الحديثــة عنــد صياغــة دســاتيرها11 .

ولضمــان نجــاح الهــدف االساســي مــن إعــداد دســتور غيــر انتقالــي لذلــك يجــب أن يتضمــن تنظيماً 
ــة  ــة األساســية للوثيق ــات، وهــي الوظيف ــوق والحري ــم والحق ــة والخاصــة بالحك شــاماً للقواعــد العام
الدســتورية، ليكــون ناجعــاً مــن حيــث تطبيقــه الفعلــي وديمومتــه، بمــا يؤمــن جــودة الوثيقــة الدســتورية 
النهائيــة، وكل ذلــك ال يتــم إال مــن خــال صياغــة الدســتور فــي مــدة زمنيــة معقولــة وبمســاعدة أهــل 
الخبــرة، فضــاً عــن أن ال يكــون التوافــق السياســي علــى حســاب وحــدة الفكــرة، وانســجام الصياغــات 
وتناســقها أو علــى حســاب المبــدأ والمصلحــة الوطنيــة، مــع االخــذ فــي الحســبان الظــروف التــي تكــون 

قائمــة أو قــد تســتجد اثنــاء كتابــة الدســتور. 

ــي عاصــرت صياغــة  ــاول الظــروف االســتثنائية الت ــى تن ــا الضــرورة ال ــدم تدعون ــا تق ــى م وعل
ــا تباعــاً. ــي مبحثن ــه ف ــم عن ــة العــراق لســنة 2005 وهــو مــا ســوف نتكل دســتور جمهوري
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 المبحث الثاني:  الظروف االستثنائية التي عاصرت صياغة 
نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005

تمــت كتابــة دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 الدائــم فــي ظــروف اســتثنائية، إذ لــم يُــراَع 
فيهــا معاييــر الصياغــة الســلمية وجــاءت بعــض نصوصــه مشــوبة بالنقــص والغمــوض احيانــاً معينــه 

والتعــارض أحيانــا أخــرى التــي تمثلــت هــذه الظــروف باالتــي:

أواًل: التوقيت الزمني 

إِن مســالة التوقيــت الزمنــي المفــروض علــى لجنــة كتابــة الدســتور جعلــت مــن مهمــة هــذه اللجنــة 
عســيرة، اذ حــدد قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة االنتقاليــة لســنة 2004 مــدة ســتة أشــهر12، 
ــت  ــث صوت ــابيع، حي ــتة أس ــو س ــتور ه ــة الدس ــص لكتاب ــذي خص ــي ال ــت الحقيق ــن أن الوق ــي حي ف
ــغ عددهــم )55( عضــواً مــن أعضــاء  ــة الدســتور والبال ــة كتاب ــى أعضــاء لجن ــة عل ــة الوطني الجمعي
الجمعيــة الوطنيــة وأّن لجنــة كتابــة الدســتور عقــدت أول اجتماعاتهــا يــوم الرابــع مــن حزيــران لســنة 
2005، ثــم عمــدت الجمعيــة الوطنيــة االنتقاليــة بتعييــن 15 عضــواً جديــداً، يمثلــون المكــون السياســي 
لغيــاب تمثيلهــم فــي اللجنــة المذكــورة آنفــاً، ولــم يباشــر األعضــاء المعينــون عملهــم فــي اللجنــة إاّل فــي 

الخامــس مــن تمــوز مــن الســنة نفســها 13.

ويقينــاً أن تحديــد مــدة علــى وفــق هــذه اآلليــة فــي كتابــة نصــوص الدســتور مــن شــأنها اختــزال 
ــات  ــجام الصياغ ــرة وانس ــدة الفك ــاب وح ــى حس ــتكون عل ــا بالقطــع س ــاش لكنه ــز النق ــن وتركي الزم
ــرار  ــا تك ــواب وربم ــن االب ــاب م ــه كل ب ــيكتب ب ــذي س ــلوب ال ــن األس ــن تباي ــاً ع ــقها، فض وتناس
المعالجــات، وهــو مــا يفســر التبايــن فــي أســلوب الصياغــة بيــن بــاب وآخــر وبينهــا وبيــن الدباجــة التــي 

تعــد جــزءاً ال يتجــزأ مــن الدســتور14 .

نظــراً لتقييــد الجمعيــة الوطنيــة بالتواريــخ الخاصــة بإنجــاز مســودة الدســتور المنصــوص عليهــا في 
قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة15، تــم اضافــة المــادة )142( الــى دســتور جمهوريــة العــراق 
ــاً الخاصــة  ــه اســتثناًء مــن المــادة )126( مــن الدســتور المذكــور آنف ــز تعديل ــي تجي لســنة 2005 الت
بتعديــل الدســتور إذ بينــت المــادة )142( أّن فــي غضــون مــدةٍ ال تتجــاوز أربعــة أشــهر يشــكل مجلــس 
النــواب فــي بدايــة عملــه لجنــةً مــن أعضائــه متكونــه مــن المكونــات الرئيســة فــي المجتمــع العراقــي، 
ــن  ــي يمك ــة الت ــات الضروري ــةً بالتعدي ــن توصي ــواب، يتضم ــس الن ــى مجل ــٍر إل ــم تقري ــا تقدي مهمته

إجراؤهــا علــى الدســتور، وتُحــل اللجنــة بعــد البــت فــي مقترحاتهــا16.
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ــا أّن المــدة الزمنيــة لصياغــة الدســتور كانــت قصيــرة جــداً، ويتجلــى هــذا  وممــا تقــدم يتضــح لن
بنــص المــادة )142( مــن الدســتور التــي أقــرت تشــكيل مجلــس النــواب للجنــة فــي بدايــة عملــه خــاَل 
مــدة أربعــة أشــهر بعــد نفــاذ الدســتور وهــذا إقــرار واضــح مــن قبــل الجمعيــة التأسيســية أن الدســتور 

كتــب علــى عجــل، وإال كيــف يتــم النــص علــى تعديــل الدســتور بعــد نفــاذه بأربعــة اشــهر .

