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 اؼبلخص : 
الالمركزية السياسية واالدارية وقد نص الدستور ان  2005أعتمد العراق وفقا لدستور 

صبهورية العراق دولة اربادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام اغبكم فيها صبهوري نيايب 
 ذا الدستور ضامن لوحدة العراق". برؼباين ديبقراطي وى

وتضم السلطات االربادية التشريعية والتنفيذية والقضائية وسبارس أختصاصاهتا ومهماهتا على 
خيار مازالت من أقرار الفيدرالية اال أهنا ك وابلرغم أساس مبدأ الفصل بُت السلطات .

اطق العراق. كما ان غامضة ومل ترسخ جذورىا سياسيا وأقتصاداي وأجتماعيا يف أغلب من
الصالحيات اؼبمنوحة يف الدستور طغت عليها صفة الغموض فبا قادىا اىل الفشل يف ربقيق 
التوازن مابُت سلطات اغبكومات االربادية واالقاليم ألهنا أاثرت اؼبشاكل بسبب التنازع 

 والتعارض يف االختصاصات الدستورية .
 اؼبقدمة: 

والالمركزية سياسة حكم من خالل عالقة ذلك بطبيعة النظام  يبكن تقييم انبية تبٍت اؼبركزية
سياسية او ام الديبقراطي تعٍت الالمركزية )السياسي كونو ديبقراطيا او استبداداي ففي النظ

نيا, , على مستوى توزيع الصالحيات دستوراي او قانو ( توزيع الصالحيات او تفويضهايةادار 
. يف حُت تطبيق الالمركزية يف غياب نظام ديبقراطي ليةو احملمة اليياو تفويضها لألطراف االق
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, كما ان احدى وليةؤ وتفتت وفقدان وضوح جهة اؼبستؤدي اىل نتائج عكسية من تشتت  
مرتكزات النظام الديبقراطي ىو مبدأ الفصل بُت السلطات وىذا يعٍت توزيع الصالحيات 

وازن حبيث ال تنفرد اي واحدة منها على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل مت
 يف سلطات منفردة اي عدم مركزية السلطة عبهة ما . 

ويف ىذا اجملال فأن تبٍت سياسات تعمل على تعزيز دور السلطة التشريعية ) من خالل 
انتخاابت حرة ونزيهة ( وجعل القضاء حر وفاعل , وبناء مؤسسة تنفيذية ) حكومة ( ىي 

الالمركزية يف النظام السياسي فبا يقلل من فساد واستغالل مراكز خطوات ضرورية لتعزيز 
 النفوذ يف السلطة .

وقد شهدت الدولة العراقية ذبارب عديدة معتمدة تصورات اؼبركزية والالمركزية وبعد عام 
( اعتمدت الالمركزية السياسية و االدارية ليس على صعيد النص الدستوري 2003)

طار التطبيق فقد نصت اؼبادة االوىل من دستور العراق النافذ عام والقانوين فحسب بل ويف ا
( على )صبهورية العراق دولة اربادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام اغبكم 2005)

 فيها صبهوري نيايب برؼباين ديبقراطي وىذا الدستور ضامن لوحدة العراق( .
نزعة فكرية او اعتقادات عابرة بل تعرب عن اي ان فكرة اؼبركزية والالمركزية ليست تعبَت عن 

توجهات مستديبة تًتك ااثر عديدة على اؼبستوى اعبغرايف للدولة وعلى اؼبستوى السياسي و 
االداري إلدارة الدولة وعلى مستوى التعامل مع اؼبواطن ، وىنا علينا ان ال نغفل طبيعة 

ج او ذاك فأن مقتضيات اعادة بناء التأثَتات السياسية والظروف اليت تدفع لتبٍت ىذا اؼبنه
( تدفع اىل تبٍت اتباع هنج مغاير ويف ىذا البحث سنتناول تطبيق 2003الدولة بعد عام )

الالمركزية يف العراق وأتثَت ذلك على االستقرار السياسي يف العراق وقد جاء تقسيم البحث  
 كاآليت : 

 . اؼببحث االول : االساس القانوين والدستوري لالمركزية
 . 2003واؼببحث الثاين : واقع ذبربة الالمركزية بعد عام 

 واؼببحث الثالث : مستقبل الالمركزية يف العراق .
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 اؼببحث االول : االساس القانوين والدستوري لالمركزية :
ليمة ىي نظام سياسي يتعلق بكيفية فبارسة السلطة يف الدولة ييبكن تعريف الفدرالية االق

ة يع الوظيفة السياسية فضال عن الوظيفة االدارية بُت اغبكومة االرباديهبدف يهدف اىل توز 
( ىذا التوزيع السياسي يفًتض ازدواج السلطات يف )اؼبركز( واغبكومات احمللية )االطراف

الدولة سلطات اربادية للمركز و اخرى ؿبلية لإلقليم على العكس من الالمركزية االدارية اليت 
 لدولة البسيطة اؼبوحدة .تفًتض سلطة واحدة يف ا

 اؼبطلب االول : االساس الفلسفي و السياسي: 
عندما قامت الدولة اغبديثة ازبذ نظامها السياسي طابع الًتكيز وذبميع السلطة وقد انعكس 
ىذا االذباه على النظام االداري الذي اذبو كبو اؼبركزية وقد تدعم ىذا االذباه بسيادة مذىب 

ادت تطبيقات ىذا اؼبذىب اىل تدخل الدولة للحد من بعض القيود على )اغبرية الفردية( اذ 
اغبرية الفردية وحرية اؼبلكية وكان من نتائج ىذا التدخل ضرورة اعبنوح اىل )الالمركزية( 
وىكذا اذبهت الدول كبو التوسع يف توسيع الصالحيات واالختصاصات وصوال اىل مفاىيم 

ان الدولة اؼبعاصرة )اغبديثة( اذ تبتغي ربقيق االمن  الالمركزية يف اغبكم والسبب يف ذلك
والعدل وتقدًن اػبدمات وربقيق الرفاىية فان السلطة اؼبركزية اؼبوحدة اؼبوجودة يف العاصمة 
ال تستطيع ان تستكمل ىذه االركان ؽبذا كانت الالمركزية اػبطوة االوىل بعد اؼبركزية وتقدم 

لواسعة لألنظمة السياسية الفيدرالية وتتمتع بسلطات الالمركزية السياسية ضمن الشروبة ا
 .  1سيادية مستمدة من الدستور وليس من اي مستوى اخر من اغبكومة 

وتعرف الالمركزية أبهنا تنظيم يقوم على اساس توزيع االختصاصات بُت السلطة اؼبركزية 
 وىيئات اخرى مستقلة عنها قانوان والالمركزية هبذا اؼبعٌت قد تكون :

