
        مال النظام االحتادي يف العراقمال النظام االحتادي يف العراقمال النظام االحتادي يف العراقمال النظام االحتادي يف العراق
        ٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨السنة السنة السنة السنة     ٥٥٥٥٥٥٥٥حبث منشور يف جملة القانون املقارن العدد حبث منشور يف جملة القانون املقارن العدد حبث منشور يف جملة القانون املقارن العدد حبث منشور يف جملة القانون املقارن العدد 

        ا.م.د.عدنان عاجل عبيد : كلية القانون /جامعة القادسيةا.م.د.عدنان عاجل عبيد : كلية القانون /جامعة القادسيةا.م.د.عدنان عاجل عبيد : كلية القانون /جامعة القادسيةا.م.د.عدنان عاجل عبيد : كلية القانون /جامعة القادسية
والصـــالة والســـالم علـــى ســـيدنا محمـــدا اشـــرف المرســـلين والـــه الطيبـــين الطـــاهرين  

االتحـادي  فـي العـراق بمثابـة رد وصحبه الغر الميامين . تعد فكـرة تأسـيس النظـام 
فعـــــل تجـــــاه األنظمـــــة الحكـــــم الشـــــمولية التـــــي توالـــــت عليـــــه تحـــــت صـــــيغة النظـــــام 
الجمهـــوري . وبعـــد التغيـــرات الجوهريـــة التـــي طـــرأت علـــى الواقـــع السياســـي بانهيـــار 

، اخـــذ التفكيـــر يتجـــه نحـــو إعـــادة صـــياغة شـــكل  ٢٠٠٣أخـــر تلـــك األنظمـــة عـــام 
طة إلــى دولــة مركبــة وتُــرجم ذلــك فــي كــل مــن قــانون الدولــة بتحويلهــا مــن دولــة بســي

  . ٢٠٠٥ودستور  ٢٠٠٤إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لعام 
ومــع حداثــة العهــد بهــذه التجربــة و بــاألخص  فــي المنــاطق التــي تســعى إلــى  

تطبيقهــا تظهــر مشــاكل جمــة أهمهــا غيــاب اإلســتراتيجية القانونيــة الواضــحة  وســط 
  ينبغي القيام به لتبني هذا التحول .  ضبابية وغموض يحيط بما

ـــه تطبيـــق النظـــام االتحـــادي فـــي ضـــوء  ولهـــذا أثرنـــا إن نبحـــث عمـــا ســـيؤول إلي
المعطيات الدستورية والسياسة القائمة ، وتوجيه التفكير إلى ما يحتاجه هذا النظـام 

  من مقدمات دستورية وقانونية كيما يؤتي ثماره المرتجاة منه . 
فــي عمليــة البحــث بــالمنهج التحليلــي القــائم علــى العــرض ثــم هــذا وقــد اســتعانينا 

التحليــل بغيــة الوصــول إلــى التنبــؤات والحلــول ، معتمــدين أســلوب المقارنــة بدســاتير 
الــدول ذات التجربــة االتحاديــة العريقــة كالواليــات المتحــدة و سويســرا و ألمانيــا ... 

  الخ . 
رقنــا منــه إلــى حتميــة وقــد أخــذت هيكليــة البحــث شــاكلة مقدمــة ومبحــث أول تط

النظــام االتحــادي فــي الــدول المقارنــة ، وبيــان أســبابه التاريخيــة والسياســية وأساســه 
الدســتوري فــي العــراق . ومبحــث ثــان عرجنــا فيــه علــى كيفيــة الوصــول إلــى التــوازن 
الدستوري داخل السلطة االتحادية التشريعية منهـا والتنفيذيـة . ومبحـث ثالـث عولنـا 

ـــى عالقـــة ا ـــه عل ـــاليم ، وعلـــى في ـــات أو المقاطعـــات أو األق لســـلطة المركزيـــة بالوالي
  .   ٢٠٠٥اإلشكاليات والثغرات التي وقع بها المشرع العراقي في دستور 



وأخيــرا أوردنــا مــا توصــلنا إليــه مــن نتــائج ورؤيــة مســتقبلية ومعالجــات دســتورية 
ال وسياسية نأمل إن تكون قدم صدق على طريق تأسيس نظام اتحـادي نـاجح وفعـ

  واهللا ولي التوفيق . 
                                                                           

  

                                   


