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 الصالحيات التشريعية جملالس احملافظات
 يي الدستور ووقااوو اللحاافات  ير اللمتفلة اف  وقليي  

واللححلة ااتحاادة  
  

 1ماجد شناطي نعمة  /احملامي
 

) : 21ص 1966ستورية العراقية، سنة يقوؿ الدكتور منذر الشاكم يف مؤلفه القانوف الدستورم كادلؤسسات الد
فمن الدستور ميكن اف نعرؼ اىل حد كبري  ، مسات األساسية اك فلسفة األنظمة يف الدستورتثبت اؿ ما  البان .... 

 كشلا ال) 7ص 1981 مؤلفه الدستور ، سنة كيقوؿ الدكتور حساف دمحم شفيق يف ،( حتت أم نظاـ يعيش بلد ما 
جل احلرية السياسية ا ابلنضاؿ من قامة الدستور ككجودد يف األنظمة السياسية قد اققف كثريان إريب فيه اف 
يستبعد اف يكوف  ال اف الواقع يشري ابف العديد من األنظمة السياسية كمع تبنيها للدساتري فانه الإ ،كالدميقراطية

ال تكريس حلكم الفرد اك القلة كما هو احلاؿ يف دساتري أدلانيا اذلتلرية اك ايطاليا الفاشية ، إهو  ما الدستور  مليان 
بني  ساتري دكؿ العامل الثالث فقدت زلتواها كمضامينها كقوا د منظمة للسلطة كللعالقة ماكما اف كثري من د

يالحظ من  شارة اىل استقالؿ هذد الدكؿ ليس اال ، كهذا ماإالسلطة كاجملتمع ، حبيث أفاد كجود ا الف دساتريها 
تراث كالتزاـ السلطات ابلقوا د تعاقب كتغري الدستور بصورة مضطردة يف كثري من دكؿ العامل شلا يبني  دـ اؾ

.  (الدستورية حني كقوع احداث سياسية مهمة يف البلد 
تنص تلك الدساتري  لل  ما  لل كرؽ ، فغالبان  كألألية القوا د الدستورية كلضماف  دـ سلالفتها كجعلها ححان  

يكفي اف مل يققف  النص الاإلشارة هنا اىل اف رلرد كجود نصوص كاضحة تضمن احملافظة  ليها ك دـ خرقها مع 
قرارد الدستور إ، من هنا فاف ادلشرع الدستورم العراقي ك ند  كجودد بوضع اآللية احلقيقية كالواضحة للتقيد به

 -: مل  لل كضع الضوابط اليت تضمن التقيد به كذلك من خالؿ 
                                   

1  abo_ahmad60@yahoo.com   
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 :  التأكيد  لل مبدأ مسو الدستور : أكالن 
أ لل كأمسل قانوف يف الدكلة كال جيوز سلالفته ، كاف أم سلالفه ألحكامه توجب كيعين هذا ادلبدأ ا تبار الدستور 

اك تعليمات اك أنظمة اك قرارات ،  أك زلليان  كطنيان  البطالف للمر ادلملالل للدستور، سواء كاف ذلك األمر تشريعان 
كؿ ابف مبدأ مسو الدستور ؽإىل اؿ 111ص ، 1971دمحم كامل ليلة يف مؤلفه القانوف الدستورم .كيذهب األستاذ د

كذلذا يتعني  لل السلطات احقاـ  ،رة ابلنسبة لسائر قوانني الدكلةاف قوا د الدستور تكوف ذلا مركز الصدا)يعين 
فالدستور يعلو كيسمو  لل القوانني األخرل العادية  ،نصوصه كقوا دد كالعمل يف نطاؽ الدستور كمبقتضاد 

. ( ادلوجودة يف الدكلة 
ص  2007ذلك يشري األستاذ الدكتور حساف دمحم شفيق يف كتابه األنظمة السياسية كالدستورية ادلقارنة ؿ كتبعان 

من هذا ميكن ترتيب ثالث مبادئ أك افقاضات  لل مسو القوا د الدستورية ابدلقارنة مع القوانني ) إىل انه  261
التشريعات ادلوجودة يف الدكلة تتدرج يف التشريع  كهو ما يصح ابلقوؿ بوجود تدرج يف ،العادية ادلوجودة يف الدكلة 