ثانيًا: آثار التوافق السياسي على صياغة النصوص

ــة تفــوق تلــك التــي تعترضهــا  تعتــرض صياغــة الدســاتير فــي المراحــل االنتقاليــة صعوبــات جّم
فــي الظــروف العاديــة، فغمــوض الواقــع السياســي وعــدم تبلــور االتجاهــات السياســية بوضــوح، يُخشــى 
منــه قيــام تســويات مرتبطــة بمصالــح االطــراف المتنازعــة، األمــر الــذي قــد يطيــح بالقواعــد الواجــب 
احترامهــا والتقيُّــد بهــا ولــو بالحــد األدنــى فــي صياغــة الدســاتير، فيغــدو الدســتور عاجــزاً عــن تنظيــم 
المؤسســات الدســتورية والحقــوق والحريــات العامــة، فكثيــراً مــا يجري التوافــق بين االتجاهــات المختلفة 
بتســويات تنقــص مــن القواعــد الدســتورية الســليمة المعتمــدة فــي جميــع الدســاتير، وقــد يــؤدي التوافــق 

إلــى اإلطاحــة ببعــض االلفــاظ والنصــوص ينتــج عنــه نقــص وقصــور النــص الدســتوري. 

ويــرى أحــد فقهــاء القانــون الدســتوري أن دســتور جمهوريــة العراق لســنة 2005 نموذٌج للدســتور 
التوافقــي، ألنــه حصيلــة إرادة توافقيــة لجمــع مــن االحــزاب واالتجاهــات، وليــس حصيلــة اجمــاع أمــة 

أو شــعب، وهــو أقــرب الــى “الصلــح المنقــوص” منــه إلــى “حكــم عــادل.”17 

و يذهــب جانــب مــن الفقــه الدســتوري الــى أن الدســتور العراقــي لســنة 2005 جــاء فــي ظــرف 
ــص  ــن النق ــي م ــه يعان ــي جعل ــهد السياس ــد المش ــال وتعقي ــود االحت ــت ووج ــق الوق ــتثنائي؛ فضي اس

ــه.18 ــرى بعــض نصوصــه وأحكام ــذي اعت ــارض، ال والقصــور والتع

ويقينــاً أن والدة دســتور فــي مثــل هــذه الظــروف ال يتوقــع لــه الكمــال بــل لــن يخلــو مــن الهفــوات 
والســقطات فــي أحيــان كثيــرة وربمــا فــي مفاصــل محوريــة، وكان للجــوء االضطــراري للتوافــق بيــن 
ــع المراقــب  ــة مــع توق ــدأ والمصلحــة الوطني ــى حســاب المب ــات الرئيســية وإن كان عل ــي المكون ممثل
النظــري غيــر المتعمــق فــي الواقــع السياســي أن األمــر َمــرَّ علــى أعضــاء اللجنــة أو أن الزلل والشــطط 
ناشــئ مــن جهــل أو ضعــف فــي حيــن أن الزلــل كان متوافقــاً عليــه، ومقصــوداً بذاتــه للوصــول إلــى 

منطقــة وســطى ترضــي الفرقــاء الشــركاء فــي الوطــن واللجنــة19.

فالقصــور التشــريعي الواســع يســجل علــى دســتورنا النافــذ لســنة 2005 بفعــل اجتمــاع العوامــل 
المتقدمــة، ربمــا كان أبرزهــا الظــروف االســتثنائية التــي خيمــت علــى المنــاخ السياســي للعــراق فــي 
أعقــاب ســقوط نظــام حكــم قبــل ســنة 2003، والتجاذبــات والتوافقــات بيــن الكتــل السياســية الرئيســية 
إرضــاء لهــذه أو تلــك ضمانــاً الشــتراكها فــي العمليــة السياســية بعــد ان قاطعتهــا ألســباب خاصــة20.
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ــوى  ــن الق ــة بي ــات واضح ــرت خاف ــتور ظه ــودة الدس ــة مس ــد كتاب ــه عن ــارة أن ــر باإلش والجدي
ــع  ــة وتوزي السياســية المشــاركة فــي كتابتهــا بخصــوص عــدة موضوعــات فــي مقدمتهــا شــكل الدول
ــم، فضــاً عــن طبيعــة النظــام السياســي،  ــة وســلطات االقالي ــن الســلطات االتحادي االختصاصــات بي
ونظــراً لعــدم االتفــاق حــول هــذه الموضوعــات لتقييــد الجمعيــة الوطنيــة بالتواريــخ الخاصــة بإنجــاز 
مســودة الدســتور المنصــوص عليهــا فــي قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة، تــم اضافــة المــادة 
)142( إلــى مســودة الدســتور التــي تجيــز تعديلــه اســتثناًء مــن المــادة )126( مــن الدســتور المذكــورة 

ــاً الخاصــة بالتعديــل21. آنف

ثالثًا: التهديد األمني

كان التحــدي األمنــي هــو التحــدي األكبــر، الــذي واجه أعضــاء الجمعيــة التأسيســية، إذ راحت قوى 
اإلرهــاب تهــدد لجنــة كتابــة الدســتور وتمكنــت مــن اغتيــال ثاثــة مــن أعضــاء لجنــة كتابــة الدســتور، 
فضــاً عــن عــدد مــن الموظفيــن، لكــن هــذه التهديــدات زادت أعضــاء اللجنــة عزمــاً وإصــراراً علــى 
اســتكمال المهمــة الوطنيــة التــي أســندت لهــم، فــكان إنجــاز مســودة أول دســتور دائــم أولــى دعامــات 
نهضــة النظــام السياســي الجديــد فعلــى مــدى خمــس وأربعيــن ســنة خلــت لــم تتمكــن النظــم االنقابيــة 

مــن التأســيس الدائــم وظلــت الشــبهات تــدور حــول شــرعيتها22.