الالمركزية االدارية : اسلوب اداري يقوم على توزيع الوظيفة االدارية بُت اعبهاز االداري  .1
اؼبركزي وىيئات اخرى مستقلة على اساس اقليمي او موضوع وىي بذلك زبتلف عن 
الالمركزية السياسية يف كوهنا تقتصر على الوظيفة االدارية ويف امكان قيامها يف الدول 

 .  2يطة على السواء اؼبركبة والدول البس
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ومن االسباب اليت ذبعل من الالمركزية االدارية تنظيما مالئما ألشكال النظم السياسية  
 كافة ىي :

اجتماعية : وىي تلك اليت تتمثل يف انبية الالمركزية وقدرهتا على  –اسباب سياسية  - أ
نع السياسات ااتحة القنوات اؼبشاركة السياسية وتوسيع نطاقها امام اؼبواطنُت كافة لص
، ام كهدف 3العامة سواء كانت كقيمة اخالقية ربقيقا ؼببدأ اؼبواطنة والسيادة الشعبية 

عملي من اجل ضمان مزيد من التأييد من اؼبواطنُت من اجل ربقيق اىداف السياسة 
 العامة.

مالية : وىي اليت ترتبط دبا سبنحو الالمركزية من مزااي تقسيم السلطات  –اسباب ادارية  - ب
واالختصاصات االدارية مابُت اؼبركز واألقاليم االمر الذي يولد قدرة فعالة على مواجهة 

، وخلق 4اؼبشكالت االدارية اؼبختلفة واغبد من سيطرة البَتوقراطية االدارية اؼبختلفة 
درجة من التنسيق والتكامل بُت اؼبشاريع واؽبيئات احمللية ومنظمات اجملتمع اؼبدين و 

لوضع سيساعد على ؿباربة الفساد والفقر وإشراك اؼبواطنُت اؼبهمشُت يف تفعيلها ىذا ا
ادارة ؾبتمعاهتم الصغَتة وتسهيل عمليات اؼبراجعة واحملاسبة ، وال ريب ان قباح النظام 
الالمركزي االداري يتوقف على توافر صبلة شروط ومقومات تقف يف مقدمتها وجود 

ز ) العاصمة ( اىل االطراف )احملافظات ( وبعبارة منظومة مشًتكة من القيم سبتد من اؼبرك
اخرى ينبغي ان تسود ثقافة سياسية قانونية ومؤسساتية مشًتكة مقًتنة ابشاعة روح 
التفاىم والتعاون والتواصل بُت عموم ابناء البلد الواحد على كل اؼبستوايت بُت النخب 

ُت وبُت ىوالء اؼبوظفُت وعموم الناس وبُت اؼبركز والوحدات الفرعية  وبُت اؼبوظف
ورؤسائهم مع ظرورة تطوير نظام االدارة وتنشيط ىياكلو ابلتزامن مع االستمرار يف 

 الرقابة بكل اشكاؽبا اليت تدريب واعداد الكوادر وال سيما القيادية منها وحينذاك حىت
رورية تتناقض اغباجة اليها شيئا فشيئا مع التأكيد على ضرورة العمل بنظام ضتعد 

غبوافز ؼبكافأة العناصر واؽبيئات احمللية اؼبتميزة وذلك بغية رفع كفائتها وربسُت مستوى ا
 .5ادائها 
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الالمركزية السياسية : وىي وضع دستوري يقوم على توزيع الوظائف اغبكومية اؼبختلفة  .2
التشريعية والتنفيذية والقضائية بُت اغبكومة االربادية يف العاصمة وحكومة الوالايت او 

عبمهورايت او الكانتوانت او غَتىا من الوحدات السياسية فتباشر الوحدات اؼبذكورة ا
سيادهتا الداخلية فتقيم برؼباان وتنشئ حكومة وتسن تشريعات وتقضي هبا ، وترمي 
الالمركزية السياسية اىل اعطاء اؼبواطنُت او فبثليهم اؼبنتخبُت ديبقراطيا سلطة اكرب يف 

يف مرحلة التخطيط او يف مرحلة التنفيذ كما اهنا ربتاج اىل  عملية صنع القرار سواء
اصالحات دستورية او تشريعية ببيئة مشجعة ، لنمو االحزاب السياسية ، برؼباانت اقوى 
ووحدات سياسية ؿبلية وصباعات ضغط فاعلة . وبقدر ما تكون الالمركزية السياسية 

 :      6قيود دستورية ترد عليها منها  وأحياان االدارية مسألة نسبية وليست مطلقة فهناك
مواثيق اغبقوق واغبرايت اؼبنصوص عليها يف الدستور ىذه اؼبوانع الدستورية هبب  - أ

من مستوايت اغبكومة من بعض االنشطة قياس  اخذىا يف االعتبار فهي قد سبنع اايً 
 . وحىت االدارية مدى الالمركزية السياسية

رحها اؼبواطنُت قد زبضع استقالل مستوايت اغبكومة االستفتاء او اؼببادرات اليت يط - ب
او االقليم للمراقبة والرصد دبعٌت الشعب يف االقليم يلعب دور كبَت وبد من درجة 

 الالمركزية.
افظات ومدى اؽبيكلية اغبزبية على مستوى االرباد ومستوى االقاليم وضمن احمل - ت

 7.تبعيتها وعدم تبعيتها
غرافية، ، اعبافع ـبتلفة منها العوامل القومية، التارىبيةاك دو : ىناما عن دوافع الالمركزية

، والسكانية وكذلك للدول االقليمية اؼبختلفة وما بينها من ةالسياسية، االقتصادية، اللغوي
ترابط انبية يف تكوين االرباد اؼبركزي وأنبية يف تقوية دوافع االرباد والتعبَت عن اؽبوية 

ثر ذلك على طبيعة الالمركزية ، وغالبا كلما ازدادت درجة االقليمية وخصوصيتها وقد ا
التجانس يف اجملتمع اؼبعٍت ازدادت درجة فاعلية الالمركزية وكلما ازدادت درجة التنوع يف 
اجملتمع ازدادت درجات الالمركزية السياسية ، وحىت يف اغباالت اليت فيها الالمركزية السياسية 
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ركزية سلطة كافية ؼبقاومة رغبات االنقسام او االنفصال يكون مرغوب فيو منح اغبكومة اؼب
 والنزاعات يضاف اىل ىذه الدوافع عوامل مؤثرة اخرى لألخذ ابلالمركزية السياسية وىي :   

فلسفة الدولة : اي فلسفة السلطة قائمة على الديبقراطية فهي تنوي اىل توسيع  - أ
 .8اؼبشاركة الشعبية من خالل الالمركزية 