:  يستتبع من ذلك . حبيث تكوف القوا د الدستورية يف قمة اذلـر القانوين كالقوا د القانونية تكوف قا دة هذا اذلـر 
ية يستطيع تعديل النصوص الدستور كيعين هذا ادلبدأ ابف ادلشرع العادم ال:  الثبات النسيب للقوانني الدستورية .1

. يستطيع من تبديل النصوص العادية  مبثل ما
ال إميكن فسملها أك تعديلها  أم أف القوانني الدستورية ال:  ال بقانوف دستورم أخرإيلغل قانوف دستورم  ال .2

ميكن أف يلغل اك يعدؿ بواسطة  بقوانني دستورية جديدة فالقانوف الدستورم الذم هو أمسل درجة كقوة ال
. قوانني  ادية 

فادلنزلة السامية اليت حتتلها القوا د الدستورية يف :   دـ تعارض القوانني العادية مع أحكاـ الدستور كجوب .3
كيوجب هذا ادلبدأ التزاـ ادلشرع ... تشرع قوانني تتعارض مع القوا د الدستورية  النظاـ القانوين تد و ابف ال

 . (يف حدكد فقرات الدستور من حيث استعماله لسلطته كصالحيته

: بقوله  (13)ذ  لل هذا ادلبدأ يف ادلادة كلقد أكد الدستور العراقي الناؼ 
 :اثنيان . يُعُد هذا الدستور القانوف األمسل كاأل لل يف العراؽ، كيكوف ملزمان يف إضلائه كافة، كبدكف استثناء: كالن أ} 

أم نصو قانوينو آخر  ساتري األقاليم، أكال جيوز سن قانوفو يتعارض مع هذا الدستور، كيُعد ابطالن كل نصو يرد يف د
. {  يتعارض معه

 :أتسيس احملكمة االحتادية العليا  :  اثنيان 

http://www.adhwaa.org/
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من الدستور ،  13لنص ادلادة  مل يكتل ادلشرع الدستورم  للحفاظ  لل الدستور  قرار مبدأ مسو الدستور كفقان  
قها موضوع احلفاظ  لل الدستور من بل حدد  كبشكل كاضح كبنصوص دستورية اجلهة اليت ستأخذ  لل  ات

طار احلفاظ إخالؿ أتسيس احملكمة االحتادية العليا تلك احملكمة اليت أتخذ  لل  اتقها مهمات هامة  تدخل يف 
احملكمة اذ أكد الدستور يف مواد  ديدة  لل أحكاـ هذد  ، السمو كالعلوية للقوا د الدستورية أ لل مبد

(:   92)منه إذ نصت ادلادة  94ك 93ك  92ذا األمر يف ادلواد  اجل قككصالحياهتا كقراراهتا 
تتكوف احملكمة االحتادية العليا، من  ددو :  اثنيان  .احملكمة االحتادية العليا هييةه قضائيةه مستقلة ماليان كإداررن :  أكالن } 

اختيارهم، ك مل احملكمة،  من القضاة، كخحاء يف الفقه اإلسالمي، كفقهاء القانوف، ُُيدد  ددهم، كتنظم طريقة
. { بقانوفو ُيسن أب لبية ثلثي أ ضاء رللس النواب

:  لل اختصاصات احملكمة االحتادية بقوذلا  (93)يف حني نصت ادلادة 
تفسري  : اثنيان  .الرقابة  لل دستورية القوانني كاألنظمة النافذة :  أكالن  :ختتص احملكمة االحتادية العليا مبا أييت} 

الفصل يف القضار اليت تنشأ  ن تطبيق القوانني االحتادية، كالقرارات كاألنظمة  : اثلثان  .ستورنصوص الد
كل من رللس الوزراء كذكم الشأف  كالتعليمات، كاإلجراءات الصادرة  ن السلطة االحتادية، كيكفل القانوف حق

دلناز ات اليت حتصل بني احلكومة االحتادية، الفصل يف ا : رابعان . حق الطعن ادلباشر لدل احملكمة فراد ك ريهممن األ
الفصل يف ادلناز ات اليت حتصل فيما بني  : خامسان  .كحكومات األقاليم كاحملافظات كالبلدرت كاإلدارات احمللية

الفصل يف االهتامات ادلوجهة اىل رئيس اجلمهورية، كرئيس رللس الوزراء :  سادسان  .حكومات األقاليم أك احملافظات
 اثمنان  .ادلصادقة  لل النتائج النهائية لالنتملاابت العامة لعضوية رللس النواب : سابعان  .راء، كينظم ذلك بقانوفكالوز
 :-  
الفصل يف تنازع االختصاص بني القضاء االحتادم، كاذلييات القضائية للقاليم كاحملافظات  ري ادلنتظمة يف  -أ 