إال أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك يعــد نجــاح الوثيقــة الدســتورية فــي انجــاز المهــام، التــي شــرعت 
ــة  ــد الشــعب ونهضــة األم ــي توحي ــبباً ف ــا كان س ــا م ــان، فمنه ــن االتق ــد م ــتوى واح ــى مس ــس عل لي
وأخــرى انتهــت إلــى مأســاة وتقســيم، فالدســاتير التــي تحاكــي الواقــع وتعالــج الموضــوع بنصــوص 
ــة  ــث بعقاني ــا، والحدي ــة بينه ــة والعاق ــم الســلطات العام ــا تنظي ــق قوامه ــة للتطبي ــاً قابل محــددة قانون
ــاً مــن  ــات، وقريب ــداً عــن اآلمــال والطموحــات والرغب ــراد وحرياتهــم بعي ــوق األف عــن منظومــة حق
ــة  ــع لجمل ــه مرج ــه، فأحكام ــكام إلي ــل للتقاضــي واالحت ــاتير قاب ــن الدس ــوذج م ــذا النم ــق، وه التطبي

ــة23. ــن الوطني القواني

 المبحث الثالث:  اآلثار الناتجة عن صياغة نصوص دستور 
جمهورية العراق لسنة 2005 

القانونــي،  بــه وجودهــا  يرتبــط  إذ  للدولــة ومؤسســاتها،  المنظــم  األســاس  الدســتور  يعتبــر 
ــا،  ــة ممارســة الســلطة فيه ــد تأسيســها وينظــم كيفي ــه يرســي قواع ــن الســتمراريتها ألن ــو الضام وه
ــموه،  ــرار بس ــه، واالق ــلطات الخضــوع ل ــى الس ــتوجب عل ــا يس ــلطات، مم ــن الس ــة بي ــن العاق  ويبي
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والحــرص علــى عــدم مخالفــة قواعــده والخضــوع إحكامــه بضبــط نشــاطها فــي اطارهــا وهــذا هــو 
أهــم مبــدأ مــن مبــادئ أصــول الحكــم الديمقراطــي، غيــر أن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 
ــة فضــاً عــن  ــا الوثيق ــن الواجــب أن تتضمنه ــي كان م ــه بعــض النصــوص الت ــن صياغت ــم تتضم ل
الغمــوض والتعــارض الــذي لحــق بــه نتيجــة اجتمــاع الظــروف االســتثنائية التــي ســبق مناقشــتها فــي 
المبحــث الثانــي ممــا ولــد آثــار نتــج عنهــا عــدم تــوازن ســلطاته فضــاً عــن عــدم وجــود نصــوص تلــزم 
الســلطات بالقيــام بواجباتهــا الدســتورية إلكمــال المنظومــة القانونيــة فــي مواعيدهــا الدســتورية، وأيضــاً 
ــة  ــن ســلطاتها االتحادي ــة بي ــي العاق ــي نشــوء الخــاف ف كان لبعــض نصوصــه المتعارضــة دور ف

وســلطات االقاليــم.

ولإلحاطــة بمــا تقــدم ســندرس غيــاب التــوازن بيــن الســلطات االتحاديــة إضافــة الــى بيــان عــدم 
االنســجام فــي العاقــة بيــن الســلطات االتحاديــة وســلطات األقاليــم ونبحــث النقــص والغمــوض الــذي 

اكتنــف الوثيقــة الدســتورية ونتــج عنــه تعطيــل الســلطات لواجباتهــا الدســتورية.

اواًل: غياب التوازن بين السلطات االتحادية

ــة24، فتســمية  ــي كنظــام سياســي للدول ــدد النظــام البرلمان ــذ ح ــي الناف ــرى أن الدســتور العراق ون
النظــام البرلمانــي يســتلزم بالضــرورة تطابــق التســمية مــع مضمــون األحــكام الدســتورية التــي نظمتــه، 
ــريعية  ــلطتين التش ــن الس ــوزان بي ــي الت ــام البرلمان ــا النظ ــوم عليه ــي يق ــم الت ــم الدعائ ــن أَه إذ إِّن م
والتنفيذيــة، فلــكّل مــن هاتيــن الســلطتين وســائلها الدســتورية فــي رقابــة الســلطة األخــرى، فللســلطة 
التنفيذيــة الحــق فــي حــل البرلمــان، مقابــل حــق للســلطة التشــريعية فــي قدرتهــا علــى ســحب الثقــة مــن 

الحكومــة ) أو أحــد أعضائهــا(، ممــا ينهــي واليتهــا.

 ويقصــد بالحــل إنهــاء مــدة المجلــس النيابــي قبــل نهايــة المــدة القانونيــة المقــررة لــه ويتمثــل حــق 
الحــل بقــدرة الســلطة التنفيذيــة علــى حــل البرلمــان، فحــق الحــل هــو ضــرورة للموازنــة بيــن الســلطة 

التنفيذيــة والســلطة التشــريعية فــي النظــام البرلمانــي والنظــام شــبة الرئاســي25. 

ــوزاري فالمقصــود  ــا الحــل الرئاســي و الحــل ال ــن هم ــة صورتي وصــور الحــل للســلطة التنفيذي
ــذا االختصــاص  ــق إن ه ــن منطل ــك م ــة وذل ــس الدول ــن رئي ــان م ــل البرلم ــو ح ــي ه ــل الرئاس بالح
يعــد وســيلة للدفــاع عمــا يعتنقــه مــن أفــكار وآراء يعتقــد أن الــرأي العــام يؤيــده، أمــا الحــل الــوزاري 
فيقصــد بــه حــل البرلمــان عــن طريــق الــوزارة ويتــم ذلــك عنــد نشــوء خــاف بيــن الــوزارة مــن جهــة 
والبرلمــان مــن جهــة اخــرى وتنــص الدســاتير عــادة بضمانــات ترافــق حــق الحــل ابرزهــا هــي منــع 

الحكومــة مــن ممارســته عنــد تقــدم البرلمــان بمبــادرة ســحب الثقــة عنهــا26.
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وبالعــودة الــى النصــوص الدســتورية المنظمــة لحــل مجلــس النــواب نجــد المــادة )64/ أوالً( مــن 
ــة المطلقــة  ــة العــراق لســنة 2005نصــت علــى ان” يُحــل مجلــس النــواب، باألغلبي دســتور جمهوري
لعــدد أعضائــه، بنــاًء علــى طلــٍب مــن ثلــث أعضائــه، أو طلــٍب مــن رئيــس مجلــس الــوزراء وبموافقــة 
رئيــس الجمهوريــة، وال يجــوز حــل المجلــس فــي أثنــاء مــدة اســتجواب رئيــس مجلــس الــوزراء”27. 

ومــن تحليــل النــص المذكــور آنفــاً نجــد أنَّ صاحــب الكلمــة الفصــل والقــرار النهائــي فــي الحــل هــو 
مجلــس النــواب، ممــا يبــدو ان واضــع الدســتور تبنــى نظــام الحــل الذاتــي القائــم علــى حــل البرلمــان 

لنفســه، وهــذا ال ينســجم مــع طبيعــة النظــام البرلمانــي.