مة : اي امة تتكون من عدة قوميات وأجناس متنوعة حباجة لالمركزية أبنواعها حاجة اال - ب
اؼبختلفة ألهنا ربقق بواسطتها وحدهتا الوطنية وتعترب ىنا الالمركزية السياسية افضل 

 وسيلة ؼبواجهة التقسيم واالنفصال .
عي السياسي وعي االمة : وعي اجملتمع ىذا يعٍت ربقق الالمركزية السياسية وكلما زاد الو  - ت

 ازدادت الرغبة لدى الشعب ابؼبشاركة وتوزيع الصالحيات .  
التشتت والتباعد اعبغرايف الذي قد يرىق السلطة اؼبركزية يف متابعة شؤون اجملتمعات  - ث

 اؼبتفرقة جغرافيا.
وفيما يتعلق بتقييم درجات الالمركزية داخل اي نظام سياسي ىي الصعوابت اليت تظهر يف  

)من صعوابت القياس الكمي( عند قياس السلطات مثل )درجات التبعية او كيفية قياسها 
االستقالل ، االدوار النسبية يف ؾباالت التدخل ، االعتماد اؼبتبادل او التأثَت على اغبكومات 

 االخرى(. 
 ومن اؼبمكن ربديد ؾبموعتُت من التقسيمات اؼبوضوعية العامة عند اؼبقارنة نبا :

تصاص التشريعي الالمركزي من ارباد فيدرايل اىل اخر من اجل اختالف ؾباالت االخ .1
الوفاء ابلظروف االقتصادية والديبوغرافية واالجتماعية اػباصة بكل ارباد فيدرايل بشكل 
منفصل. وىناك اختالفات يف ؾباالت وأشكال الالمركزية القائمة بُت االربادات 

والقانون اعبنائي حىت االمور اؼبالية جبوانبها الفيدرالية مثل اللغة ، واؼبواطنة ، والثقافة ، 
 .9اؼبختلفة 
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صعوابت التوصل اىل ترتيب االربادات الفيدرالية من حيث الالمركزية الكلية بسبب  .2
اؼبؤشرات اؼبختلفة اليت هبب اخذىا يف االعتبار مثل الالمركزية السياسية واإلدارية 

 واالقتصادية .
 ى طبيعة التنظيم يف الدولة العراقية  :اؼبطلب الثاين : نظرة أترىبية عل

منذ العهد العثماين عرفت السياسة العراقية نظام اغبكم الفيدرايل حيث ازبذ نظام اغبكم فيو 
( وذلك وفقا 1872-1869شكل الوالايت الذي طبق من قبل الوايل مدحت ابشا )

اق اىل ثالث وعلى وفق ىذا القانون قسم العر  1864لقانون الوالايت الذي اصدر عام 
البصرة( وقسم من الدراسات يذكر ان عدد الوالايت اربع  -اؼبوصل  -والايت )بغداد 

شهرزور(  والسمة الغالبة ؽبذا العهد اعتماد مبدأ اؼبركزية  -اؼبوصل  -البصرة  -)بغداد 
د جزئيا اعي 1921االدارية وليس اؼبركزية السياسية . وبعد قيام اغبكم الوطٍت يف العراق عام 

النظر ابلنظام االداري على اسس مشاهبة تقريبا للتنظيمات العثمانية حيث قسمت البالد اىل 
شعبة وبعد اعالن الدولة  1160انحية وفيها  85قضاء وتتفرع اىل  35عشرة الوية تضم 

يف ظل االنتداب الربيطاين بقيت سياسة االنكليز  1921العراقية وقيام اغبكم اؼبلكي عام 
وابلفعل فقد ازبذت عدد من االجراءات لتنسيق النظام االداري وإنشاء تفرض نفسها 

 تشكيالت ادارية . 
العراقي ومل يشَت القانون  دستور عراقي ظبي القانون األساس اول 1925وصدر يف عام 

العراقي اىل عملية توزيع االختصاصات بُت اغبكومة اؼبركزية والوحدات االدارية اليت  األساس
( 111يينها وأتسيسها اىل القانون العادي لكن ىناك اشارة يف اؼبادة رقم )مت احالة تع

لسنة  58خبصوص البلدايت اليت تدار بواسطة ؾبالس بلدية وفقا لقانون ادارة األلوية رقم 
مت تقسيم العراق اداراي اىل ألوية وأقضية ونواحي إال ان القانون مل يعط الشخصية  1927

ية ومل يبنح االدارات الالمركزية او اجملالس احمللية حق ابداء رأيها يف اؼبعنوية للوحدات االدار 
مسألة انشاء الوحدات االدارية بل كان االمر مقتصر على وزير الداخلية وؾبلس الوزراء فبثل 
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عن السلطة اؼبركزية العليا وبقيت ؾبالس االلوية ؾبالس استشارية ال تتمتع ابالستقالل اؼبايل 
 . 10واإلداري 

مل يشَت ال من  1958/سبوز/28نرى ان دستور  1958بعد قيام العهد اعبمهوري عام و 
قريب وال من بعيد اىل ادارة االقاليم او األلوية ، غَت انو نص على سراين التشريعات 

واؼبالحظة االساسية عن ىذا العهد ىي انو ابلرغم من  1958/سبوز/16الصادرة قبل 
إال ان الدستور اغفل االشارة اىل  1958راد يف دستور االعًتاف ابغبقوق القومية لألك

الوحدات االدارية اؼبكونة للدولة ومل وبدد اي توزيع لالختصاصات ومل يعاجل جبدية مسألة 
اصدر القائمون على  1963الالمركزية االدارية وال الالمركزية السياسية . وبعد انقالب عام 

االدارية إال اهنما بقيا يف اطار الوعود اذ اهنا مل تنفذ ،  السلطة قانوانن يؤكدان اتباع الالمركزية
والذي حاول ولو بشيء يسَت تطبيق  1964( لسنة 165وصدر فيما بعد القانون رقم )

الالمركزية االدارية ومنح الشخصية اؼبعنوية للوحدات االدارية ولكن مع وجود رقابة شديدة 
ياسي للجمهورية الثالثة يف السابع عشر من من السلطة اؼبركزية . وبعد سقوط النظام الس

والذي نص على تشكيل اؽبيئة  1969( لسنة 59مت اصدار القانون رقم ) 1968سبوز عام 
العليا لإلدارة احمللية برائسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء اخرين هبدف رسم السياسة العامة 

اعتماد مبدأ الالمركزية كان لنشاط ؾبالس الوحدات االدارية ومع وجود ىذا النص قبد ان 
 . 11شكليا وليس واقعيا
ابلرغم من تبنيو الالمركزية االدارية فهو مل يعمل على تسمية  1970أما دستور عام 