. إقليم
. { ين اذلييات القضائية للقاليم، أك احملافظات  ري ادلنتظمة يف إقليم الفصل يف تنازع االختصاص فيما ب -ب 

العليا ابتة كملزمة قرارات احملكمة االحتادية }: من الدستور قرارات احملكمة ابتة بقوذلا  (94)يف حني ا تحت ادلادة 
 . { للسلطات كافة

شفت الغموض  ن نصوصه كأ طت الفهم للدستور ؾ كلقد أصدرت هذد احملكمة قرارات  ديدة تضمنت تفسريان 
الواضح له ، كقدر تعلق األمر ابدلوضوع زلل البحث فقد سبق لنا أف اشران ك ند صدكر قانوف احملافظات  ري 
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صالحية ) كحبثنا األخر ( الدستور كقانوف احملافظات  ري ادلنتظمة يف اقليم ) ادلنتظمة يف إقليم كيف حبثنا ادلوسـو 
ادلنشوراف  يف الكثري من ( هزة األمنية بني الدستور كقانوف رلالس احملافظات  ري ادلنتظمة يف إقليم تعيني كإقالة األج

كجدان فيها سلالفة لبعض نصوص الدستور ،  -كحسب ا تقادان   -االنقنيت ، إىل بعض النصوص اليتمواقع 
كء  لل هذد النصوص القانونية هو حملاكلة اف الغاية من تسليط الض كنؤكد هنا أيضان كأكدان يف حبثينا السابقني  ، 

، كذلك لضماف بناء الدكلة  لل  جتنب الصيا ة القانونية ادلملالفة للدستور اليت قد تربك الوضع القانوين للدكلة
. نونية  سليمة كمتينة أسس قا

ار القوانني فأننا سنقل يف هذا البحث لنتحدث  ن  موضوع أخر يتعلق  ابلصالحيات التشريعية إلصد من هنا 
احمللية تلك الصالحيات اليت منحت جملالس احملافظات مبوجب قانوف احملافظات  ري ادلنتظمة يف اقليم منطلقني من 
أألية  السلطة التشريعية كوهنا تعتح من السلطات اذلامة يف الدكلة دلا ذلا من دكر هاـ يتمثل  صدار القوانني اليت 

د سواء ، كتؤدم اىل خلق ادلراكز القانونية اجلديدة اك إهناء ادلراكز القانونية تنظم  شؤكف الدكلة كالفرد  لل ح
القدمية اك تعديلها ك تعمل ابلتايل  لل بلورة األفكار أك الرؤل السياسية كاالقتصادية كاالجتما ية ادلؤثرة يف حياة 

. جلهة الرا ية للعملية التشريعية األفراد كادلتبناة من قبل ا
ملية تشريع القوانني كإصدارها كإقرارها مبراحل  ديدة ، فمن السلطات الفردية اليت كانت تستحوذ كلقد مرت ع 

القوانني كاألكامر كتقـو بتنفيذها بصورة فردية ، إىل أف كصل األمر كبعد دكراف  جلة احلياة  راإصد لل  ملية 
قها  ملية صيا ة القوانني ، كلقد تعددت ادلدنية يف جوانبها ادلتعددة اىل أتسيس اذلييات اليت أتخذ  لل  ات

التسميات اليت تطلق  لل تلك اذلييات اليت ختتص ابلتشريع فتارة يطلق  ليها اسم رللس النواب كاترة اجمللس 
لقاسم ادلشقؾ بني الوطين كاترة  رللس األمة اك اجمللس التشريعي ، كلكن مهما تعددت اك تغريت التسميات فاف ا

 ن هذا ادلوضوع ، فقد  يعها دتارس كظيفة إصدار التشريعات ، كمل يكن الدستور العراقي بعيدان جم اجلميع هو أف
ككافة ادلسائل ادلتعلقة هبا بنصوص دستورية نظمت  ذلاككيفية تشكي ت نصوصه موضوع السلطة التشريعية اجل

.  اجلوانب ادلتعلقة هبذد السلطة
ق اجلهة ادلملتصة يف الوقت احلاضر  صدار التشريعات فاصدر هذا قد اقر الدستور أتسيس رللس النواب اب تبارك 