ــة  ــية لكتاب ــة تأسيس ــة الوطني ــوزاري أن الجمعي ــة الحــل ال ــدم إناطــة صاحي ــرى أنَّ ســبب ع ون
الدســتور فــي العــراق، كتبتــه وهــي ســلطة تشــريعية إذ لــم ينحصــر عملهــا فــي وضــع الدســتور فقــط، 
بــل كانــت تملــك الحــق فــي مباشــرة صاحيــات أُخــر وبوجــه خــاص صاحيــات الســلطة التشــريعية.

ثانيًا:  عدم االنسجام في العالقة بين السلطات االتحادية وسلطات االقاليم

ــر  ــت االختصاصــات غي ــي تضمن ــى النصــوص الدســتورية الت ــر مــن الماحظــات عل ــا كثي إذ وجدن
ــا  ــت لن ــي بين ــض النصــوص الت ــي لبع ــع التطبيق ــن الواق ــة، فضــاً ع ــلطات االتحادي ــة للس الحصري

ــا: ــا ومنه ــات بينهم حصــول الخاف
االقتضــاب الشــديد فــي تنظيــم نصــوص الدســتور؛ إذ ذكــر الدســتور فــي المــادة )112/ ثانيــاً( . 1

عنــد النــص علــى اســتغال الثــروات الطبيعيــة النفــط والغــاز فقــط دون ذكــر المــوارد األخــرى 
مثــل ) الكبريــت، الفوســفات، الزئبــق، اليورانيــوم(، فعــدم النــص عليهــا ســيفضي إلــى نشــوء 
نــزاع بيــن الســلطة االتحاديــة واألقاليــم أو حتــى المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم حــول 

حــق الســلطة صاحبــة االختصــاص فــي اســتغالها28.
ــز . 2 ــن دون التميي ــدة م ــة واح ــت مجموع ــوص كان ــتور نص ــن الدس ــادة )114( م ــي الم ورد ف

بيــن ســلطة التشــريع وســلطة التنفيــذ، ففــي الفقــرة ) االولــى( مــن المــادة ذاتهــا التــي بينــت، أن 
إدارة الكمــارك تكــون بالتنســيق مــع حكومــات األقاليــم، فــي حيــن أن السياســة الكمركيــة هــي 
اختصــاص إتحــادي اســتناداً إلــى لمــادة)110/ ثالثــاً( مــن الدســتور ذاتــه، فإذا كان رســم السياســة 
فــي شــؤون الكمــارك اختصــاص اتحــادي فمــن هــو المختــص بالتشــريع وكيــف يكــون التنفيــذ؟29

ــة . 3 ــة لبعــض النصــوص فــي المــادة )112/اوال ( مــن دســتور جمهوري ــر الدقيق الصياغــة غي
النفــط والغــاز المســتخرج  بــإدارة  العــراق لســنة 2005 إذ “تقــوم الحكومــة االتحاديــة 
تــوّزع  أن  علــى  المنتجــة  والمحافظــات  االقاليــم  حكومــات  مــع  الحاليــة  الحقــول  مــن 
البــاد،  أنحــاء  جميــع  فــي  الســكاني  التوزيــع  مــع  يتناســب  منصــف  بشــكل   وارداتهــا 
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مــع تحديــد حصــة لمــدة محــددة لاقاليــم المتضــررة التــي حرمــت منهــا بصــورة مجحفــة مــن 
قبــل النظــام الســابق التــي تضــررت بعــد ذلــك بمــا يؤمــن التنميــة المتوازنــة للمناطــق المختلفــة 
مــن البــاد، وينظــم ذلــك بقانــون”30، فالصياغــة الحاليــة لهــذا النــص تثيــر الخــاف حتمــاً بيــن 
المركــز واالقليــم بشــأن اســتثمار حقــول النفــط غيــر المنتجــة حاليــاً، وغيــر المستكشــفة، وهــل 
ســتكون إدارتهــا مشــتركة أو ينفــرد المركــز بإدارتهــا؟، والواقــع أن صياغــة النــص علــى هــذا 
النحــو كان مقصــوداً لذاتــه بعــد أن أُثيــر خــاف واســع بيــن المركــز واإلقليــم بشــأن اســتثمار 
الحقــول غيــر المنتجــة، وغيــر المستكشــفة، وتجــاوزاً لهــذا الخــاف رّحلهــا التنظيــم الدســتوري 
ــي  ــن سياســات النظــام الســابق الت ــو المحافظــات المتضــررة م ــك ممثل ــٍت الحــق، وتمّس لوق
عانــت مــن االهمــال والتهميــش بتعويــض مــا فــات مــن خــال تخصيــص جــزء مــن واردات 
ــن  ــررة م ــات المتض ــو المحافظ ــك ممثل ــل تمّس ــي المقاب ــاً، وف ــا عمراني ــوض به ــط للنه النف
االحتــال التــي تضــررت بُناهــا التحتيــة بتخصيــص جــزء مــن هــذه الــواردات إلعــادة إعمــار 
مــا تضــرر، ولــردم الهــوة وحســم الخــاف صيــغ النــص علــى نحــو يراعــي كل مــن تضــرر 
مــن سياســات النظــام الراحــل والمحتــل31، ونّصــت المــادة )113( مــن الدســتور علــى “تعــد 
االثــار والمواقــع االثريــة والبنــى التراثيــة والمخطوطــات والمســكوكات مــن الثــروات الوطنيــة 
ــم والمحافظــات  ــدار بالتعــاون مــع االقالي ــة وت ــي هــي مــن اختصــاص الســلطات االتحادي الت
ــي  ــي مضمــون النــص شــاخصة ف ــدو مســألة عــدم الوضــوح ف ــون”32، فتب ــك بقان وينظــم ذل
كثيــر مــن نصــوص الدســتور، فــاإلدارة إذا كانــت بالتعــاون مــع األقاليــم والمحافظــات، فمــا 

االختصــاص االتحــادي ؟ ومــاذا تعنــي اإلدارة بالتعــاون؟
 نّصــت المــادة )115( علــى أّن “كل مــا لــم ينــص عليه فــي االختصاصات الحصرية للســلطات . 4