( 1974لسنة  33الوحدات االدارية اؼبكونة للدولة . وحىت مع ذبربة اغبكم الذايت )قانون 
اغبكم الذايت وإمبا احاؽبا اىل القانون .  فانو مل ربدد االختصاصات االدارية والسياسية ؼبنطقة

وىناك من يعتقد ابن الالمركزية قد طبقت يف العراق من خالل صدور قانون اغبكم الذايت 
وىذا على العكس من الواقع وذلك الن الالمركزية االدارية مل تكن مطبقة ابلشكل الصحيح 

يع صالحيات سياسية وليست عندىا كيف يبكن تطبيق الالمركزية السياسية اليت تعٍت توس
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ادارية ، مل يكن النظام السياسي القائم انذاك يسمح بذلك وحىت مع وجود قانون ؾبالس 
 .  1995( لسنة 25الشعب احمللية رقم )

فبا تقدم يبكن القول انو ابلرغم من اصدار العديد من الدساتَت وابلرغم من صدور العديد من 
 ان ىذه التشريعات مل تؤسس ألساس حقيقي وموضوعي القوانُت يف تلك اؼبدة الزمنية إال

 .  12ؼبفهوم الالمركزية االدارية  او الالمركزية السياسية  
 : 2003اؼببحث الثاين : واقع ذبربة الالمركزية  بعد عام 

ادى اىل تغيَت النظام االداري  2003/نيسان/9بعد التغيَت السياسي الذي شهده العراق يف 
اىل العمل ابلنظام الالمركزي ، كما ان فكرة اؼبشروع الفيدرايل يف العراق  يف العراق  اذبو 

  1992ترجع اىل تبٍت برؼبان كردستان ؼبشروع )الفيدرالية يف العراق ما بعد الدكتاتورية( لعام 
مطلب االكراد حيث ترددت الفيدرالية كمطلب يف اػبطاب السياسي غبركة اؼبعارضة العراقية 

/كانون 20-14ددة يف اجتماعاهتا اؼبتوالية ومنها اجتماع لندن يف أبطرافها اؼبتع
والذي جاء ربت شعار )من اجل بناء عراق جديد ؼبا بعد صدام( اي على  2002االول/

اساس التعددية والديبقراطية والفيدرالية وحقوق االنسان اضافة اىل ذلك ما جاء يف قرار 
الفدرالية مع التزام قانون ادارة الدولة  ( خبصوص النص على1546ؾبلس االمن اؼبرقم )

اذ بدأ التطبيق العملي  2005والدستور العراقي الدائم لعام  2004للمرحلة االنتقالية لعام 
 .   13للفدرالية وبصياغات متعددة ويف اكثر من فصل ومادة دستورية

الية لسنة لمرحلة االنتق: الالمركزية يف قانون ادارة الدولة العراقية لاؼبطلب االول
2004. 

بدأ العمل بتطبيق الالمركزية بشقيها االداري والسياسي يف العراق رظبيا بعد صدور قانون 
( منو على 4الذي اكدت يف اؼبادة ) 2004ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية يف اذار 

تقاسم )نظام اغبكم يف العراق صبهوري , اربادي  فدرايل , ديبقراطي , تعددي وهبري 
واالدارات السلطات فيو بُت اغبكومة االربادية واغبكومات االقليمية واحملافظات والبلدايت 

. ويقوم النظام االربادي على اساس اغبقائق اعبغرافية والتارىبية والفصل بُت السلطات احمللية
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. وكذلك اؼبادة 14وليس على اساس االصل او العرق او االثنية او القومية او اؼبذىب(
( واليت نصت على )تعبَتا عن سيادة الشعب العراقي و ارادتو اغبرة يقوم فبثلوه بتشكيل 10)

اؽبياكل اغبكومية بدولة العراق وعلى اغبكومة العراقية االنتقالية وحكومات االقاليم و 
ا اغبقوق احملافظات والبلدايت و االدارات احمللية ان ربًتم حقوق الشعب العراقي دبا فيه

االدارية ما مة لتثبيت الالمركزية السياسية و . ومن االساسيات اؼبهة يف ىذا الباب(اؼبذكور 
( من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية واليت جاء فيها 52نصت عليو اؼبادة )

, ة االرباديةاغبكومراق بشكل يبنع تركيز السلطة بيد )يؤسس تصميم النظام االربادي يف الع
د واالضطهاد يف ظل النظام كيز الذي جعل من اؼبمكن استمرار عقود االستبداذلك الًت 
ُت احملليُت يف كل ولؤ ارسة السلطة احمللية من قبل اؼبس. ان ىذا النظام سيشجع على فبالسابق

ون اغبكم ؤ ك فيو اؼبواطن مشاركة فاعلة يف ش. ما ىبلق عراق موحد يشار اقليم وؿبافظة
 .  15تحررا من التسلط(حقوقو وهبعلو م ويضمن لو

ان مصطلح )حكومة اقليم كردستان( الوارد يف ىذا القانون يعٍت اجمللس الوطٍت الكردستاين 
وؾبلس وزراء كردستان والسلطة القضائية لالقليم يف اقليم كردستان . ووبق للمحافظات 

العراقية  خارج اقليم كردستان فيما عدا بغداد وكركوك تشكيل اقاليم فيما بينها وللحكومة
اؼبؤقتة ان تقًتح اليات لتشكيل ىذه االقاليم على ان تطرح على اعبمعية الوطنية على ان 
وبظى تشريع خاص لتشكيل اقليم جديد على موافقة اىايل احملافظات اؼبعنية بواسطة استفتاء 

ة . وأتسيسا على ذلك تستمر حكومة اقليم كردستان يف مزاولة اعماؽبا اغبالية طوال اؼبرحل
االنتقالية إال ما يتعلق ابلقضااي اليت تقع ضمن االختصاص اغبصري للحكومة االربادية كما 
ينص عليو ىذا القانون . ويتم ربويل ىذه الوظائف من قبل اغبكومة االربادية سباشيا مع 

( من ىذا القانون . ربتفظ حكومة اقليم  25اؼبمارسة اعباري العمل هبا ووفقا للمادة )
لسيطرة على االمن الداخلي وقوات الشرطة ويكون ؽبا اغبق يف فرض الضرائب كردستان اب

 .  16والرسوم داخل اقليم كردستان 
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وفيما يتعلق بتطبيق القوانُت االربادية يف اقليم كردستان يسمح للمجلس الوطٍت الكردستاين 
ابألمور اليت بتعديل تنفيذ اي من تلك القوانُت داخل منطقة كردستان ولكن فيما يتعلق فقط 

