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)*(-االستفتا٘ الظعيب َأثرٍ يف سّادٔ الظعب
- 

                             ُِنص لّث ذنُىد.      

  مدرض القانُى الدستُرٓ 
 كلية احلقوق/ جامعة املوصل

 املشتدلص
ٚاالغتؿتا٤ ايؿعيب ٖٛ أسس أِٖ َعاٖط ايسميكطاط١ٝ املباؾط٠ تكطٜبا، ٖٚٛ َٔ 

إضازت٘ ٚمماضغ١ سطٜت٘ ايػٝاغ١ٝ ست٢ ٜتُهٔ َٔ  أخطط َا ميهٔ إٔ ٜعرب ب٘ ايؿعب عٔ
مماضغ١ زٚضٙ ايؿعاٍ يف مماضغ١ ايػٝاز٠. ؾهال عٔ ايعٜاز٠ املػتُط٠ يف اعتُاز ٖصٙ 
ايططٜك١ بأؾهاهلا املدتًؿ١ بإؾطاى ايٓاؽ يف ايكهاٜا اهلا١َ ٚاملؿؤ١َٚ نػٝاز١ٜ ٚاإلؾاض٠ 

سٜح يًعطام َٔ خالٍ زغاتهرٖا إيٝٗا يف ايٛثا٥ل ايسغتٛض١ٜ ٚطٛاٍ ايتاضٜذ ايػٝاغٞ اؿ
 املدتًؿ١ ٚ اىل اآلٕ.

اهلسف َٔ ايبشح ٖٛ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً أ١ُٖٝ االغتؿتا٤ ايؿعيب ٚأثطٙ ع٢ً 
غٝاز٠ ايؿعب يٓؿػ٘ َٔ خالٍ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً عٛاٌَ ايٓذاح ٚػٓب ايػًبٝات ؾٝ٘ 

ٖصٙ ايططٜك١ يف  خالٍ تطبٝك٘ يًٛقٍٛ إىل ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ ٚؼًٌٝ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ ٍ
 زغاتهر ايعطام ٚست٢ اآلٕ.

 االغتؿتا٤، ايططم ايسميكطاط١ٝ، ايػٝاز٠. ايهًُات املؿتاس١ٝ:
Abstract  

 The popular referendum is one of the most 

important manifestations of almost direct democracy, and 

one of the most serious ones through which the people can 

express their will and exercise their political freedom so that 

they can exercise their effective role in the exercise of 

sovereignty. As well as the continuous increase in the 

adoption of this method in various forms by involving the 
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people in the important and fateful issues as the sovereign 

and to refer to it in the constitutional documents and 

throughout the modern political history of Iraq through its 

various constitutions and until now. 

 The aim of the research is to highlight the 

importance of the popular referendum and its impact on the 

sovereignty of the people for themselves by highlighting the 

factors of success and avoiding the negatives in it during the 

application to reach popular sovereignty and analyze the 

practical applications of this method in the constitutions of 

Iraq and until now. 
Key words: referendum, democratic methods, sovereignty. 

 ٕـاملقدم
َكطًح اؿط١ٜ ايػٝاغ١ٝ يف ايعكط اؿسٜح يس٣ َععِ ؾكٗا٤ ايكإْٛ ٚايؿهط  ٜؿهر      

ايسغتٛضٟ اىل َؿّٗٛ ايسميكطاط١ٝ َٔ سٝح نُْٛٗا ٜطغدإ َبسأ غٝاز٠ ايؿعب ٚمماضغ١ 
 ٚخاضدٗا ايكٓٛات ايطمس١ٝ ٚغهر ايطمس١ٝ املهؿٛي١ ي٘ زاخٌ ايسٚي١بايكإْٛ بسك٘ يف ايػٝاز٠ 

ٛنع نٛابط باخهاع ايؿطز يكِٝ اؾُاع١ ْٚعاَٗا ايعاّ  عكط اؿسٜح، ٜٚػتًعّيف اي
غايب١ٝ أؾطاز ايؿعب  يفملُاضغ١ اؿط١ٜ بأؾهاهلا املدتًؿ١ يف ايعكط اؿسٜح إٔ ٜهٕٛ 

ِْٗ ٜعربٕٚ عٔ االضاز٠ املؿرتن١ جملُٛع أؾطاز ايؿعب يًػًط١ ايػٝاغ١ٝ أل ّاَكسض بٛقؿِٗ
كل اٖساف اؾُاع١ ْٚتٝذ١ ملا ؿل بٓعاّ ايسميكطاط١ٝ يف نبط غًٛى اؾطازٙ مبا و

، بايكٓٛات ايطمس١ٝ َٔ اْتكازاتايكٛض٠ املج٢ً ملباؾط٠ اؿط١ٜ ايػٝاغ١ٝ  بٛقؿ٘املباؾط٠ 
َٚع ظٗٛض َبسأ غٝاز٠ ايؿعب ٚاؽاشٙ اغاغّا يًػٝاز٠ يف َععِ بًسإ ايعامل ؾكس أنش٢ 

كٓٛات أنجط بطٜك١ مماضغ١ ايؿعب يًػٝاز٠ اهاز قٛض٠ ع١ًُٝ يط ؾٝ٘ يعاَّا اهاز سٌ ميهٔ
يف ظٌ األخص مببسأ  تؿاعاّل ٚاهاب١ٝ َع ايسٚض ايصٟ ٜؤزٜ٘ ايؿعب ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ

تٓٛع اغايٝب ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ ب قٛض مماضغ١ ايؿعب يػٝازت٘ٚتعسزت  غٝاز٠ ايؿعب،
القرتاع ايؿعيب اٚ املباؾط٠ يف االغتؿتا٤ ايؿعيب َٛنٛع عجٓا اٚ االعرتاض ايؿعيب اٚ ا
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طًب اعاز٠ االْتداب اٚ سٌ اجملًؼ ايٓٝابٞ اٚ سل طًب ععٍ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ؾٗصٙ 
 .يت مياضؽ ؾٝٗا ايؿعب غٝازت٘املٓاؾص اٚ ايٛغا٥ٌ ايط٥ٝػ١ اي

  أ١ُٖٝ املٛنٛع 
ٜعس االغتؿتا٤ ايؿعيب َٔ أِٖ َعاٖط ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ املباؾط٠ َٚٔ أخططٖا 

إ ٜعرب عٔ اضازت٘ ٜٚباؾط سطٜت٘ ايػٝاغ١ٝ ع٢ً مٛ ميهٓ٘ َٔ  اؾٝٗ اييت ٜػتطٝع ايؿعب
خص بٗصا االغًٛب زٚضٙ ايؿعاٍ يف مماضغ١ ايػٝاز٠، ؾهال عٔ ايتعاٜس املػتُط يأل مماضغ١

قاسب ايػٝاز٠  بٛقؿ٘باؾطاى ايؿعب يف املػا٥ٌ امل١ُٗ ٚاملكهر١ٜ  املدتًؿ١ كٛضٙب
بسغاتهرٙ ايتاضٜذ ايػٝاغٞ اؿسٜح يًعطام  ع٢ً َطيٝ٘ يف ايٛثا٥ل ايسغتٛض١ٜ ٚيالؾاض٠ ا

 .املدتًؿ١ اىل اآلٕ
 : َؿه١ً ايبشح

 : تهُٔ اؾهاي١ٝ ايبشح ؾُٝا ٜأتٞ
ٌٖ إ ٚدٛز ْل زغتٛضٟ ٜتهُٔ ايطدٛع اىل ايؿعب ألخص ضأٜ٘ يف َٛنٛع 

 املٛنٛعاتَعني ٖٛ ستُٞ بايٓػب١ يًػًطات ايكابه١ أّ ٖٛ ؽهرٟ ٌٖٚ إ شنط ٖصٙ 
ٚتطى ايكٝاؽ عًٝٗا يًربملإ ٖٛ أدس٣ َٔ شنطٖا بايتؿكٌٝ يف َنت ع٢ً غبٌٝ اؿكط 

 ؟ ًكؿكات ايػٝاغ١ٝ َٚا قس ٜٓذِ عٓ٘ايسغتٛض ػٓبّا ي
 : ؾطن١ٝ ايبشح

ٚغٝاز٠  ،ايٓل ع٢ً االغتؿتا٤ يف َنت ايٛثٝك١ ايسغتٛض١ٜ ٚست١ُٝ ايًذ٤ٛ ايٝ٘
    .ْعاّ ٜكّٛ ع٢ً أخص ضأٟ ايؿعب

 : ٖسف ايبشح
ًٝط ايه٤ٛ ع٢ً ابطاظ أ١ُٖٝ االغتؿتا٤ ايؿعيب ٚأثطٙ يف ٜٗسف ايبشح اىل تػ

ايتطبٝل يًٛقٍٛ اىل  عٓسابطاظ عٛاٌَ ايٓذاح ٚتؿازٟ ايػًبٝات ؾٝ٘ بغٝاز٠ ايؿعب يٓؿػ٘ 
 .   اىل اآلٕ ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ ٚؼًٌٝ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ هلصا االغًٛب يف ايسغاتهر ايعطاق١ٝ
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 : َٓٗذ١ٝ ايبشح
اثٓا٤  يف االخص باملبازئ ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ يفاملعتُس٠  غتهٕٛ َٓٗذ١ٝ ايبشح

١ يف ايعطام ٚبعض ايسٍٚ عطنٓا ملٛنٛع االغتؿتا٤ بايسضاغ١ ايٛقؿ١ٝ ٚايتش١ًًٝٝ ٚايتطبٝكٝ
 . يًُكاض١ْ

 : ٖٝه١ًٝ ايبشح
 :ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞقػُٓا عجٓا اىل مخػ١ َباسح 
 .املبشح األٍٚ / َا١ٖٝ االغتؿتا٤

 . ْٛاع االغتؿتا٤ ايؿعيبأ ايجاْٞ /املبشح 
 . خط٣غتؿتا٤ ايؿعيب عٔ األْع١ُ األاملبشح ايجايح / متٝٝع اال

 . ح ايطابع / َبسأ ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝاملبش
 . تا٤ ايؿعيب يف ايسغاتهر ايعطاق١ٝاملبشح اـاَؼ / االغتؿ

 املبحث االَل

 مايّٕ االستفتا٘ الظعيب
ٚبٝإ  ٚاغتعطان٘ ٤ يػ١ ٚاقطالسّاغٓتٓاٍٚ يف ٖصا املبشح بٝإ َع٢ٓ االغتؿتا

 : بجالث١ َطايب ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞؾطٚط قشت٘ ٚتكسٜطٙ 
 / َع٢ٓ االغتؿتا٤ املطًب األٍٚ
 / ؾطٚط قش١ االغتؿتا٤ املطًب ايجاْٞ

 املطًب ايجايح/ تكسٜطٙ 
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 املطلب األَل

 معهٖ االستفتا٘
 ع٢ً يف ؾطعني  غتؿتا٤ يػ١ ٚاقطالسّاغٓػتعطض يف ٖصا املطًب بٝإ َع٢ٓ اال

 : ٚؾل اآلتٞ
 / املع٢ٓ ايًػٟٛ يالغتؿتا٤ ايؿطع االٍٚ

 / املع٢ٓ االقطالسٞ يالغتؿتا٤   ايؿطع ايجاْٞ
 / املع٢ٓ ايًػٟٛ يالغتؿتا٤ايؿطع االٍٚ

االغتؿتا٤ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٛ طًب ايؿت٣ٛ أٚ ايطأٟ اٚ اؿهِ يف َػأي١ َٔ 
س اقً٘ يف ٖٚٛ َعٜس بجالث١ أسطف ٖٞ االيـ ٖٚصا ايؿعٌ َعٜ ،(1)املػا٥ٌ ٚؾعً٘ اغتؿت٢

، ٖٚٛ ع٢ً ٚظٕ اغتؿعٌ َجٌ اغتػؿط اٟ طًب يتا٤ ٚتؿٝس َع٢ٓ ايطًب اٚ ايطدا٤ٚايػني ٚا
 .(2)ايػؿطإ ٚاغتػك٢ أٟ طًب ايػكا١ٜ

ٚايؿت٣ٛ ٖٞ اؾٛاب عُا  ،(3)ٚاغتؿتٝت ايؿكٝ٘ يف املػأي١ اٟ غأيت اؿهِ ؾٝٗا
 . (4)١ْٜٝٛؿهٌ َٔ املػا٥ٌ ايؿطع١ٝ ٚايكاْ

 
 

                                                      

 ،4ج ،تحقيق : عبج الدالم دمحم ىارون  ،بػ الحدغ احسج بغ زكخيا، معجع مقاييذ المغةأ (1)
     .474ص ،القاىخة

 ،دار السصبػعات الجامعية ،سالميةاالستفتاء الذعبي والذخيعة اإل ماجج راغب الحمػ،( د. 3)
 .   11، 9ص ،1982

    .457ص ،1981 ،بيخوت ،( الذيخ عبج هللا البدتاني، الػافي2)
دمحم عمي الشجاد، مجسع المغة و ،حسج حدغ الدياتأ ،حامج عبج القادر ،بخاىيع مرصفىإ (4)

     .681ص ،1961 ،القاىخة ،3ج ،يطالسعجع الػس ،العخبية
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ِِ )): طإٓ ايهطِٜ يف َٛانع َتعسز٠ َٓٗاٚقس ٚضز ؾعٌ االغتؿتا٤ يف ايك ُ٘ ُِٜؿتُِٝه ٌِ ايًَّ ُق
َّ ُ٘ َٚيَْس)) ،(1)((ؾِِٝٗ ِٝؼَ يَ َُِطْؤ ًََٖوَ يَ ِٕ ا ِِ ؾِٞ اِيهًََاي١َِ إِ ُ٘ ُِٜؿتُِٝه ٌِ ايًَّ  .(2)((َِٜػتَِؿُتَْٛوَ ُق

 ؿتا٤ / املع٢ٓ االقطالسٞ يالغتايؿطع ايجاْٞ
ٜككس باالغتؿتا٤ يف ايؿك٘ ايسغتٛضٟ عطض َٛنٛع عاّ ع٢ً ايؿعب ألخص ضأٜ٘ 

ٚقس  (،referendumٜٚطًل عًٝ٘ بايؿطْػ١ٝ ٚااللًٝع١ٜ ) ،ؾٝ٘ باملٛاؾك١ اٚ ايطؾض

( يف االقٌ يف فاٍ ايتشؿغ باؾرتاط َٛاؾك١ سهَٛات referendumاغتدسَت ن١ًُ )
و ١ْٝ ٚايػٜٛػط١ٜ ايكسمي١ ثِ ؼٛض ٖصا ايًؿغ بعس شيممجًٞ املكاطعات يف االؼازات اؾطَا
 . (3)ٟ عٌُ يًُٛاؾك١ ايؿعب١ٝٚاتػع َعٓاٙ ؾأقبح ٜؿٌُ اخهاع أ

ع اعالٙ إ َٛنٛع االغتؿتا٤ ٜتػع يٝؿٌُ نٌ َٛنٛ يف ؾٝتهح َٔ ايتعطٜـ
نإ قاّْْٛا عازّٜا كإْٛ غٛا٤ أيً ّا، ؾكس ٜهٕٛ َؿطٚعزٕٚ اعتباض يطبٝع١ املٛنٛعَٔ عاّ 

ؾٗٛ ٜؿٌُ نٌ عٌُ  ّا َٔ غًط١ َٔ غًطات ايسٚي١،قازض ّاغٝاغٝ ّاٚقس قطاض أّ زغتٛضّٜا،
االغتؿتا٤ ايططٜك١ اييت تتذ٢ً ؾٝٗا مماضغ١  ٚبعس، ُاٍ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝعَٔ أ

َط أِٖ َعٗط َٔ َعاٖط ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ ألْ٘ يف سكٝك١ األايؿعب يػٝازت٘ بٓؿػ٘ 
 .    (4)املباؾط٠

                                                      

   .137اآلية  ،( سػرة الشداء1)
    .176اآلية  ،( سػرة الشداء3)
؛  338ص ،3117 ،دار الجامعة الججيجة لمشذخ ،( د. ماجج راغب الحمػ، الشطع الدياسية2)

د. محدغ خميل، القانػن الجستػري والشطع الدياسية، مشذاة السعارف باالسكشجرية، 
   .513ص ،1987

رسالة  ،( بيجاء عبج الجػاد العباسي، االستفتاء الذعبي وبعس تصبيقاتو السعاصخة4)
: يشطخ. ولمسديج 4ص ،3112 ،العخاق ،جامعة السػصل ،كمية الحقػق  ،ماجدتيخ

 ،القاىخة ،دار الشيزة العخبية ،2ط ،محسػد دمحم حافظ، الػجيد في القانػن الجستػري د.
 =شخبػش، االستفتاء العام وانتخاب رئيذ الجسيػرية ؛ د. قائج دمحم193ص ،1999
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ن١ًُ اغتؿتا٤ عُاّل يف ايبالز ايعطب١ٝ اغتدساَّا ٚاغعّا دعًٗا تؿٌُ  غتدسَتأ
اٜها عطض ؾدل ٚاسس ع٢ً ايؿعب يًُٛاؾك١ ع٢ً تٓكٝب٘ أٚ بكا٥٘ ض٥ٝػّا يًسٚي١ ٖٚٛ َا 

 ،(plebis seitum( ٚاقًٗا يف ايالت١ٝٓٝ ٖٛ )plébiseiteٜطًل عًٝ٘ بايؿطْػ١ٝ )

ٚنإ ٜكابٌ  ايسُٖا٤،( اٟ قطاض ايعا١َ أٚ déereide la plébeٚتعين بايؿطْػ١ٝ )
يٝؼ االْتداب ٚيهٔ َع ايعَٔ َه٢ االقطالح يف االغتعُاٍ َٔ ايػا١ٜ اىل ٚقإْٛ ايربملإ 

 . (1)ايٛغ١ًٝ ٚاقبح َطازؾّا يًتكٜٛت
ٚن١ًُ االغتؿتا٤ يف ايبالز ايعطب١ٝ اغتدسَت بكٛض٠ ٚاغع١ أخطدتٗا عٔ ْطام 

(referendum( ٌُٚاقبشت يتؿ )plébiseite ) مل ٜهٔ ٖٓاى تطابل بني َكطًح يصا
 ايًػتني االْهًٝع١ٜ ٚايؿطْػ١ٝ، ٜٚأخص االغتؿتا٤ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚاملكطًح املػتعٌُ يف

االغتؿتا٤ ايؿعيب يف ايًػ١ ايعطب١ٝ َؿَّٗٛا ٚاغعّا ٜتذاٚظ سسٚز املكطًح ايؿطْػٞ غٛا٤ َا 

أٚ َا زٍ َٓ٘ ع٢ً االغتؿتا٤ ايؿدكٞ ( referendumزٍ َٓ٘ ع٢ً االغتؿتا٤ ايكاْْٛٞ )

اغاؽ عسّ ايتطابل اىل اغتكطاض َؿّٗٛ َٓؿكٌ يف ٜطدع ٚ ،(plébiseiteاٚ ايػٝاغٞ )
ايؿطْػٞ مٛ االغتؿتا٤ ايؿعيب َٚٓش٘ َؿَّٗٛا قاّْْٛٝا َٚؿَّٗٛا  ٚال غُٝاايؿك٘ ايػطبٞ 

 .(2)ؾدكّٝا اٚ غٝاغّٝا ٚايؿكٌ بُٝٓٗا
٘ ميٌٝ اىل اعطا٤ َع٢ٓ ٚاغع ٚؾاٌَ يالغتؿتا٤ شٟ يف سني إٔ ايؿك٘ ايعطبٞ بأغًب

زٕٚ إ ٜتٓاٍٚ املؿّٗٛ ايكاْْٛٞ ايصٟ ىتًـ عٔ املؿّٗٛ  َٔ ايطابع ايػٝاغٞ عاّ
ايػٝاغٞ يف نْٛ٘ ٜككس باالغتؿتا٤ ايؿعيب اعطا٤ ايؿعب اؿل يف ابسا٤ ايطأٟ يف قاعس٠ 

                                                                                                                              

 ،1999 ،صشعاء ،يػليػ ،17ع ،مجمة الثػابت ،في الجستػر اليسشي والجساتيخ العخبية=
 .     16ص

 ،دار السصبػعات الجامعية ،سالميةػ، االستفتاء الذعبي والذخيعة اإل( د. ماجج راغب الحم1)
 .  11ص ،1982 ،االسكشجرية

دار الثقافة  ،ن أحسج الخصيب، الػسيط في الشطع الدياسية والقانػن الجستػري ( د. نعسا3)
 .    364ص ،1999 ،عسان ،لمشذخ والتػزيع
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ٚع قإْٛ ٜعطض ع٢ً قا١ْْٝٛ غٛا٤ ناْت بكٛض٠ قإْٛ ناٌَ ايتؿطٜع اّ بكٛض٠ َؿط
ٖصا ايطأٟ بتعطٜؿ٘ َٛنٛع االغتؿتا٤ ايؿعيب بػهر سسٚز ٜطًل ٚ ،ايؿعب ملٓح ايطأٟ ؾٝ٘

مما ٜؤزٟ اىل تساخٌ املؿّٗٛ ايكاْْٛٞ باملؿّٗٛ ايػٝاغٞ ٜٚتذاٚظ طبك١ االغتؿتا٤ ايؿعيب 
 .(1)عُاٍ اخط٣ يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜسميكطاطٞ َٚٔ ٜكبح ٚغ١ًٝ القطاض أيف ايكطاع اي
خص باملؿّٗٛ ايػٝاغٞ ايٛاغع يالغتؿتا٤ ايؿعيب ٖٛ تأثط ايؿك٘ غبب األٚ

ْع١ُ غهر ايسميكطاط١ٝ ٚالغُٝا تًو ع١ يٓعاّ االغتؿتا٤ ايؿعيب يف األبايتطبٝكات غهر املؿطٚ
ايسغاتهر ايعطب١ٝ  ٚغعت ْابًٕٝٛ األٍٚ ٚايجايح يف ؾطْػا،ايتطبٝكات اييت سسثت يف عٗس 

يب َٔ ْطاق٘ ٚخًطت بٝٓ٘ ٚبني االغتؿتا٤ ايؿدكٞ اٚ اييت ْعُت االغتؿتا٤ ايؿع
بكٛض نجهر٠ أزت اىل تطبٝكات خاط١٦  -ايصٟ غٓأتٞ ع٢ً تٓاٚهلُا السكا –ايػٝاغٞ 

كطاطٞ اال ٖٚٛ االغتؿتا٤ نطغت سهِ ايؿطز ٚأٚدست ْعاَّا اغتبسازّٜا ٜتذ٢ً بًباؽ زمي
ّْٝا َٚعٗطّا َٔ َعاٖط ايبعض إٔ االغتؿتا٤ ايؿعيب بٛق٘ ْعاَّا قاْٛ ٚهس ايؿعيب،

 اآلخط ايبعض ٚهس ٕ ٜككس ب٘ اال االغتؿتا٤ ايؿعيب،ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ املباؾط٠ ال ميهٔ أ
بإٔ االغتؿتا٤ ايؿعيب بٛقؿ٘ ْطاقّا قاّْْٛٝا َٚعٗطّا َٔ َعاٖط ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ املباؾط٠ 

ٚع قإْٛ ع٢ً عطض َؿط ؾٝ٘ال ميهٔ إ ٜككس ب٘ اال االغتؿتا٤ ايكاْْٛٞ اٟ ايصٟ ٜككس 
 .     (2)ايؿعب غٛا٤ أنإ َؿطٚع قإْٛ زغتٛضٟ اّ تؿطٜعٞ

االغتؿتا٤ َؿاضن١ ايؿعب املباؾط٠ يف ايتؿطٜع يهٔ ْتٝذ١ يػًب١  ٚتتذ٢ً بٗصا
يف ايؿك٘ ايعطبٞ  ٚال غُٝااالغتؿتا٤ شا َؿّٗٛ غٝاغٞ ٚاغع  أْ٘ ٜعسايطأٟ املؤزٟ اىل 

اٚ ٖٛ  ،(3)خص ضأٜ٘ باملٛاؾك١ اٚ ايطؾضْ٘ عطض َٛنٛع عاّ ع٢ً ايؿعب ألؾٝعطؾ٘ بأ

                                                      

    .5ص ،( بيجاء عبج الجػاد العباسي، السرجر الدابق1)
، 1992 ،القاىخة ،دار الشيزة العخبية ،( د. جابخ جاد نرار، االستفتاء الذعبي والجيسقخاشية3)

    .18،19ص
 ،السػصل ،دار الحكسة لمصباعة والشذخ ،( د. دمحم كاضع السذيجاني، الشطع الدياسية2)

 .   36ص ،1991



 (00( ، السنة )02( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

199 

ايطدٛع اىل مجٗٛض ايٓاخبني ألخص قطاضِٖ أٚ ضأِٜٗ يف َٛنٛع َعني ٜؿطض عًِٝٗ ضأٟ اٟ 
 .(1)اْ٘ ال ٜهؿٞ قطاض ايربملإ يف ٖصا املٛنٛع

َٛض اؿهِ ػِٗ باالستؿاظ عل ايؿكٌ يف بعض أْؿٜٚػُح االغتؿتا٤ يًُٛاطٓني أ
بعس اعساز ٜٚتسخٌ املٛاطٕٓٛ ؾٝ٘  نًٗا ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ ٚػٓب اغتشٛاش ْٛابِٗ ع٢ً

ط١ اؿه١َٛ اٚ ايربملإ اٚ ١٦ٖٝ َٓتدب١ خكٝكّا اغبٛ -أٜا نإ ْٛع٘–َٛنٛع االغتؿتا٤ 
ٚقس ٜطًب َٔ  .يٝكٍٛ نًُت٘ يف ٖصا املٛنٛع بايكبٍٛ اٚ ايطؾض ،اٚ عسز َعني َِٓٗ

فطز املٛاؾك١ اٚ ايطؾض  عسٜس٠ ٚيٝؼبسا٥ٌ ممه١ٓ  ني يف االغتؿتا٤ االختٝاض بنياملٛاطٓ
ٚال ٜكبح َٛنٛع االغتؿتا٤ ًَعَّا ٚادب ايٓؿاش اال بعس سكٛي٘ ع٢ً  ،بايٓػب١ ألَط ٚاسس

 .   (2)َٛاؾك١ أغًب١ٝ االقٛات اشا نإ َٔ ايٓٛع املًعّ ٚمل ٜهٔ اغتؿاضّٜا
 تًُؤغػا٠ باالغتؿتا٤ هب إ تعط٢ يؾإ تعسز اؾٗات اييت تتٛىل املبازض يصا

بٝس اسس٣ اؾٗات الٕ شيو غٝؤزٟ اىل  أال ؼكطاٚ ايػًطات بايسٚي١ ٚهب  مجٝعٗا
اغتبسازٖا ع٢ً اؾ١ٗ االخط٣ َٚٔ االؾهٌ إ ٜعط٢ ٖصا اؿل يػًطات ايسٚي١ ٚايؿعب َعّا 
يهٞ ٜتشكل ايتٛاظٕ بني تًو ايػًطات ؾهال عٔ َؿاضن١ ايؿعب يف اقساض ايكٛاْني 

 .(3)يف ايٛقت ْؿػ٘ٚايكهاٜا امل١ُٗ ٚاملكهر١ٜ 
اٚ ٜهٕٛ ع٢ً  ،ٜٚهٕٛ االغتؿتا٤ إَا ع٢ً ايكإْٛ بتعسًٜ٘ أٚ اْؿا٥٘ أٚ إيػا٥٘

أٚ ٜهٕٛ ع٢ً أٟ َٛنٛع نكطاض غٝاغٞ أٚ خط١ َع١ٓٝ اٚ  ايسغتٛض تأغٝػ٘ اٚ تعسًٜ٘
 .نُا ٜسخٌ يف اطاض االغتؿتا٤ ايػٝاغٞ االغتؿتا٤ ع٢ً ؾدل ايط٥ٝؼ اٚ غٝاغت٘ ،َعاٖس٠

