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 مع أزمة النظام السياسي مجددا  

 بقلم: إياد السامرائي

ستور والى  سنوات التي تلت اقرار الد سي في العراق وخالل ال سيا من متابعة االداء ال

يومنا الحالي، اي طيلة عقد ونصف،، ندد ا  مافا ا النماا السفياسفي واهماتع تتعا   

 نتخابية.مع  ا دورة ا

الذي  تب بخطوطع العامة  الدستور،ماا ا النماا السياسي تتمثا با   أ برا  احدى 

الغامضفففففة دو  الدخول في الدوانب التةصفففففيلية على اما قياا مدل  النوا   وأحيانا

باسففففت مال بنيانع من خالل تاففففريعات الحقة يصففففدر ا و ذا مال  يتحق ، تعر   و 

لمطالبع التي نص عليها فحسففففب، ول ن للتداوه على  نةسففففع لي  الى عدا االسففففتدابة

 نصوصع وضوابطع فت  ارت ا  خطيئتين في ا  واحد.

من سا موا في  تابة الدستور  انوا مح ومين بعواما عديدة جعلته  مضطرين لدعا 

ستور جامداً من ناحية وغامضاً في عبارتع من ناحية اخرى، فل  تصمد نصوصع  الد

با نتيدة عدا التواف  بين القوى  اماا عواصفففففف، المافففففف الت التي  هرت و ي غال

 السياسية و و امر تةاق  عبر السنوات ليتوسع الى احزا  الم و  الواحد. 

ل  ي ن من طري  اماا غير المتوافقين اال االلتداء الى المح مة االتحادية، و نا ايضا، 

اح اما  ي واماا غمو  النص الدسفففتوري، اصفففدرت المح مة االتحادية مضفففطرة 

ما ت و  الى التاففففريع، و ا  االولى تقتي قرارات المح مة بافففف ا اخر، و ل   أقر 

ا  تطلب من مدل  النوا  اصدار تاريع يةصا ما  و غامض او ا  اضطرت الى 

اصففففففدار ح   ا  تثبت ا   ذا ح   موقت بح   غمو  النص الذي يحتما ا  ي و  

دل  النوا  اصدار تاريعات لمعالدة تل  بقوجع عدة، وا  الح   ال يغني عن قياا م

 القضايا.

20/3/2022  



2 

 

ومع التزاا الدميع باحتراا قرارات المح مة االتحادية، اال انها ل  تسففففففل  من االتهاا 

بالتحيز السففياسففي  ما حصففا في اللغ  الذي صففاحب الح مين االخيرين الذين صففدرا 

 عنها حول ترشيح االستا   وشيار الزيباري وقانو  نة   ردستا .

نمامنا السففياسففي اليوا بات اعرجاً يت ى على عصففا المح مة االتحادية في  ا مافف لة 

 يواجهها.

لذل  ال بد من اعادة نمر في االمر، ويعاد طرح االسففئلة نةسففها التي واجهت من  تب 

، ول ن ينبغي في  ذه المرة جمع خيرة خبراء العراق في شففنو  ٢٠٠٥الدسففتور عاا 

ية إلحداث تعديالت دستورية وصياغة قوانين لها طابع الثبات التاريع بمهمة ماراثون

 استناداً إلى رؤية متة  عليها حول العراق ونمامع السياسي.

ا   التسففففففاؤالت تل  المتعلقة بالنماا االتحادي الذي يتقاطع الى حد بعيد مع  ثير  أحد

 نماماً اسففتثناةياً من التاففريعات القاةمة، و ي، ندعلع نماماً عاماً ياففما العراق  لع ال

 إلقلي   ردستا ، و ي، ندعا  ذا النماا عنصر وحدة للعراق ال عاما تةتيت لع؟!

ن سففففب  له   ن بعض م  وقد ي و  من المناسففففب اعادة تافففف يا لدنة  تابة الدسففففتور مب

المافففففار ة في صفففففياغتع وعدد مماثا من خبراء واسفففففاتذة التافففففريع مع فري   ةوء 

 وارية حول  ا با  من ابوابع.الستطالع الرأي وندوات ح

 

 

 

 

 

 