اجمللس قوانني  ديدة   لل درجة كبرية من األألية كاخلطورة كيعتح قانوف احملافظات  ري ادلنتظمة يف إقليم رقم 
كاحتول  لل نصوص  اية يف  من تلك القوانني اذلامة جدان  19/3/2008 الصادر بتاريخ 2008لسنة ( 21)
قرار هذد الصالحية يف إية لتلك احملافظات كذلك من خالؿ ألألية لعل أألها يتمثل مبنح الصالحيات التشريعا
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 ن احملكمة االحتادية  للدستور، كيعزز قولنا هذا قرار صادر  نصني  كردا  يف القانوف كنعتقد أهنما جاءا  سلالفني
:  داند يف أ الد  من خالؿ استعراض ادلسائل يف أداند العليا، كسنتناكؿ هذا ادلوضوع ابلبحث منطلقني شلا أكر

. النص القانوين زلل ادلناقشة :  أكالن 
. النصوص الدستورية ذات العالقة :  اثنيان 
. قرار احملكمة االحتادية العليا :  اثلثان 
. ادلناقشة :  رابعان 

 .ادلققحات :  خامسان 
 

: النص القانوين زلل ادلناقشة:  أكالن 
اىل منح   19/3/2008 الصادر بتاريخ 2008لسنة ( 21)احملافظات  ري ادلنتظمة يف إقليم رقم  ذهب قانوف

: الصالحيات التشريعية جملالس احملافظات كذلك يف مادتني 
رللس احملافظة هو أ لل سلطة تشريعية كرقابية ضمن احلدكد  }: اليت نصت  لل  أكالن الفقرة (  2)ادلادة   -1

ذلا حق إصدار التشريعات احمللية يف حدكد احملافظة مبا ميكنها من إدارة شؤكهنا كفق مبدأ  اإلدارية للمحافظة
 .{  االحتاديةالالمركزية اإلدارية مبا ال يتعارض مع الدستور كالقوانني 

 -:خيتص رللس احملافظة مبا يلي} : اليت نصت  ن هذد الصالحية التشريعية بقوذلا  الفقرة اثلثان /(7)ادلادة   -2 
إصدار التشريعات احمللية كاألنظمة كالتعليمات لتنظيم الشؤكف اإلدارية كادلالية مبا ميكنها من إدارة شؤكهنا كفق  :اثلثان 

. { مع الدستور كالقوانني االحتادية مبدأ الالمركزية اإلدارية كمبا ال يتعارض
ؽ جملالس احملافظات يف تشريع القوانني فادلالحظ هنا من خالؿ النصني أ الد أف قانوف احملافظات قد أ طل احل

دلبدأ اإلدارة الالمركزية كاف كال النصني أكدا  لل كجوب  احمللية كاألنظمة كالتعليمات لتنظيم الشؤكف اإلدارية كفقان 
. مع الدستور كالقوانني االحتادية  أف ال يكوف ذلك التشريع احمللي  متعارضان 

 
 
:  القة النصوص الدستورية ذات اؿ:  اثنيان  
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لقد أكدت نصوص الدستور كمبواد كاضحة  لل اجلهة ادلملتصة  صدار التشريعات ككيفية تشكيلها ك ملية  
يهمنا هو  ملية إصدار التشريع فسنشري إىل ادلواد ذات العالقة ابلتشريع ، فقد  إصدار التشريعات كحيث أف ما

تتكوف السلطات االحتادية، من السلطات  }بقوذلا  تكوين السلطات االحتاديةمن الدستور  لل ( 47)نصت ادلادة 
كقد أكدت  .{ التشريعية كالتنفيذية كالقضائية، دتارس اختصاصاهتا كمهماهتا  لل أساس مبدأ الفصل بني السلطات

ية من رللس تتكوف السلطة التشريعية االحتاد}  ند حديثها  ن تكوين السلطة التشريعية بقوذلا ( 48) ادلادة
يتم إنشاء رللسو }  ند حديثها  ن رللس االحتاد اىل قوذلا  (65)كذهبت ادلادة . {  لس االحتادالنواب كمج

، كينظم تكوينه،  يضم شلثلني  ن األقاليم كاحملافظات  ري ادلنتظمة يف اقليم( رللس االحتاد )تشريعي يُد ل بػ 
كقد نصت  ،( بية ثلثي أ ضاء رللس النوابكشركط العضوية فيه، كاختصاصاته، ككل ما يتعلق به بقانوفو يسن أب ل