االتحاديــة يكــون مــن صاحيــة االقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم والصاحيــات 
االخــرى المشــتركة بيــن الحكومــة االتحاديــة االقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم 
د اإلقليــم بتنظيــم وإدارة كل مــا ال يدخــل ضمــن  فــي حالــة الخــاف بينهمــا”33، ويقينــاً أن تفــرُّ
االختصاصــات الحصريــة للمركــز أو ضمــن االختصاصــات المشــتركة بينهمــا، يبــدو أمــراً 
ــة أن  ــدول الفيدرالي ــم ال ــه معظ ــارت علي ــا س ــف م ــق ويخال ــي المنط ــا يناف ــن م ــاً؛ لك منطقي
تكــون األولويــة فــي االختصاصــات المشــتركة لقانــون اإلقليــم فــي حالــة تعارضــه مــع قانــون 
المركــز، فالتســليم بذلــك يخالــف أعلويــة قانــون المركــز علــى قانــون اإلقليــم فضــاً عــن كونــه 
ســينتهي الــى تطبيقــات قانونيــة مختلفــة بعــدد قوانيــن األقاليــم والمحافظــات المتعارضــة مــع 
قانــون المركــز، وفــي كل مســألة خافيــة، فضــاً عــن أنــه ســينتهي الــى تطبيقــات قضائيــة 
وأحــكام مختلفــة مــن إقليــم آلخــر ومــن محافظــة ألخــرى، وفــي ذلــك تجذيــر وتعميــق للخــاف 
وتأســيس لمنازعــات جديــدة34، ولــم يقــف الدســتور فــي تقديــم األقاليــم علــى المركــز عنــد عتبة 
األولويــة فــي تطبيــق القانــون لكنــه خولــه صاحيــة تعديــل القوانيــن االتحادية اذا مــا تعارضت 
ــاد،  ــة لاتح ــات الحصري ــل باالختصاص ــا ال يتص ــي كل م ــم ف ــون االقالي ــع قان ــه، م  أحكام
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وهــذا مــا ذهبــت إليــه المــادة )121/ ثانيــاً( مــن الدســتور التــي نّصــت علــى أنـّـه “يحــق لســلطة 
االقاليــم تعديــل تطبيــق القانــون االتحــادي فــي االقاليــم فــي حالــة وجــود تناقضــات او تعــارض 
ــات  ــي االختصاص ــل ف ــألة ال تدخ ــوص مس ــم بخص ــون االقالي ــادي وقان ــون االتح ــن القان بي
الحصريــة للســلطات االتحاديــة “، ونظيــر هــذا النــص أو مــا يقتــرب منــه لــم نجــده فــي أي مــن 
الدســاتير الفيدراليــة، فقــد أنفــرد الدســتور العراقــي بهــذا التوجــه الــذي وقــف وراءه اختــال 
التــوازن فــي ميــزان القــوى لصالــح طــرف معيــن عنــد إعــداد مســودته، ومــن ثــم فــإّن تدويــن 
ــم يــأت عــن جهــل دســتوري، ولكــن بفعــل التجاذبــات بيــن القــوي والضعيــف  هــذا النــص ل

والظــروف االســتثنائية التــي هيمنــت علــى عمليــة كتابــة الدســتور35.

ومــن كل ذلــك نجــد أن دســتور العــراق لســنة 2005 لــم يوفــق فــي عمليــة توزيــع االختصاصــات، 
فقــد انتــاب نصوصــه الغمــوض وعــدم الدقــة فــي الصياغــة، بمــا يترتــب عنهــا حــدوث خــاف عنــد 

تطبيــق االختصاصــات.

ــدم  ــى ع ــة ال ــتورية المؤدي ــوص الدس ــي النص ــوض ف ــص والغم ثالثًا:  النق
ــلطات ــة الس فاعلي

و بعــد دراســة نصــوص الدســتور العراقــي النافــذ وتحليلــه تظهــر كثيــراً مــن اإلشــكاالت علــى الصعيــد 
ــم يتــم معالجتهــا مــن قبــل  ــد التطبيــق إذ يوجــد نقــص واضــح فــي كثيــر مــن المســائل، ل العملــي عن

واضعــي الدســتور، وهــي علــى ســبيل المثــال:
لــم يعالــج الدســتور قضيــة خلــو منصــب رئيــس مجلــس النــواب فــي أثنــاء دورة االنعقــاد، إذ . 1

افــرز الواقــع فــي اثنــاء الــدورة االنتخابيــة االولــى، اســتقالة رئيــس مجلــس النــواب مــن منصبــه، 
إذ خــا المجلــس مــن رئيســه، وأن المجلــس لــم يتمكــن مــن انتخــاب الرئيــس فــي الجلســة األولــى 

التــي عقدهــا بعــد خلــو منصــب رئيــس المجلــس واســتمر الخلــو ألكثــر شــهرين.
نــرى أن الدســتور العراقــي النافــذ لــم يعالــج مســألة تشــريع القوانيــن فــي ظــل غيــاب مجلــس . 2

النــواب ألي ســبب كان، كمــا فــي حالــة تأخــر انعقــاد مجلــس النــواب المنتخــب، وكذلــك مســألة 
حــدوث ظــرف طــارئ بعــد انتهــاء دورة مجلــس النــواب وعــدم بــدء مجلــس النــواب باالنعقــاد، 
وكان مــن األولــى بواضعــي الدســتور العراقــي النافــذ ايجــاد طريقــة ثانيــة لتشــريع القوانيــن على 
وفــق ضوابــط يضعوهــا حتــى ال نكــون أمــام فــراغ فــي التشــريعات، وكثيــراً مــا نتــج عــن ذلــك 

تحقــق الفــراغ التشــريعي كان فــي مقدمتهــا قانــون الموازنــة لســنة 2014 وســنة 2020. 

نــرى أن الدســتور العراقــي النافــذ صمــت عــن معالجــة مســألة امتنــاع مجلــس النــواب من ممارســة 
 اختصاصاتــه، فيمــا يخــص اختصاصــه فــي جلســة االولى نظم دســتور جمهوريــة العراق لســنة 2005 
آليــة انعقــاد الجلســة األولــى لمجلــس النــواب وتحديــد المــدد الازمــة للقيــام بواجباتهــا بعــد كل انتخابات 
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إذ نــص الدســتور علــى إلــزام رئيــس الجمهوريــة بدعــوة مجلــس النــواب لانعقــاد فــي غضــون خمســة 
عشــر يومــاً مــن تاريــخ المصادقــة علــى نتائــج االنتخابــات36 فيمــا بينــت مــادة أخــرى مــن الدســتور 

العراقــي واجبــات مجلــس النــواب فــي هــذه الجلســة37. 