/ د ( من ىذا القانون اليت تقع  44( ويف اؼبادة )25ليست فبا ىي منصوص عليو يف اؼبادة )
 .17ضمن االختصاص اغبصري للحكومة االربادية حصرا 

 . 2005اؼبطلب الثاين : الالمركزية يف دستور العراق النافذ لسنة  
كاملة نظام اغبكم فيها صبهوري   "صبهورية العراق دولة اربادية واحدة مستقلة ذات سيادة

. ىذه اؼبادة من ضمن  18نيايب برؼباين ديبقراطي وىذا الدستور ضامن لوحدة العراق " 
وتتكون السلطات االربادية من السلطات  2005اؼببادئ االساسية يف الدستور العراقي لعام 

مبدأ الفصل بُت  التشريعية والتنفيذية والقضائية وسبارس اختصاصاهتا ومهماهتا على اساس
. لكن 19السلطات وتتكون السلطة التشريعية االربادية من ؾبلس النواب وؾبلس االرباد 

الدستور مل يوضح على اي اساس قام النظام الفيدرايل يف العراق فبا يفتح الباب امام اي نوع 
لية الذي من النظم الفيدرالية على العكس من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقا

اشًتط منع قيام النظام الفيدرايل يف العراق على اساس االصل او العرق او االثنية او القومية 
. ان الدستور العراقي مل وبدد بدقة تنظيم بنية الفيدرالية وال مبادئ تشكيلو 20او اؼبذىب

ن تضم اؼبناطق الفيدرالية وإحالة ذلك اىل اعبهات التشريعية اؼبختصة ويقًتح غبد االن ا
الفدرالية العراقية عاصمة البالد واإلقليم واحملافظات الالمركزية اليت ال تنتظم يف االقاليم 
االدارية احمللية كما يضع الدستور نظام مرن لتغيَت البناء الفيدرايل ساؿبا لألقاليم ضم ؿبافظة 

فظة او عدة او عدة ؿبافظات وهبيز عدة اقاليم االرباد إبقليم واحد عند ذلك دبقدور ؿبا
 .  21ؿبافظات ان تكون اقليم لتكون عضو مهم يف الفدرالية 

ويظم ؾبلس االرباد فبثلُت عن االقاليم واحملافظات غَت اؼبنتظمة يف اقليم وينظم تكوينو 
وشروط العقوبة فيو واختصاصاتو وكل ما يتعلق بو يسن بقانون اغلبية ثلثي ؾبلس النواب . 

ر ربدد شكل النظام االداري يف العراق ابلنص يتكون النظام ويف الباب اػبامس من الدستو 
االربادي يف صبهورية العراق من عاصمة وأقاليم وؿبافظات ال مركزية وإدارات ؿبلية . واقر 
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. وأعطى الدستور حق  22الدستور كذلك ان اقليم كردستان وسلطاتو القائمة اقليما ارباداي  
ا على طلب االستفتاء عليو يقدم إبحدى طريقتُت وذلك كل ؿبافظة او اكثر تكوين اقليم بناء

بطلب من ثلث االعضاء يف كل ؾبلس من ؾبالس احملافظات اليت تروم تكوين االقليم ويقوم 
االقليم بوضع دستور لو . وبدد ىيكل سلطات االقليم وصالحياتو واليات فبارسة تلك 

. وكان ىذا تفعيال لفكرة الالمركزية اليت 23الصالحيات على ان ال يتعارض مع ىذا الدستور 
قبلت إبقليم كردستان او اي اقاليم جديدة وىذا يعٍت ربقيق شروط الفيدرالية عرب تواجد 

( 13ثنائية السلطة التشريعية والتنفيذية وىكذا ربققت االسباب اؼبوجبة لسن قانون  رقم )
االربادي بغيو وضع قانون ينظم اػباص بتكوين االقاليم لتكريس قواعد النظام  2008لسنة 

 . 24االجراءات اػباصة لتشكيل االقاليم 
 اؼببحث الثالث : مستقبل الالمركزية  يف العراق

ان جوىر الالمركزية االدارية والالمركزية السياسية ىو ربديد العالقة  مابُت اؼبركز واألطراف 
 وذلك على مستوى جغرايف ومستوى سياسي واجتماعي  .

 ول : تقييم ذبربة الالمركزية : اؼبطلب اال
تواجو الفيدرالية يف العراق ربدايت خطَتة هتدد قباحها وعلى الرغم من اقرار الفدرالية يف 

إال اهنا خيار اسًتاتيجي الزالت غامضة ومل  2005العراق دستوراي وفقا لنصوص دستور 
وعند االستناد والرجوع ترسخ جذورىا سياسيا  واقتصاداي واجتماعيا يف اغلب مناطق العراق 

والذي حدد مالمح وخصائص ىذا النموذج العراقي ضمن  2005اىل دستور العراق عام 
( تلك اليت حددت صالحيات اغبكومة 121ولغاية اؼبادة  110اؼبواد الدستورية من اؼبادة )

يت االربادية ومنح صالحيات واسعة غبكومات االقاليم واحملافظات غَت اؼبنتظمة إبقليم وال
تنشأ مستقبال قبد صفة الغموض طغت على غالبية النصوص اؼبنظمة لتشكيل النظام 
السياسي ودولتو وبُت مفهوم الالمركزية والفدرالية فبا قادت اىل فشلها يف ربقيق التوازن مابُت 
سلطات اغبكومات االربادية واألقاليم ألهنا ااثرت اؼبشاكل بسبب التنازع والتعارض يف 

 . 25الدستوريةاالختصاصات 
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ارتباك  2005لقد شهدت العالقة بُت اقليم كردستان  مع اغبكومة اؼبركزية يف ظل دستور 
سبب عدم وضوح بعض النصوص الدستورية حول صالحيات االقاليم واحملافظات غَت 
اؼبنتظمة إبقليم ومن مالمح ىذا االرتباك ىو مسألة العقود النفطية اليت ابرمتها حكومة اقليم  

ان ورفضتها اغبكومة االربادية وكذلك مسألة تعيُت القادة االمنيُت يف احملافظات غَت كردست
من الدستور  110اؼبنتظمة إبقليم ويف ؾبال الشرطة خصوصا . على سبيل اؼبثال قبد اؼبادة 

، ربدد صالحيات اغبكومة االربادية بـ )رسم السياسة اػبارجية والتمثيل  26العراقي 
وض بشأن اؼبعاىدات واالتفاقيات الدولية وسياسات االقًتاض والتوقيع الدبلوماسي والتفا

عليها و ابرامها ورسم السياسة االقتصادية والتجارية واػبارجية السيادية ( تدخل ىذه اؼبادة 
( اذ يؤكد يف ىذه اؼبادة على ان 12يف تناقض مع ما جاء يف )الفقرة اوال ورابعا من اؼبادة 