يؤجل العمل ابحكاـ ادلواد اخلاصة مبجلس االحتاد أينما كردت يف هذا الدستور، اىل حني }  لل (: 137)ادلادة 
 . { ليت يعقدها بعد نفاذ هذا الدستورصدكر قرارو من رللس النواب، أب لبية الثلثني، بعد دكرته االنتملابية األكىل ا

من ( 61)من رللس كاحد هو رللس النواب  الذم نصت ادلادة  ةالف مكوفشلا يعين أف السلطة التشريعية  
. {  تشريع القوانني االحتادية -: أكال: خيتص رللس النواب مبا أييت } : لل اختصاصاته ابلتشريع  بقوذلا الدستور

 
:  قرار احملكمة االحتادية العليا :  اثلثان 
يوجب اخذ رأم احملكمة االحتادية العليا حوؿ تفسري بعض  يبدك ما ف احملافظات حدث  لل ماقرار قانوإقبل 

النصوص الدستورية ذات العالقة بتشريع قانوف احملافظات  ري ادلنتظمة يف اقليم لذلك فقد طلبت الدائرة الحدلانية 
ـ من احملكمة االحتادية 2007/حزيراف /26يف  1/9/2751شؤكف اللجاف بكتاهبا ادلرقم  -يف رللس النواب 

العليا تفسري بعض مواد الدستور كقد كضع الطلب موضع التدقيق للمداكلة يف جلسة احملكمة االحتادية العليا 
} : يتإىل الرأم اآل 2007/احتادية/9كتوصلت احملكمة كذلك مبوجب قرارها ذم العدد  16/7/2007ادلنعقدة يف 

تبني أف رللس احملافظة ال  2005 كادلواد األخرل من دستور العراؽ لعاـ 115من خالؿ تدقيق أحكاـ ادلادة 
حلكم الفقرة الثالثة  يتمتع بصفة تشريعية لسن القوانني احمللية كلكن ميارس صالحياته االدارية كادلالية الواسعة استنادان 

ركزية االدارية كطبقان الحكاـ من الدستور مبا ميكن احملافظة من ادارة شؤكهنا كفق مبدأ الالـ( 122) من ادلادة
.  {..... الذم سيشرع كفق مقتضياهتا القانوف 
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: شة ػادلناؽ:  رابعان 
حملكمة االحتادية نطرح السؤاؿ بعد اف استعرضنا النص القانوين الوارد يف قانوف احملافظات كنصوص الدستور كقرار ا 

:  يتاآل
القاضي مبنح  اثلثان (/7)كادلادة  أكالن (/2)نتظمة يف اقليم يف ادلادة هل اف النص القانوين يف قانوف احملافظات  ري امل )

كلغرض اإلجابة  لل (  له ؟ رلالس احملافظات صالحية تشريع القوانني احمللية يتفق مع الدستور اـ انه جاء سلالفان 
 -:هذا السؤاؿ نشري إىل احلقائق التالية 

صاص رللس النواب يتعلق  بتشريع القوانني االحتادية شلا يعين من الدستور  لل اف اخت (61)لقد نصت ادلادة  -1
اف تشريع القوانني احمللية هو ليس من اختصاص رللس النواب الف النص الدستورم حدد القوانني اليت يشر ها 

 ثنار رللس النواب ابالحتادية كلو أراد أ طاء رللس النواب احلق بتشريع القوانني احمللية ألشار إىل ذلك صراحة يف
. النص 

كاجبات  (109)ادية فبعد اف حددت ادلادة لقد حدد الدستور كبنصوص كاضحة صالحية السلطات االتح -2
ادته كنظامه حتافظ السلطات االحتادية  لل كحدة العراؽ كسالمته كاستقالله كسي} السلطات االحتادية بقوذلا 

من ( 110)صاصات السلطات االحتادية فقد نصت ادلادة حقة اىل اختالؿاكأشارت ادلواد  { الدميقراطي االحتادم
رسم السياسة اخلارجية  :كالن أ -: ختتص السلطات االحتادية ابالختصاصات احلصرية اآلتية }الدستور  لل 