ــج  ــى نتائ ــي العــراق صادقــت عل ــا ف ــة العلي ــة، أن المحكمــة االتحادي ــة الثاني ــدورة االنتخابي ــي ال فف
ــة  ــس الجمهوري ــه رئي ــتور وج ــن الدس ــادة )54( م ــاالً بالم ــخ 31/5 /2010، وإعم ــات بتاري االنتخاب
ــوم 14/6/ 2010 وانعقــدت الجلســة  ــاد ي ــى مجلــس النــواب لانعق الراحــل جــال الطالبانــي دعــوة إل
األولــى وبالفعــل تــم أداء اليميــن الدســتورية لكــن بســبب عــدم التوافــق بيــن الكتــل السياســية صــارت 
الجلســة مفتوحــة ألكثــر مــن أربعــة أشــهر مــن دون مســوغ دســتوري، ولــوال قــرار المحكمــة االتحاديــة 
العليــا ذو الرقــم 55/اتحاديــة/2010 الصــادر فــي 24/10/2010 الــذي تضمــن )عــدم دســتورية قــرار 
محلــس النــواب فــي الــدورة 2010، باعتبــار الجلســة مفتوحــة وإلــزام رئيــس الســّن بدعــوة المجلــس 
لانعقــاد واســتمرار أعمــال الجلســة االولــى المنصــوص عليهــا فــي المــادة )55( مــن الدســتور والمهــام 
ــة  ــرار المحكم ــااًل بق ــه إعم ــة، ااّل أنَّ ــواب المفتوح ــس الن ــة مجل ــَغ جلس ــم تُل ــرى(38 ل ــتورية االخ الدس
االتحاديــة المذكــور، عقــد مجلــس النــواب جلســته بتاريــخ )11/11/2010( وباشــر المهــام الموكلــة لــه. 

وممــا تقــدم يتضــح لنــا أنَّ مــدة تعطيــل عمــل الســلطة التشــريعية قــد تجــاوزت )145( يومــاً، ممــا 
أدى إلــى بقــاء عمــل حكومــة تصريــف األعمــال مــدة طويلــة، ممــا جانــب مجلــس النــواب الصــواب 
ــر  ــات الازمــة الســتمرارية عمــل الســلطات فأث ــن التوقيت ــي تبي ــزام ببعــض النصــوص الت ــي االلت ف

بشــكل ســلبي تجــاه مصلحــة الدولــة العليــا ومصالــح المواطنيــن. 

ــن،  ــواب مــن تشــريع بعــض القواني ــس الن ــع مجل ــد امتن ــق باختصاصهــا التشــريعي فق ففيمــا يتعل
التــي أوجــب دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 صدورهــا مــن المشــرع العــادي، علــى الرغــم 
ــة العــراق  ــاذ الدســتور، إذ نــص دســتور جمهوري مــن مــرور ســت عشــرة ســنة مــن االســتفتاء ونف
ــواب و  ــس الن ــة مــن مجل ــه “ تتكــون الســلطة التشــريعية االتحادي ــادة )47( من ــي الم لســنة ٢٠٠٥ ف
مجلــس االتحــاد”39، كمــا بيــن فــي مــادة تكليــف المشــرع العــادي بســن قانــون مجلــس االتحــاد علــى 
ــون  ــه بقان ــق ب ــه واختصاصــه وكل مــا يتعل ــة في ــه وشــروط العضوي ــة تكوين ــون طريق أن ينظــم القان
يســن بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب40، وبهــذا النــص الدســتوري يتبيــن أّن مجلــس االتحــاد 
يمثــل النصــف الثانــي للســلطة التشــريعية والــذي يفتــرض أن يتشــارك مــع مجلــس النــواب فــي ســن 
ــن ذات  ــم تك ــة ل ــذه األهمي ــد أّن ه ــة، بي ــلطة التنفيذي ــال الس ــى إعم ــة عل ــة والرقاب ــن االتحادي القواني
اعتبــار لــدى أعضــاء مجلــس النــواب وعلــى امتــداد الــدورات النيابيــة المتعاقبــة ومنــذ عــام 2005، 
اذ لــم يشــرع هــذا القانــون ومــن ثــم لــم ينشــئ مجلــس االتحــاد، األمــر الــذي يخــل بتكويــن الســلطة 
ــى  ــس األعل ــد المجل ــا يع ــو م ــاد وه ــس االتح ــاب مجل ــك بغي ــراق وذل ــي الع ــة ف ــريعية االتحادي التش
ــن  ــه م ــق تكوين ــم عــن طري ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم ــم والمحافظــات غي ــوق األقالي ــة لحق ــل ضمان ويمث
ــاد،  ــي الب ــكانية ف ــبة الس ــاس النس ــى أس ــون عل ــواب المك ــس الن ــع مجل ــة م ــا بالمقارن ــن عنه  ممثلي
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فضــاً عــن قوانيــن أُخــرى ال تقــل أهميــة عــن قانــون مجلــس االتحــاد على ســبيل المثــال ال الحصــر منها 
قانــون النفــط والغــاز41، و قانــون المحكمــة االتحاديــة العليــا42، وقانــون تشــكيل الــوزارات43، وقانــون 
تعــدد الجنســية44 وتنتظــر هــذه القوانيــن فــي رفــوف البرلمــان ريثمــا تحيــن ســاعة تشــريعهما الموعــودة.

وفــي ضــوء مــا تقــدم نأمــل أن يتــم تعديــل دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 لســد النقــص 
الدســتوري ورفــع الغمــوض الــذي اكتنفــه فــي أكثــر مــن موضــع، علــى أن يتــم هــذا التعديــل فــي ضــوء 
دراســة مســتفيضة حــول النصــوص المــراد تعديلهــا، فابــد أن يحاط من يمتلــك صاحية تعديل الدســتور 
بمجموعــة مــن القانونييــن وأَصحــاب االختصــاص التقنــي مــن أَجــل أَْن تتكامــل جهودهــم فــي إِكمــال 

تعديــل أَبعــاد النــص ومراميــه، وضبــط ألفاظــه لتحقيــق الهــدف مــن تعديــل الدســتور وبلــوغ نتائجــه.