 ؟(4)ٕ ٜهٕٛ قاّل يالغتؿتا٤ ايؿعيبإْٛ ٜكًح ألٚيهٔ ٌٖ اٟ ق

                                                      

 .    219ص ،3114( د. دمحم رفعت عبج الػىاب، الشطع الدياسية، دار الجامعة الججيجة، االزاريصة، 1)
   . 339، 338ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، الشطع الدياسية3)
 .  8ص ،( بيجاء عبج الجػاد العباسي، السرجر الدابق2)
 .  8ص ،السرجر الدابق ،( د. جابخ جاد نرار4)
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قٛاْني ال هٛظ اغتؿتا٤ ايؿعب بكسزٖا  ٚتسخٌ نُٔ االطاض  بعض ٖٓاى
احملذٛظ يًربملإ َجٌ اييت تتكٌ مبػا٥ٌ َعكس٠ ال ٜػتطٝع املٛاطٔ ايعازٟ ابسا٤ ايطأٟ 

شت١ ٚاملػا٥ٌ اييت باملعتكسات ايس١ٜٝٓ ٚاملػا٥ٌ ايؿ١ٝٓ ايب اييت تتعًلاٚ املػا٥ٌ  ،ؾٝٗا
باؽاش تسابهر احملاؾع١  اييت تتعًلٚاملػا٥ٌ  ،تسخٌ يف اطاض اختكام اهل٦ٝات ايكها١ٝ٥

 .(1)ع٢ً االَٔ ٚايٓعاّ
باؾط٠ يف اؿهِ اش إ ل َػا١ُٖ ايؿعب املا٥االغتؿتا٤ ايؿعيب َٔ أِٖ طط ٜٚعس
 ٞ غايبّا بايطدٛع ايٝ٘،تٗتٓ - املعاٖط ؾب٘ املباؾط٠ يًسميكطاط١ٝ –ل االخط٣ غايب١ٝ ايططا٥

  يف االقرتاع ايؿعيب ،عاز٠ بعطض َؿطٚع ايكإْٛ بعس اعسازٙ ع٢ً االغتؿتا٤ٚوػِ األَط 
 ٜٚتِ األَط يف ،ٕ مل ٜهٜٔعس نأاالغتؿتا٤ ؾاشا ضؾهت٘ االغًب١ٝ  ٜٚكسّ يف االعرتاضايكإْٛ 

اع يف اغتؿتا٤ ؾعيب اعطا٤ االقاي١ اٚ ايععٍ اَا بعطض املػؤٍٚ املطًٛب اقايت٘ ع٢ً االقرت
 .(2)ٚاَا بإٔ ػطٟ اْتدابات دسٜس٠ بني َٔ ٜطاز ععي٘ َٚٓاؾػٝ٘

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ اغًٛب االغتؿتا٤ ايسغتٛضٟ ٜبسٚ يف ظاٖطٙ مماضغ١ َجاي١ٝ 
َٔ االْع١ُ االغتبساز١ٜ اعتُست ع٢ً ٖصا االغًٛب  ّانجهراال إ  ،يًسميكطاط١ٝ بؿهٌ َباؾط

ٚاملُاضغ١  ،١ ٜٚبك٢ ايؿٝكٌ بني املُاضغ١ ايسميكطاط١ٝ اؿط٠عٓس بسا١ٜ مماضغتٗا يًػًط
بٌ املٓار ايصٟ هطٟ ٖصا االغتؿتا٤ ٚسذِ  ،ايكٛض١ٜ يًسميكطاط١ٝ يٝؼ فطز االغتؿتا٤

عسٜس غتؿتا٤ يصا تعطض ٖصا االغًٛب ياثٓا٤ اال يف ايهػٛطات اييت متاضؽ ع٢ً املٛاطٓني
 . (3)َٔ االْتكازات

                                                      

 ،1954 ،االسكشجرية ،دار الصالب ،( د. عبج الحسيج متػلي، ازمة االنطسة الجيسقخاشية1)
 .   118صىامر 

 . 339ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، الشطع الدياسية3)
دراسة مقارنة لمشطام الجستػري في –( د. غازي كخم، الشطع الدياسية والقانػن الجستػري 2)

 .341ص ،3119 ،االردن ،اثخاء لمشذخ والتػزيع ،1ط ،دولة االمارات العخبية الستحجة
 ،الجولة الحكػمات –نطسة الدياسية خاىيع عبج العديد شيحا، مبادئ األد. اب يشطخولمسديج 

 =؛ د. فاروق الكيالني، شخعية االستفتاء319ص ،1983 ،بيخوت ،الجار الجامعية
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 املطلب الثانْ

 ٕ االستفتا٘طرَط صح
ٚغ١ًٝ مٛ ايسميكطاط١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ اٚ  بٛقؿ٘يٓذاح ع١ًُٝ االغتؿتا٤ 

. ٜكتهٞ يٓذاس٘ تٛؾط َكَٛات٘ ،املٓطك١ٝ ٚبػاطت٘ قاْْٛٝا ٚمسٛٙ َٔ ايٓاس١ٝ اـًك١ٝ
 :ٍ ٖصٙ املكَٛات يف ايؿطٚع اآلت١ٝٚغٓتٓاٚ

 / نؿاي١ سط١ٜ األؾطاز ألٍٚايؿطع ا
 َػت٣ٛ ايٛعٞ / اضتؿاع ايؿطع ايجاْٞ
 / سػٔ اختٝاض َٛنٛع االغتؿتا٤ ايؿطع ايجايح
 / ْعا١ٖ ع١ًُٝ االغتؿتا٤ ايؿطع ايطابع
  ٚؾل اآلتٞ:ع٢ً ٚغٓتٓاٚهلا 
 / نؿاي١ سط١ٜ األؾطازايؿطع األٍٚ

االغتؿتا٤ ايكشٝح أٖساؾ٘ يف اطاض زنتاتٛضٟ ال ٜتُتع ؾٝ٘  ال ميهٔ إٔ وكل
اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ ٚسط١ٜ ايطأٟ ٚسط١ٜ  ٚال غُٝاايعا١َ املٛاطٕٓٛ بايكسض ايهايف َٔ اؿطٜات 
يف ايبالز  اغتؿتا٤ات قشٝش١ ْادش١ تًو اييت ػطٟ ايكشاؾ١ ٚسط١ٜ االدتُاع يصا ال تعس

ؾإ االغتؿتا٤ات اييت  كػط ايال٥ل َٔ اؿطٜات اؿكٝك١ٝ، يصاؾط ؾٝٗا اياملتدًؿ١ اييت ال ٜتٛ
نتاتٛض١ٜ امنا ٖٞ اغتؿتا٤ات قٛض١ٜ ال طبٝع١ ز ػطٟ يف بًس ٜعٝـ ؼت ظالٍ سهِ شٟ

ٚمبا إ ٖصٙ االضاز٠ َعطٚؾ١ َكسَّا ؾهصيو  .تعرب عٔ ضأٟ احملهَٛني ٚامنا اضاز٠ اؿانُني
% ؾال بس يٓذاح االغتؿتا٤ َٔ نؿاي١ 99,99تعطف َكسَا ْتا٥ر تًو االغتؿتا٤ات ٖٚٞ عاز٠ 

                                                                                                                              

 ،1ط ،؛ د. نػري لصيف، القانػن الجستػري في العخاق 74ص ،1991 ،ب.م ،الذعبي=
 ،؛ د. دمحم دمحم بجران، الشطع الدياسية السعاصخة171ص ،1979 ،بغجاد ،مصبعة عالء

 .  218ص ،1999 ،القاىخة ،دار الشيزة العخبية
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زٕٚ َٔ ٖصٙ اؿطٜات عُاّل  ؾطٚال تتٛ ،سطٜات املٛاطٓني يف دٛ َٔ ايسميكطاط١ٝ ايػ١ًُٝ
 .(1)عاز٠ اال يف ْعاّ سعبٞ قشٝحن١ ق١ٜٛ َٚٓع١ُ ال تتشكل ٖٚصٙ املعاضن١ ٚدٛز َعاض
يػط١ٜ ايتكٜٛت أ١ُٖٝ نرب٣ يف ٖصا اجملاٍ إش إ اطالع ايػهر ع٢ً ٖصٙ ٚ

بٛغا٥ٌ  ايػًط١ تؤثط يف اضاز٠ املػتؿيت ايتكٜٛتات ٚعسّ ايٛقٛف بؿهٌ سٝازٟ َٔ 
تٛدٝ٘ املػتؿتني يف االػاٙ ايصٟ تطٜسٙ ٚتطغب ؾٝ٘ ؾٝٗا  تػتطٝعمتًهٗا ٚ االعالّ اييت

البس َٔ تٛؾط َعاضن١ سكٝك١ٝ  ، يصا(2)الْٗا ازا٠ يتدسٜط ايؿعب ٚابعازٙ عٔ ايتؿههر ايػًِٝ
 . ٚق١ٜٛ ؼٍٛ َٔ زٕٚ اغتبساز اؿهَٛاتنُا١ْ يًشطٜات ايعا١َ يالؾطاز َٓع١ُ 

 عٞ/ اضتؿاع َػت٣ٛ ايٛايؿطع ايجاْٞ
ادطا٤ اغتؿتا٤ قشٝح دسٜط برتتٝب آثاضٙ فتُعّا ع٢ً زضد١ َٔ ايٛعٞ  ٜػتًعّ

  االغتؿتا٤ متٗٝسّا يًشهِ عًٝٗا،ٚاملعطؾ١ تػُح يًُٛاطٓني عؼ ازضاى االَٛض اييت تعطض يف
ؿاتٝح ايعًِ ؾًٝؼ َٔ املكبٍٛ اغتؿتا٤ ؾعب أَٞ ال ٜعطف ست٢ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ٖٚٞ َ

طًب ايؿت٣ٛ ٚال ٜتكٛض إ تطًب ايؿت٣ٛ  ،نُا عًُٓا ،اش إ االغتؿتا٤ املعتاز٠ بني ايٓاؽ،
. ٚإ تهٕٛ اٚناع ايبًس االدتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ َٛات١ٝ (3)َٔ داٌٖ ال عًِ ي٘

ٍٍ َٔ ايجكاؾ١ ٚاملس١ْٝ . ؾٝػتًعّ َٔ ايكا٥ُني ع٢ً (4)يالخص بٗصا ايٓعاّ ٚع٢ً َػت٣ٛ عا
َٔ سٝح َٛنٛع١ االدتٗاز يف ؾطح َٛنٛع٘ ٚايتٛع١ٝ  االغتؿتا٤ َٚعاضنٞ ٖصا االغًٛب

 . ؾٗس نًُا انؿض َػت٣ٛ ٚعٞ ايؿعبب٘ ٚبٝإ دٛاْب٘ املدتًؿ١. ٜٚعزاز ٖصا ا

                                                      

   .461ص ،السرجر الدابق ،جج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي( د. ما1)
شخوحة أ ،( د. كاضع عمي الجشابي، السدؤولية الدياسية لخئيذ الجولة في الشطام البخلساني3)

؛ بيجاء عبج الجػاد العباسي، 311ص ،3111 ،جامعة بغجاد ،كمية القانػن  ،دكتػراه 
   .117ص ،السرجر الدابق

  .462ص ،السرجر الدابق ،لحمػ، االستفتاء الذعبي( د. ماجج راغب ا2)
 ،، دار الفكخ العخبي،القاىخة1ط ،( د. محسػد عاشف البشا، الػسيط في الشطع الدياسية4)

    .348ص، 1988
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ؾِٗ نٌ َٔ ٜسيٞ بكٛت٘ املٛنٛع إشا اال ٚال تتشكل ايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ يالغتؿتا٤ 
ٖا بعس االقتٓاع ايصٟ ٜعطٞ ايطاٟ َٓ٘ ٜٚؿانٌ بني اػاٖٞ ايكبٍٛ أٚ ايطؾض ٚىتاض اسس

 . مبػٛغات٘ ايكشٝش١
 / سػٔ اختٝاض َٛنٛع االغتؿتا٤ايؿطع ايجايح

ٚإٔ ٜتػِ بايبػاط١  ،داْب َٔ ايؿك٘ إ ٜهٕٛ االغتؿتا٤ يف َٛنٛع ٚاسس هس
ُٛع٘ ألْٗا متؼ ٚايتشسٜس، ٚإٔ ٜكتكط ع٢ً املػا٥ٌ ايعا١َ ايهبهر٠ اييت تِٗ ايؿعب يف ف

صا ؾإ بعض زضانٗا ٚايتعبهر عٔ ضأٜ٘ بؿأْٗا، يؾُٗٗا ٚا اييت ٜػٌٗ عًٝ٘سٝات٘ َٚػتكبً٘ 
املٛنٛعات ٜٓل عاز٠ ع٢ً عسّ دٛاظ ادطا٤ اغتؿتا٤ بكسزٖا ناملػا٥ٌ ايساخ١ً يف 
اختكام اهل٦ٝات ايكها١ٝ٥ َٚػا٥ٌ املعتكسات ايس١ٜٝٓ ٚاملػا٥ٌ شات ايكٝػ١ ايؿك١ٝٗ اٚ 

بتسابهر يًُشاؾع١  اييت تتعًلذ١ً اٚ ايؿ١ٝٓ ايبشت١ ٚاملٝعا١ْٝ ٚاملػا٥ٌ ايتؿطٜع١ٝ املػتع
 .(1)ع٢ً األَٔ ٚايٓعاّ

 / ْعا١ٖ ع١ًُٝ االغتؿتا٤ ايؿطع ايطابع
َٚٓٗا ْعا١ٖ ع١ًُٝ  ،لاح ع١ًُٝ االغتؿتا٤ ع٢ً فُٛع١ عٛاٌَ ٚؾطٚطٜتٛقـ 

 ٖٚٞ :  املدتًؿ١ االغتؿتا٤ أٚ سٝازٜتٗا يف َطاسًٗا
 : اٚال. َطس١ً ايسعا١ٜ

َٞ مياضؽ ع٢ً اضاز٠ املكرتعني يتٛدٝٗٗا يًتكٜٛت ٖٚٞ ْٛع َٔ ايهػط االعال
ٚيف َطس١ً ايسعا١ٜ االغتؿتا١ٝ٥ هب إ ٜعاٌَ َؤٜسٚ  َٔ زٕٚ اْهاض ؿطٜتٗا، ع٢ً مٛ َعني

ع٢ً قسّ املػاٚا٠ ؾُٝا ٜتعًل باغتعُاٍ ٚغا٥ٌ ايسعا١ٜ ٚاالعالّ  َٚعاضنٛٙ االغتؿتا٤
                                                      

. 42،44ص ،1967 ،القاىخة ،( د. عبج الحسيج متػلي، السفرل في القانػن الجستػري 1)
؛ 134ص ،1954 ،االسكشجرية ،دار الصالب ،زمة االنطسة الجيسقخاشيةأ يشطخولمسديج 

 ،1971 ،القاىخة ،دار الفكخ العخبي ،دمحم كامل ليمة، الشطع الدياسية )الجولة والحكػمة(د.
 ،1928 ،بغجاد ،مصبعة الجديخة ،؛ د. حدغ أبػ الدعػد، القانػن الجستػري 32ص
 ،1966 ،تخجسة الجكتػر حدغ صعب ،؛ روبخت ماكيفخ، تكػيغ الجولة124ص
 .   328ص
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جملاٍ يٝتُهٔ نٌ اػاٙ َٔ إٔ ٜعرب عٔ ٚاالغتؿاز٠ مما يس٣ اؿه١َٛ َٔ تػٗٝالت يف ٖصا ا
ضأٜ٘ ٜٚؿطح ٚد١ٗ ْعطٙ بكٛض٠ َتهاؾ١٦ ٜػتطٝع َعٗا املٛاطٕٓٛ َٔ االقرتاع ِٖٚ ع٢ً 

 . (1)نػٛط َٔ أسس أ١ٜ زٕٚ َٔ ب١ٓٝ َٔ االَط ظٛاْب٘ املدتًؿ١ مبا ي٘ َٚا عًٝ٘
 : ثاْٝا. َطس١ً ايتكٜٛت

ْٗا ايهُا١ْ يػط١ٜ ايتا١َ ألٓاخبني بآضا٥ِٗ باإٔ ؼاط ططٜك١ ازال٤ اي ٜؿرتط
باتت ايػط١ٜ َٔ األَٛض  إشغط١ٜ  َٔ زٕٚاالغاغ١ٝ ٚامل١ُٗ ؿطٜتِٗ يف االختٝاض ؾال سط١ٜ 

 .(2)اييت تؿرتطٗا قٛاْني االْتداب ٚاالغتؿتا٤ يف ايسٍٚ املدتًؿ١
 : ايجا. َطس١ً االسكا٤ث

ؾ١ ْتٝذت٘ هب يف ٖصٙ املطس١ً سػاب االقٛات املعرب عٓٗا يف االغتؿتا٤ ملعط
اغتعُاٍ اؿاغبات بزق١ ايٓتا٥ر ١ْ نُا يف ايسميكطاطٝات ايػطب١ٝ، ٚتأتٞ بسق١ ٚأَا

االيهرت١ْٝٚ اييت تكّٛ بٗصٙ ايع١ًُٝ بهؿا٠٤ ٚغطع١ ٚيف االَا١ْ ٚعسّ تعٜٝـ ايٓتا٥ر ؾٝهُٓٗا 
َٛدٛز يف ايسٍٚ صٜٔ االَطٜٔ غهر ٖٚسهٛض ممجًٞ االػاٖات املدتًؿ١ يع١ًُٝ ؾطظ االقٛات 

ال ٚهب ع٢ً اؿه١َٛ إ تتكٝس بٓتٝذ١ االغتؿتا٤ َا مل ٜهٔ اغتؿاضّٜا ٚ غهر ايسميكطاط١ٝ،
 .(3)شا ناْت غاَه١ أٚ غهر قاطع١تتُتع اؿه١َٛ بػًط١ تكطٜط١ٜ أَاّ ٖصٙ ايٓتٝذ١ اال إ

 : ضابعّا. َطس١ً ايطقاب١
١ٝ يف تتٛىل اؾٗات ايكها٥ إش ،ٖصٙ املطس١ً قش١ املطاسٌ ايجالخ ايػابك١تهُٔ 

ايبالز ايسميكطاط١ٝ مماضغ١ ْٛع َٔ ايطقاب١ ع٢ً ع١ًُٝ االغتؿتا٤ ايؿعيب َٔ بساٜتٗا اىل 
َع  تتؿلْٗاٜتٗا ألٕ ايكها٤ ٖٛ اؾ١ٗ ايٛسٝس٠ اييت َٔ ؾأْٗا إ تكٛز اىل اغتؿتا٤ات ْع١ٜٗ 

                                                      

ولمسديج  .471،471ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي1)
؛ 135، 134ص ،: بيجاء عبج الجػاد العباسي، السرجر الدابقيشطخحػل السػضػع 

 ،1991 ،محسػد فػزي حدغ، االستفتاء في الشطام الجستػري السرخي )ب.م(د.
 .   126ص

    .146ص ،السرجر الدابق ،مة االنطسة الجيسقخاشية( د. عبج الحسيج متػلي، از 3)
   .475ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي2)
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ططاف املؤٜس٠ ٚاملعاضن١ أليايكإْٛ ألٕ ايكها٤ يف نٌ أ١َ ٖٛ قُاّ االَإ ٚاالط٦ُٓإ 
 . مجٝعٗا

مل ٜؿط ايسغتٛض ايعطاقٞ اىل اؾ١ٗ ايكها١ٝ٥ اييت تطاقب ناؾ١ َطاسٌ االغتؿتا٤ اٚ 
بٝس املؿٛن١ٝ ايعًٝا يالْتدابات اييت تهِ يف تؿهًٝٗا  سكطٖاٚامنا  ،ناؾ١ االْتدابات

ٖٚٞ َجًب١ ع٢ً  ،االزاضٟ بعض َٔ ايكها٠ ايساخًٝني ايصٜٔ ٜؿشكٕٛ ايطعٕٛ املكس١َ
 . ايتؿطٜع ايعطاقٞ

 : ٟ االغتؿتا٤ يف ظطٚف عاز١ٜ ٖاز١٥ايؿطع اـاَؼ/ إٔ هط
ؾادطاؤٙ يف أٚقات  ع٢ً ٚقت ادطا٥٘،ْتٝذ١ االغتؿتا٤ ٚقُٝت٘ اؿكٝك١ٝ  تتٛقـ

غًٛب االثاض٠ ايؿعب١ٝ ٚكاطب١ َؿاعط أٚ َؿتع١ً ٜؿتح اجملاٍ ٚاغعّا أل أظَات سكٝك١ٝ
ٚايٓتٝذ١  ٚاغتػالٍ اٖٛا٥ٗا ٚاْسؾاعٗا، تٗااؾُاٖهر اييت ٜػٌٗ يف تًو ايعطٚف تعب٦تٗا ٚاثاض

يصا ؾإ  ٚاْػٝاقٗا بطٚح ايكطٝع، -سميادٛزاي–ٖٞ اْكٝاز اؾُاٖهر غهر ايٛاع١ٝ ٚضا٤ 
يف ايسٚي١ املتدًؿ١ نجهرّا َا ػطٟ يف اٚقات االْكالبات ايعػهط١ٜ أٚ  ٚال غُٝااالغتؿتا٤ات 

 .(1)مبا ٜؿب٘ االمجاع١ُْٛ ست٢ تهٕٛ ْتا٥ذٗا َهاؿطنات ايجٛض١ٜ ٚيف ظطٚف االظَات 

 املطلب الثالث

 تقدِر نعام االستفتا٘
ٚعٝٛب٘ ٚغٓتٓاٚهلا يف  ٚغٓتٓاٍٚ يف ٖصا املطًب َعاٜا ْعاّ االغتؿتا٤ ايؿعيب

 : ٚؾل اآلتٞع٢ً ؾطعني 
 ايؿطع األٍٚ/ َعاٜا ْعاّ االغتؿتا٤ 

 ايؿطع ايجاْٞ/ عٝٛب ْعاّ االغتؿتا٤ 
 :  ٚؾل اآلتٞىل ٚغٓتٓاٚهلا ٚ
 
 

                                                      

    .349ص ،( د. محسػد عاشف البشا، السرجر الدابق1)
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 يؿطع األٍٚ/ َعاٜا ْعاّ االغتؿتا٤ ا
أْكاض االغتؿتا٤ ايؿعيب إٔ هلصا ايٓعاّ َعاٜا عسٜس٠ تربض تطبٝك٘ ٚاالخص ب٘  هس

زٕٚ ٚغاط١  َٔ هِ ْؿػ٘عايؿعب  ٜػِٗ ؾٝٗأَ ٚغا٥ٌ ايسميكطاط١ٝ  بٛقؿ٘ ٚغ١ًٝ ١َُٗ
 أسس. 

 : ألِٖ ٖصٙ املعاٜا ٖٚٞ ٜأتْٞٚعطض ؾُٝا 

 . امل١ُٗيكطاضات استؿاظ ايؿعب عل اؽاش ا .1
 . ضقاب١ ايؿعب ع٢ً اعُاٍ ممجًٝ٘ .2
 . غٗٛي١ االغتؿتا٤ .3
 . تؿاز٠ َٔ ايهؿا٤ات خاضز ايربملإاالغ .4
 . االغتكطاض ايػٝاغٞ .5
 . تطب١ٝ املٛاطٓني غٝاغّٝا .6
 . ايٛقا١ٜ َٔ ايتصَط ٚايجٛض٠ .7
 . (1)ؼٝٝس االسعاب ايػٝاغ١ٝ .8

 ايؿطع ايجاْٞ/ عٝٛب االغتؿتا٤ ايؿعيب 
 : ؾُٝا ٜأتٞصا ايؿطع بٝإ عٝٛب االغتؿتا٤ ايؿعيب ٚغٓتٓاٍٚ يف ٖ

  .ايػُٛض ٚعسّ ايسق١. 1
  .ق١ً ايٛعٞ ٚاالزضاى. 2

                                                      

: يشطخ. ولمسديج 414ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي1)
مكتبة القاىخة  ،3ط ،ية الجولة االسذ العامة لمتشطيع الدياسيشعسة الجػف، نطخ د.