كالتمثيل الدبلوماسي، كالتفاكض بشأف ادلعاهدات كاالتفاقيات الدكلية، كسياسات االققاض كالتوقيع  ليها 
كضع سياسة االمن الوطين كتنفيذها، مبا يف : اثنيان  .السياسة االقتصادية كالتجارية اخلارجية السيادية كابرامها، كرسم

رسم السياسة : اثلثان . ذلك انشاء قوات مسلحة كادارهتا، لتأمني محاية كضماف امن حدكد العراؽ، كالدفاع  نه
ة  ح حدكد االقاليم كاحملافظات يف العراؽ، ككضع ادلالية، كالكمركية، كاصدار العملة، كتنظيم السياسة التجارم

تنظيم أمور ادلقاييس كادلكاييل : رابعان  .ادليزانية العامة للدكلة، كرسم السياسة النقدية كانشاء البنك ادلركزم، كادارته
سة القددات تنظيم سيا: سادسان  .تنظيم امور اجلنسية كالتجنس كاالقامة كحق اللجوء السياسي: خامسان  .كاالكزاف

ختطيط السياسات ادلتعلقة مبصادر ادلياد من : اثمنان . كضع مشركع ادلوازنة العامة كاالستثمارية: سابعان  .البثية كالحيد
 .خارج العراؽ، كضماف مناسيب تدفق ادلياد اليه كتوزيعها العادؿ داخل العراؽ، كفقان للقوانني كاأل راؼ الدكلية

 .{ د العاـ للسكافاإلحصاء كالتعدا: اتسعان 
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كمن خالؿ مالحظة بنود ادلواد الدستورية  أ الد اليت حتدثت  ن الصالحيات االحتادية نالحظ أهنا مل تشر يف 
.  ثنارها اىل أم أمر يتعلق بتشريع كإصدار القوانني احمللية 

رل الصالحيات بعد اف حدد الدستور الصالحيات احلصرية للسلطات االحتادية  اد ليحدد كيف نصوص أخ -3
 :يلي  لل ما (114)فقد نصت ادلادة ، ادلشقكة بني احلكومات احمللية كاحملافظات  ري ادلنتظمة يف إقليم كاألقاليم 

دارة الكمارؾ ابلتنسيق إ:  أكالن  : تكوف االختصاصات اآلتية مشقكةن بني السلطات االحتادية كسلطات األقاليم }
تنظيم مصادر الطاقة الكهرابئية : اثنيان  .، كينظم ذلك بقانوفإقليمير ادلنتظمة يف مع حكومات األقاليم كاحملافظات غ

ابلتعاكف مع  ف التلوث كاحملافظة  لل نظافتهارسم السياسة البييية لضماف محاية البيية ـ: اثلثان  .الرئيسة كتوزيعها
رسم السياسة  :خامسان  .مية كالتملطيط العاـرسم سياسات النت: رابعان  .إقليماالقاليم كاحملافظات  ري ادلنتظمة يف 

رسم السياسة التعليمية كالقبوية : سادسان  .إقليمابلتعاكف مع االقاليم كاحملافظات  ري ادلنتظمة يف  الصحية العامة
كتنظيمها  رسم سياسة ادلوارد ادلائية الداخلية: سابعان  .إقليمالعامة ابلتشاكر مع االقاليم كاحملافظات  ري ادلنتظمة يف 

.  { مبا يضمن توزيعان  ادالن ذلا، كينظم ذلك بقانوف
يشري فيها اىل حتديد ادلسائل اخلاصة بتشريع كإصدار  ما كمن مالحظة الصالحيات ادلشقكة أ الد مل صلد أيضان 

.    القوانني احمللية 
ات  ري ادلنتظمة يف إقليم صالحية األقاليم كاحملافظ( 115)حدد الدستور بعد ذلك كمبوجب أحكاـ ادلادة  -4

كل ما مل ينص  ليه يف االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية، يكوف من صالحية األقاليم }  :بقوله
كاحملافظات  ري ادلنتظمة يف اقليم، كالصالحيات األخرل ادلشقكة بني احلكومة االحتادية كاألقاليم، تكوف األكلوية 

 .{ يف إقليم، يف حالة اخلالؼ بينهما ري ادلنتظمة  فيها لقانوف األقاليم كاحملافظات
من  (61)كابلذات ادلادة  اشران له سابقان  كمالحظة ما كمن خالؿ االطالع  لل هذا النص ، كالوقوؼ أمامه جليان 

