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متتاز مدينة بغداد أبمهية خاصة عند فئات اجملتمع العراقّي والعريّب والعاملّي مجيعهم، وميكن 
للباحث يف الشؤون القانونية أن جيد أثناء حبثه عن بغداد وجود عدٍد كبرٍي من النصوص والتشريعات 
اليت هتدف ابلدرجة األوىل إىل بيان أمهية بغداد، وتنظيم أوضاعها مرة بلحاظ أنَّ بغداَد عاصمة 
الدولة العراقية، ومصدر القرار فيها، ومرة اثنية بلحاظ أنَّ بغداَد حمافظة من حمافظات اجلمهورية 
املعاجلات  العراق، وميكن ان حنصر  العراقية، ومرة اثلثة بلحاظ أنَّ بغداَد مدينة متميزة من مدن 

القانونية لبغداد على النحو اآليت:
الدستور العراقي لعام 2005: تنص املادة 24	 من الدستور على )بغداد حبدودها البلدية 	. 

تنظم  للعاصمة أن  العراق، ومتثل حبدودها اإلدارية حمافظة بغداد، وال جيوز  عاصمة مجهورية 
إلقليم(، ومن هنا بدأ االنقسام أو التمييز بي بغداد العاصمة احملددة البلدايت التابعة ألمانة 
اخلارطة  وفق  بغداد  ألمانة  التابعة  البلدايت  غري  من  احملافظة  بغداد  وعن  بغداد،  عن  بغداد 

اإلدارية حملافظة بغداد،  حنو: )أقضية احملمودية، واحلسينية، وأبو غريب، والتاجي، وغريها(.
قانون أمانة بغداد رقم )6	( لسنة 995	: ُحدَِّد مبوجب هذا القانون مهمة تقدمي اخلدمات 2. 

له بصورة  بغداد، ومبا يضمن تطورها تطوَّراً خمططاً  بغداد أبمانة  البلدية ضمن حدود مدينة 
ا عاصمة العراق، وتتكوَّن من: )جملس األمانة- امللغي مبوجب قانون جمالس  يتناسب مع أنَّ
الشعب احمللية امللغاة- وأمي بغداد ووكالء أمانة بغداد للشؤون الفنية والشؤون اإلدارية وعدد 
من الدوائر واألقسام بعدد )9( وعدد من البلدايت اليت كانت ابتداًء )9( واتسعت لتشمل 

)5	( دائرة بلدية حالياً(. 
قانون جمالس احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم )	2( لسنة 2008: إذ صدر هذا القانون 	. 

بناًء على املادة )0		( من الدستور اليت تنصُّ على:
))أواًل:ـ تتكوَّن احملافظات من عدٍد من األقضية والنواحي والقرى.

اثنياً :ـ متنح احملافظات اليت مل تنتظم يف إقليم الصالحيات اإلدارية واملالية الواسعة، مبا ميكنها 

مدينة بغداد: الواقع القانونيّ
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من إدارة شؤونا على َوْفِق مبدأ الالمركزية اإلدارية، وينظم ذلك بقانون.
احملافظة،  يف  األعلى  التنفيذي  الرئيس  احملافظة،  جملس  ينتخبه  الذي  احملافظ  يُعدُّ  :ـ  اثلثاً 

ملمارسة صالحياته املخوَّل با من قبل اجمللس.
رابعاً :ـ ينظم بقانون انتخاب جملس احملافظة، واحملافظ، وصالحياهتما((.

وبيَّنت املادة )	2( و)24( من قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم 	2 لسنة 2008 
املعدَّل َمن هو احملافظ وما املركز القانوين يف املادة )	2( ))يعدُّ احملافظ و«القائمقام« ومدير الناحية 
املدنية،  اخلدمة  قانون  وخيضع ألحكام  مالكها  وعلى  اإلدارية  وحدته  تنفيذي يف  موظف  أعلى 
من حيث الوظيفة وحقوقها مبا ال يتعارض مع هذا القانون(( واملادة )24( ))يعدُّ احملافظ الرئيس 

التنفيذي األعلى يف احملافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما خيص احلقوق واخلدمة الوظيفية((.
قانون التصميم األساسي ملدينة بغداد رقم )56	( لسنة 	97	: يهدف هذا القانون إىل 4. 

املصادقة على التصميم األساسي ملدينة بغداد املعد من قبل مؤسسة »بول سرفيس« يف بولندا 
االساس  القانون  بذا  املوصوف  األساس  التصميم  يكون  أن  إذ جيب    )	966/	967(
فيما تضمنه  التصميم األساس ملزم  التفصيلية يف املستقبل، ويعدُّ  التصاميم  تـُبـَْن عليه  الذي 
لألشخاص كافَّة الطبيعية واملعنوية مبا يف ذلك الدوائر واملؤسسات واملصاحل الرمسية وشبه الرمسية 
الشامل  اإلمنائي  )املخطط  والثانية  )التصميم األساسي عام 967	(  األوىل  وعلى مرحلتي 
لعام 2000(، وإنشاء اللجنة العليا للتصميم األساسي وتكليفها بعدد من املهمات من أمهها 
فيه، وتطويره كل عشر سنوات،  النظر  إعادة  التصميم األساسي والعمل على  احملافظة على 
فضاًل عن بيان أهداف التصميم األساس وتوضيحها، والتصاميم املرحلية والتفصيلية واإلشراف 
على وضع اخلطة العامة لتنفيذها، وحتديد األسلوب واملنهاج الالزم لتسهيل تنفيذ اخلطة العامة. 
وإبداء الرأي يف التصاميم املرحلية والقطاعية والتفصيلية اليت تُعدُّ أو تعدَّل مبوجب هذا القانون، 
القانون  هذا  يف  عليها  املنصوص  التصاميم  تنفيذ  لتأمي  الالزمة  التشريعات  إصدار  واقرتاح 
والتشريعات األخرى املتعلقة بذلك، وإبداء الرأي واملشورة بطلب من اجمللس يف األمور اليت هلا 
عالقة ابلتصاميم املنصوص عليها يف هذا القانون، والنظر يف املقرتحات املقدَّم إليها من أيِّ 

