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 المرحلة االنتقالية والنظام الديمقراطي

 استحقاقات وتطلعات

وكافة  1970اسقطت قوات التحالف نظام الحكم السابق , فسقط دستور عام  9/4/2003بتاريخ 

 السلطات المؤسسة بموجبة, كما نهارت وتطلت كل مؤسسات الدولة فيما حل قسم منهل الحقا 

تولت قوات االحتالل األمريكي إدارة شؤن البالد, ثم صدر قرار مجلس االمن الدولي المرقم 

قوانين وبناء ل 23/5/2003( في 1تة رقم )ونظام سلطة االتالف المؤق 2003( في 1483)

رئيس لهذه  بصفتهواعراف الحرب انشات السلطة االئتالفية المؤقتة برئاسة السفير )بول بليمر( 

والتنفيذية  التشريعيةسلطات الحكومة مؤقتا وهي  بهلحاكم المدني للعراق, انيطة السلطة وا

 في الراق . األمريكيةفي تنفيذ هذه السلطات قائد القوات  يساندهوالقضائية 

مئة امر والعديد من  28/6/2004لغاية  23/5/2003أصدرت سلطة االئتالف من تاريخ 

 ب السياسية واإلدارية واالقتصادية األنظمة والتعليمات شملت مختلف الجوان

روف بقانون اجتثاث ع( الم1( بحل الجيش العراقي والقرار رقم )2كان من ابرزها االمر رقم )

 الخاصة واألمنية والحكومية والمؤسساتالبعث وحل العديد من األجهزة 

من إدارة شؤنهم , أنشئ  العراقيينبتمكين  والقاضيةاستجابة لبنود القرارات الدولية ذات الصلة 

شخصية وأقيم على أسس  25الذي تألف من  13/7/2003مجلس الحكم المؤقت في 

 5عضوا , العرب السنة  13المحاصصة )أنشئ مجلس الحكم وفقا للنسي التالية العرب الشيعة 

 عضوا واحدا(  واألشوريينأعضاء , التركمان عضو واحد , الكلد  5أعضاء , الكرد 

مجلس من الناحية الفعلية مجلسا استشاريا كون السلطة التشريعية مناطة آنذاك بالحاكم يعد هذا ال

 مجلس معين  كونهالمدني , ناهيك عن 

 من ابرز اسهامات مجلس الحكم هو االعداد بتشريع  قانون إدارة الدولة العراقية للفترة االنتقالية 



نواحي حيث بقيت تمارس دورها على صعيد مماثل أنشئت مجالس المحافظات واالقضية وال

 الخاص بالحكومات المحلية  2004( لسنة 71سلطة االئتالف المؤقتة رقم ) ألمروفق 

منحت هذه المجالس صالحيات تسمية وعزل رؤساء المجالس والدوائر بأغلبية الثلثين وإدارة 

الدفاع , جرا تسمية العديد من الوزارات ) الداخلية ,  2003شؤنها المحلية . في أيلول 

 موظفينالخارجية , االتصاالت , التعليم العالي ....( التي اديرت من قبل مستشارين  أجانب مع 

  عراقيين

انتهت اعمال هذه )الوزارة( ومجلس الحكم وسلطة الحاكم المدني بصدور قرار مجلس االمن 

  28/6/2004وجرت تشكيل الحكومة المؤقتة في  2004( لسنة 1546رقم )

 

 

 

 لة االنتقالية المرح

 30/6/2004الممتدة من واجهه انشاء النظام السياسي العراقي الجديد اثناء المرحلة االنتقالية 

ألول حكومة عراقية مشكلة على أساس  ثقتهعن منح مجلس النواب  20/5/2006لغاية 

 الدستور الدائم .

  -ثالث استحقاقات رئيسية : ذألكواجهه 

  30/1/2005انتخابات الجمعية الوطنية االنتقالية في  -1

  15/10/2005االستفتاء على الدستور الدائم في  -2

  15/21/2005انتخابات مجلس النواب في  -3

على الرغم من طبيعة المرحلة االنتقالية التي تسمت بتدهور األوضاع األمنية والصعوبات 

 ي اعاقت االستحقاقات الديمقراطية السياسية الت ذألكاللوجستية والتقنية واكبر من 

كبرى وتضحية من اجل انجاز مهمات التحول من النظام  بمسؤوليةاقدم الشعب العراقي 

الدكتاتوري وما اقبها في مرحلة االحتالل سعيا للوصول الى تأسيس النظام الديمقراطي التعددي 

االتحادي المبني على الدستور واحترام الحقوق والحريات في ضل استكمال مقومات السيادة 

 والوحدة الوطنية .