 ،؛ د. نعسان أحسج الخصيب، مبادئ القانػن الجستػري 197ص ،1966 ،القاىخة ،الحجيثة
 ،1972 ،الكػيت ،حسج بجر، صػت الذعبأ؛ د. 57ص ،1992 ،)ب.م( ،1ط

 ،لشيزة العخبيةدار ا ،؛ د. زيغ الجيغ فخاج، الشطخية العامة لمشطع الدياسية 461ص
 .      397ص ،3111 ،القاىخة
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  .زٕٚ َٓاقؿ١ ناؾ١ٝ َٔ إ هطٟ االغتؿتا٤. 3
  .ٜؤزٟ االغتؿتا٤ ايؿعيب اىل نعـ املؿاضن١ اؿعب١ٝ ايؿعاي١. 4
  .ٚاقشاب ايٓؿٛش ٜؤزٟ االغتؿتا٤ ايؿعيب اىل خهٛع٘ يًسعا١ٜ ٚاالعالّ ايسٜين. 5
  .ٜؤزٟ ٖصا االغًٛب اىل ايتكًٌٝ َٔ ٖٝب١ اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ. 6
  .االغتؿتا٤ ايؿعيب اىل اضٖام املٝعا١ْٝ ايعا١َ يًسٚي١ ٜؤزٟ. 7
  .ٜؤزٟ اىل ظٜاز٠ أعبا٤ املٛاطٓني. 8
  .ٜؤزٟ اىل تعٜٝـ ْتا٥ر االغتؿتا٤. 9

 املبحث الثانْ

 أنُاع االستفتا٘ الظعيب
غتؿتا٤ ايؿعيب ٖٛ أِٖ َعاٖط ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ املباؾط٠ ٜٚعين اشا نإ اال

ايطدٛع اىل مجٗٛض ايٓاخبني ألخص قطاضِٖ أٚ ضأِٜٗ يف َٛنٛع َعني ٜعطض عًِٝٗ اٟ أْ٘ ال 
ٜٓكػِ االغتؿتا٤ ايؿعيب اىل أْٛاع َتعسز٠  يصا ،ٜهؿٞ قطاض ايربملإ يف ٖصا املٛنٛع

 :املطايب اآلت١ٝ يفٚغٓتٓاٚهلا 
  .االٍٚ/ َٔ سٝح َٛنٛع االغتؿتا٤ املطًب

 .املطًب ايجاْٞ/ َٔ سٝح َٝعاز ادطا٥٘
  .املطًب ايجايح/ َٔ سٝح َس٣ ٚدٛب ادطا٥٘
  .املطًب ايطابع/ َٔ سٝح َس٣ قٛت٘ االيعا١َٝ

 اآلتٞ :  ٚؾلع٢ً ٚغٓتٓاٚهلا 

 املطلب االَل

 مو حّث مُضُع االستفتا٘
َٛنٛع٘  ٜتعًلتٓاٚهلا ؾكس ىتًـ االغتؿتا٤ باختالف املٛنٛعات اييت ٜ

"االغتؿتا٤ ايسغتٛضٟ" اٚ َتعًكّا بكٛاْني عاز١ٜ ؾٝػ٢ُ بـبكٛاْني زغتٛض١ٜ ؾٝطًل عًٝ٘ 
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بكطاض اٚ خط١ َع١ٓٝ يف أَط َٔ ٟ ٜتعًل أ ،"االغتؿتا٤ ايتؿطٜعٞ" ٚقس ٜهٕٛ غٝاغّٝابـ
  .(1)َٛض ايػٝاغ١ٝ ايعا١َاأل

قطاض ايؿعب عٓس ٚنع  ؾؿٞ االغتؿتا٤ ايسغتٛضٟ ايصٟ ٜهٕٛ َٛنٛع٘ أخص
ال ٜهٕٛ ايسغتٛض اٚ ايتعسٌٜ ايسغتٛضٟ ْاؾصا َٚعُٛاّل ب٘ إال َٔ ّٜٛ  إش ،ايسغتٛض أٚ تعسًٜ٘

 .(2)اقطاض ايؿعب ي٘
ٜٚطاز ب٘ اغتؿتا٤ ايؿعب سٍٛ قإْٛ أٚ  ،ٖٚٓاى اٜها االغتؿتا٤ ايتؿطٜعٞ

 ايصٟ ٜتعًلاٟ ايكإْٛ َؿطٚع قإْٛ َعني غٛا٤ أنإ قاّْْٛا عازّٜا أٚ قاّْْٛا تٓعُّٝٝا "
 .(3)بتٓعِٝ ايػًطات ايعا١َ"

ألٕ االغتؿتا٤ ٚ ،ألٕ ٖصا ايٓٛع َٔ االغتؿتا٤ ٜتعًل مبؿطٚع قإْٛ عازٟٚ
ايتؿطٜعٞ عهِ َٛنٛع٘ ٜتعًل باقطاض ايكٛاْني ايعاز١ٜ اييت عاز٠ َٔ االختكام ايطبٝعٞ 

ايسغتٛضٟ  يف ايبالز اييت  ؾٗٛ مل ٜتكطض اال بعس تطٛض السل بعس االغتؿتا٤ يصا ،يًربملإ
ػطٟ زغاتهر ٖصٙ ايسٍٚ اييت أخصت باغتؿتا٤ ايؿعب ع٢ً ايتؿطٜعات اىل  يصا .تأخص ب٘

عسّ االخص بٗصا االغتؿتا٤ يف ؾإٔ بعض ايكٛاْني اييت تتعًل بػٝاغ١ ايسٚي١ اـاضد١ٝ أٚ 
عطؾ١ٝ ٚاملٝعا١ْٝ سهاّ ايالَٔ ٚاألاْني اـاق١ باملعاٖسات ٚعُا١ٜ أأَٓٗا أٚ َايٝتٗا نايكٛ

ٚايهطا٥ب ؾتبك٢ ٖصٙ ايكٛاْني َٔ اختكام ايربملإ ٚسسٙ ٚال ٜػُح ؾٝٗا باالغتؿتا٤ 
   .(4)ايؿعيب ملا تتػِ ب٘ َٔ أ١ُٖٝ أٚ غط١ٜ أٚ داْب ؾين اٚ اغتعذاٍ

بٛنع قٛاعس عا١َ فطز٠ يتٓعِٝ  ٜتكٌ ايٓٛعإ نالُٖا بعهُٗا بايبعض اآلخط
اؿكٝك١ اغتؿتا٤ تؿطٜعٞ ٚيهٔ أسسُٖا َٛنٛع٘ تؿطٜع  ايػًٛى يف اجملتُع ٚنالُٖا يف

                                                      

   .321ص( د. محسػد عاشف البشا، السرجر الدابق، 1)
    .311ص ،( د. دمحم رفعت عبج الػىاب، السرجر الدابق3)
( د. احدان السفخجي ود. كصخان زغيخ نعسة ود. رعج الججة، الشطخية العامة في القانػن 2)

 ،بيخوت لبشان-بغجاد ،شبعة ججيجة مشقحة ،عخاقالجستػري والشطام الجستػري في ال
    .327ص ،3119

   .211ص ،السرجر الدابق ،( د. دمحم رفعت عبج الػىاب4)
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تا٤ ايؿعيب َٔ سٝح َٛنٛع٘ اىل ٜٚكػِ االغتؿ .(1)زغتٛضٟ ٚاآلخط َٛنٛع٘ تؿطٜع عازٟ
 : اآلت١ْٝٛاع اىل األ

 ايؿطع االٍٚ/ االغتؿتا٤ ايسغتٛضٟ 
 ايؿطع ايجاْٞ/ االغتؿتا٤ ايتؿطٜعٞ 
 ايؿطع ايجايح/ االغتؿتا٤ ايػٝاغٞ 

 االغتؿتا٤ ايسغتٛضٟ  ايؿطع األٍٚ/ 
 إش .(2)بادطا٤ أٟ تعسٌٜ عًٜٝ٘ٚٚككس ب٘ أخص ضأٟ ايؿعب باقساض ايسغتٛض 

ٜتُجٌ يف عطض َؿطٚع ايسغتٛض اٚ ايتعسٌٜ بعس اعسازٙ ع٢ً ايتكٜٛت ايؿعيب يًُٛاؾك١ أٚ 
  .ايطؾض

 : ٚؾل اآلتٜٞٚهٕٛ االغتؿتا٤ ايسغتٛضٟ ع٢ً ْٛعني ٚغٓتٓاٚهلُا ع٢ً 
  .ٝؼاٚال/ اغتؿتا٤ تأغ

  .ثاْٝا/ اغتؿتا٤ تعسًٜٞ
 : اٚال/ اغتؿتا٤ تأغٝؼ

ؾكس ٜػتؿت٢  .ٖٚٛ االغتؿتا٤ ايصٟ ٜٓل ع٢ً َؿطٚع زغتٛض َعني ؿهِ ايسٚي١
ايؿعب يف َٛنٛع َعني ع٢ً قبٛي٘ ٚنع زغتٛض دسٜس يًسٚي١ ع٢ً مٛ َعني قبٌ اغتؿتا٤ 

ُٗٛضٟ بعس اؿطب كٝاّ ايٓعاّ اؾبايؿعب ٚشيو َا سسخ يف اغتؿتا٤ ايؿعب االٜطايٞ 
   .(3)1946ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ يف عاّ 

                                                      

    .179ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي1)
ولمسديج يخاجع : د. جػرج شفيق  .17ص ،( بيجاء عبج الجػاد العباسي، السرجر الدابق3)

 ،)ب.م( ،1ط ،اري، االسذ والسبادئ العامة لمشطع الدياسية اركان التشطيع الدياسيس
 .261ص ،1997

ولمسديج  .311، ص1954( د. سعج عرفػر، القانػن الجستػري، الجدء االول، القاىخة، 2)
سالمية، ػ، االستفتاء الذعبي والذخيعة اإل: د. ماجج راغب الحميشطخحػل السػضػع 

 =؛ د. دمحم عمي آل ياسيغ،القانػن الجستػري )السبادئ183صالسرجر الدابق، 
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 : ثاْٝا/ االغتؿتا٤ ايتعسًٜٞ
 ،ٖٚٛ شيو االغتؿتا٤ ايصٟ تٓل بعض ايسغاتهر ع٢ً ادطا٥٘ يتعسٌٜ أسهاَٗا

ٚغٛا٤ نإ قاسب اؿل يف اقرتاح ايتعسٌٜ ٖٛ اسس٣  ،غٛا٤ بكؿ١ ادباض١ٜ اّ اختٝاض١ٜ
ط١ ايربملإ أّ اؿه١َٛ اغٚغٛا٤ مت اعساز ايتعسٌٜ بٛ ،غًطات ايسٚي١ اّ عسز َٔ املٛاطٓني

   .(1)أّ املٛاطٓني
 : يؿطع ايجاْٞ/ االغتؿتا٤ ايتؿطٜعٞا

ٜٚطاز ب٘ اغتؿتا٤ ايؿعب سٍٛ قإْٛ أٚ َؿطٚع قإْٛ َعني غٛا٤ّا نإ قاّْْٛا 
  .(2)بتٓعِٝ ايػًطات ايعا١َ ايصٟ ٜتعًلاٟ ايكإْٛ  –عازّٜا أٚ قاّْْٛا تٓعُّٝٝا 

ٜعس االغتؿتا٤ ايتؿطٜعٞ اجملاٍ ايط٥ٝؼ يالغتؿتا٤ ايؿعيب ٚتأخص ب٘ أغًب زٍٚ ٚ
ٚاالغًب١ٝ املعرب٠ ايعامل اش أْ٘ ٜعس ٚغ١ًٝ ؾعاي١ يهبح مجاح ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ اؿان١ُ 

                                                                                                                              

بيخوت، لبشان،  ،السكتبة الحجيث لمصباعة والشذخ ) ب.م(، ،1ط الجستػرية العامة(،=
، 1: د. نعسان احسج الخصيب، مبادئ القانػن الجستػري، طيشطخ. ولمسديج 65ص

، 1، ط1مع الدياسي، ج؛ د. اسساعيل مخزة، مبادئ القانػن الجستػري والع184)ب.م(، 
؛ د. شعيسة الجخف،  87ص، 1961شخكة الصبع والشذخ االىمية السحجودة، بغجاد، 

القانػن العام، القدع االول، القانػن الجستػري ونطع الحكع السقارنة، مكتبة القاىخة 
      .18ص ،1963 ،القاىخة ،الحجيثة

؛ د. أحسج العدي  193ص ،دابقالسرجر ال ،( د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي1)
 ،1994 ،جامعة بغجاد ،كمية القانػن  ،شخوحة دكتػراه أ ،الشقذبشجي، تعجيل الجستػر

 ،1962 ،دار الشيزة العخبية، القاىخة ،؛ د. ثخوت بجوي، الشطام الجستػري العخبي94ص
 : د. رمدي شو الذاعخ، الشطخية العامة لمقانػن الجستػري، مصبعةيشطخ. ولمسديج 99ص

؛ بيجاء عبج الجػاد العباسي، السرجر الدابق،  292صىامر  ،1979 ،عيغ شسذ
د. عبج الفتاح حدغ، مبادئ الشطام الجستػري في الكػيت، دار الشيزة ؛  31-31ص

       .118صد. محدغ خميل، السرجر الدابق، ؛  63، ص1968العخبية، بيخوت، 
   .327ص ،( د. احدان السفخجي وآخخون، السرجر الدابق3)
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يف زٍٚ ايعامل أّٜا ناْت ٖٛ أنجط اغايٝب ايسميكطاط١ٝ تطبٝكّا مبذًؼ ايٓٛاب يصا 
 .(1)ْعاَٗا ايػٝاغٜٞسٜٛيٛد١ٝ اييت ٜٓتٗذٗا األ

٠ ايٛط١ٝٓ يًؿعب ايصٟ ع٢ً إٔ ايػٝاز 1958ْٚل ايسغتٛض ايؿطْػٞ يػ١ٓ 
 :.. داعاّل يًؿعب ططٜكتني ملُاضغ١ غٝازت٘ ُٖا.االغتؿتا٤بط١ ْٛاب٘ ٚعٔ مياضغٗا بٛغا

 .(2)اجملًؼ ايتؿطٜعٞ ٚاالغتؿتا٤
ا١ٜ إٔ أٚدبت بس إشفاالت االغتؿتا٤  1958ٚقس سسز ايسغتٛض ايؿطْػٞ يعاّ 

ٜهٕٛ االغتؿتا٤ ايتؿطٜعٞ بكسز َؿطٚع قإْٛ ٜتعًل بتٓعِٝ ايػًطات ايعا١َ اٚ ٜتهُٔ 
اىل ايتكطٜح يًػًط١  ٜٗسفباملػتعُطات ايتْٛػ١ٝ أٚ  تتعًلايتكسٜل ع٢ً اتؿاقٝات 

ايػٝاغ١ٝ بايتكسٜل ع٢ً املعاٖسات ايسٚي١ٝ اييت ال ؽايـ ايسغتٛض ٚقس تؤثط ع٢ً غهر 
 .(3) ايسٚي١يف ٚعًُٗا املؤغػات

اجملاٍ ايتؿطٜعٞ َٔ أِٖ فاالت االغتؿتا٤ ٚأنجطٖا اضتٝازّا يف ايعامل ٚتتٓٛع  ٜٚعس
يٓػب١ العساز ايتؿطٜع اىل ْٛعني االغتؿتا٤ با َٛعسقٛض االغتؿتا٤ ايتؿطٜعٞ َٔ سٝح 

 اآلتٞ :  ٚؾلع٢ً غٓتٓاٚهلا 
  .اٚال/ االغتؿتا٤ االغت٦صاْٞ
 .(4)ثاْٝا/ االغتؿتا٤ ايتكسٜكٞ

ايصٟ ٜػتٗسف اغتطالع ضأٟ ايؿعب سٍٛ َؿطٚع ايكإْٛ  ٖٛ / االغتؿتا٤ االغت٦صاْٞاٚال
  .ؾشػبقبٌ اقساضٙ اٟ ع٢ً املبسأ 

 

                                                      

   .173، 171صز ،السرجر الدابق ،( د. جابخ جاد نرار1)
   .1958مغ دستػر فخندا لعام  2( السادة 3)
    .1958مغ دستػر فخندا لعام  11( السادة 2)
   .318ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي4)
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ع٢ً ع٢ً ايكإْٛ ٜػتٗسف اؿكٍٛ  ٜهٕٛ السكّا ٖٛ ايصٟ إَا / االغتؿتا٤ ايتكسٜكٞثاْٝا
 .(1)َٛاؾك١ ايؿعب

طز َؿطٚع ال ٜهتػب قُٝت٘ ٖٚٓا ٜهٕٛ االغتؿتا٤ أنجط ا١ُٖٝ الٕ ايكإْٛ ٜعٌ ف
غاؽ يف ع١ًُٝ غتؿتا٤ ٚوتؿغ ايؿعب باؾاْب األايكا١ْْٝٛ اال بعس املٛاؾك١ عًٝ٘ بعس اال

 .(2)ٚ ضؾه٘ايكإْٛ اٚ غًط١ املٛاؾك١ عًٝ٘ أ ايتؿطٜع ٖٚٛ اقطاض
 ايؿطع ايجايح/ االغتؿتا٤ ايػٝاغٞ 

 ِٗ ٜجهر اختالف ٖٚٛ االغتؿتا٤ ايصٟ ٜطًب ؾٝ٘ َٔ املكرتعني ايؿكٌ يف أَط َ
  .(3)ٚال ٜٓطٟٛ ع٢ً قاعس٠ عا١َ فطز٠

 ،ؾٗصا االغًٛب ٚإ نإ ٜؿرتض أخص ضأٟ ايؿعب يف َػأي١ تتكٌ بٛنع ايسغتٛض
 .(4)اال اْ٘ ٜػتدسّ ع٢ً مٛ ٜهػط ع٢ً اضاز٠ ايؿعب يٝٛاؾل ع٢ً َا ٜػتؿت٢ عًٝ٘

 أٚ ٜعطؾ٘ ايبعض اآلخط بأْ٘ اغتطالع ضأٟ ايؿعب بؿإٔ تٛيٞ ؾدل َعني
ناْتداب٘ ض٥ٝػّا يًسٚي١ أٚ إٔ ٜبسٟ ايؿعب ضأٜ٘ يف ايػٝاغ١ اييت  ،ملٓكب غٝاغٞ َعني

 .(5)ٜٟٓٛ ضدٌ ايػٝاغ١ ٖصا اتباعٗا
شيو  ٜكسَ٘ؾإ َٛنٛع ٖصا االغتؿتا٤ ٖٛ ؾدل َعني أٚ ؾدل َٚٛنٛع  يصا

سغتٛض اٚ تعسًٜ٘ أٚ قطاضّا غٝاغّٝا اٚ خط١ ي ّاٖصا املٛنٛع َؿطٚعقس ٜهٕٛ ٚ ،ايؿدل
 .(6)َع١ٓٝ

                                                      

 ،السرجر الدابق ،الدياسية ( د. جػرج شفيق ساري، االسذ والسبادئ العامة لمشطع1)
  .32ص ،السرجر الدابق ،؛ بيجاء عبج الجػاد العباسي398ص

   .318ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي3)
   .128ص ،( السرجر الدابق نفدو2)
   .88ص ،( د. عبج الحسيج متػلي ود. سعج عرفػر ود. محدغ خميل، السرجر الدابق4)
    .327ص ،السرجر الدابق ،. احدان السفخجي وآخخون ( د5)
    .35ص ،السرجر الدابق ،( بيجاء عبج الجػاد العباسي6)
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ٖصا االغتؿتا٤ عٓسَا ًٜذأ اىل ايؿعب الخص ضأٜ٘ يف َٛنٛع غٝاغٞ أٚ  ٚوكٌ يف
بكطاض غٝاغٞ اٚ َٓٗر غٝاغٞ ٜطغِ اػاٖات اٚ هػس َٛقؿّا  اييت تتعًلاَط َٔ االَٛض 

 -بككس املٛاؾك١ عًٝ٘ أٚ ضؾه٘-ايػًط١ اؿان١ُ ع٢ً ايؿعب قاّْْٛا  ؾتكسّ .(1)َعّٝٓا
ظاٖط  إش إٔ ،قالسٝات ٚاغع١ تتعس٣ ايكالسٝات احملسز٠ هلا بايسغتٛض ايػا١ٜ َٓ٘ َٓشٗا

ٖصٙ ايططٜك١ احملاؾع١ ع٢ً غًط١ ايؿعب اَا باطٓٗا ؾهرَٞ اىل اساي١ تًو ايػًط١ اىل 
تػتعٌُ ٚ ،ايتأٜٝس ايؿعيب يًكالسٝات اهلا١ً٥ اييت ٜتهُٓٗا ايكإْٛبؾدل الَٓاظع ي٘ 

متط بٗا اسس٣ ايسٍٚ اٚ مبٓاغب١ اْكالب ٜػع٢  ٖصٙ ايططٜك١ يف اؿاالت ايعكٝب١ اييت
  .(2)اقا١َ زنتاتٛض١ٜ تٓؿٝص١ٜ ٚيٛ ملس٠ َؤقت١بايكا٥ُٕٛ اىل تٛطٝس غًطتِٗ 

الٕ ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ ال ٜهٕٛ هلا زٚض اهابٞ يف ساي١ االغتؿتا٤ ايػٝاغٞ بٌ 
يكعب ٚامنا تكتكط ع٢ً املٛاؾك١ يف ظطٚف ٜهٕٛ َٔ ا ،ؾٗٞ ال تكطض ،فطز زٚض غًيب

ٜػهر ٖصا االغتؿتا٤ ايططٜل ايطبٝعٞ الْؿا٤ زغاتهر اؿهِ  يصاعًٝٗا إ تؿعٌ غهر شيو 
اش ٜتِ ادطاؤٙ يف ايعاز٠ الْتعاع تأٜٝس ايؿعب الْكالب َعني اٚ يًشكٍٛ ع٢ً تٛقٝع  ،املطًل

  .ايؿعب ع٢ً بٝاض يٛنع زغتٛض يف املػتكبٌ
ض ايػ١ٓ ايجا١ْٝ عكب اْكالب ٚقس ؾٗست ؾطْػا تطبٝل االغتؿتا٤ ايػٝاغٞ يف زغتٛ

بؿإٔ اغتُطاض ْابًٕٝٛ قٓكاّل اٍٚ َس٣  1802بٛاغط١ ْابًٕٝٛ بْٛابطت ٚاغتؿتا٤  1799
ٚمل تتٛؾط هلا ايهُاْات  ٚمل تهٔ يف َؿاضن١ ايؿعب دس١ٜ يف ٖصٙ االغتجٓا٤اتاؿٝا٠ 

١ٜ ٚعسّ ايتعطض أل ،املطًٛب١ يًكش١ ٚايٓعا١ٖ َٔ سط١ٜ ابسا٤ ايطأٟ ٚغط١ٜ ايتكٜٛت
َؿاضن١ ايؿعب يف ٖصٙ االغتؿتا٤ات  ٚؼاط ،نػٛط ٚغهرٖا َٔ ايهُاْات ايهطٚض١ٜ

                                                      

 ،( د. سالع الكدػاني، مبادئ القانػن الجستػري مع دراسة تحميمة لمشطام الجستػري االردني1)
 .  128ص ،1982 ،عسان ،1ط

السؤسدة الجامعية  ،1ط ،ع الدياسية( د. اسساعيل الغدال، القانػن الجستػري والشط3)
    .145ص ،1983 ،بيخوت ،لمجراسات والشذخ والتػزيع
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يف  اييت تتُجٌبعطٚف خاق١ دعًت َٔ غٝاز٠ اال١َ فطز َعٗط ناشب الخؿا٤ اؿكٝك١ 
  .(1)ايػًط١ ايؿدك١ٝ يط٥ٝؼ ايسٚي١

ٚطبل ٖصا ايٓٛع َٔ االغتؿتا٤ نصيو يف زٍٚ عسٜس٠ ٚيف ظٌ ْعِ سهِ َطًك١ أٚ 
نجهر َٔ زٍٚ ايعامل ايجايح بعس ايسميكطاط١ٝ ٚاٜطايٝا ايؿاؾ١ٝ ٚيف املاْٝا  ،اتٛض١ٜزنت

نجهر َٚٓٗا  ،اغتكالٖا ٚغهرٖا النؿا٤ ٚاد١ٗ ناشب١ َٔ املؿطٚع١ٝ ٚايسميكطاط١ٝ ع٢ً ْعُٗا
َٔ بًسآْا ايعطب١ٝ َٚا املانٞ َٓا ببعٝس ٚنٝـ إ ْتا٥ر االغتؿتا٤ ناْت تكٌ اىل ْػب١ 

99.99%.  
ٛغٝع ضدٌ ٜككس احملاؾع١ ع٢ً غًطات٘ اٚ ت ّ بتٓعِٝ االغتؿتا٤ ايػٝاغٜٞكٛ

ٜتشٍٛ  ٚقس ،غًب االسٝإ تٓاقهّا ٚايٛقا٥ع ايسغتٛض١ٜٖصٙ ايػًطات بكٛض٠ تؿهٌ يف أ
االغتؿتا٤ ايصٟ ٜكّٛ بتٓعُٝ٘ ض٥ٝؼ ايسٚي١ أٚ اؿه١َٛ اىل اغتؿتا٤ غٝاغٞ ملعطؾ١ ؾعب١ٝ 

ٚع٢ً اؿطٜات ايعا١َ يف ايسٍٚ  ملؤغػات ايسغتٛض١ٜٚقس ٜؿهٌ بازض٠ خطط٠ ع٢ً ا ،قاسب٘
ٖصٙ املداطط بعض ايؿكٗا٤ يف ايكإْٛ ايسغتٛضٟ اىل ٚزؾعت  ،سسٜج١ ايعٗس بايسميكطاط١ٝ

ٚنع بعض املػا٥ٌ اييت َٔ ؾأْٗا اؿس َٔ كاطط اغتعُاٍ االغتؿتا٤ ايػٝاغٞ بعسّ 
االتؿام َع ١٦ٖٝ مجاع١ٝ اٚ سكط اغتعُاي٘ بؿدل ٚاسس نط٥ٝؼ ايسٚي١ اٚ اؿه١َٛ ٚامنا ب

هب اغتؿاض٠ اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ سٍٛ املػا٥ٌ ٚ ،عهٛ آخط ٜؤَٔ ايتٛاظٕ بٝٓ٘ ٚبني االٍٚ
املٟٓٛ عطنٗا ع٢ً االغتؿتا٤ ٚاقا١َ سٛاض بٝٓٗا ٚبني اؿه١َٛ َٔ ؾأْ٘ اطالع ايطأٟ ايعاّ 

ت٢ ال وتٟٛ شيو اقا١َ ضقاب١ َػبك١ ع٢ً َهُٕٛ ايكإْٛ س ؾهاّل عٔع٢ً تًو املػا٥ٌ 
  .(2)ع٢ً ْكٛم ٜهتٓؿٗا ايػُٛض ٚااليتباؽ

 
 

                                                      

 ،الجستػر المبشاني -السبادئ العامة ،( د. عبج الغشي بديػني عبج هللا، القانػن الجستػري 1)
    .91ص ،1987 ،بيخوت ،الجار الجامعية

    .146ص ،السرجر الدابق ،سية( د. اسساعيل الغدال، القانػن الجستػري والشطع الديا3)
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 : ٚيالغتؿتا٤ ايػٝاغٞ قٛض٠ عس٠ ٖٞ
  .اٚال/ اغتؿتا٤ ايتشهِٝ ايؿعيب
  .ثاْٝا/ اغتؿتا٤ تكطٜط املكهر

  .ثايجا/ اغتؿتا٤ ايتكػُٝات احمل١ًٝ
 : ٚغٓتٓاٚهلا ع٢ً ٚؾل اآلتٞ

 :اٚال/ اغتؿتا٤ ايتشهِٝ ايؿعيب
أزا٠ يتشهِٝ ايؿعب ؾُٝا ٜكّٛ بني غًطات ايسٚي١ أٚ اسٝاْا ٜػتدسّ االغتؿتا٤ 

ٚقس أخص زغتٛض ؾاميط  .بني اؿه١َٛ ٚاملعاضن١ َٔ ْعاع ٜٚػ٢ُ باغتؿتا٤ ايتشهِٝ
غًب١ٝ فًؼ ١ االغتؿتا٤ يف ساي١ ايٓعاع بني أبٗصا سٝح ميهٔ اقاَ 1919ملاْٞ يعاّ األ

  .(1)اطٛضٟ اٚ بني ض٥ٝؼ ايطاٜذ ٚايربملإاٚ بني ٖصا اجملًؼ ٚاجملًؼ االَرب ٚأقًٝت٘ ايٓٛاب
 : ثاْٝا/ اغتؿتا٤ تكطٜط املكهر

ٖٚٛ االغتؿتا٤ ايصٟ هطٟ يتدٝهر ؾعب َٔ ايؿعٛب بني االغتكالٍ اٚ ايتبع١ٝ 
إ ٚثٝك١ باالغتؿتا٤ ايسغتٛضٟ الْ٘ ٚهلصا االغتؿتا٤ ق١ً  .يسٚي١ َٔ ايسٍٚ اٚ االؼاز َعٗا

ًٜعَٗا  دسٜس ٜتعًل باالختٝاض بني قٝاّ زٚي١ دسٜس٠ مل ٜٓكب َباؾط٠ ع٢ً اؽاش زغتٛض
َج١ً َٚٔ أ ،َٔ زٚي١ يٝؼ ي٘ نٝإ زٍٚ َػتكٌ ّاَػتعُط٠ اٚ دع٤زغتٛض دسٜس ٚبني ايبكا٤ 

يف َكاطع١ نٝبو ايهٓس١ٜ  1980ٖصا ايٓٛع االغتؿتا٤ ايصٟ دط٣ يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ َاٜٛ 
  .(2)طاض ايسٚي١ االؼاز١ٜإالْؿكاٍ عٔ نٓسا ٚبني ايبكا٤ يف يالختٝاض بني ا

 ثايجا/ اغتؿتا٤ ايتكػُٝات احمل١ًٝ : 
اٚ تعسٌٜ  ْؿػٗا االغتؿتا٤ بازَاز عسز َٔ ايٛسسات احمل١ًٝ يف ايسٚي١ ٖصا ٜتعًل

 .(3)ٜٚطًل عًٝ٘ باالغتؿتا٤ االزاضٟ ،اؿسٚز بٝٓٗا

                                                      

    .341ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي1)
    .387ص ،( السرجر نفدو3)
    .388ص ،( السرجر  نفدو2)
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 املطلب الثانْ

 االستفتا٘ مو حّث َجُب اجراٌٙ
اىل ْٛعني ٚغٓتٓاٚهلُا يف ٝح ٚدٛب ادطا٥٘ ٜٓكػِ االغتؿتا٤ ايؿعيب َٔ س

 :اآلتٞ ٚؾلع٢ً ؾطعني 
  .ايؿطع االٍٚ/ االغتؿتا٤ االدباضٟ

  .ايؿطع ايجاْٞ/ االغتؿتا٤ االختٝاضٟ
 : تٞٚغٓتٓاٚهلُا ٚع٢ً ايٓشٛ اآل

 : ايؿطع االٍٚ/ االغتؿتا٤ االدباضٟ
َٛنٛع  ع٢ً ضأٟ ايؿعب يف اشا َا ْل ايسغتٛض يف بًس َا ع٢ً ٚدٛب ايٛقٛف

 اٚ ؾإٔ َٔ ايؿؤٕٚ ايعا١َ أٚ َػأي١ َٔ املػا٥ٌ ايسغتٛض١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ اتعَٔ املٛنٛ
ٖٚٛ ٜػ٢ُ باالغتؿتا٤  ،ايػًط١ يف ايسٚي١ بادطا٤ ٖصا االغتؿتا٤ ٚال خٝاض هلا ؾٝ٘ ٚتًعّ