االقاليم واحملافظات صالحيات سيادية واسعة لفتح مكاتب ؽبا يف  الدستور العراقي يبنح
الثقافية واالجتماعية و االمبائية لإلقليم .  شؤونالسفارات واؽبيئات الدبلوماسية ؼبتابعة ال

بعبارة اخرى ىناك شبة تناقض بُت صالحيات اغبكومة االربادية واغبكومة االقليمية يف ؾبال 
ؼبتعارف عليو يف االنظمة الفدرالية ان ىذه ىي من اختصاص التمثيل الدبلوماسي حيث ا

، على وضع  27/ الفقرة الثانية(  110اغبكومة االربادية . من جانب اخر نصت اؼبادة )
)سياسة االمن الوطٍت وتنفيذىا دبا يف ذلك انشاء قوات مسلحة و ادارهتا ألمن وضباية و 

ما جاء يف )الفقرة خامسا من اؼبادة  ضمان امن حدود العراق والدفاع عنو( تتعارض مع
( اليت منحت ادارة االقاليم بشكل خاص صالحيات انشاء قوى االمن الداخلي 121

اػباصة ابإلقليم من الشرطة و االمن وحرس االقليم . اي ان ىذه القوات سوف زبضع 
ة وتنتشر وتقاد من قبل سلطة االقليم وتستلم اوامرىا من سلطة االقليم وليس من سلط

اغبكومة االربادية كما ان السلطة االربادية ال تستطيع نشر قواهتا االمنية يف االقليم ؼبواجهة 
اغباالت الطارئة والدفاع عن اغبدود العراقية إال دبوافقة اجمللس الوطٍت لإلقليم اؼبعٍت فإذا  

ا مرة اثنية امام كانت اغبكومة االربادية ال تستطيع نشر قواهتا الوطنية يف االقليم ىذا يعٍت انن
( على ان )ملكية النفط تعود اىل الشعب 111حالة االنفصال غَت اؼبعلن كما نصت )اؼبادة 
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النفط والغاز اؼبستخرجة من  شؤون( اليت نصت على ان )ادارة 114أبصبعو( وكذلك )اؼبادة 
بشكل  اغبقول اغبالية على اساس مشًتك بُت اغبكومة االربادية و االقاليم وتوزع الواردات

منصف يتناسب مع التوزيع السكاين يف صبيع اكباء البالد( . يف حُت نرى ان ىناك تناقض 
( اليت تتضمن )للسلطات االقليمية حق استثمار و ادارة 115بُت ىذه اؼبادتُت وبُت )اؼبادة 

والتناقض والتعارض بينهما  28اغبقول اعبديدة لكل اؼبوارد الطبيعية من غاز ونفط ومعادن (
حور يف ما ىو عام ملك الشعب العراقي أبصبعو واغبق اػباص إلقليم ويفًتض قانوان ان يتم

يسيطر العام على اػباص وليس العكس الن اؼبلكية ىي للجميع وليست ملك لقومية وأقلية 
مهما كان نسبة عددىا السكاين , ووفقا ؽبذه النصوص فانو من الطبيعي ان تقوم حكومة 

مؤيدي ىذه السلطات ابلتفاوض والتعاقد مع شركات اجنبية  اقليم كردستان حسب رأي
للقيام بعمليات التنقيب عن النفط واالستثمار فيها ضمن حدود اقليم كردستان , وحىت يف 
اؼبناطق اليت تقع خارج حدود كردستان اي يف اؼبناطق اؼبتنازع عليها يف ؿبافظيت نينوى 

كومة االربادية الن للسلطة االربادية اغبق يف , بدون الرجوع لوزارة النفط او اغب 29وكركوك 
االدارة واإلشراف على النفط والغاز اؼبستخرج من اغبقول اغبالية مع حكومات االقاليم 
واحملافظات اؼبنتجة وال سبلك اغبق يف التعامل مع بقية الثروة اؼبعدنية مستندين يف ذلك على 

( اىل موضوع اؼبشاركة بُت السلطتُت يف رسم 112ما اشارت اليو يف الفقرة )اثنيا من اؼبادة 
السياسات االسًتاتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز ولكن دون االشارة اىل حق السلطة 
االربادية يف االستثمار واؼبشاركة يف ادارة اغبقول اليت تكتشف يف االقاليم . وىذا ما يعٍت 

التوفيق بُت مزااي الدولة اؼبوحدة ومزااي  النظام الفيدرايل وان كان نظام اربادي لكنو يعمل على
الدولة االربادية * ، فهو اذا وبتفظ بوحدة الدولة كشخصية قانونية دولية يبنح يف نفس 
الوقت بعض االستقالل الداخلي للوالايت او االقاليم كدويالت داخلة يف االرباد , إال انو 

ة اذا ما علو سلطات الوالايت على من اىم عيوهبا ان تؤدي اىل تفتيت الوحدة الوطنية خاص
حساب سلطة الدولة االربادية من انحية , كما ان تعدد السلطات واختالف التشريعات من 
انحية اخرى يؤدي اىل تعددية القوانُت اؼبطبقة وكثَتا ما يقود ذلك اىل نشوب نزاعات 
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اىم مزاايىا سبنح ومشاكل تعوق تنظيم اؼبرافق يف ـبتلف الوالايت ويف الوقت ذاتو فان من 
ا دبا شؤوهنالوالايت السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اػباصة هبا لتسيَت كل والية 

 .  30يتالئم مع ظروفها احمللية 
* ىناك ثالث طرق لتوزيع االختصاصات بُت اغبكومة االربادية واألقاليم وما هبب ان تكون 

 عليو الالمركزية ىي:
االربادية وسلطات االقاليم يف الدستور على وجو اغبصر  ربديد اختصاصات السلطة - أ

 وااللتزام )ؿبددة(.
 ربديد اختصاصات السلطة االربادية وترك ما عداىا لسلطات االقاليم )غَت ؿبددة( - ب
ربديد االختصاصات اؼبشًتكة بُت السلطتُت االربادية واألقاليم وؽبذا التحديد غاية ىي  - ت

شؤوهنا مع اخضاعها لرقابة السلطة االربادية  سبكُت االقاليم من التصرف ببعض 
كاشًتاط اخذ موافقة السلطة االربادية عند اجراء تصرف قانوين معُت او تكون لغاية 
سبكُت السلطة االربادية من وضع االسس والقواعد العامة للموضوع وترك التفضيالت 

فان االولوية للقوانُت  لألقاليم إال انو مهما كانت الطريقة اؼبتبعة يف توزيع االختصاصات
االربادية ألهنا تعلو على قوانُت االقاليم كي يبكن ربقيق االىداف اليت قامت من اجلها 