جهة كانت بشأن إعداد التصاميم وتعديلها.
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وقد نصَِّت املادة )		( من قانون التصميم األساس على:
))مادة 		: على كل شخص ينوي القيام أبعمال عمرانية أو إنشائية يف منطقة تدخل 
ضمن التصميم األساس أو املرحلي، وعلى كل سلطة تنوي القيام فيها مبثل هذه األعمال أو مسؤولة 
عن إجازهتا مراعاة أحكام هذا القانون، وااللتزام ابلعمل وفق متطلبات التصميم التفصيلي املقرر 

لتلك املنطقة((.
وقرَّرِت املادة )2	( اآليت:

	. ال جيوز استعمال األرض أو الشروع أبيِّ عمٍل من أعمال اإلعمار واإلنشاء فيها مبا يف 
ذلك تقسيم األرض للمقاصد املختلفة اليت تناوهلا التصميم األساس يف منطقة تدخل ضمن تصميم 
تفصيلي انفذ ما مل يكن ذلك مطابقاً ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبوجبه ومتفقاً مع 
خمطط التصميم األساس، والتفصيلي املصدَّق وموافقاً لالستعماالت املقررة لذات املنطقة أو جلزء 

منها.
2.  جيوز بنا على اقرتاح اللجنة العليا إصدار أنظمة أو تعليمات حتدِّد أوجه االستعمال يف 

أي منطقة استعمال من املناطق املعينة يف التصميم األساس أو التفصيلي((.
مقرتح مشروع قانون العاصمة بغداد: ما زال هذا املشروع يف أروقة جملس النواب يرحل من دورة 5. 

إىل أخرى ألمهيته يف السيطرة على موارد مدينة بغداد ومشاريعها وأراضيها وغريها من األمور 
املالية واالقتصادية ذات الطابع الشخصي.

احلقائق:
جيب أن منيز بي ثالثة أمور، األوىل: احلكم وفيما يتعلَّق ابلسلطات اإلدارية للمحافظة وتـُْعَهُد . 	

إىل )احملافظ(، والثانية: اخلدمات وتتوىلَّ من قبل أمانة بغداد ودوائرها البلدية وهي حالياً تتبع 
إىل جملس الوزراء، وال تتبع احملافظ، والثالثة: األمور السياسية وتـُْعَهُد إىل )جملس احملافظة(. 

واملناطق . 2 السكن  مثل:  البغدادّي  املوطن  الحتياجات  موجَّه  فيها  )النظر  املدينة  بي  التمييز 
اخلضراء، واخلدمات، والشوارع، والساحات، واملدراس، واحملالت التجارية، واحلرفية، واملهنية(، 
وبي العاصمة )الوزارات واملؤسسات احلكومية(، وبي احملافظة )املعامل، واملشاريع اإلنتاجية، 
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والصناعية، واجلامعات، واملالعب، واملواقع العسكرية، واألمنية والسجون( وبي بغداد التارخيية 
والسياحية.

)بغداد(،  لوضع  احلالية  النتائج  إىل حتقق  األساسي  التصميم  جلنة  عمل  القصور يف  أدَّى 
أراٍض  إىل  األراضي  وحتويل  توزيع  على  واقتصرت  القانون،  وفق  دورها  اللجنة  هذه  متارس  مل  إذ 
سكنية، وموالت جتارية، فمثاًل: )من عام 2004 لغاية 2007( حوايل 0	 معاملة حتويل  حبوايل 

)			5( دومن ومبقدار )%90( من هذا التحويل جرى على حساب املناطق اخلضراء.
التصميم األساسي ملدينة  الشامل مبرحلة اثلثة من تطوير  لتقرير مشروع اإلمناء  آَن األوان 
السياسية  املسؤولية  نظام  لتفعيل  فيها؛  السلطة  بغداد من حزام أخضر إىل قلب أخضر وتوحيد 
إلغاء معسكر »الوشَّاش« عام 970	  نبتعد كثرياً عن املاضي، فحينما مت مثل  والقانونية، ولن 
حتوَّلت أرض املعسكر إىل متنزَّه الزوراء إبصرار أمي بغداد، ومل يوزَّع كمشاريع أو قطع أراٍض سكنية 
على الرغم من قوة اجلهات اليت طالبت بذلك وعددها، وعلى العكس من ذلك ُمِنَحْت  أرضي 
مطار املثن املطار القدمي إىل مشاريع استثمارية وسكنية، فأدَّى ذلك إىل زايدة االختناق يف قلب 
بغداد، وبصورة كبرية، وميكن لكلِّ شخٍص مالحظته، فضاًل عن الضغوط الكبرية اىل تتعرَّض هلا 
)األبنية(  البنائية  والزايدة  من جهة  السكانية  الزايدة  بسبب  العاصمة؛  قلب  البلدية يف  اخلدمات 
ملختلف األسباب رافقها يف  ذلك الزايدة الكبرية يف املركبات الشخصية واحلكومية من جهٍة أخرى.

أخرياً، البدَّ أن ندقَّ انقوس اخلطر فما ميكن معاجلته اليوم يف مدينة بغداد بوسائل وخطط 
موضوعية سيصبح من املستحيل معاجلته أو حىت املساس به يف املستقبل القريب.