ؾتهٕٛ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ًَع١َ بعطض املٛنٛع ع٢ً ايؿعب الغتؿتا٥٘ ، (1)االدباضٟ
 .(2)ؾٝ٘

ْل ايسغتٛض بؿهٌ قطٜح َٚباؾط ٚامنا ميهٔ إٔ ٜأتٞ بؿهٌ نُين  تٞٚال ٜأ
ٜٚػتُط ْؿاش املعرتض  ،اؿاٍ يف االعرتاض ايؿعيب ٚاالقرتاح ايؿعيب نُا ٖٞ ،ٚغهر َباؾط

ادطا٤ ، ٜٚهٕٛ اىل إ ٜعطض ع٢ً االغتؿتا٤ ايؿعيب عًٝ٘ يف االعرتاض ايؿعيب َٔ ايٓاخبني
ادطا٤ االغتؿتا٤ ايٓتٝذ١ ايالظ١َ  ٜهٕٛ إشاالقرتاح ايؿعيب  ًو اؿاٍ يفادباضّٜا ٚتاالغتؿتا٤ 

 .(3)يٓعاّ االقرتاح ايؿعيب

                                                      

   .321ص ،السرجر الدابق ،( د. سالع الكدػاني، الػسيط في الشطع الدياسية1)
   .321ص ،ق( د. محسػد عاشف البشا، السرجر الداب3)
؛ لسى عمي فخج الطاىخي، 24ص ،السرجر الدابق ،( بيجاء عبج الجػاد العباسي2)

رسالة  ،الجيسقخاشية شبو السباشخة وتصبيق مطاىخىا في بعس الجساتيخ السعاصخة
     .24ص ،3111 ،جامعة بغجاد ،كمية القانػن  ،ماجدتيخ
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 : ٝاضٟايؿطع ايجاْٞ/ االغتؿتا٤ االخت
ٗصا االدطا٤ ع٢ً اضاز٠ بايسغتٛض  ٜتٛقـقس ٜهٕٛ ادطا٤ االغتؿتا٤ اختٝاضّٜا بإٔ 

اَط ادطا٤ ٖصا  دٛاظّا سل االيتذا٤ ايٝ٘ ٜٚرتى هلاايػًط١ ٚاؾ١ٗ اييت وسزٖا ؾٝبٝح هلا 
ضاز٠ ض٥ٝؼ ع٢ً ا ٜتٛقـؾكس هعٌ ايسغتٛض ادطا٤ االغتؿتا٤ َجاّل أَطا اختٝاضّٜا  ،االغتؿتا٤

ع٢ً طًب ض٥ٝؼ ايسٚي١ اٚ ايربملإ اٚ عسز  ٕ ٜبٝح االيتذا٤ ايٝ٘ بٓا٤ّايسٚي١ أٚ ايربملإ بأ
 ضغب١ اؿه١َٛ اٚ بٓا٤ّٚقس هعٌ ايسغتٛض ادطا٤ االغتؿتا٤ َتٛقؿّا ع٢ً  ،َعني َٔ اعها٥٘

يصا ٜهٕٛ أَط ادطا٤ االغتؿتا٤  ،ع٢ً طًب عسز َعني َٔ ايٓاخبني وسزٙ ايسغتٛض
غًطتٗا ايتكسٜط١ٜ ع٢ً ٚؾل طٙ تك إشّا يًػًط١ ٚاؾ١ٗ اييت وسزٖا ايسغتٛض دٛاظ االختٝاضٟ

يف ٖصا  زٕٚ ادباض عًٝٗا َٔ َؿ٦ٝتٗا ع٢ً ٚؾل ؾًٗا إ تًذأ اىل االغتؿتا٤ أٚ ال تًذأ ايٝ٘
 .(1)ايؿإٔ

َعٗطّا  ٜعسايبعض إ االغتؿتا٤ االختٝاضٟ ايصٟ ػطٜ٘ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ال  ٚهس
ع٢ً ضغب١ ايربملإ َٚٔ ثِ ال  َٔ َعاٖط ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ املباؾط٠ الْ٘ ال هطٟ اال بٓا٤ّ

ٖٚٞ  ،ٜػتطٝع ايؿعب إ ٜتسخٌ بؿؤٕٚ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ اال اشا مسشت ٖٞ بصيو
َٚٔ  ،ٝس ال تػُح يًؿعب ايتسخٌ يف اختكاقٗا اال عٓسَا ٜهٕٛ ضأٜ٘ َٛاؾكّا يطأٜٗابايتأن

ٚمل ٜتؿل ايبعض اآلخط  ،ؾا٥س٠ سكٝك١ٝ ١ثِ ؾإ تسخٌ ايؿعب يف ٖصٙ اؿاي١ ال تهٕٛ ي٘ أٜ
َٔ َعاٖط ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ املباؾط٠ تتذ٢ً ؾٝ٘  ٜعسٚقايٛا بإ االغتؿتا٤  ايتكسَِٜع ٖصا 

ٜؤنس شيو ايبعض ٚزٕٚ إ تٓكاز ٚضا٤ اضاز٠ ٚضغب١ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ  َٔ ١االضاز٠ ايؿعبٝ
ٖصٙ االغتؿتا٤ات بايكبٍٛ ايسا٥ِ َٔ ؾال تكابٌ  ،ؾتأتٞ كايؿ١ الضاز٠ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ

                                                      

 ،القدع الثاني ،لشطع الدياسية( د. عبج الحسيج متػلي وآخخون، القانػن الجستػري وا1)
    .115ص ،الدابق السرجر
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بؿإ اقرتاح  1978َٚٓٗا اغتؿتا٤ ايؿعب ايػٜٛػطٟ يف عاّ  ٜطؾض ايؿعب بعه٘ ،ايؿعب
 .(1)اْؿا٤ ق٠ٛ بٛيٝػ١ٝ ؾٝسضاي١ٝ

 املطلب الثالث

 انُاع االستفتا٘ مو حّث قُتٌ االلزامّٕ
ٜٓكػِ االغتؿتا٤ َٔ سٝح إيعاّ ايػًطات املدتك١ بٓتٝذت٘ اىل اغتؿتا٤ ًَعّ 

 ايؿطٚع اآلت١ٝ :  يفٚاغتؿتا٤ اغتؿاضٟ َٚعزٚز ٚغٓتٓاٚهلا 
 ايؿطع األٍٚ/ االغتؿتا٤ املًعّ االدباضٟ. 

  .ايؿطع ايجاْٞ/ االغتؿتا٤ االغتؿاضٟ
  .يؿطع ايجايح/ االغتؿتا٤ املعزٚزا

 االدباضٟ :  –ايؿطع االٍٚ/ االغتؿتا٤ املًعّ 
َط َٔ االَٛض ٜهٕٛ االغتؿتا٤ ايسغتٛض ٚدٛب أخص ضأٟ ايؿعب يف أ قس وتِ

ٜتعني ع٢ً غًطات ايسٚي١ عطض  إشايصٟ ٜٓل ايسغتٛض ع٢ً ٚدٛب ادطا٥٘  ،ادباضّٜا
اضاز٠ يف  ١ٜزٕٚ إٔ ٜهٕٛ هلصٙ ايػًطات أ َٔ ،٘املٛنٛع اٚ االَط ع٢ً ايؿعب الغتؿتا٥٘ ؾٝ

ًع١َ باخص ضأٟ ايؿعب ع٢ً غبٌٝ ايٛدٛب َا زاّ ؾٗٞ ت ،أَط ادطا٤ ٖصا االغتؿتا٤ َٔ عسَ٘
َٚجاٍ شيو إٔ ٜٓل ايسغتٛض ع٢ً نطٚض٠ اغتؿتا٤ ايؿعب يف أَط  ،ايسغتٛض قس قه٢ بصيو

 ٜعسايؿعب يف شى ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ال ميهٔ اقطاض ايتعسٌٜ اال اشا اغتؿيت  إشتعسٌٜ ايسغتٛض 

                                                      

( د. محسػد دمحم خمف ود. امجج مرباح عيدى، الجيسقخاشية في سػيدخا "دراسة تحميمية في 1)
 ،1996الكتاب االخزخ، شخابمذ،  ،السخكد العالسي لمجراسات ،أسذ الحكع الجيسقخاشي"

 ،راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي : د. ماججيشطخولمسديج حػل ىحا السػضػع  .337ص
 ،الػسيط في القانػن الجستػري العام ،؛ د. اومػن رباط 394،212ص ،السرجر الدابق

    .296ص ،1971 ،بيخوت ،دار العمع لمسالييغ ،3ك
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شغ إ ًٜٚ .(1)ٜتشتِ ادطاؤٙ بأخص ضأٟ ايؿعب يف أَط ٖصا ايتعسٌٜ إشاالغتؿتا٤ ادباضّٜا 
 .(2)اؿهَٛات ايسميكطاط١ٝ ال ؽايـ ضأٟ ايؿعب ست٢ ٚيٛ نإ اغتؿاضّٜا

االػاٙ ايصٟ ًٜعّ اؾٗات املع١ٝٓ بايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً االغتؿتا٤  ٜٚهٕٛ ٖصا
ألٕ َٔ ؾأْ٘ أخص َؿاضن١ املٛاطٓني  ،جط ؼؿعّا يًُع٢ٓ اؿكٝكٞ يًُؿاضن١ االغتؿتا١ٝ٥أن

لس قساٖا يف ايكٛاْني اٚ ايػٝاغات ايعا١َ اييت تعَع تطبٝكٗا اٚ  إشَأخص ايتطبٝل ايؿعًٞ 
  .ٜٚربظ ؾٝٗا زٚض ايؿعب ٚغٝازت٘ ،اتباعٗا

 : ؿطع ايجاْٞ/ االغتؿتا٤ االغتؿاضٟاي
ال تهٕٛ ؾٝ٘  إش ،الغتؿتا٤ ع٢ً ايعهؼ متاَّا َٔ االغتؿتا٤ املًعّٖٚصا ايٓٛع َٔ ا

ايٓتٝذ١ املرتتب١ ع٢ً ادطا٤ االغتؿتا٤ أ١ٜ سذ١ قا١ْْٝٛ ًَع١َ يًػًطات ايعا١َ يف ايسٚي١ اٚ 
ؿتا٤ تهٕٛ شات ٚايٓتٝذ١ املرتتب١ ع٢ً ادطا٤ االغت .اؾ١ٗ املع١ٝٓ اييت زعت اىل ادطا٥٘

ٜؿكس بهٌ تأنٝس زٚض املؿاضن١ االغتؿتا١ٝ٥ يًؿعب قُٝتٗا  َط ايصٟطبٝع١ اغتؿاض١ٜ األ
ٚتتشٍٛ اىل فطز ٚغ١ًٝ الغتطالع ايطأٟ ايعاّ ْٚتا٥ذٗا اىل َؤؾطات تػتأْؼ  ،اؿكٝك١ٝ

بٗا ايػًطات ايعا١َ يًسٚي١ يف ايتؿطٜعات اييت تعَع اقساضٖا أٚ ايػٝاغات ٚايتسابهر اييت 
 .(3)تٟٓٛ اؽاشٖا

ايؿك٘ إش ٜعخط  ،تعُاٍ االغتؿتا٤ االغتؿاضٟٚع٢ً ايطغِ َٔ ْسض٠ اغ
هلصا ايٓٛع َٔ االغتؿتا٤ ٚالغُٝا يف ايسٍٚ االغهٓسْاؾ١ٝ يعٌ  عسٜس٠ بأَج١ًااللًٛغانػْٛٞ 

يف ؾرت٠ اؿ١ًُ  1992اُٖٗا إٔ االغتؿتا٤ االغتؿاضٟ ازخٌ يف ايسغتٛض ايػٜٛػطٟ عاّ 
                                                      

   .512ص ،( د. محدغ خميل، السرجر الدابق1)
 ،السعارف باالسكشجرية مشذأة ،( د. سامي جسال الجيغ، الشطع الدياسية والقانػن الجستػري 3)

    .382ص ،3115 ،مرخ
فخاد في السذاركة في الذؤون العامة دراسة قانػنية في ( د. سميسان صالح الغػيل، حق األ2)

 ،1996 ،جامعة االسكشجرية ،كمية الحقػق  ،شخوحة دكتػراه أ ،ضػء التذخيع الميبي
 ،كمية الحقػق  ،دياسية؛ د. سام سميسان دلة، مبادئ القانػن الجستػري والشطع ال557ص

   .364ص ،3115 ،مجيخية الكتب والسصبػعات الجامعية ،جامعة حمب
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الدٌ  شاتٗا ٍٚ َط٠ يف ايػ١ٓأل طٚبات ايهشٛي١ٝ ٚطبل االغتؿتا٤االْتداب١ٝ بتشطِٜ املؿ
اغتطالع ضأٟ ايٓاؽ غكٛم اقساض قإْٛ سعط بٝع املؿطٚبات ايهشٛي١ٝ ٚمل ٜطبل 

ٚطبل االغتؿتا٤ االغتؿاضٟ يف ايرتٜٚر يف بعض ايٛالٜات االَطٜه١ٝ  ،1955ست٢ 
  .(1)ٚايهٓس١ٜ

 : ايؿطع ايجايح/ االغتؿتا٤ املعزٚز
اٟ  ،يف إٓ ٚاسس نًُٝٗا االػاٖني ايػابكنيبخص ٖٚٛ االغتؿتا٤ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً األ

تهٕٛ ْتٝذ١  يف سني ،يف بعض املػا٥ٌ ٚاالَٛض تًعّدعٌ ْتٝذ١ االغتؿتا٤ شات طبٝع١ 
االغتؿتا٤ شات طبٝع١ اغتؿاض١ٜ غهر ًَع١َ يًػًطات ايعا١َ يف ايسٚي١ اٚ اؾ١ٗ املع١ٝٓ اييت 

  .ايعطٚف االخط٣ قاَت بايسع٠ٛ يًُؿاضن١ االغتؿتا١ٝ٥ يف بعض املػا٥ٌ يف
امنا ٖٛ ْعاّ ٜطبل يف بعض ايٛالٜات ٖصا ايٓٛع َٔ االغتؿتا٤ ْعطّٜا عتّا ٚيٝؼ ٚ

َطٜه١ٝ اييت تاخص ايٓعاّ االغتؿتا٤ االدباضٟ املًعّ ٚتطبل َع٘ ْعاّ االغتؿتا٤ األ
 إشاالغتؿاضٟ اٚ نُا ٜعرب عٓ٘ ايؿكٝ٘ االَطٜهٞ غتٝؿٔ يٞ نٛى بٓعاّ ايتكٜٛت املباؾط 

دطا٤ ٖصا االغتؿتا٤ باالغتٓاز اىل قإْٛ عاّ ايٛال١ٜ اٚ باالغتٓاز اىل ايكالسٝات ٜتِ ا
   .(2)ٖصا املٝجامٜتهُٔ ايه١ُٝٓ يف َٝجام املس١ٜٓ اٚ بٓا٤ ع٢ً ؽٌٜٛ مبٛدب ْل قطٜح 

 املطلب الرابع

 نُاع االستفتا٘ مو حّث َقت استعنالٌأ         
٘ اىل اغتؿتا٤ غابل أٚ اغتؿتا٤ ا٥َٛعس ادطٜٓكػِ االغتؿتا٤ َٔ سٝح ٚقت أٚ 

 : ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞالسل ٚغٓتٓاٚهلُا 
  .ايؿطع االٍٚ/ االغتؿتا٤ ايػابل

  .ايؿطع ايجاْٞ/ االغتؿتا٤ ايالسل
 : ٜأتٞ ٚؾلٚغٓتٓاٚهلُا ع٢ً 

                                                      

   .558ص ،السرجر الدابق ،( د. سميسان صالح الغػيل1)
    .559ص ،( السرجر نفدو3)
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 : ايؿطع األٍٚ/ االغتؿتا٤ ايػابل
ط١ قس ٜٓل ايسغتٛض ع٢ً نطٚض٠ االيتذا٤ يالغتؿتا٤ ايؿعيب قبٌ إقطاض ايػً

ايتؿطٜع١ٝ )ايربملإ( يًكإْٛ ؾٝهٕٛ االغتؿتا٤ يف ٖصٙ اؿاي١ اغتؿتا٤ّ غابكّا ع٢ً اقطاض 
 .(1)ايكإْٛ

ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ال ٜكٛت ايربملإ ع٢ً ايكإْٛ أٚ ال تتساٍٚ اؿه١َٛ بايكطاض 
    .(2)ع٢ً االغتؿتا٤ ايؿعيب قبٌ ادطا٤ ٖصا االغتؿتا٤ ٖٚٞ ساي١ ْعط١ٜ بطَتٗا تكسمي٘املٟٓٛ 

قه١ٝ َع١ٓٝ ٚغا١ٜ ايككس إٔ ٖصا االغتؿتا٤ ٖٛ اغتؿاض٠ ايؿعب مبٛنٛع َا َجٌ 
ٚقس  ،(3)ًتعطف ع٢ً اػاٖات ايطأٟ ايعاّيٚ قإْٛ قبٌ املكازق١ عًٝ٘ َٔ اؾ١ٗ املدتك١ أ

 .1959أخص بٗصا ايسغتٛض ايؿطْػٞ ايػابل 
  :ايؿطع ايجاْٞ/ االغتؿتا٤ ايالسل

 َٛنٛع َا بعس َكازق١ ايػًطات املدتك١ يٜ٘ٚككس ب٘ أخص ضأٟ ايؿعب يف 
ؾإ ٖصا ايكإْٛ ٜهٕٛ قاّْْٛا ناٌَ  ،ؾاشا نإ قٌ االغتؿتا٤ َؿطٚع قإْٛ ٚاقطاضٙ،

ٜٚؿب٘ سل االغتؿتا٤  ،ْؿاشٙ ع٢ً اغتؿتا٤ ايؿعب ٜعًل ٚيهٔ ،ايكٝاغ١ َٚكطّا َٔ ايربملإ
 .(4)سل ايتكسٜل املعرتف ب٘ يط٥ٝؼ ايسٚي١

                                                      

   .129ص ،السرجر الدابق ،( د. سالع الكدػاتي، مبادئ القانػن الجستػري 1)
   .296ص ،السرجر الدابق ،قانػن الجستػري العام( د. ادمػن رباط، الػسيط في ال3)
 ،القانػن الجستػري والحكع السقارنة –القدع االول  –( د. شعيسة الجخف، القانػن العام 2)

السرجر  ،؛ بيجاء عبج الجػاد العباسي 59ص ،1963 ،القاىخة ،مكتبة القاىخة الحجيثة
دار  ،الجستػري السرخي ؛ د. دمحم قجري حدغ، االستفتاء والشطام  27ص ،الدابق

   .29، 28ص ،1991 ،القاىخة ،الشيزة العخبية
   .158ص ،1942 ،( د. عثسان خميل عثسان، السبادئ الجستػرية العامة )ب.م(4)
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ؾٗات املدتك١ يٛسسٖا اىل ْؿاش ايكإْٛ ٚال بس َٔ اقرتاْٗا َكازق١ اٚال تؤزٟ 
صا ٜطًل عًٝ٘ ايبعض باالغتؿتا٤ باالغتؿتا٤ يٝكبح ايكإْٛ ْاؾصّا يباملكازق١ ايؿعب١ٝ 

  .(1)ايتكسٜكٞ
الٕ ايؿعب ؾٝ٘  ،عس ايبعض االغتؿتا٤ ايالسل أؾهٌ َٔ االغتؿتا٤ ايػابلٜٚ

يالغتؿتا٤ ايػابل ايصٟ ٜٓل ع٢ً َبسأ أٚ ؾهط٠  ٜػتؿت٢ ع٢ً قإْٛ ناٌَ ايكٝاغ١ خالؾّا
ٖٚٛ َا ٜتٝح يًربملإ ؾطق١ ايتالعب بكٝاغ١ ايكإْٛ مبا وكل ضغبات٘  ؾشػبايكإْٛ 

إ ٚال غُٝا ٜٚعاضض ضغبات ايؿعب بايتالعب بكٝاغ١ االيؿاظ ٚتكسِٜ ايهًُات ٚتأخهرٖا 
 .(2)ٝع َا ٜعٓٝ٘ ٖصا ايًؿغغايب١ٝ ايؿعب تؿتكط اىل اـرب٠ ايكا١ْْٝٛ اييت تؤًٖ٘ يتُٝ

 املبحث الثالث

 متّّز االستفتا٘ الظعيب عو األنعنٕ األخرٗ
ٍٕ عسٜس٠ عٓس نجهر َٔ ايٓاؽ خطّأ  ٚاختًطت ،اضتبطت ن١ًُ االغتؿتا٤ مبعا

ٍٕ َػاٜط٠ يٛدٛز ؾ٤ٞ َٔ ايتكاضب اٚ ايتؿاب٘ اؿكٝكٞ بُٝٓٗا بهًُات أ خط٣ شات َعا
مبا ميجٌ اؿهِ يف ايسٚي١ ٚتؿرتى يف نٕٛ ايؿعب ٖٛ  مجٝعّا اْع١ُ اْػا١ْٝ تتكٌ بٛقؿٗا

  .قاسب االختٝاض ؾٝٗا ٚيٛ ْعطّٜا
ٜل بني االغتؿتا٤ ٚاألْع١ُ يصا ؾآْا غٓتٓاٍٚ بايبشح يف ٖصا املبشح َٛنٛع ايتؿط

 اآلتٞ :  ٚؾلع٢ً أالخط٣ 
  .متٝٝع االغتؿتا٤ عٔ االْتداب / املطًب االٍٚ

 .عٔ ايبٝع١ متٝٝع االغتؿتا٤ املطًب ايجاْٞ/
 .متٝٝع االغتؿتا٤ عٔ االقرتاح ٚاالعرتاض ايؿعيب ب ايجايح/املطً

                                                      

؛ د. سالع الكدػاني، مبادئ القانػن  28ص ،السرجر الدابق ،( بيجاء عبج الجػاد العباسي1)
  .129ص ،السرجر الدابق ،الجستػري 

؛ 116ص ،1975 ،بغجاد ،مصبعة االرشاد ،4ط ،شسخان حسادي، الشطع الدياسية( د. 3)
  .29ص ،السرجر الدابق ،بيجاء عبج الجػاد العباسي



 (00( ، السنة )02( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

223 

 : اآلتٞ ٚؾلٚغٓتٓاٚهلا ع٢ً 

 املطلب األَل

 متّّز االستفتا٘ الظعيب عو االنتداب
ٚي٦ٔ نإ ٖٓاى ضابط بني االغتؿتا٤ ايؿعيب ٚاالْتدابات ٖٚٛ نُْٛٗا ٜٓطًكإ َٔ 

ييت تعس ٚغ١ًٝ ايتعبهر عٔ االضاز٠ ايؿعب١ٝ ا( Lepovoir suffrageغًط١ ايتكٜٛت )
اغٓاز باالغتؿتا٤ ايؿعيب أٚ بالغٓاز ايػٝاز٠ يف ايسٚي١ غٛا٤ َٔ خالٍ مماضغ١ ايػًط١ 

نالُٖا إؾطاى ايؿعب يف َػأي١ اؿهِ ٚمماضغ١ سك٘ يف اغرتزاز ٜعين ٚ ،االْتداببايػًط١ 
 .(1)ايػٝاز٠ ٚإغٓازٖا اىل َٔ ٜتٛىل أَطٖا

باْ٘ اختٝاض ايٓاخبني يؿدل أٚ أنجط َٔ بني عسز َٔ املطؾشني  ٜٚعطف االْتداب
ٜٓطٟٛ ع٢ً َع٢ٓ االغتؿتا٤ َٔ ايٓاس١ٝ ٚإشا نإ االْتداب  .(2)يتُجًِٝٗ يف سهِ ايبالز

ؾاْ٘ ىتًـ عٔ االغتؿتا٤ يف َؿَٗٛ٘  ،ايًػ١ٜٛ الْ٘ ٜتهُٔ طًب ضأٟ ايٓاخبني يف املطؾشني
 .(3)ايكاْْٛٞ يتعًك٘ باختٝاض بني اؾدام

 : ٖٞٚىتًـ االغتؿتا٤ ايؿعيب عٔ االْتداب يف ْٛاسٞ عسٜس٠ 

إ فاٍ عٌُ االغتؿتا٤ ٖٛ ايٛقٍٛ اىل ضأٟ ايؿعب اَا يف ؾدل اؿانِ اٚ يف  .1
اختٝاض َٔ  ؾٝٗا االْتداب ٚغ١ًٝ ٜتُهٔ ايؿعب يف سني ٜعس ،ايكٛاْني اييت ؼهُ٘

 .ط١اييت تٓٛب عٓ٘ يف مماضغ١ ايػًممجًٝ٘ باهل١٦ٝ ايٓٝاب١ٝ 
غتؿتا٤ ايؿعيب ططٜك١ ٚاسس٠ َؤزاٖا إ ٜسيٞ ايٓاخب بطأٜ٘ يف املٛنٛع املططٚح يال .2

تتعسز أؾهاي٘ ٚقٛضٙ  إشإَا باملٛاؾك١ )ْعِ( أٚ بعسّ املٛاؾك١ )ال( بعهؼ االْتداب 

                                                      

   .26ص ،السرجر الدابق ،( د. جابخ جاد نرار1)
( د. عبج الحسيج متػلي، القانػن الجستػري واالنطسة الدياسية مع السقارنة بالسبادى 3)

    .181ص ،1989، مشذاة السعارف، االسكشجرية، 6يعة االسالمية، طالجستػرية في الذخ 
   .112ص ،السرجر الدابق ،( ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي2)
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ٜػتطٝع اختٝاض أنجط َٔ ْاخب َٔ أنجط َٔ ٚ ،ٚهس ايٓاخب اَاَ٘ أنجط َٔ خٝاض
  .اػاٙ

ْتٝذ١  ٚال ؼػِ ،٤ سامس١ اَا بطؾض َٛنٛع ٚإَا باقطاضْٙتٝذ١ االغتؿتا تهٕٛ .3
 .بني املطؾشني املكس١َاالْتدابات املٓاؾػ١ 

ايصٜٔ ول هلِ االزال٤  ناؾ١ ٜؿٌُ اؾطاز ايؿعب إشاالغتؿتا٤ بايطابع ايعاّ  ٜتُٝع .4
 ضعاٜا ايسٚي١ يف بٌ قس ٜتذاٚظ االقًِٝ اىل ناؾ١ قًِٝ ايسٚي١البايكٛت ؾهاّل عٔ مشٛي٘ 

ايٛغا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ بؿعاضات ايسٚي١ باـاضز أٚ بايصٜٔ ٜعربٕٚ عٔ ضأِٜٗ ٍٚ االخط٣ ايس
ؽتاض نٌ َكاطع١  إش ،تتػِ االْتدابات بايطابع احملًٞ احملسٚز يف سني ،اؿسٜج١

قسز٠ يف ايسٚي١ َٔ ميجًٗا يف اهل١٦ٝ ايٓٝاب١ٝ ٚال ٜتعس٣ ضأٜٗا سسٚز املكاطع١ اٚ 
  .(1)االؾدام املططٚس١

َٔ ؾطٚع  ّااالغتؿتا٤ ايؿعيب ؾطع إش ٜعسبُٝٓٗا  ٜلأسس ايؿكٗا٤ ايتؿط ػٛؽٜٚ .5
ت يف إ ايٓعاّ االْتدابٞ ٚغ١ًٝ زميكطاط١ٝ ْؿأ هس يف سنيايسميكطاط١ٝ ؾب٘ املباؾط٠ 

 يف سني ميجٌ ّازميكطاطٝ ّإ االغتؿتا٤ ايؿعيب ميجٌ ْعاَظٌ ايٓعاّ ايٓٝابٞ ٚتأٜٝس بأ
زميكطاطٞ ٚإ ناْا ٜعُالٕ يتشكٝل ٖسف ٚاسس َؿرتى ٖٛ ٜؿرتض أْ٘  ّااالْتداب ْعاَ

متهني ايؿعب َٔ سك٘ يف املؿاضن١ يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚاقا١َ ْعاّ زميكطاطٞ َٔ 
 .(2)ؾأْ٘ إٔ هعٌ َكايٝس ايػٝاز٠ ٚاغٓاز ايػًط١ بٝس ايؿعب

ايتُٝٝع بني  ؾ١َُٗ٘ٝ ايٓاخب َٔ سٝح قعٛب١ االختٝاض اٚ غٗٛيت٘ ؾاضقّا ميهٔ  تعس .6
ال وتاز َٔ ايٓاخب غ٣ٛ  إشاألٍٚ ٜتُٝع بايػٗٛي١  ألٕاالغتؿتا٤ ايؿعيب ٚاالْتدابات 

ٜهٕٛ اختٝاض  إشٜكعب االختٝاض بايٓػب١ يالْتداب  يف سني -ال–أٚ  -بٓعِ–االداب١ 

                                                      

كمية  ،شخوحة دكتػراه أ ،( د. داؤد عبج الخزاق داؤد الباز، حق السذاركة في الحياة الدياسية1)
    .26-25ص ،1993شبعة سشة  ،جامعة االسكشجرية ،الحقػق 

  .29ص ،السرجر الدابق ،( د. جابخ جاد نرار3)
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ٚؾل أنجط َٔ َعٝاض ؾكس ٜهٕٛ ؾدك٘ أٚ بطْاف٘ أٚ سعب٘ أٚ ع٢ً املطؾح 
 .(1)اٜسٜٛيٛدٝت٘ اٚ غهرٖا

 انْاملطلب الث

 متّّز االستفتا٘ عو البّعٕ                     
يف  اختٝاض سهاّ املػًُني أٚ أَهر املؤَٓني أٚ خًٝؿ١ ايطغٍٛ ايهطِٜ  ٜتِ

ايبٝع١ ٖٚٞ ططٜك١ ممٝع٠ الختٝاض ض٥ٝؼ ايسٚي١ غال١َٝ أٜاّ اـالؾ١ ايطاؾس٠ بايسٚي١ اال
سٜس املطؾشني هلا ٚاقشاب االختٝاض تًعب ايكالس١ٝ ٚايتك٣ٛ زٚضّا باضظّا يف ؼ .االغال١َٝ

ؾًِ ٜكٝس اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ايٓاؽ بططٜك١ َع١ٓٝ يف اختٝاض سهاَِٗ ٚتطنِٗ اسطاضّا يف  ،ؾٝٗا
ٚانتؿ٢ دٌ ؾأْ٘ بإٔ أٚق٢ اؿانِ  ،ؼسٜس ايططٜك١ اييت تتؿل ٚظطٚؾِٗ ٚؼكل َكاؿِٗ

َّ))ؾٝكٍٛ غبشاْ٘ ٚتعاىل  .بايعسٍ ٚأٚق٢ احملهَٛني بايطاع١ ِٕ ُتؤَزُّٚا  إِ ِِ أَ َُُطُن ايََّ٘ َِٜأ
ِِ َّا َٜعُِعُه َّ ايََّ٘ ِْعِ ُُٛا بِاِيعَِسٍِ إِ ِٕ تَِشُه َّاؽِ أَ َِٝٔ اي ِِ بَ ُُِت ًَِِٖٗا َٚإِشَا سَهَ َّاِيأَََاَْاتِ إِي٢َ أَ ايََّ٘   بِِ٘ إِ

ُٓٛا أَطُِٝعٛا اي (58) ّانَإَ غَُِّٝعا بَكهِر َِطِ َٜاأََُّٗا ايَّصَِٜٔ آََ ِٚيِٞ اِيأَ ََّ٘ َٚأَطُِٝعٛا ايطَُّغٍَٛ َُٚأ
ِِ ُِٓه َِ))(2). 