الدستور اليت نصت  لل صالحية رللس النواب إلصدار القوانني االحتادية ، فقد يتبادر اىل الذهن اف صالحية 
القوانني احمللية هي من صالحية احملافظات  ري ادلنتظمة يف إقليم كذلك الف الدستور مل ينص  لل حتديد تشريع 

اجلهة ادلملتصة  صدار تلك  القوانني ، كحيث اف تلك القوانني تعتح من االختصاصات  ري الداخلة يف 
( ية سلتصة  صدار القوانني االحتادية كوف السلطة التشريعية االحتاد) االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية 

ظمة يف اقليم ، كلكن كمع هذا الفهم تشلا يعين اف إصدار التشريعات احمللية يدخل يف صالحية احملافظات  ري ادلن
من ( 122)الذم قد يتبادر اىل الذهن من خالؿ اجلمع بني النصوص الدستورية ، فأننا ك ند مالحظة نص ادلادة 
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ادلالية دتنح احملافظات اليت مل تنتظم يف اقليم الصالحيات اإلدارية ك }ابلذات اليت نصت  لل  نيان الدستور الفقرة اث
كالفقرة خامسان اليت  ،{زية اإلدارية، كينظم ذلك بقانوف دارة شؤكهنا  لل كفق مبدأ الالمرؾإالواسعة، مبا ميكنها من 

تبطة بوزارة، كله ماليةه مستقلة كزارة أك أية جهة  ري مرشراؼ أية إفظة لسيطرة أك ال خيضع رللس احملا }نصت  لل 
}. 
يتضح لنا اف ادلشرع الدستورم مل يشر اىل منح احملافظات صالحية التشريع بل اكد  لل منح احملافظات  

ظات كلو أراد ادلشرع الدستورم منح احملاؼ، دلبدأ الالمركزية اإلدارية  الصالحيات ادلالية كاإلدارية الواسعة كفقان 
دلا أشارت له ادلادة  الصالحيات التشريعية ألشار إىل ذلك صراحة كما نص  لل ذلك ابلنسبة للقاليم كفقان 

}  :بقوذلااليت أ طت احلق للقاليم مبمارسة الصالحيات التشريعية بصورة كاضحة  من الدستور الفقرة أكالن ( 121)
التنفيذية كالقضائية، كفقان ألحكاـ هذا الدستور، ابستثناء ما احلق يف شلارسة السلطات التشريعية ك لسلطات األقاليم

( . كرد فيه من اختصاصاتو حصرية للسلطات االحتادية
تعتح  احملكمة االحتادية العليا اذليية القضائية ادلستقلة كالوحيدة اليت دتتلك احلق يف تفسري النص الدستورم  -5

قرار األحكاـ اخلاصة هبذد إادلشرع الدستورم كمن خالؿ  أرادكقد ، كالبت يف ادلسائل ادلتعلقة بتطبيق الدستور 
الذم قد يعرضه اىل خطر التعطيل اك االنتهاؾ  لذا فقد نص  األمر، احملكمة اف ُيافظ  لل الدستور من ادلملالفة 

، كمن خالؿ الدستور كيف مواد  ديدة  لل أحكاـ هذد احملكمة كصالحياهتا كقراراهتا ككما اشران لذلك يف أ الد 
صلد  (94)الرجوع اىل القرار الصادر  ن احملكمة يف هذا الشأف كاالطالع  لل أحكاـ ادلواد أ الد كابلذات ادلادة 

رللس احملافظة ال يتمتع بصفة تشريعية لسن القوانني احمللية كلكن  }اف احملكمة االحتادية تشري يف قرارها اىل اف 
ف من الدستور مبا ميكّك ( 122) حلكم الفقرة الثالثة من ادلادة الواسعة استنادان ميارس صالحياته االدارية كادلالية 

..... ( ذم سيشرع كفق مقتضياهتا القانوف اؿ ألحكاـاحملافظة من ادارة شؤكهنا كفق مبدأ الالمركزية االدارية كطبقان 
 .
 