 الخاتمة

تمــت كتابــة دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 الدائــم فــي ظــروف اســتثنائية، لــم يـُـراَع فيهــا 
ــا أخــرى  ــر الصياغــة الســلمية وجــاءت بعــض نصوصــه مشــوبة بالنقــص والغمــوض وأحيان معايي
ــاَل واضــع  ــن اغف ــتورية فضــاً ع ــات الدس ــل المؤسس ــه عم ــل مع ــاً عّط ــد فراغ ــا ولّ ــارض مم التع
دســتور المذكــور آنفــاً عــن تنظيــم نــص يمنــح بموجبــه حــق الحــل للســلطة التنفيذيــة واكتفــوا بإعطائهــم 
ــام  ــي أســس النظ ــراف ف ــى انح ــا افضــى ال ــل مم ــراء الح ــم اج ــن دون منحه ــل فحســب م ــب ح طل
البرلمانــي وتعطيــل اهــم اجــراء فــي مواجهــة جمــاح الســلطة التشــريعية عنــد انحرافهــا عــن جوهــر 
اختصاصهــا كمــا نجــد أن الدســتور لــم يوفــق فــي عمليــة توزيــع االختصاصــات، فقــد انتــاب نصوصــه 
الغمــوض وعــدم الدقــة فــي الصياغــة والتعــارض، فضــاَ عــن أنــه تبنــى طريقــة غيــر مألوفــة فــي 
ــي  ــي أو المحل ــريع اإلقليم ــق للتش ــي التطبي ــة ف ــتور األولوي ــى الدس ــات إذ أعط ــع االختصاص توزي
ــة تعارضــه مــع تشــريع اتحــادي، بالنســبة لاختصاصــات المشــتركة، بــل ذهــب الــى أبعــد  فــي حال
ــون االتحــادي إذا تناقــض أو تعــارض  ــق القان ــل تطبي ــم الحــق بتعدي ــا أعطــى األقالي ــك عندم مــن ذل
مــع قانــون إقليمــي أو محلــي، بخصــوص مســألة ال تدخــل فــي االختصاصــات الحصريــة للســلطات 

االتحاديــة، وهــذا خــاف مــا ســارت عليــه جميــع الــدول الفدراليــة.
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عــن جميــع اختصاصاتهــا إال بالقــدر الضــروري والــازم إلقامــة االتحــاد، وعلــى العكــس مــن ذلــك يكــون الحــال فــي 
نشــأة الدولــة االتحاديــة عــن طريــق تفــكك دولــة بســيطة موحــدة وتحولهــا الــى دولــة مركبــة اتحاديــة، إذ يقــوى فيهــا 
ــة االتحــاد علــى حســاب اختصاصــات الــدول االعضــاء، ناظريــن إلــى أنهــا  االتجــاه الــى توســيع اختصاصــات دول
كانــت تمتلــك جميــع االختصاصــات قبــل تفككهــا وتحولهــا الــى دولــة اتحاديــة فدراليــة، فضــاً عــن ذلــك اخــذت بعــض 
مــن الــدول االتحاديــة اســلوب جديــد توزيــع االختصاصــات بطريقــة المشــتركة بيــن مســتويات الحكــم ينظــر : ســاجد 

محمــد الزاملــي، القانــون الدســتوري)ديوانية: دار نيبــور للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2018(، 48.
أحمــد شــوقي محمــود، القانــون الدســتوري فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة )عمــان: دار حنيــن للنشــر والتوزيــع، 

.556-55 ،)2011

المادة )110( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.( 9)

https://sawanforjustice.wordpress.com
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المادة )114( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.( 10)

إبراهيم أبوخزام، الوسيط في القانون الدستوري )بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2002 (، 69-68. ( 11)
ضيــاء عبــد الحميــد عبــد الوكيــل، االشــكاليات العمليــة والعلميــة لتعديل الدســاتير ) االســكندرية: دار الكتب والدراســات 

العربية، 2018(، 122-120.

تنــص المــادة )61/أ( مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة االنتقاليــة لســنة 2004 )الملغــى( علــى انــه “علــى ( 12)
الجمعيــة الوطنيــة كتابــة المســودة للدســتور الدائــم فــي موعــٍد أقصــاه 15 أغســطس/ آب 2005”

محاضر لجنة كتابة الدستور العراقي لسنة 2005. المجلد االول، ) بغداد: العصري للطباعة الفنية، 2018(، ) ج(.( 13)

علي يوسف الشكري، خفايا صناعة الدستور) بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2020(، 33.( 14)

تنــص المــادة )61/أ( مــن قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة االنتقاليــة لســنة 2004 )الملغــى( علــى انــه “علــى ( 15)
الجمعيــة الوطنيــة كتابــة المســودة للدســتور الدائــم فــي موعــٍد أقصــاه 15 أغســطس/ آب 2005”

تصــت المــادة )142/ أوالَ( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005علــى أن “يشــكل مجلــس النــواب فــي بدايــة ( 16)
عملــه لجنــةً مــن أعضائــه تكــون ممثلــةً للمكونــات الرئيســة فــي المجتمــع العراقــي، مهمتهــا تقديــم تقريــٍر إلــى مجلــس 
النــواب، خــال مــدةٍ ال تتجــاوز أربعــة أشــهر، يتضمــن توصيــةً بالتعديــات الضروريــة التــي يمكــن إجراؤهــا علــى 

الدســتور، وتُحــل اللجنــة بعــد البــت فــي مقترحاتهــا”.

يوسف حاشي، النظرية الدستورية )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2005(، 127.( 17)

علي يوسف الشكري، فلسفة تعديل الدستور )بغداد: الذاكرة للنشر والتوزيع، 2017(، 132.( 18)

الشكري، خفايا صناعة الدستور،16-15.( 19)

علي يوسف الشكري، مباحث في الدساتير العربية )بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية، 2014(، 211.( 20)

نصــت المــادة )142/ خامســاً( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى أن” يســتثنى مــا ورد فــي هــذه المــادة ( 21)
مــن أحــكام المــادة )126( المتعلقــة بتعديــل الدســتور، إلــى حيــن االنتهــاء مــن البــت فــي التعديــات المنصــوص عليهــا 

فــي هــذه المــادة”.