ٚايبٝع١ ٖٞ يؿغ اغتعٌُ يًعٗس ايكا٥ِ بني اؿانِ ٚاحملهّٛ عٓس اختٝاض احملهَٛني 
ؿانُِٗ ٚايصٟ ٜسٍ قطاس١ ع٢ً ايتعاقس ٚيف شيو ٜكٍٛ ابٔ خًسٕٚ يف "املكس١َ" اعًِ إ 

                                                      

ولمسديج حػل  .112ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي1)
: د. عبج الحسيج متػلي، القانػن الجستػري واالنطسة الدياسية مع السقارنة يشطخالسػضػع 

؛ د. عبج الكخيع 181صلدابق، االسالمية، السرجر ابالسبادى الجستػرية في الذخيعة 
الجار  ،مصبعة الشجاح الججيجة ،1ط ،غالب، سمصة السؤسدات بيغ الذعب والحكع

السرجر  ،؛ د. عبج الحسيج متػلي، أزمة االنطسة الجيسقخاشية51ص ،1987 ،البيزاء
   .134ص ،الدابق

  .59-58: آية ،( سػرة الشداء3)
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ؽ اشا باٜعٛا األَهر ٚعكسٚا عٗسٙ دعًٛا أٜسِٜٗ يف ايبٝع١ ٖٞ ايعٗس ع٢ً ايطاع١ ٚنإٔ ايٓا
 .(1)ٜسٙ تأنٝسّا يًعٗس ؾأؾب٘ شيو ؾعٌ ايبا٥ع ٚاملؿرتٟ ؾػُٞ بٝع١

ٚمبا إٔ اؿانِ َباٜع َٔ  ،ٚقبٛهلُا ٚايبٝع١ عكس سكٝكٞ ٜتِ باهاب بني ايططؾني
ٜتبني  يصا ايٓاؽ ٚايبٝع١ عكس ادتُاعٞ بني اؿانِ ٚايٓاؽ ًٜتعّ نٌ ططف بتٓؿٝص ايتعاَ٘

 .(2)َس٣ زميكطاط١ٝ االغالّ
ألٕ باٜع ع٢ً ٚظٕ ؾاعٌ َٔ أؾعاٍ  ،ٚيكس َٝع بعض ايؿكٗا٤ بني املباٜع١ ٚايبٝع١

ٚنُا قًٓا  ،(3)املؿاضن١ اييت ٜؿرتض ؾٝٗا ٚدٛز ؾطٜكني يهٌ َُٓٗا سكٛم ٚعًٝ٘ ٚادبات
يف أٌٖ  تتُجٌاأل١َ غابكّا إ ايبٝع١ عكس َربّ بني املطؾح يًدالؾ١ أٚ ض٥اغ١ ايسٚي١ ٚبني 

اؿٌ ٚايعكس ٜتعٗس ؾٝ٘ املطؾح بإٔ ٜتٛىل ؾؤٕٚ األ١َ ٜٚطع٢ َكاؿٗا ٚتتعٗس ؾٝ٘ األ١َ 
 .(4)ٜػتُس اـًٝؿ١ غًطت٘ إشبايػُع ٚايطاع١ 

يػًط١  ّاأغاغاييت قٌٝ بٗا يف ايؿك٘ ايػطبٞ - ٚاشا ناْت ْعط١ٜ ايعكس االدتُاعٞ
ؾإ عكس ايبٝع١ بني  ،ع٢ً فطز اؾرتاض ْعطٟأقُٝت  -اؿه١َٛ َٚكسض يًؿطع١ٝ يف ايسٚي١

  .(5)األ١َ ٚاؿانِ قس قاّ قبٌ شيو بكطٕٚ ع٢ً اغاؽ سكٝك١ ٚاقع١ ال خٝاٍ ؾٝٗا ٚال اؾرتاض
 : عسٜس٠ ٖٞ ٚؽتًـ ايبٝع١ عٔ االغتؿتا٤ ايؿدكٞ يف َعاٖط

 

                                                      

ار ابغ االثيخ لمصباعة والشذخ والتخجسة، جامعة ( د. دمحم فتحي عثسان، حقػق االندان، د1)
 .  111صالسػصل، 

؛ 112ص ،3111 ،بيخوت ،فخيقيا الذخق أ ،( د. ابخاىيع اعخاب، االسالم الدياسي والحجاثة3)
 ،1981 ،)ب.م( ،6ط ،سالمي مقارنًا بالشطع السعاصخةد. محسػد حمسي، نطام الحكع اإل

  .111ص
   .374ص ،1977 ،سالميكع في الذخيعة والتاريخ اإلام الح( د. ضافخ القاسسي، نط2)
  .171د. دمحم ضياء الجيغ الخيذ/ الشطخيات الدياسية اإلسالمية، ص (4)

؛ د. ماجج راغب الحمػ،  317ص ،1969 ،نطسة الدياسية( د. محسػد كامل ليمة، األ5)
    .175، 174ص ،السرجر الدابق ،الشطع الدياسية
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 : طًب ايط٥اغ١ .1
كس إ اختٝاض خًٝؿ١ املػًُني يف ايعٗس ايطاؾسٟ َٔ أٌٖ اؿٌ ٚايع ٜتطًب

ؾاشا تعني هلِ  ،, ٚأنًُِٗ ؾطٚطّاَا١َ ؾٝكسَٛا َِٓٗ أنجطِٖ ؾهاّلٜتؿشكٛا أسٛاٍ أٌٖ اال
ؾإ أداب هلا باٜعٛٙ عًٝٗا  .َٔ بني اؾُاع١ َٔ أزاِٖ االدتٗاز اىل اختٝاضٙ عطنٖٛا عًٝ٘

تٓع ٚإ اَ ،ٚاْعكست ي٘ االَا١َ ببٝعتِٗ ٚيعّ ناؾ١ األ١َ ايسخٍٛ يف بٝعت٘ ٚاالْكٝاز يطاعت٘
عٔ االَا١َ ٚضؾض قبٛهلا ؾاِْٗ ال ٜؿطنٕٛ عًٝ٘ قبٛهلا ٚامنا ٜعسٍ اىل َٔ غٛاٙ َٔ 

  .(1)َػتشكٝٗا ؾٝباٜعْٛ٘
َّ ايَّصَِٜٔ ))ٚيكس ٚضزت ايبٝع١ يف ايكطإٓ ايهطِٜ يف َٛانع عسٜس٠ َٓٗا قٛي٘ تعاىل :  إِ

ِٛمَ أَ ِٚؾ٢َ ُٜبَاُِٜعَْٛوَ إََُِّْا ُٜبَاُِٜعَٕٛ ايًََّ٘ َُٜس ايًَِّ٘ ؾَ ِٔ أَ ُِٓهُح ع٢ًََ َِْؿػِِ٘ َََٚ ِٔ َْهَحَ ؾَإََُِّْا َٜ ِِ ؾََُ ِٜسِِٜٗ
ُّا ُِٝؤتِِٝ٘ أَِدّطا عَعِٝ ُ٘ ايًََّ٘ ؾَػَ ِٝ ُُِؤَِٓنِيَ )): ٚقٛي٘ تعاىل ،(2)((بَُِا عَاَٖسَ عًََ ِٔ اِي ُ٘ عَ يَكَِس ضَنَِٞ ايًَّ

ِِإِِش ُٜبَاُِٜعَْٛوَ تَِشتَ ايؿَّذَط٠َِ ؾَعًََِِ ََا ؾِٞ     .(3)((ُقًُٛبِِٗ
ب َٔ ايؿعب االْتداب ٚاالغتؿتا٤ ايط٥اغٞ اىل ايط٥اغ١ ٜٚطً ٜػع٢ املطؾح يف

ايصٟ وسخ عُاّل يف ايسٍٚ املتدًؿ١ ٖٛ إ ٜبصٍ املطؾح ٖٚٛ قاسب املٛاؾك١ ع٢ً قبٛهلا 
يًشكٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ٚيٛ قٛض١ٜ  نًٗا ايػًط١ ايؿع١ًٝ يف ايسٚي١ اؾٗٛز ٚاحملاٚالت ٚاؿٌٝ

زٕٚ طًب أٚ  ٜٚتِ ايرتؾٝح يف ايبٝع١ َٔ ،ايؿعب النؿا٤ َعٗط ايؿطع١ٝ ع٢ً ض٥اغت٘ َٔ
أٖاّل يًدالؾ١  هسْٚ٘اقساض َٔ املطؾح ؾأٌٖ اؿٌ ٚايعكس ِٖ ايصٜٔ ٜطؾشٕٛ َٔ 

   .(4)ٜٚعطنْٛٗا عًٝ٘
 

 

                                                      

    .7ص ،1989 ،بغجاد ،لدمصانية والػاليات الجيشيةحكام ا( الساوردي، األ1)
  .11آية :  ،( سػرة الفتح3)
  .18آية :  ،( سػرة الفتح2)
   .195ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، الشطع الدياسية4)
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 : ؾطٚط ايرتؾٝح .2
ا٤ اٟ االغتؿت ،ؾطٖا يف املطؾح يالْتدابٕ املكاض١ْ بني ايؿطٚط ايٛادب تٛتهٛ

 : ٜأتٞ ؾُٝاْع١ُ اؿسٜج١ ٚبني َا ٜكابًٗا يف ْعاّ  ايبٝع١ االغالَٞ ايؿدكٞ يف األ
 أ. ايتُتع باؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ : 

باؿكٛم املس١ْٝ إٔ ٜتُتع ْع١ُ اؿسٜج١ ٜؿرتط يف املطؾح يًط٥اغ١ يف األ
يؿطٜع١ إٔ ٜهٕٛ َطًٛب١ يف املطؾح يًبٝع١ ٚعرب عٔ شيو ؾكٗا٤ ا ْؿػٗا ايؿطٚطٚٚايػٝاغ١ٝ 

  .يف املطؾح انتُاٍ ايعكٌ َٓعّٖا عٔ اؾطا٥ِ ٚايؿبٗات
 : ب. ايػٔ أٚ ايعُط

تؿرتط األْع١ُ ايسغتٛض١ٜ املعاقط٠ يف املطؾح يط٥اغ١ ايسٚي١ إٔ ٜهٕٛ قس ػاٚظ 
غ١ٓ يهُإ إٔ ٜهٕٛ يس٣ املطؾح اؿس األز٢ْ  40-30ٚترتاٚح بني  ،َٔ ايعُط غّٓا َع١ٓٝ

  .(1)َبًؼ ايطداٍ قس بًؼ١ ٜٚؿرتط يف املطؾح يًبٝع١ إٔ ٜهٕٛ َٔ اـرب٠ ٚاؿٓه
 : ؾٓػ١ٝ ٚاالْتُا٤ ايكبًٞدـ. ا

اَا  ،َععِ ايسغاتهر ؾُٝٔ ٜطؾح يط٥اغ١ ايسٚي١ إٔ ٜهٕٛ َتُتعّا ظٓػٝتٗاتؿرتط 
يف ايبٝع١ االغال١َٝ ؾٝؿرتط بعض ايؿكٗا٤ إ ٜهٕٛ املطؾح قطؾّٝا يف ايكشٝح اغتٓازّا ع٢ً 

 ، ٚىتًـ ايؿكٗا٤ يف ٖصا ايؿطط ."األ١ُ٥ َٔ قطٜـ بكٞ َِٓٗ اثٓإ" ٍ قٍٛ ايطغٛ
ٚأغاغ٘ يف عسّ ايكطع بكش١ ايٓل ايٛاضز ؾٝ٘ ملعاضنت٘ يٓكٛم نجهر٠ ٚضزت بايػا٤ 

 .(2)ٚايٓٗٞ ع٢ً َٔ زعا اىل عكب١ٝ ،اعتباض االْػإ ٚاالعتُاز ع٢ً االعُاٍ
 
 
 
 

                                                      

   .141، 129ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، الشطع الدياسية1)
  .47ص ،السرجر الدابق ،عباسي( بيجاء عبج الجػاد ال3)



 (00( ، السنة )02( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

229 

 : ز. اؾٓؼ أٚ ايطدٛي١
تهر ايعامل يف املطؾح يط٥اغ١ ايسٚي١ اٚ ض٥اغ١ اؿه١َٛ إٔ ال تؿرتط أغًب زغا

تؿرتط ايؿطٜع١ االغال١َٝ يف املطؾح يًدالؾ١ إٔ ٜهٕٛ ضداّل ؾال هٛظ  يف سني ،ٜهٕٛ ضداّل
ِّػَا٤ِ))يكٛي٘ تعاىل  ،(1)تٛيٞ ايٓػا٤ ض٥اغ١ ايسٚي١ االغال١َٝ ََُٕٛ ع٢ًََ اي َّا ٍُ قَ  .(2)((ايطِّدَا

 : ٖـ. ايعًِ
ط ايسغاتهر اؿسٜج١ يف املطؾح يط٥اغ١ ايسٚي١ عاز٠ ايتُتع بكػط ٚاؾط َٔ ال تؿرت

 ،ايعًِ ايسٜين أٚ ايسْٟٝٛ ٚنجهر َٔ ايطؤغا٤ ناْت َعًَٛاتِٗ نش١ً يسضد١ تجهر ايتػاؤالت
ٗسٜٔ ايعاملني بأسهاّ ايؿطٜع١ نإ ٜؿرتط ؾُٝٔ ٜباٜع يًدالؾ١ إٔ ٜهٕٛ َٔ اجملت يف سني

 .(3)ٚغ١ٓ ضغٛي٘ ٚايعًِ بؿؤٕٚ ايسْٝا ٚأسٛاٍ ايسٚي١ تعاىل ب اهللغال١َٝ احملٝطني بهتااإل
 : اي١ٚ. ايعس

ال ٜؿرتط يف املطؾح يط٥اغ١ ايسٚي١ يف أْع١ُ اؿهِ اؿسٜج١ إ ٜهٕٛ عازاّل أٚ تكّٝا 
أَا يف ايؿطٜع١ االغال١َٝ ؾٝؿرتط يف املطؾح يًبٝع١ إٔ  .ٜٚرتى االَط يًكسؾ١ أٚ ايعطٚف

يف سهُ٘ ايٓاؽ  تعاىل ايتك٣ٛ أٚ ايعساي١ ست٢ ىؿ٢ اهلل ٜهٕٛ ع٢ً قسض ناف َٔ
  .(4)غا٠٤ ايًِٝٗط١ ٚضعا١ٜ َكاحل ايٓاؽ ٚػٓب اإلٚاغتدساَ٘ الَتٝاظات ايػ

 : أٌٖ االختٝاض .3
إال إٔ  ،يف االغتؿتا٤ ايٓاخبني تطبٝكّا يٓعاّ االقرتاع ايعاّ املباؾطٜهٕٛ ايؿدل 

ع٢ً اغًبٝت٘ األ١َٝ ٚاالْكٝاز مما ٜػٌٗ غٝطط٠  مجٗٛض ايٓاخبني يف ايبالز املتدًؿ١ تػٝطط
زٕٚ تؿههر بكطف ايٓعط عٔ  َٔ اؿه١َٛ عًٝ٘ ٚاؿكٍٛ ع٢ً َٛاؾكت٘ ع٢ً َطؾح ايػًط١

 .قالسٝت٘ ٚاخالق٘

                                                      

   .311ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، الشطع الدياسية1)
  .24آية :  ،( سػرة الشداء3)
    .314ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، الشطع الدياسية2)
   .351ص ،( السرجر نفدو4)
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ِٖ  ،ِٖ أٌٖ اؿٌ ٚايعكس ٚاالدتٗاز ،اَا يف ايبٝع١ ؾِٗ قؿ٠ٛ ايكّٛ ٚعًُاؤٙ
ٞ َٗاّ اـالؾ١ ٖٚؤال٤ ٜكَٕٛٛ مبا املؿهطٕٚ ايصٜٔ وػٕٓٛ اختٝاض املطؾح ايكاحل يتٛي

ٜػ٢ُ بايبٝع١ اـاق١ ٚتكّٛ مجاع١ املػًُني َٔ بعسِٖ مبباٜع١ املطؾح ٚتػ٢ُ بايبٝع١ 
   .(1)ايعا١َ

 : َس٠ ايط٥اغ١ .4
ٞ عسّ تأقٝت اـالؾ١ مبس٠ َع١ٓٝ ٚتهٕٛ اغتكطت ايكاعس٠ يف تكايٝس املػًُني ٖ
تتشسز َس٠  إشُٗٛض١ٜ َٔ ايٓعِ املعاقط٠ َباٜع١ اـًٝؿ١ ملٓكب٘ َؤٜس٠ خالؾّا يط٥اغ١ اؾ

  .(2)ض٥اغ١ ايط٥ٝؼ مبس٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ ٚباْتٗا٤ تًو املس٠ ٜعاز اْتداب٘ اٚ اْتداب غهرٙ
 : َس٣ ايٛال١ٜ .5

ال عالق١ ي٘  ض٥ٝػّا زّْٜٝٛا ظَّٓٝا ؾشػبض٥ٝؼ ايسٚي١ يف االغتؿتا٤ ايؿدكٞ ٜهٕٛ 
َعّا ألٕ اـالؾ١  ّاٚزْٜٝٛ ّازٜٓٝ ّاٗٛ ض٥ٝػخًٝؿ١ املػًُني ؾ يف سني ٜهٕٛ ،بايط٥اغ١ ايس١ٜٝٓ

ٖٞ ض٥اغ١ عا١َ يف أَٛض ايسٜٔ ٚايسْٝا ْٝاب١ عٔ ايطغٍٛ 
ايٓيب  اإلَاّ ىًـٚ .(3)

 ٜٔيف سطاغ١ ايسٜٔ ٚمحاٜت٘ ٚيف غٝاغ١ ايسْٝا بٗصا ايس. 

 : طبٝع١ ايعالق١ .6
ٚؾل َبسأ  ٢عً ايعالق١ يف ايبٝع١ عالق١ عكس١ٜ وهُٗا عكس ايبٝع١ ٚتتشسزتهٕٛ 

يف سني إٔ ايعالق١ بني ايط٥ٝؼ ٚاملكرتعني يف االغتؿتا٤ ايؿدكٞ عالق١  ،ايتعاقس ايسغتٛضٟ
  .(4)تٓع١ُٝٝ ٜٓعُٗا ايسغتٛض

                                                      

 .142ص ،( السرجر الدابق1)
 ،السرجر الدابق ،سالم مقارنًا بالشطع السعاصخةالحكع في اإل د. محسػد حمسي، نطام( 3)

   .112ص
 ،بيخوت ،دار العمع لمسالييغ ،8ط ،سالميعبج القادر شبارة، روح الجيغ اإل ( د. عفيف2)

   .45ص ،السرجر الدابق ،؛ بيجاء عبج الجػاد العباسي 213ص ،1969
   .45ص ،( بيجاء عبج الجػاد العباسي، السرجر الدابق4)
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 املطلب الثالث

 متّّز االستفتا٘ عو االقرتاح َاالقرتاع الظعيب
ؾٝٗا ٜتُٝع االغتؿتا٤ ايؿعيب عٔ غهرٙ َٔ ايٛغا٥ٌ اييت ميهٔ يًؿعب إٔ مياضؽ 

 ٚؾلع٢ً  ٚاالعرتاض ايؿعيب ٚغٓتٓاٚهلُا اضازت٘ املؿرتن١ ناالقرتاح ايؿعيبط١ اؿهِ بغً
  .اآلتٞ

االقرتاح ايؿعيب يعسز َعني َٔ ايٓاخبني يف اقرتاح َؿطٚع قإْٛ ٚتكسمي٘  ٜهٕٛ
 :ُٖا ّ مبٓاقؿت٘ ٚايبت ؾٝ٘ ٜٚأخص قٛضتنياىل ايربملإ ايصٟ ًٜتع

 كػِ اىل َٛاز. ٜكاؽ يف ؾهٌ َؿطٚع قإْٛ قسز ٜٚ / قٛض٠ االقرتاح املؿكٌ ايصٟاألٚىل
/ قٛض٠ االقرتاح غهر املؿكٌ اٚ غهر املبٛب ٖٚٛ ٜكتكط ع٢ً بٝإ املٛنٛع أٚ ايجا١ْٝ

ٗا ٜٚرتى يًربملإ ١َُٗ اعساز َؿطٚع ايكإْٛ ع٢ً ٚؾكاملبسأ اٚ ايؿهط٠ اييت ٜطاز ايتؿطٜع 
  .(1)بايهاٌَ

غتؿتا٤ عٓسَا ٜتطًب ايسغتٛض يهٞ ٜكبح ٚقس ٜكرتٕ االقرتاح ايؿعيب بٓعاّ اال
املؿطٚع املكرتح َٔ ايؿعب ْاؾصّا نطٚض٠ إٔ ٜٛاؾل عًٝ٘ ايؿعب يف اغتؿتا٤ عاّ بعس 

ٚاشا مل ٜتطًب ايسغتٛض شيو ؾإ َؿطٚع ايكإْٛ املكرتح َٔ  ،إقطاضٙ َٔ داْب ايربملإ
  .(2)ايٓؿاشايؿعب ٜعطض ع٢ً ايربملإ القطاضٙ ٜٚكبح باقساضٙ ي٘ قاّْْٛا ٚادب 

ًٜٚتكٞ االغتؿتا٤ ايؿعيب َع االقرتاح ايؿعيب يف نُْٛٗا هسإ َطدعُٗا يف 
ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ املباؾط٠ ؾهال عٔ إٔ االغتؿتا٤ بمماضغ١ ايؿعب ؿطٜت٘ ايػٝاغ١ٝ 

ضاز٠ اؿط٠ الؾطاز ايؿعب ٖٚٛ َا ح ايؿعيب يف نُْٛٗا ٜعربإ عٔ اإلايؿعيب ًٜتكٞ َع االقرتا
االقرتاح  ٜٚتٛىل ،يف زاخٌ االطاض ايعاّ يالغتؿتا٤ ايؿعيب ٜتٛىلح ايؿعيب ٜػُح يالقرتا

ايؿعيب ٜٓتٗٞ يف ْٗا١ٜ املطاف اىل اغتؿتا٤ ؾعيب عٓس اعاز٠ عطض ايكإْٛ بعس إقطاضٙ اٚ 

                                                      

  .326ص ،( د. محسػد عاشف البشا، السرجر الدابق1)
  .212، 213ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، االنطسة الدياسية3)
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اقساضٙ َٔ اجملًؼ ايٓٝابٞ ع٢ً ايؿعب يٝبسٟ ضأٜ٘ يف ايكإْٛ باملٛاؾك١ اٚ عسّ املٛاؾك١ 
 .(1)االغتؿتا٤ ايؿعيبب
 : ٜأتٞ ُاٜتُٝع االغتؿتا٤ ايؿعيب عٔ االعرتاض ايؿعيب ؾٝٚ

ؾرت٠ ظ١َٝٓ  يفٜعطف االعرتاض ايؿعيب بأْ٘ سل ميٓح يعسز َعني َٔ ايٓاخبني 
ٜٚرتتب ع٢ً شيو أْ٘ اشا مل ٜػتعٌُ  .االعرتاض ع٢ً قإْٛ أقسضٙ ايربملإبَع١ٓٝ يف 

ٖصا  ٜٚعسض غكط سكِٗ يف شيو املس٠ اييت عٝٓٗا ايسغتٛ َٔايٓاخبٕٛ سكِٗ يف االعرتاض 
  .مبجاب١ املٛاؾك١ ايه١ُٝٓ ع٢ً ايكإْٛ ايصٟ أقسضٙ ايربملإ

اَا اشا تكسّ ايٓاخبٕٛ باالعرتاض ؾال ٜرتتب ع٢ً شيو غكٛط ايكإْٛ ٚامنا ٜتعني 
االغتؿتا٤ ايؿعيب ٖٓا ْتٝذ١ يصا ٜعس  ،ع٢ً ايربملإ عطن٘ ع٢ً ايؿعب الغتؿتا٥٘ ؾٝ٘

َٔ عسز  طًب َٛدّٗاايؿعيب إٔ ٜهٕٛ  ٚال ٜعسٚ االعرتاض ،ؿعيبقت١َٛ يالعرتاض اي
َٚٔ ثِ  ،َعني َٔ ايٓاخبني بٛدٛب عطض ايكإْٛ املعرتض عًٝ٘ يالغتؿتا٤ ايؿعيب