 الدولة اىل ربديد اختصاصات السلطة االربادية الفيدرالية.
وألجل قباح مبدأ الالمركزية )الفيدرالية( يف العراق ينبغي مراعاة حقوق االقليات االخرى يف 

الشمالية من العراق حيث التعدد الديٍت والثقايف واللغوي والذي يشكل ظبة ؾبتمعية االقاليم 
فبيزة لفئات ـبتلفة ال يبكن انكار حقوقها ذلك ان التجانس العرقي الثقايف قد ىبلق دولة 
انجحة اذ ان ىذا االمر مرتبط بتغيَتات اخرى يف مقدمتها  السياسات العامة اليت يتخذىا 

)احمللي( فضال عن قبول اعبماعات  احمللية داخل الوطن الواحد لبعضها  النظام السياسي
البعض ورغبتها يف العيش اؼبشًتك على الرغم من االختالفات االثنية فجميع مكوانت العراق 
األثنية تلتقي يف مستويُت نبا )االسالم والعربية( وابلتايل اجملتمع العراقي رغم التعدد والتنوع 

 فهو ؾبتمع متجانس اىل حد كبَت يف دينو ولغتو وتكوينو القومي . الذي ينطوي عليو
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 اؼبطلب الثاين : رؤية مستقبلية لالمركزية :
ودستور العراق  2004لقد اشار كل من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعام 

 اىل الالمركزية من خالل: 2005النافذ لعام 
واحدة إلقليم كردستان مع احتماالت توسيعها بضم  يبكن االقتصار على فيدرالية .1

)كركوك وسنجار وخانقُت ومنديل وـبمور( بسبب خصائصو اعبغرافية والتارىبية واللغوية 
 واالثنية ، اما ابقي ؿبافظات العراق فسوف ربكم ابلالمركزية االدارية.

اك تساوي يف اغبجم اقامة فيدراليتُت من اقليم كردستان وسائر العراق ومن مث ال يكون ىن .2
 والسكان. 

ربقيق فيدرالية من خالل تعدد االقاليم ومن ضمنها فيدرالية بغداد وفيدرالية كركوك اىل  .3
جانب اقليم كردستان وإقليم اعبنوب واإلقليم الغريب اال انو تراجع بسبب رفض القوى 

 االقليمية والدولية ؽبذا اؼبشروع .
ربويل احملافظات القائمة اىل فيدراليات تتمتع ابستقاللية الفيدرالية اعبغرافية : واليت تعٍت  .4

داخلية واسعة مع ارتباطها ابلسلطة االربادية اؼبسئولة عن قضااي الدفاع والسياسة 
اػبارجية واؼبالية واالقتصادية وىي االكثر قبوال من الشعب العراقي ألهنا تقوم على اساس 

. 31لتايل فان فرص قباحها افضل من غَتىا جغرايف وليس العرقي او اؼبذىيب والديٍت واب
 اال اهنا تراجعت ايضا السيما بعد استفتاء االقليم الذي فشل سياسيا .

كما ان قباح تطبيق الالمركزية االدارية من شأنو ان يؤدي بشكل تدرهبي اىل قباح الالمركزية 
عزال او االستقالل السياسية ، وان تطبيق الالمركزية السياسية ال يعٍت االنفصال او االن

 .  32فالفيدرالية عندىا تكون نتاج رغبة االرباد واالنفصال 
كذلك فان فشل احملافظات يف اداءىا ال يعٍت ان يكون البديل ىو تفضيل الذىاب اىل 
الالمركزية السياسية وتشكيل اقاليم جديدة وكما ان الفشل على مستوى الالمركزية االدارية 

ع الفشل وذلك من خالل الذىاب إلقليم من دون وضع شروط او ينبغي ان ال يكون بتوسي
 ظروف موضوعية ؽبذا الوضع اعبديد . 
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دبعٌت انو مع وجود االقليم او االقاليم ينبغي اال يكون ذلك على حساب ضمان ىيبة الدولة 
ده او استبدال ىيمنة اؼبركز واستبداده هبيمنة احملافظة واستبدادىا او ىيمنة االقليم واستبدا

ولعل النقاشات والتصروبات على مستوى احملافظات واإلقليم يف الوقت اغباضر وبعد قيام 
االكراد ابالستفتاء تكشف لنا حالة التوتر يف العالقة مع التباين حدود ىذا التوتر ودوافعو 

 اؼبختلفة .  
ان يعتمد على اذا ما هبب التأكيد عليو ىنا ان تطبيق نظام االرباد اؼبركزي )الفيدرايل( هبب 

 مبدأ التداول السلمي او التعاقب السلمي للسلطة على اؼبستوايت الفيدرالية واحمللية . 
ىذا التداول يقوم على استبعاد كل وسائل العنف يف التعامل بُت التنوعات يف اجملتمع العراقي 

ا اؼبدنية والقوى السياسية اؼبعاصرة ؽبذه التنوعات وىذا يتطلب اتفاق صبيع القوى ومؤسساهت
على االساليب السلمية اؼبتمثلة ابالنتخاابت واالستفتاءات واؼببايعة ضمن خطاابت سياسية 
تؤمن بعالقات اغبوار وترفض عالقات االقتتال وىذا يتحقق عندما تتجرد سلطة الدولة 
اؼبتمثلة دبؤسسات النظام السياسي من االكبياز ألية ىوية فرعية على حساب بقية اؽبوايت 

خرى داخل حدود الدولة الواحدة لذلك هبب ان يكون ىناك حد ادىن من االتفاق حول اال
القيم اليت تعد ضرورية للحفاظ على النظام االجتماعي والتقريب بُت اؽبوايت ووضعها يف 
اطار وطٍت عام وتعزيز شعور افرادىا ابنتمائهم سياسيا وؾبتمعيا واقتصاداي اىل الدولة القائمة 

، واليت تصبح يف ظل الوحدة الوطنية اؼبشاعر اػباصة ، عرقية ، طائفية مع عدم اغفال
 والوالء للدولة عنصر داعم وتعزيز للمجتمع .

