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 المرحلة : الثانية                                                 جامعة االنبار 

                           المادة : عراق معاصر                              كلية القانون والعلوم السياسية

  :أ.م.د حميد فجر التدريسي                                    قسم العلوم السياسية 

 

 2005الدستور العراقي الدائم لعام 

 -حدد هذا الدستور المبادئ األساسية ومن أهمها :

( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة , 1المادة ) -1

نظام الحكم فيها جمهوري نيابي )برلماني ( ديمقراطي , وهذا الدستور 

 ضامن لوحدة العراق 

 ( اإلسالم دين الدولة الرسمي ومصدر أساس للتشريع 2المادة ) -2

والمذاهب وهو عضو مؤسس ( العراق بلد متعدد القوميات واألديان 3مادة )ال -3

وهو جزء من العالم  بميثاقهاوفعال في جامعة الدول العربية وملتزم 

 اإلسالمي 

( اللغة العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق , كما يحق 4المادة )  -4

 التعلم بلغتهم االم  العراقيينلبقية 

يتها يمارسها ( السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرع5المادة ) -5

 الدستورية  مؤسساتهالسري العام المباشر وعبر  باالقتراع

 ( يتم تداول السلطة سلميا 6المادة ) -6

( يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او اإلرهاب او التكفير او 7) المادة -7

التطهير الطائفي وبخاصة البعث الصدامي تحت أي مسمى كان وال يجوز 

 في العراق  األساسيةان يكون ضمن التعددية 

( تتكون القوات المسلحة العراقية واألجهزة األمنية من مكونات 9المادة ) -8

الشعب العراقي وال تكون أداة في قمع الشعب وال تتداخل في الشؤون 

 السياسية 
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 -سلطات الحكومة االتحادية :

ي سلطات يستند هذا الرأي الى ان السلطات االتحادية المناطة بالحكومة االتحادية ه

( من الدستور بالمقابل نص  66و 47تشريعية وتنفيذية وقضائية كما في المادتين )

إدارة اإلقليم الى اخرة  تتطلبعلى ان اختصاصات حكومة اإلقليم يشمل كل ما 

 ( 121( من المادة ) 5الفقرة )

 : تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء  السلطة التنفيذية االتحادية -1

مهورية : ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب رئس الج -أ

مدة مجلس النواب  بانتهاءبأغلبية الثلثين وفترة واليته اربع سنوات او 

ويجوز تجدد انتخاب الرئيس مرة ثانية فقط يمنح الرئيس صالحيات 

رمزية وتشريفية , علما ان مجلس الرئاسة قد حل محل رئيس 

ويطبق  2006عام  المبتدئةمجلس النواب الجمهورية في الدورة األولى ل

  الالحقةاختيار الرئيس في الدورات 

مجلس الوزراء : يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية األكثر  -ب

المطلقة على  باألغلبيةمجلس الوزراء , ويتم التصويت  بتشكيلعددا 

الوزاري المقدم من قبل رئيس الوزراء المكلف  والمنهاجأسماء الوزارة 

 لكي يحوز ثقة مجلس النواب 

 صالحيات رئيس الوزراء 

 المسؤول التنفيذي المباشر عن سياسة الدولة  -1

 القائد العام للقوات المسلحة  -2

 إدارة مجلس الوزراء واقالة الوزراء بعد موافقة مجلس النواب  -3

وتتكون من مجلس النواب ومجلس االتحاد , ان  االتحادية : التشريعيةالسلطة 

اختصاصات مجلس النواب هي تشريعية رقابية اما مجلس االتحاد فيشكل من 

 األقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وينظم ذلك بقانون 
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: تتكون مجلس القضاء األعلى والمحكمة االتحادية العليا  السلطة القضائية االتحادية

 ز االتحادية وجهاز الدعاء العام وهيئة االشراف القضائي ومحكمة التمي

 : في مقدمتها االختصاصات الحصرية أهمها  اختصاصات الحكومة االتحادية -2

 أوال: السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي 

 ثانيا : سياسة االمن الوطني 

 ثالثا : السياسة المالية والنقدية والكمركيه والموازنة العامة 

 عا : الجنسية راب

 خامسا: النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل األقاليم والمحافظات 

واقر الدستور على ان ما لم يرد ضمن االختصاصات الحصرية االتحادية يعتبر من 
صالحيات األقاليم والمحافظات ام الصالحيات المشتركة بين الحكومة االتحادية 

 لقانون اإلقليم في حالت الخالف بينهماواالقاليم فتكون األولوية فيها 