   .(2)ٜتٛقـ َكهر ايكإْٛ ع٢ً ْتٝذ١ االغتؿتا٤
يف  إش ٜعطضٚع٢ً ٖصا ايٓشٛ ىتًـ االعرتاض ايؿعيب عٔ االغتؿتا٤ ايؿعيب 

عيب ايكإْٛ ع٢ً ايؿعب الغتؿتا٥٘ ؾٝ٘ باملٛاؾك١ أٚ بايطؾض َع َا ٜرتتب االغتؿتا٤ ايؿ
ٜٚعٌ ايكإْٛ املعرتض عًٝ٘ يف االعرتاض  ،ع٢ً ضؾض ايؿعب يًكإْٛ َٔ عسّ ْؿاشٙ

ٜعس ؾاشا مل ٜعرتض عًٝ٘  ،َٛقٛؾّا ْؿاشٙ ط١ًٝ ؾرت٠ االعرتاض اييت سسزٖا ايسغتٛض ايؿعيب
 .(3)ملٛاؾك١ عًَٝ٘ٔ داْب ايؿعب با ّانُٓٝإقطاضّا 

                                                      

   .71، 67ص ،السرجر الدابق ،( د. جابخ جاد نرار1)
 ،سكشجريةباإل ،مشذأة السعارف ،( د. سامي جسال الجيغ، الشطع الدياسية والقانػن الجستػري 3)

   .385ص ،3115
السؤسدة الجامعية  ،1ط ،( د. اسساعيل الغدال، القانػن الجستػري والشطع الدياسية2)

  .148ص ،1983 ،بيخوت ،لمجراسات والشذخ والتػزيع
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ٖٚهصا ٜبسٚ إ االعرتاض )ايؿٝتٛ( ايؿعيب َٔ ايٛد١ٗ ايسميكطاط١ٝ بسضد١ أز٢ْ َٔ 
 .(1)االغتؿتا٤ ايعاّ ٚااليعاَٞ مبا ٜتعًل بهٌ قإْٛ اٚ قطاض قازض عٔ ايػًطات املدتك١

ٚىتًط االعرتاض ايؿعيب اىل سس نبهر باالغتؿتا٤ االختٝاضٟ ايالسل ايصٟ ٜتِ 
ع٢ً قإْٛ يطًب عسز ٜٚػتؿت٢ ايؿعب يف اؿايتني نًتُٝٗا  ،طًب عسز َٔ االؾطازع٢ً  بٓا٤ّ

ٜٚؿتس ايتؿاب٘ اشا مل تؿطم ايسغاتهر بُٝٓٗا يف نٝؿ١ٝ  ،َٔ ايٓاخبني اٚ ْتٝذ١ العرتانِٗ
ؾؿٞ االغتؿتا٤ االختٝاضٟ وػب  ٚإ نإ ايػايب اْٗا تكطض ايتؿطٜل، .سػاب عسز االقٛات
اَا يف االعرتاض  ،عٔ ايتكٜٛت َٔ املٛاؾكني يصا ال ٜعس املُتٓعنيٕ املٛاؾك١ ع٢ً ايكاْٛ

 عٔ ٜعس املُتٓعني يصاايؿعيب ؾاؿػاب ٜٓكب ع٢ً عسز االقٛات املعاضن١ يًكإْٛ 
 .(2)ايتكٜٛت َٔ بني املٛاؾكني ع٢ً ايكإْٛ

 املطلب الرابع

 متّّز االستفتا٘ عو الظُرٗ
 ٜطز بؿأْ٘ ْل قاطع يف ايكطإٓ ايؿٛض٣ يف االغالّ ٖٞ ططح َٛنٛع عاّ مل

يًُٓاقؿ١ ٚتبازٍ اآلضا٤ ٚاؿذر عجّا عٔ  ،يف عًُا٥ٗا تتُجٌع٢ً األ١َ  ايٓب١ٜٛ ٚايػ١ٓ ايهطِٜ
  .(3)اؿهِ ايكشٝح املٛاؾل ألسهاّ ايؿطٜع١ االغال١َٝ

َٔ أقٍٛ ايؿطٜع١ ٜٗسف اىل ؼطٟ املكًش١ ايعا١َ ٚإؾطاى  َِٗٚايؿٛض٣ أقٌ 
تؤزٟ اىل اظٗاض أؾهٌ اؿًٍٛ يًُػا٥ٌ ايعا١َ بعس تكابٌ اآلضا٤  إش ،ايٓاؽ يف ؾؤٕٚ سهُِٗ

َٚجايب يف  ٚظٗٛض أٚد٘ ٚاغباب اـالف بٝٓٗا َٚا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ نٌ َٓٗا َٔ ؾٛا٥س املدتًؿ١
ايرتابط ٚايتهأَ يف اجملتُع  ٚنطٚض٠ يًشؿاظ ع٢ً ،غال١َٝن٤ٛ أسهاّ ايؿطٜع١ اإل

 .(4)اع١ أٚيٝا٤ أَٛضِٖغالَٞ ٚنطٚض٠ اليتعاّ املػًُني بطاإل

                                                      

  .298ص ،السرجر الدابق ،( د. ادمػن رباط، الػسيط في القانػن الجستػري العام1)
    .328 ،327ص ،( د. محسػد عاشف البشا، السرجر الدابق3)
   .156ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي2)
   .537، 536ص ،1971 ،( د. محسػد البيي، الجيغ والجولة مغ تػجيو القخآن الكخيع4)
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االغتؿتا٤ ٚايؿٛض٣ يف نُْٛٗا ٜتُجالٕ بكؿ١ عا١َ يف طًب ايطأٟ َٔ  اؾرتىؾاشا 
 :َٛض اآلت١ٝإال أُْٗا ىتًؿإ يف األأًٖ٘ يف اَط َٔ االَٛض ايعا١َ 

 : َٔ سٝح أٌٖ ايطأٟ .1
ٜطبل  إش ،ناؾ١ أٌٖ ايطأٟ يف االغتؿتا٤ أٚ ايصٜٔ ٜسيٕٛ باقٛاتِٗ ايٓاخبنيٜهٕٛ 

ؾال ٜؿرتط يف ايٓاخب ؾطط ايعًِ أٚ املاٍ أٚ االْتُا٤ ايطبكٞ عذ١ إٔ  ،اّ االقرتاع ايعاّْع
عسٜس َٔ املٛاطٓني ايصٜٔ يٝؼ هلِ ايعًِ ايهايف أقطب اىل ايسميكطاط١ٝ ٚايػُاح ي ٖصا ايٓعاّ

َٔ  ًؿ١ اىل اْكٝاز نجهرمبٛنٛع االغتؿتا٤ باؿهِ ع٢ً َا ال ٜعًُٕٛ ٜٚؤزٟ يف ايسٍٚ املتد
   .(1)زٕٚ تؿههر أٚ تسبط النؿاض ايٛعٞ اٚ نعـ اـًل َٔ ملٛاطٓني ٚضا٤ َا تطاٙ اؿه١َٛا

   .(1)اـًل
أٌٖ ايطأٟ يف ايؿٛض٣ أٌٖ اؿٌ ٚايعكس أٚ اٌٖ االختٝاض ٖٚؤال٤ ِٖ قؿ٠ٛ  ٜٚهٕٛ

ايكّٛ ٚخهر٠ ابٓا٥٘ َٔ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ أٚ املعاضف ٚأٌٖ اـربات ايصٜٔ وػٕٓٛ اؿهِ 
   .ايؿٛض٣ عهِ تهِٜٛٓٗ ٚزضاٜتِٗ ع٢ً املػا٥ٌ َٛنٛع

 : َٔ سٝح َٛنٛع ايطأٟ .2
َٛنٛع ايطأٟ يف االغتؿتا٤ َٛنٛع عاّ ٜطاز اؽاش َٛقـ ؾٝ٘ أٚ قطاض ؾٝ٘ ٜهٕٛ 
زٕٚ ايتكٝس بأسهاّ غابك١ أٚ قٛاعس ال هٛظ املػاؽ بٗا اال اسهاّ أٚ  َٔ اٜا نإ فاي٘

  .قٛاعس زغتٛض ايسٚي١
 ٣ ؾُٝا مل ٜطز بؿأْ٘ ْل قاطع يف ايهتابَٛنٛع ايطأٟ يف ايؿٛض ٜٚٓشكط

ايتؿطٜع يف إش تتكٝس غًط١ الْ٘ ال ادتٗاز يف فاٍ االسهاّ ايػُا١ٜٚ  ايٓب١ٜٛ ٚايػ١ٓ ايهطِٜ
االغالّ مبا أت٢ ب٘ ٖصا ايسٜٔ ايػُح َٔ قٛاعس ٚاسهاّ ٚغايبّا َا ٜتعًل َٛنٛع ايؿٛض٣ 

  .(2)باَط زْٟٝٛ َجٌ اؿطب
 

                                                      

   .173، 171ص ،السرجر الدابق ،( د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي1)
    .173ص ،( السرجر نفدو3)
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 : ٔ سٝح سسٚز ايطأَٟ .3

ؼ يكاسب ايطأٟ يف االغتؿتا٤ غهر املٛاؾك١ ع٢ً َٛنٛع٘ أٚ ضؾه٘ نُا ٖٛ يٝ
اٚ اقرتاح  ،زٕٚ َٓاقؿ١ أٚ تؿػهر أٚ ازخاٍ تعسٜالت اٚ اناؾات ايٝ٘ َٔ َعطٚض عًٝ٘
 .عسٜس٠ ْٚازضّا َا ٜطًب َٔ املكرتع يف االغتؿتا٤ االختٝاض بني بسا٥ٌ ،سًٍٛ دسٜس٠

ٛع ايؿٛض٣ بأنًُ٘ ؾًِٗ املٛاؾك١ ع٢ً َا أَا يف ايؿٛض٣ ؾألٌٖ ايطأٟ عح َٛن
ٜكرتح عًِٝٗ أٚ ضؾه٘ أٚ تعسًٜ٘ ٚهلِ َٓاقؿ١ ٚاْتكا٤ اؿًٍٛ املكس١َ بؿأْ٘ ٚتكسِٜ 

 ًتعَٕٛ باسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ يف ادتٗازِٖ ؾال ٜػتطٝعٛاأِْٗ ٜ االقرتاسات ايبس١ًٜ غهر
ضِٖ يف اغتٓباط سهِ ايؿطٜع١ زٜٚكتكط تكسِٜ اقرتاح أٚ سهِ ملػأي١ ىايـ ٖصٙ االسهاّ ٚ

 .(1)يف املػأي١ َٛنٛع ايبشح

 املبحث الرابع

 مبدأ الشّادٔ الظعبّٕ

 املطلب األَل

 نظأٔ مبدأ سّادٔ الظعب
ؾهط٠ املبازئ ايسميكطاط١ٝ اييت ظٗطت بٛقؿٗا  ٜعس َبسأ غٝاز٠ ايؿعب َٔ

ا يف َععِ زغاتهر ؾًػؿ١ٝ ْعط١ٜ ثِ تطٛضت بعس شيو اىل إٔ أقبشت َبسّأ قاّْْٛٝا ٜعرتف بٗ
قاسب ايػٝاز٠ َٚكسض ايػًط١ قسمي١ قسّ ايؿهط  بٛقؿ٘ ؾهط٠ ايؿعبتعس ٚ ،زٍٚ ايعامل
تعٛز اؾصٚض ايتاضى١ٝ هلصا املبسأ اىل ايسميكطاط١ٝ ايكسمي١ اييت ظٗطت يف  إش ،ايػٝاغٞ

إش  ،اثٝٓا زٚي١ َس١ٜٓ ٚال غُٝاطبكت ايؿهط٠ ايسميكطاط١ٝ يف املسٕ ايْٝٛا١ْٝ ايكسمي١ ٚ ،ايْٝٛإ
ْعاّ اؿهِ قٌ مجع١ٝ املٛاطٓني اٚ َا ٜطًل عًٝٗا )االنًٝعٜا( اؾطاز ايؿعب  ٜكِٝ نإ

                                                      

   .174ص ،ر نفدو( السرج1)
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ايصٜٔ تتٛؾط ؾِٝٗ ؾطٚط ايعه١ٜٛ ايٝٗا ٜٚؿٌُ طبك١ االؾطاز ايصٜٔ هلِ ايػًط١ يف مجٝعِٗ 
    .(1)ٚنع ايكٛاْني

طٕٛ بكٛي٘ ٚقس شنطٖا اؾال .ْٚاز٣ نجهر َٔ ؾالغؿ١ االغطٜل بؿهط٠ ايسميكطاط١ٝ
ٚعرب عٓٗا اضغطٛ بكٛي٘ "ايػًط١ تٓبع َٔ  ،"َكسض ايػٝاز٠ ٖٞ االضاز٠ املتشس٠ يًُس١ٜٓ"

 .(2)اؾُاع١ ٚال تٓبع َٔ ؾدل اؿانِ شات٘"
تعين إش قٌ ن١ًُ ْٜٛا١ْٝ َؿتك١ َٔ نًُتني )زَٜٛٛؽ( ٚٚايسميكطاط١ٝ يف األ

عطؾٗا َْٛتػهٝٛ بكٛي٘  ٚقس ،غًط١ ايؿعب ٚ)نطاتٛؽ( اٟ اؿهِ أٚ اؿه١َٛ اٚ ايػًط١
 .(3)"ايسميكطاط١ٝ ٖٞ بٗصٙ ًَو ايؿعب ن١٦ٝٗ يف اؾُٗٛض١ٜ ايػًط١ ايػٝس٠"

إش عطؾت ضَٚا ايكسمي١ يف عٗسٖا املًهٞ  ،ثِ اْتكًت ؾهط٠ ايسميكطاط١ٝ اىل ايطَٚإ
ًذاْٗا ٚفايػٗا ايؿعب١ٝ اىل إٔ دا٤ ايكٝاقط٠ ُٗٛضٟ َبسأ اؿهِ ايسميكطاطٞ بٚعٗسٖا اؾ

 .(4)ثطٚا بايػًطإ ؾاقبح اؿهِ ؾطزّٜا َطًكّاؾاغتأ
 ،يًسٜاْات ايػُا١ٜٚ ْكٝب نبهر َٚتسضز يف تػص١ٜ ؾهط٠ ايسميكطاط١ٝ ٚايسع٠ٛ ايٝٗاٚ

بؿهٌ َباؾط باملبسأ ايسميكطاطٞ الْٗا ضبطت ايسميكطاط١ٝ  ايٓكطا١ْٝ ؾًِ تأخص ايسٜا١ْ

                                                      

دراسة تحميمية في  –( د. ميمػد الحىبي ود. ابخاىيع ابػ خدام، الػجيد في القانػن الجستػري 1)
الجار الجساىيخية لمشذخ والتػزيع  ،3ط ،1ك ،الشطخية العامة لفمدفة القانػن الجستػري 

 .   35ص ،1997 ،ليبيا ،واالعالن
   .416ص ،( د. محدغ خميل، السرجر الدابق3)
السؤسدة الجامعية  ،1ط ،( د. اسساعيل الغدال، القانػن الجستػري والشطع الدياسية2)

   .433ص ،1983 ،بيخوت ،لمجراسات والشذخ والتػزيع
 ،13الدشة  ،1ع ،مجمة القانػن واالقتراد ،( د. محسػد عبج هللا العخبي بظ، الجيسقخاشية4)

   .71ص ،1943 ،القاىخة ،مصبعة فتح هللا الياس فػزي واوالده
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( يف ْعط١ٜ ايكػٝؼ )بٛيؼ ؾط نُا دا٤بسعا٥ِ اخالق١ٝ ٚأخصت بٓعط١ٜ اؿل االهلٞ املبا
  .(1)اييت تطتهع ع٢ً املبسأ املػٝشٞ ايصٟ ٜكٍٛ إٔ َكسض ايػًط١ ٖٛ اهلل

أشٖإ ايبؿط يًسميكطاط١ٝ مبا زعتِٗ ايٝ٘ َٔ اسهاّ خًك١ٝ  ايٓكطا١َْٝٗست ايسٜا١ْ 
ثِ دا٤ االغالّ  .ٚؾها٥ٌ ْؿػ١ٝ ٚع٢ً ضأغٗا قؿات ايعسٍ ٚاالسػإ ٚاسرتاّ بين ايبؿط

ا٥ٌ ٚاالسهاّ اـًك١ٝ ثِ خطا غذٌ ايؿه إشكٌ ؾأّْا يف تػص١ٜ ايسميكطاط١ٝ ايصٟ مل ٜ
ْػا١ْٝ خطٛات بعٝس٠ املس٣ ؾسعا ع٢ً خالف املأيٛف يف ايهتب ايػُا١ٜٚ اييت غبكت٘ باإل

ٖصا ايٓعاّ ايصٟ أت٢ ب٘ ٜكّٛ ٚ ،زع٠ٛ قطو١ اىل ْعاّ سهَٛٞ هب اتباع٘ ٚايتكٝس ب٘
ؿٛض٣ اييت أنسٖا االغالّ ايبايسٚي١ اٚ اـًٝؿ١ باملباٜع١ االغالّ ع٢ً اغاؽ اختٝاض ض٥ٝؼ 

ِِبكٛي٘ )) ُٗ َِٓٝ ِِ ُؾٛض٣َ بَ ُٖ َُِط  .(2)((َٚأَ
ٚقاَت األقٍٛ ايؿهط١ٜ ٚايؿًػؿ١ٝ ملبسأ غٝاز٠ ايؿعب ع٢ً ايٓعطٜات ايسميكطاط١ٝ 

 اَا قبًٗا ؾكس ناْت ايٓعطٜات ايسميكطاط١ٝ اييت ،املدتًؿ١ اييت قًٝت يف اقٌ ْؿأ٠ ايػًط١
أٟ اغباؽ ايؿطع١ٝ ع٢ً ايػًط١ ٚاعطا٥ٗا قؿ١  ،تعاىل أقاَت َػأي١ ْؿأ٠ ايػًط١ اىل اهلل

ايكطْني ايػازؽ عؿط ثِ تطٛض االَط ٚظٗطت ايٓعطٜات ايسميكطاط١ٝ املدتًؿ١ يف  .َكسغ١
ال تهٕٛ ايػًط١ اؿان١ُ  يصااييت اضدعت أقٌ ْؿأ٠ ايسٚي١ اىل ايؿعب ٚايػابع عؿط 

َٚٓٗا ْعط١ٜ ايعكس  ،ت ٚيٝس٠ االضاز٠ اؿط٠ يًذُاع١ اييت وهُٗاَؿطٚع١ اال اشا ناْ
 .(3)االدتُاعٞ

                                                      

 ،القاىخة ،دار الشيزة العخبية ،1ج ،( د. فؤاد العصار، الشطع الدياسية والقانػن الجستػري 1)
  .8ص ،1966

   .28آية  ،( سػرة الذػرى 3)
مصبعة  ،السبادئ الجستػرية العامة ،1ك ،( د. عثسان خميل عثسان، القانػن الجستػري 2)

ي، الشطع الدياسية والقانػن ؛ د. سميسان الصساو  68ص ،1956 ،القاىخة ،مرخ
؛ سيفان باكخاد ميدخوب، مبجأ سيادة 36ص ،1988 ،6ط ،دراسة مقارنة –الجستػري 

 ،1999 ،جامعة السػصل ،كمية الحقػق  ،رسالة ماجدتيخ ،الذعب في الجساتيخ العخاقية
    .5ص
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 املطلب الثانْ

 مفًُم مبدأ سّادٔ الظعب
ٚؾل ٖصا املؿّٗٛ َٔ فُٛع١ تأضى١ٝ ْعط١ٜ َٔ ايبؿط ٖٞ ال تكسض ايػٝاز٠ ع٢ً 

َٚٔ ْتٝذ١  .بٌ عٔ ايؿعب اؿٞ ايكا٥ِ يف ايسٚي١ يف ٚقت َٔ أٚقات تطٛضٙ ،اال١َ ايك١َٝٛ
زٕٚ مجٝعٗا ع٢ً أغاؽ املػاٚا٠ َٔ  ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ إٔ تتٛظع ايػٝاز٠ بني أؾطاز ايؿعب

عٔ قػط ايػٔ أٚ ؾكسإ األ١ًٖٝ َٔ دطا٤ االَطاض ايعك١ًٝ أٚ  ٜٓذِتؿطٜل اٚ اغتجٓا٤ إال َا 
بٌ  ،تكبح ايػٝاز٠ يف ٖصٙ اؿاي١ غٝاز٠ فعأ٠ بني ايعسز األنرب إشاألسهاّ ايكها١ٝ٥ 

نرب َٔ االقٛات تطبٝكّا يكاعس٠ األنجط١ٜ يف تكّٛ ع٢ً ايعسز األأٟ  ،غٝاز٠ عسز١ٜ
   .(1)ايسميكطاط١ٝ

ؾاشا نإ عسز أؾطاز ايؿعب يف ايسٚي١ عؿط٠ َالٜني ؾطز َجاّل ؾإ ايػٝاز٠ تٓكػِ 
ميًو نٌ ؾطز دع٤ّا َػاّٜٚا َٔ أدعا٤ ايػٝاز٠ َجٌ غهرٙ َٔ  إشَالٜني َٔ االدعا٤  10اىل 
 .(2)طازاالؾ

؟ َٚا املككٛز بايؿعب ايصٟ تتٛظع ٚتٓكػِ ايػٝاز٠ ٚيهٔ َا املككٛز بايػٝاز٠
؟ ٌٖٚ املككٛز بايؿعب ٖٛ ايؿعب باملؿّٗٛ ع٢ً ٚؾل ٖصٙ ايٓعط١ٜع٢ً أؾطازٙ 

 ؟ ؟ أّ ايؿعب باملؿّٗٛ ايػٝاغٞاعٞاالدتُ
تعطف ايػٝاز٠ بأْٗا ايػًط١ ايعًٝا األق١ًٝ اييت تػُٛ ؾٛم اؾُٝع ٚتؿطض 

ايػٝاز٠ قا١ْْٝٛ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ غٝاز٠ ؾع١ًٝ اال إ َكطًح قس تهٕٛ ٚ، (3)ؿػٗا عًِْٝٗ
غٝاز٠ ، ٚتعين ايػٝاز٠ ٜػتعٌُ يف إٓ ٚاسس يًتعبهر عٔ غٝاز٠ ايسٚي١ ٚايػٝاز٠ يف ايسٚي١

                                                      

في الجولة  الشطخية القانػنية ،3ج ،( د. ادمػن رباط، الػسيط في القانػن الجستػري العام1)
   .241ص ،1971 ،بيخوت ،دار العمع لمسالييغ ،وحكسيا

   .85( د. دمحم رفعت عبج الػىاب، السرجر الدابق،  ص3)
 ،5ط ،( د. بصخس بصخس غالي ود. محسػد خيخي عيدى، السجخل في عمع الدياسة2)

  .162ص ،1976 ،القاىخة ،مصابع االىخام التجارية
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ايػٝاز٠ يف ايسٚي١ َٔ  ٚتعين .ايسٚي١ إٔ ايسٚي١ شاتٗا ٖٞ قاسب١ ايػًط١ اآلَط٠ ايعًٝا االق١ًٝ
 .(1)ط١ اآلَط٠ ايعًٝا زاخٌ ايسٚي١ي٘ ايػً

ملسيٍٛ االدتُاعٞ بأْ٘ االؾطاز ايصٜٔ ٜكُٕٝٛ ع٢ً اقًِٝ ايسٚي١ ٚايصٜٔ ع٢ً ٚؾل ا
 .(2)ايتُتع ظٓػٝتٗا ٜٚطًل عًِٝٗ ضعاٜا ايسٚي١ ايٛطٓٝنيبٜٓتػبٕٛ ايٝٗا 

ايصٜٔ ٜتُتعٕٛ ظٓػ١ٝ ايسٚي١  مجٝعّا ايؿعب باملسيٍٛ ايػٝاغٞ االؾطاز ٚال ٜعين
طٖا ايكإْٛ ٖٚٞ تًو اؿكٛم اييت ٜك ،ٜعين االؾدام ايصٜٔ ٜتُتعٕٛ باؿكٛم ايػٝاغ١ٝبٌ 

يًؿدل بٛقؿ٘ َٓتُّٝا اىل بًس َعني ست٢ ٜتُهٔ َٔ االؾرتاى يف ؾؤٕٚ اؿهِ 
ِٖٚ مجٗٛض ايٓاخبني ايصٜٔ تسضز امساؤِٖ يف دساٍٚ االْتداب ٚال دساٍ أْ٘  .(3)ايػٝاغ١ٝ

 .(4)ؾط هلِ ٖصٙ اؿكٛمسٚي١ ايصٜٔ مل تت٤ٛ بعض أؾطاز ايىطز عٔ ٖؤال

 املطلب الثالث

 الهتاٙج املرتتبٕ علٖ نعرِٕ الشّادٔ الظعبّٕ
ْتا٥ر ْعط١ٜ غٝاز٠ ايؿعب عهؼ ْتا٥ر ْعط١ٜ غٝاز٠ األ١َ ٚميهٔ عطض  تهٕٛ

 : اآلتٞ ٚؾلٖصٙ ايٓتا٥ر ع٢ً 

ايسميكطاط١ٝ ْعط١ٜ غٝاز٠ ايؿعب أنجط َع قٛض٠ ايسميكطاط١ٝ املباؾط٠ ٚقٛض٠ تتٓاغب  .1
ؾب٘ املباؾط٠ ع٢ً عهؼ ْعط١ٜ غٝاز٠ األ١َ اييت ؼتِ األخص بكٛض٠ ايسميكطاط١ٝ 

ٚتؿػهر ٖصا إٔ ايػٝاز٠ طاملا أْٗا فعأ٠ َٚكػ١ُ بني أؾطاز  ؾشػب، ايٓٝاب١ٝ ٚسسٖا

                                                      

 ،البرخة ،ديبمصبعة األ ،3ج ،خات في العمػم الدياسية( د. غالب عمي الجاؤدي، محك1)
 ،4ط ،؛ د. كسال الغالي، مبادئ القانػن الجستػري والشطع الدياسية 21ص ،1965

    .77ص ،1976 ،دمذق ،السصبعة الججيجة
  .355ص ،1977 ،مصبعة دار التأليف ،( د. شسذ مخغشي عمي، القانػن الجستػري 3)
  .365ص ،الدابقالسرجر  ،( د. محدغ خميل2)
مع دراسة تحميمية لمشطام الجستػري  –( د. سالع الكدػاني، مبادئ القانػن الجستػري 4)

    .131ص ،1982 ،مصبعة كدػاني  عسان ،1ط ،االردني
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ول الؾطاز  إشايؿعب ؾاْ٘ ٜكبح دا٥عّا َٚٓطكّٝا األخص بكٛض٠ ايسميكطاط١ٝ املباؾط٠ 
ٜتُتع اؾطاز ايؿعب بايػٝاز٠ فعأ٠ بِٝٓٗ ٚ ،ػًط١ باْؿػِٗ َٚباؾط٠ايؿعب مماضغ١ اي

ٜتٝح ٜٚػُح باالخص بكٛض٠ ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ املباؾط٠ ٖٚٛ ايٓعاّ ايصٟ ٜعطٞ الؾطاز 
ايطغِ َٔ ٚدٛز بعض َعاٖط ايػًط١ ع٢ً ايؿعب ايػٝاغ١ٝ َها١ْ ٚسل َباؾط٠ 

ؿعيب يًكٛاْني أٚ االعرتاض اجملًؼ ايٓٝابٞ َجٌ االغتؿتا٤ ايؿعيب اٚ االقرتاح اي
ٛض٠ تهاز تهٕٛ َػتش١ًٝ شغ إ ايسميكطاط١ٝ املباؾط٠ ٖٞ قًٜٚ ،ايؿعيب ع٢ً ايكٛاْني