 ت االنتخابية حزمة من القوانين واألنظمة أهمها :حكم اجراء هذه العمليا



 قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية  -1

 ( لسلطة االئتالف المؤقتة 97قانون األحزاب والهيئات السياسية االمر رقم ) -2

  12/9/2005الصادر في  16قانون انتخاب مجلس النواب رقم  -3

 الدستور العراقي الدائم  -4

 تلك االستحقاقات والقوانين تباعا  بإيجاز سنستعرض لذألك

صدر هذا القانون واسبح  8/3/2004قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية في  -1

 نافذا بعد توقيع أعضاء مجلس الحكم علية 

, وقد حدد السمات الرئيسية  2003يعد هذا القانون هو الدستور المؤقت للعراق ما بعد 

 -ي :لمرحلة التحول وه

 مراحل عمل الحكومة المؤقتة واالنتقالية  -أ

 نظام الحكم   -ب

  ووظائفهاتركيبة الجمعية الوطنية   -ت

 النظام االنتخابي والحقوق السياسية   -ث

 -قسم القانون االنتقالي )الدستور المؤقت( عملية التحول الى مرحلتين :

 6/4/2005ة ولغاي 30/6/2004الحكومة المؤقتة : مارست هذه الحكومة اعمالها من  -أ

, تشكلت هذه الحكومة وفقا لعملية تشاور بين مجلس الحكم وسلطة االئتالف المؤقتة 

بالتداول مع األمم المتحدة مارست هذه الحكومة مع هيئة الرئاسة السلطات التشريعية 

والتنفيذية بموجب قانون إدارة الدولة االنتقالية , رئس الحكومة دكتور اياد عالوي في 

 ئاسة المجلس الرئاسي الشيخ غازي عجيل الياور ما تسلم  ر

بمثابة هيئة  2004تشكيل المجلس الوطني المؤقت في تموز  جراخالل هذه المرحلة 

استشارية رقابية , تألف من أعضاء مجلس الحكم المنحل وممثلي األقاليم والمحافظات 

 عضوا  100 أعضائهوالشخصيات المعروفة فبلغ عدد 

 

الحكومة االنتقالية المنتخبة من قبل الشعب واعقبت الحكومة السابقة استمرت في إدارة   -ب

السلطة حتى اجراء االنتخابات العامة بعد كتابة وإقرار الدستور الدائم وتشكيل الحكومة 

ان نظام الحكم هو جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي   30/5/2006الدائمة للبالد في 



على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين  فيهحادي , يقوم النظام االت

 السلطات وليس على أساس االثنية او القومية او المذهب 

كما نص على ان اإلسالم دين الدلولة الرسمي ومصدر لتشريع وان العراق بلد متعدد 

كما اقر األسس  من االمة العربية , يتجزأجزء ال  فيهالقوميات يمثل الشعب العربي 

  -التالية :

 تعدد الجنسية  مبدأ -1

 ان تخضع القوات المسلحة للسيطرة المدنية للحكومة  -2

 ان القضاء مستقل وال يدار من قبل السلطة التنفيذية  -3

  19/3/2003االعتراف بحكومة إقليم كردستان في المناطق التي تدار من قبلها منذ  -4

دية والمحلية وال يعزل من أعضاء أي لكل محافظة تشكيل مجالس المحافظة والبل -5

 من هذه المجالس الى بسلطة محكمة مختصة 

 ( عملة تشكيل األقاليم 53اقرت الفقرة )ج( من المادة ) -6

نظرا لطبيعة النزاع حول كركوك من حيث تركيبتها القومية والدينية اشارت المادة  -7

المصادقة على  إحصاء سكاني شفاف بعد إقامةان ال يتخذ أي اجراء الى حين  58

 الدستور الدائم 

يتم تقاسم السلطات بين الحكومة االتحادية والحكومات اإلقليمية المحافظات وان  -8

 -هي : االتحاديةاالختصاصات الحصرية للحكومة االنتقالية 

 السياسة الخارجية  -أ

 االمن الوطني   -ب

 السياسة المالية   -ت

 إدارة الثورات الطبيعية   -ث

 الجنسية والهجرة   -ج

 يم سياسة االتصاالت تنظ  -ح

 

 