ؽبذا ينبغي عدم التفريط حبقوق ومصاحل ؾبموعة اثنية او اقلية على حساب االغلبية الن ىذا 
ثابت الوطٍت سياسيا التفريط يقود اىل التمرد على السلطة السياسية دبعٌت اخر ان غياب ال

سواء كان مقصود او غَت مقصود يؤدي اىل تشتيت السلطة وإضعاف اؼبركز ، والثابت 
الوطٍت يقتضي اعطاء رمزية عالية للعاصمة سياسيا ورمزية عالية لوجود مركز يدير البالد 

 ويعاجل مشاكل اؼبواطنُت .  
 اػباسبة :
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لة الفيدرالية ينبغي على اؼبشرع يف عند اغبديث عن تعدد السلطات التشريعية يف الدو 
الدستور العراقي أن ينتبو إىل إن ىناك سلطات تشريعية عامة و سلطات تشريعية خاصة وقد 
سبارس سلطات تشريعية واسعة لألقاليم يف بعض الفيدراليات مثل الوالايت اؼبتحدة األمريكية 

لسلطة التشريعية االربادية ، إذ سبارس السلطة التشريعية للوالايت كل ما مل يتم منحو ل
وكذلك األمر يف أؼبانيا حيث أعطت اجملالس التشريعية للوالايت بعد موافقة اغبكومة 
االربادية . ويف دول أخرى فيدرالية مت منح الربؼبان االربادي سلطات واسعة حبيث يستطيع 

ندا والوالايت أن يوقف أي تشريع تصدره السلطة التشريعية لإلقليم أو الوالية مثل دولة ك
اؼبتحدة االمريكية وكل التشريعات ال تتعارض مع السلطات الفيدرالية العليا ، دبعٌت أن اػبيار 
الفيدرايل الطبيعي القياسي على غرار النماذج اليت مت ذكرىا )األمريكية واألؼبانية والكندية( 

رالية وربقيق ىو خيار ينطوي على أي شيء من حفظ الوجود وضمان القوة للحكومة الفيد
 اؼبنفعة اؼبشًتكة.

نرى انو : قد شوه او اكبرف  2005وعند متابعة الالمركزية يف دستور صبهورية العراق لعام 
( وأييت على وجو اػبصوص 115،121عن طبيعة النظام االربادي من خالل منطق اؼبواد )

التدرج القانوين واليت  ( اؼبتعلقة بعلوية الدستور ومبدأ13إبطال اؼببدأ الذي تضمنتو اؼبادة )
تنص على أن )ال هبوز سن قانون يتعارض مع ىذا الدستور ويعد ابطال كل نص يرد يف 

( 121-115دساتَت األقاليم أو أي نص قانوين آخر يتعارض معو( وإذا ما انقشنا اؼبواد )
 ذلك ( تكون األولوية للدستور ، اضافة اىل13نرى األولوية للقانون االربادي ويف اؼبادة )

إعطاء اختصاص تشريعي جمللس احملافظة وان كان يف الشؤون اؼبالية واإلدارية وىذا ـبالف 
( من 7و  2لنظام الالمركزية اإلدارية ويتعارض مع الالمركزية السياسية وذلك وفقا للمادة )

 .قانون ؾبالس احملافظات اليت تعطي صالحيات تشريعية فيما ىبص القضااي اإلدارية واؼبالية 
ويف ضوء ما تقدم سيكون من الصعب سبرير تعديالت على ما رظبتو وضمنتو الالمركزية حول 
ربويل الصالحيات الواسعة من اإلقليم إىل اؼبركز إذا ما افًتضنا ذلك ألن مصاحل األقاليم ىي 
العليا دستوراي )وىذا ما يشوه الالمركزية السياسية( وسياسيا وىذا ما جاء يف الالمركزية 



                          دراسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   د   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا                                                                                                               

 ا سبعون  ا رابع  عددا 
 

 775 

ياسية أي دبعٌت التوزيع الدستوري للسلطات ، إضافة إىل ذلك عدم التوقع من أصحاب الس
اؼبصلحة اؼبباشرة دبمارسة الالمركزية السياسية أن يدخلوا تعديالت على نصوص الدستور 

 واؼبتعلقة ابالرباد. 2005االربادي لعام 
كرب للحكومة اؼبركزية والتساؤل اعبوىري الذي يطرح ما ىي اإلجراءات الفاعلة ؼبنح قوة ا 

االربادية مستقبال لكي ربافظ على وحدة الدولة العراقية واؽبوية الوطنية وما ىي الكيفية يف 
أن تكون اغبكومة اؼبركزية االربادية قابلة لالستمرار وعادلة وقوية ، وذلك من خالل عدة 

انونية فقط بل يف خطوات تبدأ يف البحث عن الالمركزية ليس يف اؼبصطلحات الدستورية والق
البٌت واؼبؤسسات أيضا وىي ) البنية االجتماعية واالقتصادية والسياسية ( حيث يعٍت ان 
التفاعل بُت األسس االجتماعية واؼبمارسات الواقعية اليت تقوم هبا اغبكومات ىو الذي يبكن 

, من خاللو فهم طبيعة وتعزيز الصالحيات والسلطات بشكل فعال على مستوى الدستور 
وعلى مستوى اؼبمارسة ) السلطة ( وعلى مستوى البنية االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
. أي أن تقوم الالمركزية على معايَت جغرافية وإقليمية وليس على معايَت قومية عنصرية أو 
دينية او طائفية . كذلك اغبد من االجراءات والسياسات والقوانُت اليت ربد من صالحيات 

اؼبركزية مقابل ربديد وربجيم صالحيات اغبكومات احمللية كما ان الدعوة إىل بناء  اغبكومة
االسس الديبقراطية يف اغبكم التقتصر على الالمركزية وتطبيقها كمنهج إلدارة الدولة اىل 

مابُت   جانب ذلك ينبغي توافر لبب سياسية وديبقراطية ومهنية تستطيع اؼبوائمة الضرورية
. ومن اجل ترسيخ وتعزيز الالمركزية وذلك من خالل تشكيل قع العمليالشعارات والوا

مؤسسات قائمة على اؼبصاحل اؼبشًتكة اليت ربافظ على نسيج الطبيعة االربادية وعلى كيان 
، دبعٌت آخر ان وجود أطراف على اضعاف اؼبركز وربجيم سلطاتو اؼبركزية وليس قائمة

خاص ران اؼبهمان لضمان ديبومة الالمركزية بوجو فيدرالية مشًتكة وحكم مشًتك نبا العنص
 .وديبومة الفيدرالية بوجو عام

ويف اػبتام يبكن القول أن الفيدرالية تكون انفعة إذا ما وحدت البلد يف كيان واحد وتكون 
 ضارة إذا ما فرقتهم  على أساس مناطقي وعرقي وطائفي .   
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According to the constitution of 2005, Iraq depend on  

Decentralization 

Badrea salh: Assistant professor 

Abstract: 
In Article (1) the constitution refer to "The Republic of Iraq is a 

single federal, independent and fully sovereign state in which the 

system of government is republican, representative, parliamentary, 

and democratic, and this Constitution is a guarantor of the unity of 

Iraq" 

Although the Federalization as an option, it still mysterious and 

never rooted politically, economically and socially in most Iraqi 

regions. 
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