ٚيهٔ قٛض ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ املباؾط٠ ٖٞ  ،يهجط٠ أؾطاز ايؿعب يف ايسٚي١ اؿسٜج١ عُاّل 
َٔ  ايكٛض٠ املُه١ٓ ٚاملطبك١ يف عسز غهر قًٌٝ َٔ ايسٍٚ اآلٕ ٖٚٞ أنجط زميكطاط١ٝ

كط ٖصا قٛض٠ ايسميكطاط١ٝ ايٓٝاب١ٝ اييت ال تتٝح الؾطاز ايؿعب مماضغ١ ايػًط١ ٚامنا ٜكت
قٌٝ إ ْعط١ٜ غٝاز٠ ايؿعب ٖٞ  اؿل ع٢ً اجملًؼ ايٓٝابٞ أٚ ايربملإ بعس اْتداب٘ يصا

تتٝح ٚتػُح الؾطاز ايؿعب باملؿاضن١ ايع١ًُٝ يف  إش ،انجط زميكطاط١ٝ َٔ غٝاز٠ اال١َ
ط١ ٖٚٛ َا ال تػُح ب٘ ْعط١ٜ غٝاز٠ األ١َ اييت ٜكتكط زٚض ايؿعب ؾٝٗا مماضغ١ ايػً

زٕٚ ايؿعب مبُاضغ١  َٔ ع٢ً مماضغ١ اْتداب ايربملإ ٚاشا َا مت شيو ٜػتكٌ ايربملإ
  .(1)ؾؤٕٚ ايػًط١

الٕ  ،ٚظٝؿ١ يف ْعط١ٜ غٝاز٠ األ١َ يف سني ٜعساالْتداب يف ْعط١ٜ غٝاز٠ ايؿعب سل  .2
ٜهٕٛ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز ايؿعب  إشز٠ ايؿعب تتذعأ ٚتتٛظع ايػٝاز٠ يف ْعط١ٜ غٝا

إش  االْتداب سكّا طبٝعّٝا يالؾطاز ال هٛظ ْعع٘ َِٓٗ  ايػٝاغٞ َايهّا ؾع٤ َٓٗا ٜٚعس
إش ال هٛظ اؿطَإ َٓ٘ بػبب ايجط٠ٚ أٚ االْتُا٤ اىل  ،ٜؤزٟ اىل تكطٜط سل االقرتاع ايعاّ

  .(2)األ١َطبك١ َع١ٓٝ بعهؼ اؿاٍ يف ْعط١ٜ غٝاز٠ 

                                                      

السرجر  ،؛ د. محدغ خميل 87-86ص ،( د. دمحم رفعت عبج الػىاب، السرجر الدابق1)
   .373ص ،الدابق

   .183ص ،، السرجر الدابق( د. محسػد عاشف البشا3)
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ٍٚ إش تبسٚ أل ايٓا٥ب يف ايربملإ األ١َ نًٗا بٌ ٜهٕٛ ٚنٝاّل عٔ زا٥طت٘ االْتداب١ٝال ميجٌ  .3
ممجاّل  ايٓا٥ب ٜهٕٛٚ ،َط٠ ْعط١ٜ غٝاز٠ ايؿعب َعٝب١ باملكاض١ْ بٓعط١ٜ غٝاز٠ األ١َ

 ٕأل ٖصا ٚيٝؼ ممجاّل يأل١َ مجعا٤ ٚع١ً ؾشػبيٓاخبٝ٘ أٚ ٚنٝاّل عٔ زا٥طت٘ االْتداب١ٝ 
ْاخيب ايسا٥ط٠ ايصٜٔ اْتدبٛا ايٓا٥ب ٜهٕٛ دع٤ّا َٔ ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ َٚٔ ثِ ؾإ ايٓا٥ب 

ٜطتبط بٓاخبٝ٘  َٚٔ ثِايصٟ ؾاظ عٔ ايسا٥ط٠ اقبح ميجٌ َباؾط٠ ٖصا اؾع٤ َٔ ايػٝاز٠ 
ول يٓاخيب ايسا٥ط٠ اَال٤ اضازتِٗ ع٢ً ايٓا٥ب ٚايعاَ٘  ٚع٢ً ٚؾكٗابٛناي١ ايعا١َٝ 

يف ْؿاط٘ ايربملاْٞ ٚاشا مل ورتّ ايٓا٥ب تعًُٝات ْاخبٝ٘ ؾاْ٘ ول بتعًُٝات قسز٠ 
 .(1)هلؤال٤ ععي٘ عٔ ْٝابت٘

ْعط١ٜ ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ ٜتعني ايٓعٍٚ ع٢ً اضاز٠ اغًب١ٝ ايٓاخبني بكطف ع٢ً ٚؾل  .4
 إشايٓعط عُا اشا ناْت متجٌ اضاز٠ أنٝس٠ َٚػتكط٠ أٚاّل ع٢ً عهؼ ْعط١ٜ غٝاز٠ األ١َ 

ص بطأٟ االغًب١ٝ ست٢ تتهح االضاز٠ االنٝس٠ ٚايجابت١ يأل١َ ٖٚٛ َا ٜػُح تػٛؽ عسّ االخ
 .(2)ُٖا بتهٜٛٔ ايربملإ َٔ فًػني

 :ملٛد١ٗ اىل ْعط١ٜ غٝاز٠ ايؿعب ٖٞاالْتكازات ا

ْعط١ٜ غٝاز٠ ايؿعب ايٓا٥ب يف ايربملإ تابعّا ٚخانعّا يٓاخبٝ٘ ٚيٝؼ تابعّا أٚ  ػعٌ .1
هٛظ هلؤال٤ ايٓاخبني إٔ ٜؿطنٛا عًٝ٘  إشسكٝكٞ  ٖٚصا عٝب ،ممجاّل يأل١َ بأغطٖا

تابعّا هلِ ٚٚنٝاّل عِٓٗ ٖٚصٙ ناض٠ باؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ ٚبايكاحل  بٛقؿ٘تعًُٝات ًَع١َ 
ايعامل الٕ ايٓا٥ب غٝهٕٛ َهططّا عًُّٝا اىل َطاعا٠ املكاحل اـاق١ يٓاخيب زا٥طت٘ ٚاال 

أٚ عسّ ػسٜس اْتداب٘ ٖٚهصا تهٝع  قاّ ٖؤال٤ ايٓاخبٕٛ بععي٘ عٔ ْٝابٝت٘ يف ايربملإ
املكًش١ ايعا١َ يأل١َ اييت ئ ػس َٔ ٜساؾع عٓٗا اشا َا تعاضض َع املكاحل اـاق١ 

  .يبعض ايسٚا٥ط االْتداب١ٝ ٜٚؿكس ايربملإ اغتكالي٘ ايٓٝابٞ اظا٤ مجاٖهر ايٓاخبني

                                                      

؛ د. محدغ خميل، السرجر  88ص ،( د. دمحم رفعت عبج الػىاب، السرجر الدابق1)
  .354ص ،الدابق

   .182ص ،( د. محسػد عاشف البشا، السرجر الدابق3)
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ه١ً تتٓاظع ْعط١ٜ غٝاز٠ ايؿعب ػع١٥ ايػٝاز٠ بني أؾطاز ايؿعب ؽًل َؿ سُٝٓا تكطض .2
 ّاؾدكطاز ٚبني ايػٝاز٠ املكطض يًسٚي١ بٛقؿٗا بني ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ املكػ١ُ ع٢ً االؾ

ٖصا ايتٓاظع ع٢ً ايػٝاز٠ يف ْعط١ٜ غٝاز٠ ايؿعب الٕ ايػٝاز٠ يٝػت ٜعزاز ٚ ّا،َعٜٓٛ
 .(1)فُع١ يف ٜس األ١َ

 املبحث اخلامص

 االستفتا٘ الظعيب يف الدساتري العراقّٕ
ايتطٛض بصا املبشح بٝإ اغتعُاٍ ٖصا ايٓعاّ يف ايسغاتهر ايعطاق١ٝ ٚغٓتٓاٍٚ يف ٖ

ايػٝاغٞ ايتاضىٞ يًعطام يف ايعٗس املًهٞ ٚاىل ايعٗس اؾُٗٛضٟ اىل َا قبٌ االستالٍ يًعطام 
َطايب ثالث١ اؿايٞ ٚغٓتٓاٚي٘ يف  2005ايتٓعِٝ هلصا ايٓعاّ يف زغتٛض  يفَٚا بعس االستالٍ 

 اآلتٞ :  ٚؾلع٢ً 
  .طًب األٍٚ/ االغتؿتا٤ ايؿعيب يف ايعٗس املًهٞامل

  .املطًب ايجاْٞ/ االغتؿتا٤ ايؿعيب يف ايعٗس اؾُٗٛضٟ اىل َا قبٌ استالٍ ايعطام
  .2005املطًب ايجايح/ االغتؿتا٤ ايؿعيب يف زغتٛض 

  .اآلتٞ ٚؾلع٢ً ٚغٓتٓاٚهلا 

 املطلب األَل

 االستفتا٘ الظعيب يف العًد امللكْ
طبٝل االغتؿتا٤ ايػٝاغٞ ايصٟ ٜعس قٛض٠ َٔ قٛض االغتؿتا٤ ؾٗس ايعطام ت

تطؾٝح األَهر  إش مل ٜهٔ ،بؿإٔ تٛيٞ األَهر ؾٝكٌ ًَهّا ع٢ً ايعطام 1921ايؿعيب يف عاّ 
 ،َٓ٘ايؿعب ايعطاقٞ ٚال ست٢ َٔ قبٌ ؾ١ٓ َٓتدب١  َٔؾٝكٌ يتٛيٞ َٓكب٘ ع٢ً ايعطام 

                                                      

خاىيع عبج العديد شيحا، مبادئ ؛ د اب 91-89ص ،( د. دمحم رفعت عبج الػىاب، السرجر الدابق1)
 ،1983 ،بيخوت ،الجار الجامعية لمصباعة والشذخ ،الحكػمات - الجول –ياسية نطسة الداأل

  .86ص
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 11/7/1921ٚقس مت االغتؿتا٤ يف  ،(1)1921ض آشا 12تطؾٝش٘ يف َؤمتط ايكاٖط٠ بتاضٜذ  متبٌ 
 .(2)% َٔ ايؿعب ايعطاق96ٞٚدا٤ت املٛاؾك١ بٓػب١ 

ؾهط٠ اغتؿتا٤ ايؿعب دا٤ ؾٝ٘ "نٌ  1925يعاّ  األغاؽ ٚتب٢ٓ ايكإْٛ ايعطاقٞ
تعسٌٜ هب إٔ ٜٛاؾل عًٝ٘ نٌ َٔ فًؼ ايٓٛاب ٚاالعٝإ بأنجط١ٜ َؤيؿ١ َٔ ثًجٞ أعها٤ 

ٚبعس املٛاؾك١ عًٝ٘ وٌ فًؼ ايٓٛاب ٜٚٓتدب اجملًؼ اؾسٜس  ،ٜٔنال اجملًػني املصنٛض
ؾٝعطض عًٝ٘ ٚع٢ً فًؼ األعٝإ ايتعسٌٜ املتدص َٔ اجملًؼ املٓشٌ َط٠ ثا١ْٝ ؾاشا 
اقرتٕ مبٛاؾك١ اجملًؼ َؤيؿ١ َٔ ثًجٞ اعها٤ نًُٝٗا اٜها ٜعطض ع٢ً املًو يٝكسم 

 .(3)ٜٚٓؿط"
ٕ عطنت يًُٓاقؿ١ يف َؤمتط بعس أ االغتؿتا٤ ايصٟ دط٣ يف َؿه١ً املٛقٌٚ

 ايرتنٞ ٚايربٜطاْٞ ،سُٝٓا تكسّ ايططؾإ 1922ٍٚ ايصٟ عكس يف تؿطٜٔ االٍٚ األيٛظإ 
مبصنطات استٛت ع٢ً سذر ايططؾني ٚنٌ ٚاسس َُٓٗا ٜؤنس أسكٝت٘ بايٛال١ٜ ع٢ً  ،نالُٖا

ؿه١َٛ أمثطت نػٛط ا 1923ؾباط  23ٚيف َؤمتط يٛظإ ايجاْٞ ايصٟ عكس يف  .املٛقٌ
َِ اييت نًؿت ؾ١ٓ زٚي١ٝ يسضاغ١ املؿه١ً زضاغ١ طا١ْٝ باساي١ ايكه١ٝ اىل عكب١ األايربٜ

ٚثٝك١ ٚتكسِٜ ايتٛقٝات اىل عكب١ االَِ القساض قطاضٖا بعس إ قسَت ايًذ١ٓ املهًؿ١ 
تهُٔ تكطٜطُٖا خالق١ َؿازٖا تجبٝت خط  إش نًُٝٗا باالغتؿتا٤ املٛقٌ ٚنطنٛى

   .(4)يًشسٚز بني ايعطام ٚتطنٝا بطٚنػٌ خطّا ْٗا٥ّٝا

                                                      

 ،بغجاد ،1967 ،2ط ،( د. عبج الخحسغ البداز، العخاق مغ االحتالل حتى االستقالل1)
  .132ص

( د. قائج دمحم شخبػش، االستفتاء العام وانتخاب رئيذ الجسيػرية في الجستػر اليسيغ 3)
  .86ص ،1999 ،صشعاء ،يػليػ ديدسبخ ،17ع ،مجمة الثػابت ،يةوالجساتيخ العخب

  .1935مغ القانػن االساسي العخاقي لدشة  119( السادة 2)
 بحث  ،1923-1931( د. محسػد عمي تسيع، كخكػك في سشػات االنتجاب البخيصاني 4)

 :مشذػر عمى شبكة السعمػمات الجولية )االنتخنت(
 www.mesopot.com،old،adadB،16.htm. 
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ٜػتسٍ َٔ ٖصٙ املاز٠ ايكا١ْْٝٛ اييت أيعَت سٌ فًؼ ايٓٛاب ايكا٥ِ ايصٟ  إش
 ،ٚاؾل ع٢ً َبسأ ايتعسٌٜ ٚادطا٤ االْتدابات يتؿهٌٝ فًؼ دسٜس ٜتٛىل ١َُٗ ايتعسٌٜ

ايٓٛاب  ٖصا االْتداب ضأٜ٘ باملٛاؾك١ اٚ عسّ املٛاؾك١ ع٢ً اعاز٠ اْتداب ٜٚبسٟ ايؿعب يف
ايصٜٔ  ٚتٓطٟٛ ؾهط٠ اغتؿتا٤ ايؿعب بٗصا املع٢ٓ مبُج١ًٝايصٜٔ قٛتٛا يكاحل ايتعسٌٜ 

 .(1)ٜٓتدبِٗ هلصا ايػطض
ٚؾل ٖصٙ املاز٠ َٛنٛع َعني يًؿعب ٜبسٟ ضأٜ٘ ؾٝ٘  ع٢ً االغتؿتا٤ مل ٜكسّ

ط١ نُا اغبكٛض٠ د١ًٝ َباؾط٠ َٚٔ زٕٚ أٟ ٚ تعٗط اضازت٘ ٚانش١ إشبايكبٍٛ أٚ ايطؾض 
اؿاٍ يف ايسغاتهر املعاقط٠ بٌ إ ايصٟ نإ وسخ ٖٛ إ اضاز٠ ايؿعب ميهٔ إ تعٗط  ٖٞ
 .(2)جًٝ٘مب

٠ ٚألغباب كتًؿ١ ؾكس تًذأ ايػًط١ اؿان١ُ ٜسٚقس طبكت ٖصٙ املاز٠ َطات عس
غتؿتا٤ ايؿعب يف َػأي١ الأٚ  ،غتؿتا٤ ايؿعب يالْهُاّ اىل املعاٖسات ايسٚي١ٝاليًشٌ 

تعسٌٜ بتًـ ؾٝ٘ ٜٚطاز ايؿكٌ ؾٝ٘ َٔ اال١َ اٚ ػاٙ غٝاغٞ َعني ؽاغ١ٝ َع١ٓٝ أٚ اغٝ
الغتؿتا٤ ايؿعب يف املعاٖس٠  18/1928ؾكس مت سٌ اجملًؼ ايٓٝابٞ االٍٚ يف  ،ايسغتٛض
ٚقس قاَت ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ عٌ  .ايربٜطا١ْٝ ٚاالتؿاقٝتني املاي١ٝ ٚايعػهط١ٜ-ايعطاق١ٝ

زٕٚ إٔ تعطض َٛنٛع  َٔ ٠ يتؿهٌٝ فًؼ دسٜساجملًؼ ايٓٝابٞ ٚادطا٤ اْتدابات دسٜس
ُجًٝ٘ يف اجملًؼ اؾسٜس ٚمل تػأي٘ عٔ ضأٜ٘ يف املعاٖس٠ ط مباالغتؿتا٤ ع٢ً ايؿعب 

 .(3)ٚاالتؿاقٝتني عٔ اـطط املٓتٗذ١ َٔ اؿه١َٛ بؿأْٗا
َٔ ايكإْٛ  119تهُٓت٘ املاز٠ إٔ االغتؿتا٤ ايصٟ  لسٚتأغٝػا ع٢ً َا تكسّ 

مل ٜطتكٞ اىل َع٢ٓ االغتؿتا٤ ايؿعيب ايصٟ ٖٛ َعٗط َٔ  1925يػ١ٓ ايعطاقٞ  غاؽاأل
                                                      

جامعة  ،كمية القانػن  ،رسالة ماجدتيخ ،( ميا بيجت، حل السجالذ الشيابية في العخاق1)
   .95ص ،1995 ،بغجاد

   .165ص ،( لسى عمي فخج الطاىخي، السرجر الدابق3)
: د. عبج الخزاق يشطخ. ولمسديج حػل السػضػع 79ص ،( ميا بيجت، السرجر الدابق2)

  .151ص ،1988 ،بغجاد ،3ج ،اقيةالحدشي، تاريخ الػزارات العخ 
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االخهر ٜكّٛ ع٢ً َبسأ اغاؽ ٖٛ َؿاضن١ ايؿعب  ألَْ٘عاٖط ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ املباؾط٠ 
ٚمل ٜجبت  ،1925ايعطاقٞ يػ١ٓ  ٖٚٛ َا مل ٜهٔ يف ايكإْٛ األغاؽَباؾط٠ يف ؾؤٕٚ اؿهِ 

  .االغتؿتا٤ يفإ ايؿعب قس أعٌُ غٝازت٘ 

 املطلب الثانْ

 االستفتا٘ الظعيب يف دساتري العًد اجلنًُرٓ

 اىل ما قبل االحتالل
اييت أغكطت ايٓعاّ  1958متٛظ  14ايٓعاّ اؾُٗٛضٟ ع٢ً إثط قٝاّ ثٛض٠  يكس قاّ

ٚقس أؾاضت ايجٛض٠ اىل اؽاش زغتٛض َؤقت ٜعني أٚ  ،املًهٞ ٚأعًٓت قٝاّ ايٓعاّ اؾُٗٛضٟ
اىل إٔ ٜتِ تؿطٜع ايسغتٛض باغًٛب االغتؿتا٤ ايصٟ ٜعطب ؾٝ٘  ٝٓ٘أٚ ٜب أغؼ اؿهِ اؾسٜس

 .(1)ايؿعب عط١ٜ تا١َ عٔ ضأٜ٘ باغًٛب اؿهِ ايسميكطاطٞ ايصٟ ىتاضٙ يٓؿػ٘
املؤقت َٔ  1958متٛظ  27إال إ ٖصٙ اي١ٝٓ مل تطبل بٌ مت اقطاض َؿطٚع زغتٛض 

ٚناع ايسغتٛض١ٜ اىل إٔ يف األٜها تػهرات ٚؾٗس ايعطام ا ،ٚيٝؼ َٔ ايؿعب ،فًؼ ايٛظضا٤
ْٝػإ  22ٚزغتٛض  1963ٚقٌ َا ٚقٌ ايٝ٘ َٔ قسٚض زغاتهر ٖصٙ ايؿرت٠ َٔ زغتٛض 

 ٚمل تتهُٔ ٖصٙ ايسغاتهر 1968اًٍٜٛ  21ٚزغتٛض  1964ْٝػإ  29ٚزغتٛضٟ  1964
 ايو أ١ٜاؾاض٠ اىل االخص مبعاٖط ايسميكطاط١ٝ ايؿعب١ٝ املباؾط٠ ٚمل ٜهٔ ٖٓ ١ٜأ مجٝعٗا

اعتُس ايكٝؼ  ايصٟ 1970ٚيف زغتٛض  .٠ يًؿعب ٚزٚض يف اقطاض ٖصٙ ايسغاتهرغٝاز
ٖسؾ٘  ،ايسميكطاط١ٝ يف ْكٛق٘ إش دا٤ ؾٝ٘ "ايعطام مجٗٛض١ٜ زميكطاط١ٝ ؾعب١ٝ شات غٝاز٠

ْل ؾٝ٘ اٜها "إ ٚ ،(2)االغاؽ ؼكٝل ايسٚي١ ايعطب١ٝ ايٛاسس٠ ٚاقا١َ ايٓعاّ االؾرتانٞ"
 .(3)"ايؿعب َكسض ايػًط١ ٚؾطعٝتٗا

                                                      

    .59ص ،1998 ،بغجاد ،( د. رعج الججة، التذخيعات الجستػرية في العخاق1)
  .1971مغ دستػر العخاق لدشة  1( السادة 3)
  .1971مغ دستػر العخاق لدشة  3( السادة 2)
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ٜٚؿِٗ َٔ ٖصٙ ايٓكٛم إ ايسغتٛض ايعطاقٞ اعط٢ ايؿعب املػاس١ ايكشٝش١ 
ع٢ً االغتؿتا٤ اال يف َاز٠ ٚاسس٠ ٖٞ  1970زغتٛض  ٜٓل ٚمل ،اييت مياضؽ سكٛق٘ ؾٝٗا

بتٛيٞ َٓكب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ إش اٖتُت ٖصٙ املاز٠  اييت تتعًلَهطض٠  57ْل املاز٠ 
ٚقس اؾاضت اىل ايعٛز٠ اىل ايؿعب  ،طاعاتٗا يف ٖصا ايكسزببٝإ االغًٛب ٚايٛغ١ًٝ ايٛادب َ

َباؾط٠ الْتداب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ بعس َا نإ ٜعطف بإٔ ض٥ٝؼ فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ 
 .(1)"املٓشٌ"ّ  ٜهٕٛ ٖٛ سهُّا ض٥ٝػّا يًذُٗٛض١ٜ

َٔ اْ٘ "ٜطؾح فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠  1970ٚقس دا٤ يف زغتٛض ايعطام ايػابل يػ١ٓ 
َٓكب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ اجملًؼ ايٛطين يًٓعط ؾٝ٘ ؛ب. ٜٚعكس اجملًؼ ض٥ٝػ٘ يتٛيٞ 

ايٛطين دًػ١ خاق١ يًٓعط يف ايرتؾٝح ٜٚتدص قطاضٙ باالغًب١ٝ ٚاشا مل ٜٛاؾل اجملًؼ 
ايٛطين ع٢ً ايرتؾٝح ٜعكس ادتُاع َؿرتى جملًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ ٚاجملًؼ ايٛطين بط٥اغ١ 

ؾٝح؛ دـ. بعس اقطاض ايرتؾٝح ٜعطض ع٢ً ْا٥ب ض٥ٝؼ فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ يًبت يف ايرت
 .(2)..".االغتؿتا٤ ايؿعيب ايعاّ

ٜٚؿِٗ َٔ ٖصٙ املاز٠ إ االغتؿتا٤ ايصٟ قكسٙ املؿطع ٖٛ االغتؿتا٤ ايٛدٛبٞ إش 
َّٜٛا  60س٠ ال تعٜس عٔ مباملطؾح يالغتؿتا٤ ايؿعيب  تكسِٜاملؿطع ايسغتٛضٟ أٚدب  أٚدب

 ،٘ اغتؿتا٤ ايعاَٞ الٕ ْتٝذ١ االغتؿتا٤ ٚادب٘ االتباعٚاْ .َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ اجملًؼ ايٛطين
سسز ايؿطٚط ايٛادب تٛؾطٖا ؾُٝٔ ي٘ سل  إش 1995يػ١ٓ  13ٚقس قسض ايكإْٛ ضقِ 

االؾرتاى يف االغتؿتا٤ ْٚعِ ٖصا ايكإْٛ اهل١٦ٝ املؿطؾ١ ع٢ً االغتؿتا٤ ٚمل ٜبني ايكإْٛ 
 .(3)زٕٚ ؼسٜس َٔ ؿهٌ عاّب ؾشػب ْطام تطبٝك٘ بٌ ْعِ ْعاّ االغتؿتا٤ ايؿعيب

                                                      

 ،لدياسيةمجمة العمػم ا ،( د. حدان شفيق العاني، االستفتاء الذعبي في الفقو الجستػري 1)
  .3111 ،بغجاد ،34ع

  .1971مكخر مغ دستػر العخاق لدشة  57( السادة 3)
  .171ص ،( لسى عمي فخج الطاىخي، السرجر الدابق2)



 (00( ، السنة )02( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

241 

يف ؾإٔ تطؾٝح ايط٥ٝؼ ايػابل  15/10/1995ٚقس دط٣ االغتؿتا٤ ايؿعيب يف 
  .%99.96متت املٛاؾك١ عًٝ٘ بٓػب١  إشقساّ سػني ملٓكب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ 

قسم  عٔ ؾكسإ يػًط١ ٚاغتعُاٍ ايرتٖٝب ٚايرتغٝبشيو االغتؿتا٤ َٔ ا ٜٚعس
ملٓطك١ٝ اييت ٜتِ اعالْٗا يف ٚقت نإ ايعطام ؾٝ٘ ؼت ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ ٚايٓتٝذ١ غهر ا

 .سس ايؿطٚط ايٛادب١ يكشت٘هر ٚاملعاضن١ ٚؾكسإ االغتؿتا٤ ألاؿكاض ٚايتٗذ

 املطلب الثالث

 5002االستفتا٘ الظعيب يف ظل دستُر 
َطٜهٞ يًعطام بػعٚٙ ٚاستالي٘ ؾٗس ايعطام تػهرّا غٝاغّٝا ٚاْعهؼ بعس االدتٝاح األ

 2005ٛنع ايسغتٛضٟ بعس اْؿا٤ ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ بعس االستالٍ ؾذا٤ زغتٛض شيو ع٢ً اي
االغتؿتا٤ ايؿعيب ٚعطف بْؿأ ْؿأ٠ زميكطاط١ٝ  إشبططٜك١ َػاٜط٠ مل ٜعطؾٗا ايعطام َٔ قبٌ 

  .٠ٜسٖصا ايسغتٛض ْعاّ االغتؿتا٤ ايؿعيب باْٛاع عس
ؾك١ ايؿعب عًٝ٘ ايصٟ اقبح ْاؾصّا بعس َٛا 2005ٚقس ْعِ زغتٛض ايعطام يػ١ٓ 

ٚاؾاض ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ  ،ٜٓٗٞ االغتؿتا٤ ايسغتٛضٟ ايتأغٝػٞ يصا ،(1)باالغتؿتا٤ ايعاّ
غكٛم تعسٌٜ ْكٛق٘ ٚبٝٓت اؾٗات اييت هلا  شات٘ يف َٛنع آخط اىل املٛقـ 2005

.. .املٛنٛعٞ ٚايعَين يبعض املٛاز، إش دا٤ ؾٝ٘ " ٜٔسل اقرتاح ايتعسٌٜ ْطاق٘ اىل اؿعط
ثاْٝا/ ال هٛظ تعسٌٜ املبازئ االغاغ١ٝ ايٛاضز٠ يف ايباب األٍٚ ٚاؿكٛم ٚاؿطٜات ايٛاضز٠ يف 

ٚبٓا٤ ع٢ً َٛاؾك١ ثًح أعها٤  .ايباب ايجاْٞ َٔ ايسغتٛض إال بعس زٚضتني اثٓتني َتعاقبتني
فًؼ ايٓٛاب عًٝ٘ َٚٛاؾك١ ايؿعب باالغتؿتا٤ ايعاّ َٚكازق١ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ خالٍ 