الشكري، خفايا صناعة الدستور، 34-33.( 22)

علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور )بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2017(، 198.( 23)

ــةٌ ( 24) ــةٌ اتحادي ــة العــراق دول ــة العــراق لســنة 2005 علــى ان “جمهوري تنــص المــادة )االولــى( مــن دســتور جمهوري
ــتور  ــذا الدس ــٌي، وه ــي( ديمقراط ــٌي )برلمان ــورٌي نياب ــا جمه ــم فيه ــام الحك ــة، نظ ــيادة كامل ــتقلةٌ ذات س ــدةٌ مس واح

ضامــٌن لوحــدة العــراق”.

ــة الرابطــة، ( 25) ــداد: مطبع ــات )بغ ــون االنتخاب ــم وقان ــداد الدســتور الدائ ــي إع ــاهمة ف ــتاني، مس ــد هللا إســماعيل البس عب
.232  ،)1962

علي سعد عمران، الحدود الدستورية لحل البرلمان )عمان: الرضوان للنشر والتوزيع، 2016(، 75-68.( 26)

المادة )64/ أواًل( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005( 27)
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عدنــان عاجــل عبيــد، دراســات معمقــة فــي دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005) االســكندرية: مطبعــة الجــال، ( 28)
.134 ،)2019

المادتان )110/ثالثاً( و )114/اواًل( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.( 29)

المادة )112/اوال ( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.( 30)

علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدولة) بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2018(، 162.( 31)

المادة )113( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.( 32)

المادة )115( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.( 33)

الشكري، الوسيط في فلسفة الدولة، 162.( 34)

المادة )121/ثانياً( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.( 35)

نصــت المــادة )54( مــن دســتور جمهوريــة العــراق علــى “يدعــو رئيــس الجمهوريــة مجلــس النــواب لانعقــاد بمرســوٍم ( 36)
جمهــوري، خــال خمســة عشــَر يومــاً مــن تاريــخ المصادقــة علــى نتائــج االنتخابــات العامــة، وتعقــد الجلســة برئاســة 

أكبــر األعضــاء ســناً النتخــاب رئيــس المجلــس ونائبيــه، وال يجــوز التمديــد ألكثــر مــن المــدة المذكــورة آنفــاً”

نصــت المــادة )55( مــن دســتور جمهوريــة العــراق علــى “ينتخــب مجلــس النــواب فــي أول جلســٍة لــه رئيســاً، ثــم نائبــاً ( 37)
أول ونائبــاً ثانيــاً، باألغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس، باالنتخــاب الســري المباشــر”.

قرار المحكمة االتحادية العليا المرقم 55/اتحادية/2010 الصادر في 2010/10/24.( 38)

المادة )47( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .( 39)

نصــت المــادة )65( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى ان “يتــم إنشــاء مجلــٍس تشــريعي يُدعــى ب ( 40)
ــه، وشــروط  ــم، وينظــم تكوين ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم ــم والمحافظــات غي ــن عــن األقالي ــاد( يضــم ممثلي ــس االتح )مجل

ــواب” ــس الن ــي أعضــاء مجل ــة ثلث ــوٍن يســن بأغلبي ــه، بقان ــق ب ــا يتعل ــه، وكل م ــه، واختصاصات ــة في العضوي

نصــت المــادة )112/ أوالً( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى ان” تقــوم الحكومــة االتحاديــة بــإدارة ( 41)
النفــط والغــاز المســتخرج مــن الحقــول الحاليــة مــع حكومــات األقاليــم والمحافظــات المنتجــة، علــى أن تــوزع وارداتهــا 
ــم  ــد حصــة لمــدةٍ محــددة لألقالي ــاد، مــع تحدي ــع أنحــاء الب ــي جمي ــع الســكاني ف بشــكٍل منصــٍف يتناســب مــع التوزي
المتضــررة، والتــي حرمــت منهــا بصــورةٍ مجحفــة مــن قبــل النظــام الســابق، والتــي تضــررت بعــد ذلــك، بمــا يؤمــن 

التنميــة المتوازنــة للمناطــق المختلفــة مــن البــاد، وينظــم ذلــك بقانــون”.

نصــت المــادة )92/ثانيــاً( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى ان” تتكــون المحكمــة االتحاديــة العليــا، ( 42)
مــن عــدٍد مــن القضــاة، وخبــراء فــي الفقــه اإلســامي، وفقهــاء القانــون، يُحــدد عددهــم، وتنظــم طريقــة اختيارهــم، 

وعمــل المحكمــة بقانــوٍن يُســن بأغلبيــة ثلثــي اعضــاء مجلــس النــواب”.

نصــت المــادة )86( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 علــى “ينظــم بقانــوٍن، تشــكيل الــوزارات ووظائفهــا، ( 43)
واختصاصاتهــا، وصاحيــات الوزيــر.

ــي، ( 44) ــدد الجنســية للعراق ــى” يجــوز تع ــراق لســنة 2005 عل ــة الع ــن دســتور جمهوري ــاً ( م ــادة )18/ رابع نصــت الم
ــون”. ــك بقان ــة جنســيٍة أخــرى مكتســبة، وينظــم ذل ــي عــن أي ــاً رفيعــاً، التخل ــاً ســيادياً أو أمني ــى منصب ــى مــن يتول وعل



المنظمة العربية للقانون الدستوري

ــي  ــاتير ف ــة الدس ــراء صياغ ــة لخب ــبكة إقليمي ــي أول ش ــتوري ه ــون الدس ــة للقان ــة العربي المنظم
ــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد  ــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إل المنطقــة العربي
والتحــول واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك 
تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود 

ــا. اإلصــاح القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة االنتخابي ــون الدســتوري واألنظم ــة مجــاالت القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق اإلنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود اإلصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
اإلقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقاالت.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
العربيــة مــن خــال األكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات 
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــوالت وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا االلكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org


للتواصل واالطالع على منشورات المنظمة وأنشطتها تجدونا:

© المنظمة العربية للقانون الدستوري 2022

contact@dustour.org
http://www.facebook.com/AACL.ORG/?modal=admin_todo_tour
http://dustour.org
https://twitter.com/AACL_MENA
http://www.linkedin.com/company/34900499/admin
http://www.youtube.com/channel/UCi2bdmJ_Hz1RCdSV9bu5IVg
http://independent.academia.edu/A%D9%90ACLOrganization
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