 
 

: طللص 
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ا أكرداند يف أ الد كابلذات قرار احملكمة ، فنقوؿ منطلقني مم ك ند اإلجابة  لل السؤاؿ الذم طرحناد سابقان 
كالن أ (2)االحتادية العليا ابف النصني زلل ادلناقشة اخلاصني  مبوضوع الصالحيات التشريعية جملالس احملافظات ادلادة 

 يُعدُ : كالن أ} من الدستور قد نصت  لل ( 13)قد جاءا سلالفني للدستور كحيث اف ادلادة  الفقرة اثلثان ( 7)كادلادة 
ال جيوز سن : اثنيان . ضلائه كافة كبدكف استثناءأهذا الدستور القانوف األمسل كاأل لل يف العراؽ، كيكوف ملزمان يف 

 ك أم نصو قانوينو آخر يتعارض معهقانوفو يتعارض مع هذا الدستور، كيُعد ابطالن كل نصو يرد يف دساتري االقاليم، ا
 فقرة اثلثان  (7)كادلادة  أكالن الفقرة  (2)ة جملالس احملافظات كفق ادلادة فاف موضوع منح الصالحية التشريعيلذا  ،{ 

)  االمر الذم يوجب بطالف النصني اذ ال جيوز كاحلالة هذد ألم جهة مبا فيها ،كونه  سلالل للدستور ابطالن  أمران يعد 
نفسه ، كونه صادر  ن  إصدار قانوف خيالل هذا الرأم ادللـز الذم يستمد إلزامه من الدستور( رللس النواب

احملكمة االحتادية العليا ادلملتصة بتفسري الدستور كاليت خوذلا الدستور كحدها احلق يف تفسري نصوصه ، كتعتح 
قرارات احملكمة االحتادية العليا ابتة }  من الدستور اليت تنص  لل اف (94) لل احكاـ ادلادة  قراراهتا ابتة أتسيسان 

. ادللـز له كلكل السلطات األخرل فكاف الواجب  لل رللس النواب األخذ هبذا الرأم { سلطات كافةكملزمة لل
   
 

: ادلققحات : خامسان 
 اتضح لنا كمن خالؿ ادلناقشة ادلؤيدة بقرار احملكمة االحتادية العليا بطالف النصني زلل ادلناقشة كوهنما كردا خالفان  

كيف حالة كجود الر بة اىل منح بطاؿ النصني زلل ادلناقشة، إللدستور األمر الذم يستوجب معاجلة هذا األمر ك
 -:  يلي احملافظات الصالحيات التشريعية نققح ما

،  من الدستور  لل هذا األمر الفقرة اثنيان  (122)اف يصار اىل تعديل الدستور كذلك ابلنص يف صلب ادلادة  -1
دتنح احملافظات اليت مل تنتظم يف اقليم )) الفقرة  ف تعدؿ ادلادة  ضافة الصالحيات التشريعية ذلا لتكوفأؾ

دارة شؤكهنا  لل كفق مبدأ الالمركزية إها من كاإلدارية كادلالية الواسعة، مبا ميكنّك ( التشريعية احمللية)الصالحيات 
 ( .(اإلدارية، كينظم ذلك بقانوف 

من الدستور ( 123)كء اىل أحكاـ ادلادة كيف حالة صعوبة األمر أ الد أك تعذرد يف الوقت احلاضر فيمكن اللج -2
جيوز تفويض سلطات احلكومة االحتادية للمحافظات أك  } :اليت تنص  لل موضوع تفويض الصالحيات بقوذلا  

قرار هذا القانوف من قبل رللس النواب ميكن للسلطة إفعن طريق . {ابلعكس، مبوافقة الطرفني، كينظم ذلك بقانوف 

http://www.adhwaa.org/
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نح الصالحيات جملالس احملافظات بتشريع القوانني كلنتمللص بذلك من هذد ادلملالفة الواضحة  االحتادية التشريعية ـ
.  للدستور

 
أجد من الواجب هنا أف أشري اىل أف اإلبقاء  لل هذين النصني يف صلب قانوف احملافظات  ري ادلنتظمة يف :  كختامان 

كمن حق أم كاف أف ابلبطالف ،  مشوبةنتظمة يف إقليم إقليم قد جيعل من التشريعات الصادرة  ن احملافظات  ري امل
،  يثري هذا الدفع أماـ احملاكم ادلملتصة األمر الذم يستوجب التدخل إللغائهما كذلك لضماف االستقرار القانوين

لعنصر اإللزاـ  ةألا يعين استمرار حالة اخلرؽ الدستورم الواضح، كجيعل قرارات احملكمة االحتادية فاقدءالف بقا
.  كالبتات ، كجيعل من اجلهود اجلادة كاحلثيثة ابجتاد بناء دكلة القانوف رلرد حلم بعيد ادلناؿ 
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