 .اّغبع١ أٜ
ثايجا/ ال هٛظ تعسٌٜ املٛاز األخط٣ غهر املٓكٛم عًٝٗا يف ايبٓس ثاّْٝا َٔ ٖصٙ املاز٠ إال 
بعس َٛاؾك١ ثًجٞ أعها٤ فًؼ ايٓٛاب عًٝ٘ َٚٛاؾك١ ايؿعب باالغتؿتا٤ ايعاّ َٚكازق١ 

  .ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ خالٍ غبع١ أٜاّ
                                                      

   .3115مغ دستػر العخاق لدشة  144( السادة 1)
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إ ٜٓتكل َٔ قالسٝات ضابعا/ ال هٛظ ادطا٤ أٟ تعسٌٜ ع٢ً َٛاز ايسغتٛض َٔ ؾأْ٘ 
إال مبٛاؾك١  ،االقًِٝ اييت ال تهٕٛ زاخ١ً نُٔ االختكاقات اؿكط١ٜ يًػًط١ االؼاز١ٜ

  .ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يف االقًِٝ املعين َٚٛاؾك١ أغًب١ٝ غهاْ٘ باغتؿتا٤ عاّ
خاَػا/ أ. بعس ايتعسٌٜ َكازقّا عًٝ٘ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ بعس اْتٗا٤ املس٠ 

  .(1)ٗا يف ايبٓس )ثاْٝا( ٚ)ثايجا( َٔ ٖصٙ املاز٠ يف ساي١ عسّ تكسٜك٘"املٓكٛم عًٝ
  :غكٛم االدطا٤ات يًتعسٌٜ يف ايسغتٛض اؿايٞ ع٢ً أْ٘دا٤ ٚ

ثايجا/ تططح املٛاز املعسي١ َٔ قبٌ فًؼ ايٓٛاب ٚؾكّا ملا ٚضز يف ايبٓس )ثاْٝا( َٔ "...
تعٜس ع٢ً ؾٗطٜٔ َٔ تاضٜذ اقطاض ٖصٙ املاز٠ ع٢ً ايؿعب يالغتؿتا٤ عًٝٗا خالٍ َس٠ ال

ضابعا/ ٜهٕٛ االغتتؿا٤ ع٢ً املٛاز ْادشّا مبٛاؾك١ اغًب١ٝ  .ايتعسٌٜ يف فًؼ ايٓٛاب
 .(2)املكٛتني ٚاشا مل ٜطؾه٘ ثًجا املكٛتني يف ثالخ قاؾعات أٚ أنجط"

اييت ْكت بإٔ "نٌ َٔ ايسغتٛض  131ع٢ً سهِ املاز٠  ٖصا ايٓل اغتجٓا٤ُّٜعس ٚ
اضز يف ٖصا ايسغتٛض ٜهٕٛ ْادشّا مبٛاؾك١ أغًب١ٝ املكٛتني َا مل ٜٓل ع٢ً اغتؿتا٤ ٚ

 .خالف شيو"
اعالٙ  يف / ضابعا( ٚاملؿاض اي142٘ٝاالغتجٓا٤ ايصٟ أٚضزت٘ املاز٠ ) يكس خطم

ق١ًٝ إٔ ؾهٝـ ميهٔ يأل ،املبازئ ايسميكطاط١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ اييت تكهٞ باالخص بطأٟ االغًب١ٝ
َٔ آثاض االْع١ُ  ّاقٛض٠ َٔ قٛض االغتبساز ٚأثط متجٌ ٞتسسض ضأٟ االغًب١ٝ ؾٗ

  .(3)الْ٘ اؾب٘ بايسّ املػؿٛح ع٢ً ثٛب أبٝض ،ايسنتاتٛض١ٜ
سميكطاط١ٝ االغايٝب اي ٣أسسيسغتٛض ايعطاقٞ االغتؿتا٤ ايعاّ بٛقؿ٘ ٚقس تب٢ٓ ا

الع ؼت عٓٛإ االغتؿتا٤ ايػٝاغٞ ايصٟ ٜطاز ب٘ اغتط ،نجهر٠ ؾب٘ املباؾط٠ يف َٛنٛعات

                                                      

   .3115مغ دستػر العخاق لدشة  144( السادة 1)
   .3115مغ دستػر العخاق لدشة  143( السادة 3)
 ،1ط ،في السيدان 3115جستػر جسيػرية العخاق لدشة ص( د. غازي فيرل ميجي، نرػ 2)

   .بغجاد ،مػسػعة الثقافة القانػنية ،3118
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ضأٟ ايؿعب يف أَط َِٗ ٜجهر اـالف َٚٔ شيو َا دا٤ يف ايسغتٛض اؿايٞ يًعطام َٔ إٔ 
"يهٌ اقًِٝ أٚ قاؾع١ اؽاش أ١ٜ يػ١ ق١ًٝ أخط٣ يػ١ ضمس١ٝ اناؾ١ٝ اشا أقطت غايب١ٝ 

 .(1)غهاْٗا شيو باغتؿتا٤ عاّ"
ا٤ غتؿتَا دا٤ ؾٝ٘ اٜها "يهٌ قاؾع١ أٚ أنجط تهٜٛٔ اقًِٝ بٓا٤ّ ع٢ً طًب االٚ

 : , ٜٚكسّ باسس٣ ايططٜكتنيعًٝ٘
 / طًب َٔ ثًح االعها٤ يف نٌ فًؼ َٔ فايؼ احملاؾعات اييت تطّٚ تهٜٛٔ االقًِٝ.  اٚال

 .(2)/ طًب َٔ عؿط ايٓاخبني يف نٌ قاؾع١ َٔ احملاؾعات اييت تطّٚ تهٜٛٔ االقًِٝ"ثاْٝا
١ ٚتطبٝكات٘ بعس اغتعطانٓا يٓعاّ االغتؿتا٤ ايؿعيب نُٔ َباز٥٘ ايٓعطٜ

 إشٚاغتدساّ ٖصا االغًٛب يف ايسغاتهر ايعطاق١ٝ يف ايتاضٜذ ايػٝاغٞ اؿسٜح يًعطام  ،ايع١ًُٝ
 اغتؿتا٤ ؾعب ايعطام الختٝاض غاؽ ايعطاقٞ يفاالغًٛب نُا ضأٜٓا يف ايكإْٛ األاغتعٌُ ٖصا 

 ٜعرب بكسم ٚع٢ً ايطغِ َٔ اغتدساَ٘ اال اْ٘ مل ،َهر ؾٝكٌ بٔ اؿػني ًَهّا ع٢ً ايعطاماأل
عٔ ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ يؿعب ايعطام يف ايٛقت ايصٟ دط٣ ؾٝ٘ ٚنإ يف بسا١ٜ تؿهٌٝ ايسٚي١ 
ايعطاق١ٝ بعس خطٚدٗا َٔ غٝطط٠ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚٚقٛعٗا ؼت االْتساب ايربٜطاْٞ ٚنٝـ مت 

بإ ٠ أَكطضّا يصيو يف ادتُاع ايكاٖط تتٜٛر االَهر ؾٝكٌ بٔ اؿػني ًَهّا يًعطام سػبُا نإ
َهر ؾٝكٌ يف ايهػط ع٢ً ايعطاقٝني يكبٍٛ األتًو اؿكب١ ايع١َٝٓ ٚايسٚض االْهًٝعٟ ايٛانح 

ٚمل تهٔ تعرب تًو  .ايعطاق١ٝ-بٔ اؿػني ًَهّا ع٢ً ايعطام ٚمتطٜط املعاٖس٠ ايربٜطا١ْٝ
  .ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ عٔ االضاز٠ ايؿعب١ٝ ٚاؿكٝك١ٝ يؿعب ايعطام

َؿّٗٛ َبسأ ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ يف زغاتهر ايعٗس  ٚبعس شيو ؼت االؾاض٠ اىل
مجٝعٗا ْازت  إشاىل َا قبٌ استالٍ ايعطام  1958اييت َطت بايعطام َٔ زغتٛض اؾُٗٛضٟ 

َكطًشات ْعط١ٜ أنجط َٓٗا  يؿعب َكسض ايػًطات اال اْٗا ناْتبايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ ٚإ ا
اغِ ايؿعب ٚايؿعب بطئ تطبٝك١ٝ ٚنِ ناْت تطتهب كايؿات ٚخطٚقات باغِ ايسغتٛض ٚب

                                                      

  .3115مغ دستػر العخاق لدشة  4،5( السادة 1)
   .3115مغ دستػر العخاق لدشة  119( السادة 3)
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َكسَّا ايٓتٝذ١ اييت  َٓٗا ٚاشا نإ هطٟ ٖصا االغًٛب ؾكس نإ َٛدّٗا َٔ ايػًط١ َٚعطٚؾّا
عٔ  نً٘ % ٚؾدك١ٝ يًػًط١ ٚايبعس ايبعس99.96ايٝٗا ايػًط١ ٚؼكٝل ْػب١  ناْت تكبٛ

 ،ٛبايػٝاز٠ اؿكٝك١ٝ يًؿعب ٚعسّ تٛؾط ايؿطٚط ايصات١ٝ ٚاملٛنٛع١ٝ يٓذاح ٖصا االغً
     .ٚعسّ ايػُاح يًكها٤ أٚ َؤغػات اجملتُع املسْٞ َٔ َطاقب١ ٖصٙ ايع١ًُٝ

ٚايؿطٚع  2003ثِ نإ بعس إٔ استٌ ايعطام َٔ ايٛالٜات املتشس٠ االَطٜه١ٝ يف عاّ 
ايتعاَات ع٢ً ايػًط١ احملت١ً  ٚبٛقؿٗاببٓا٤ ع١ًُٝ غٝاغ١ٝ سػبُا قطضت٘ األَِ املتشس٠ 

يػٝاغ١ٝ ٚنتاب١ َؿطٚع يًسغتٛض يًعطاقٝني ٚنتب ٚبػض ايٓعط ؾطعت ببٓا٤ تًو ايع١ًُٝ ا
عُا نُٔ نتب٘ ٚايهػٛطات اـاضد١ٝ ايهبهر٠ اييت َٛضغت ع٢ً ايعطاقٝني يًكبٍٛ مبؿطٚع 

يًدطٚز بٓذاح اعالَٞ أقً٘ يًعامل ٚالغطاض  ٚطُٛساتٗا ايسغتٛض يطغبات االزاض٠ االَطٜه١ٝ
ٛض ٚمت عطن٘ ع٢ً االغتؿتا٤ ٚدط٣ االغتؿتا٤ اْتداب١ٝ اَطٜه١ٝ ٚانتٌُ ٚنع َؿطٚع ايسغت

تشس٠ ٚنٌ َا ؿل بٗصٙ ايتذطب١ اييت ضعتٗا ايٛالٜات امل ،15/10/2005يف ايّٝٛ احملسز ي٘ يف 
ؾكست تًو  إشسعاب ايػٝاغ١ٝ ايعا١ًَ ع٢ً ايػاس١ ايعطاق١ٝ االَطٜه١ٝ َٚٔ غاْسٖا َٔ األ

ش١ اييت أٚضزْاٖا بايبشح ٚٚقٛع نجهر ايتذطب١ ايسميكطاط١ٝ َهُْٛٗا باْعساّ ايؿطٚط ايكشٝ
نإ ايككس َٔ شيو متطٜط َؿطٚع ايسغتٛض  إشَٔ املدايؿات ٚاـطٚقات هلصا االغًٛب 

ٚالْعساّ اؾ١ٗ ايكها١ٝ٥ ايتدكك١ٝ اييت تؿطف ع٢ً ْعا١ٖ ٖصٙ ايع١ًُٝ  ،ؾت٢ لا٥ايططٚب
ب يٓؿػ٘ ٚتكطٜط مما أؾطغٗا َٔ قتٛاٖا يف غٝاز٠ ايؿع ٚقشتٗا أٚ ايتذطب١ ايسميكطاط١ٝ

ٚدٌ َا نإ إٔ ٖٓاى ١٦ٖٝ املؿطٚض اْٗا َػتك١ً  ،َكهرٙ ٚاالؾرتاى يف بٓا٤ ايسٚي١ ٚاؿهِ
ع٢ً يًتأثهر َٔ أسس ٖٞ )املؿٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يالْتدابات( اييت اخصت  ٚالؽهع

١ٓ عسٜس َٔ االْتدابات ٚاالغتؿتا٤ات َٚٓٗا االغتؿتا٤ ع٢ً زغتٛض ايعطام يػعاتكٗا ادطا٤ 
َٚا ؿل تًو ايع١ًُٝ َٔ خطٚقات ٚمل ميًو ايكها٤ ايعطاقٞ اؿل يف ايطقاب١ ٚاالؾطاف  2005

غٝاب زٚض َؤغػات اجملتُع املسْٞ َٚػاُٖتٗا يف ٚع٢ً ػطب١ االْتدابات اٚ االغتؿتا٤ 
ؾاضى انجط َٔ  إش ،ٚمت متطٜط ايسغتٛض ،ايطقاب١ ع٢ً تًو ايتذطب١ ايسميكطاط١ٝ ٚيٛ ْعطّٜا

عٔ ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ اؿكٝك١ٝ يًؿعب ٚإ  عرب ايصَٟالٜني عطاقٞ يف ٖصا االغتؿتا٤ مثا١ْٝ 
ٚبػض ايٓعط  .ؾاب٘ بعض اـطٚقات ٚتعٜٝـ يف ايٓتا٥ر َٚػاٜط٠ ايػًط١ َٚا ناْت تطٜسٙ
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ٚىل ع٢ً ايططٜل ايكشٝح عُا قٌٝ عٔ ٖصٙ ايتذطب١ اال اْٗا َٔ املؤٌَ إ تهٕٛ اـط٠ٛ اال
  .باّلخطا٤ َػتكٚتكشٝح األ
ايؿعب  اغتؿتا٤ : ٌٖ نإ ٖٓاى عٛاٌَ َٚؤثطات أثطت ع٢ًجاض ايتػاؤٍ اآلتُٜٞٚ

زٚضّا نبهرّا يف تٛدٝ٘  أز٣ٖٓاى َؤثطات نبهر٠ ٚأٚهلا االعالّ ايسٜين ايصٟ  إشايعطاقٞ ٚتكٍٛ 
اضاز٠ املػتؿتني يًٛد١ٗ اييت ٜتبٓاٖا غٛا٤ نإ بايرتغٝب أٚ ايرتٖٝب أظٗط بٛنٛح عُل 

يٛطين سٍٛ َٛنٛع االغتؿتا٤ بابتعاز االغتؿتا٤ عٔ املٛنٛع١ٝ ٚاؿط١ٜ االْكػاّ ا
   .املطًٛب١ يًؿعب

 زٚضّا يف سعاب ٚايهتٌ ايػٝاغ١ٝ املؤٜس٠ يًع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝٚي١ًُٓٝٗ ايػٝاغ١ٝ يأل
  .ايتأثهر ع٢ً املؿٛن١ٝ ايعًٝا ٚتػٝٝػٗا مما أؾكسٖا املٛنٛع١ٝ ٚاؿٝاز ٚاالغتكالٍ

ًتأثهر ايهبهر ع٢ً ايػًط١ يبأٟ مثٔ غتؿتا٤ الاس٘ ؾهاّل از هلصا االنإ ٜطٚ
ٚاال يٛ نإ ٖصا االغتؿتا٤ قس دط٣ باؿط١ٜ ٚاالَٔ املطًٛبني يٓذاح ٖصٙ  ،زاخًّٝا ٚخاضدّٝا

نجهر عب ايعطاقٞ بأب٢ٗ قٛض٠ ٚالختؿت ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ يهإ بطٚظ ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ يًؿ
جك١ املٛدٛز٠ بني االططاف ايػٝاغ١ٝ ايعطاق١ٝ ٚاال َٔ املؿانٌ ايػٝاغ١ٝ ايعايك١ ٚق١ً اي

َت٢ َا ضغبت  مجٝعٗا ملاشا ٖصا ايتعكٝس يف املؿٗس ايػٝاغٞ ايعطاقٞ االططاف ايػٝاغ١ٝ
متػهت بايسغتٛض عٓسَا ىسّ َكاؿٗا ٚخطق٘ ٚتطن٘ عٓس تعاضض َكاؿٗا ايػٝاغ١ٝ يف 

ايعطاق١ٝ اييت أقبشت تًتعّ داْب  احمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا ٚال غُٝاظٌ غٝاب زٚض ايكها٤ 
  .ايكها٤ ايػٝاغٞ

 2005ٌٖ تٛؾطت ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ املطًٛب١ يٓذاح االغتؿتا٤ ايصٟ دط٣ عاّ 
أثبتت  ٚبعسٖا اثٓا٤ ع١ًُٝ االغتؿتا٤ يف إش بعس ايؿٛاٖس ٚايططٚسات ٚاالْتكازات اييت بطظت

كشٝش١ ٚيهٓ٘ لح ؾهاّل عسّ تٛؾط ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ اللاح االغتؿتا٤ بايكٛض٠ اي
ايصٟ  ،نجهر َٔ ايؿعب ايعطاقٞ يطؾهٗا ايسغتٛض َٚع ٖصا َطض َؿطٚع ايسغتٛضٚغابت اضاز٠ 

االتؿام ٚايتٛاؾل ايػٝاغٞ سٍٛ  عسٜس َٔ ايتٓاقهات يف َٛازٙ ٚعسّلين مثاضٙ ايّٝٛ ب
غ١ٝ اال ْتاز نجهر َٔ َٛازٙ ايسغتٛض١ٜ َٚا اـالؾات ايباضظ٠ ايّٝٛ بني ؾطنا٤ ايع١ًُٝ ايػٝا

  .تكٜٛض ْعاّ االغتؿتا٤ ايصٟ سكٌ
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-ٌٖ أدطت اؿه١َٛ االغتؿتا٤ ع٢ً االتؿاق١ٝ اال١َٝٓ االغرتاتٝذ١ٝ ايعطاق١ٝ
ايػًط١ دط٣ االيتؿاف ع٢ً االضاز٠ ايؿعب١ٝ َٔ  إش؟ ٚز هلصااالَطٜه١ٝ سػبُا نإ ٜط

ايعطام مثٓٗا سعاب اييت ٚاؾكت ع٢ً تًو االتؿاق١ٝ ٚنطغت اٚناع ؾاش٠ ٜسؾع ؾعب ٚاأل
متؼ املكاحل االغاغ١ٝ يًؿعب ايعطاقٞ  إشَٔ املػا٥ٌ اؾٖٛط١ٜ ٚاؿ١ٜٛٝ  تعسايّٝٛ اال 

      .يف غًل ٖصا املٛنٛع ؾت٢ غبابباألَتصضع١ ايػًط١ 

 ـٕاخلامت
 : اٚال/ ايٓتا٥ر

بايككس اؿكٝكٞ يف اؾطاى ايؿعب بايػًط١  اإلغتؿتا٤ أغًٛباىل  تًذأ ايسٍٚ نجهرّا .1
باجملتُع يف ايٓعِ  ٚزٚضٙ كطاض ايكشٝح املٓاغب ٚاعال٤ ا١ُٖٝ ايؿطزٚاؽاش اي

قاٚي١ ٖصا االغًٛب  إىل ايٓعِ غهر ايسميكطاط١ٝ يف سني تًذأ نجهر َٔ ،ايسميكطاط١ٝ
  .عٔ ضغب١ االضاز٠ ايؿعب١ٝ تٓبع ألْٗاتكطؾاتٗا  يتػٜٛؼ

ٚضٙ ايؿعاٍ يف عُاٍ اغًٛب االغتؿتا٤ ايؿعيب ٚغٝاز٠ ايؿعب يٓؿػ٘ هب إٔ ٜؤزٟ زأل .2
ايتعبهر عٔ االضاز٠ ايؿعب١ٝ أٜا نإ ْٛع٘ غٝاغّٝا أٚ تؿطٜعّٝا أٚ ازاضّٜا إ تٛؾط ايػًط١ 

ضاز٠ مماضغت٘ ع٢ً مٛ ٜعرب بكسم عٔ اإلاييت تهؿٌ  ١ ناؾ١ايػٝاغ١ٝ ايهُاْات
  .ايؿعب١ٝ

ػًط١ ع٢ً االغتؿتا٤ َٔ اي املكسّإ ٜهٕٛ االغتؿتا٤ غابكّا ع٢ً اقطاض املؿطٚع ال بس  .3
ست٢ ال عَّا يف ْتٝذت٘ يًػًط١ ايػٝاغ١ٝ ٚإ ٜهٕٛ ًَ -اجملًؼ ايٓٝابٞ–ايتؿطٜع١ٝ 

كايٝس اؿهِ ٚاييت ٚإٕ مل ّايالغت٦جاض بايػٝاز٠ َٚػه ٜهٕٛ االغتؿتا٤ ايؿعيب غبٝاّل
ناْت تأخص باالغتؿتا٤ ايؿعيب نػبٌٝ يهػب االضاز٠ ايؿعب١ٝ ٚاقطاض َؿطٚع١ٝ ايٓعاّ 

ٍٛ بني تًو االضاز٠ ٚايتعبهر ايٛانح ٚاؿكٝكٞ ٚايكازم عٔ ضأٜٗا ايػٝاغٞ اال اْٗا ؼ
غٛا٤ باملٓع َٔ ايٛقٍٛ اىل قٓازٜل االقرتاع يالزال٤ بايطأٟ أٚ عٔ ططٜل ايتالعب يف 
عسز االقٛات اٚ تعٜٚط ايٓتا٥ر اٚ ايتأثهر ع٢ً ايطأٟ ايعاّ اٚ االعالٕ املػبل عٔ ْتٝذ١ 

عسّ  َٔ طغِع٢ً ايع٢ً االغتؿتا٤  املكسًُّؿطٚع االغتؿتا٤ اٚ ؼسٜس َٛعس االقطاض ي
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يب زٚضٙ ايؿعاٍ يف ظٗٛض ايٓتا٥ر َٔ ؾإٔ شيو إ ٜؤزٟ اىل إ ٜؿكس االغتؿتا٤ ايؿع
  .ضاز٠ ايؿعب١ٝايتعبهر عٔ اإل
 : ثاْٝا/ ايتٛقٝات

ايتعاّ ايؿعب بايهٛابط اييت َٔ ؾأْٗا تؿعٌٝ زٚضٙ يف مماضغ١ سك٘ َٔ اغرتزاز  .1
ٚؾل أغؼ ٚانش١ املعامل ًٜتعّ اؾُٝع بٗا سهاَّا  ع٢ً ز٠ططم قسبايػٝاغ١ 
ٚهب إٔ تهٕٛ اضاز٠ ايؿعب قطو١ ٚٚانش١ ٚسط٠ يف اختٝاض َٔ ٜتٛيٕٛ  .ٚقهَٛني

ٚااليتعاّ مبا تهع٘ ايػًط١ ايعا١َ َٔ نٛابط  ،َٗاّ غًط١ اؿهِ ْٝاب١ عٔ ايؿعب
كاْْٛٞ ايصٟ وٍٛ بني االطاض ايبقا١ْْٝٛ تهؿٌ ي٘ مماضغ١ سك٘ يف اغرتزاز ايػٝاز٠ 

مماضغ١ سطٜات االؾطاز ٚسسٚخ ؾٛن٢ اٟ بايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ملباؾط٠ اؿكٛم 
مماضغ١ ايؿعب يًػٝاز٠ يًهٛابط االدتُاع١ٝ اييت ٜعرب عٓٗا  ؽهعايػٝاغ١ٝ ٚإ 

ال تؤزٟ مماضغ١ ٖصا ايٓعاّ اىل ن١ٝ املػتكط٠ بني اؾطاز ايؿعب ٚأبايكِٝ ٚاالعطاف ايػًٛ
   .ايٓعاّ االدتُاعٞسسٚخ خًٌ يف 

ٚاالبتعاز عٔ  ناؾ١ تؿعٌٝ َبسأ املٛاط١ٓ بني اؾطاز اجملتُع ٚاعال٥٘ َٔ َؤغػات ايسٚي١ .2
     .نٌ َا َٔ ؾأْ٘ تعههر قؿٛ ايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ

  .أثٓا٤ مماضغ١ ع١ًُٝ االغتؿتا٤ املدتًؿ١ يف كٛضٖاتؿعٌٝ زٚض ايطقاب١ ايؿعب١ٝ ب .3
عاْٞ ايه١ًُ ست٢ اؾطاف قها٥ٞ ناٌَ مب٤ ايؿعيب ؼت إ ٜهٕٛ ادطا٤ االغتؿتا .4

 االغتؿتا٤ ٚست٢ اعالٕ ايٓتا٥ر ٚأالٜتشكل َع٢ٓ ايٓعا١ٖ ٚايؿؿاؾ١ٝ يف بسا١ٜ ع١ًُٝ 
  .ٜكتكط ع٢ً ايعهٛ ايكها٥ٞ املطاقب يف املؿٛن١ٝ ايعًٝا يالْتدابات يف ايعطام

 ادر ـاملص
 ،4ز ،ػالّ قُس ٖاضٕٚؼكٝل عبس اي ،أبٛ اؿػٔ أمحس بٔ ظنطٜا/ َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١. 1

  .1971 ،ايكاٖط٠
 ،زاض املطبٛعات اؾاَع١ٝ ،غال١َٝيؿطٜع١ اإلز. َادس ضاغب اؿًٛ/ االغتؿتا٤ ايؿعيب ٚا. 2

1983.   
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  .1980 ،بهرٚت ،ايؿٝذ عبس اهلل ايبػتاْٞ/ ايٛايف. 3
قُٛز عًٞ ايٓذاض/ فُع  ،امحس سػٔ ايعٜات ،ساَس عبس ايكازضٚ ،بطاِٖٝ َكطؿ٢. إ4

  .1961 ،ايكاٖط٠ ،2ز ،املعذِ ايٛغٝط ،يًػ١ ايعطب١ٝا
  .2007 ،زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط ،ز. َادس ضاغب اؿًٛ/ ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ. 5
  .1987 ،ز. قػٔ خًٌٝ/ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايٓعِ ايػٝاغ١ٝ. 6
ضغاي١  ،بٝسا٤ عبس اؾٛاز ايعباغٞ/ االغتؿتا٤ ايؿعيب ٚبعض تطبٝكات٘ املعاقط٠. 7

  .2003 ،ايعطام ،داَع١ املٛقٌ ،ن١ًٝ ايكإْٛ ،َادػتهر
 ،زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ،3ط ،ز. قُٛز قُس ساؾغ/ ايٛدٝع يف ايكإْٛ ايسغتٛضٟ. 8

  .1999 ،ايكاٖط٠
ز. ؾا٥ل قُس ططبٛف/ االغتؿتا٤ ايعاّ ٚاْتداب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ يف ايسغتٛض ايُٝين . 9

  .1999 ،قٓعا٤ ،ٜٛيٝٛ ،17عسز  ،ف١ً ايكٛاْني ،ٚايسغاتهر ايعطب١ٝ
زاض ايجكاؾ١  ،ز. ْعُإ أمحس اـطٝب/ ايٛغٝط يف ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ ٚايكإْٛ ايسغتٛضٟ. 10

  .1999 ،عُإ ،يًٓؿط ٚايتٛظٜع
 ،ايكاٖط٠ ،زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ،ز. دابط داز ْكاض/ االغتؿتا٤ ايؿعيب ٚايسميكطاط١ٝ. 11

1993.  
 ،املٛقٌ ،زاض اؿه١ُ يًطباع١ ٚايٓؿط ،ٞ/ ايٓعِ ايػٝاغ١ٝز. قُٛز ناظِ املؿٗساْ. 12

  .1991 ،ايعطام
 ،بهرٚت ،َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ ،ْع١ُ ايػٝاغ١ٝ. ز. قُٛز َعتع عبس ايٖٛاب/ األ13

  .2004 ،يبٓإ
  .1954 ،االغهٓسض١ٜ ،زاض ايطايب ،ْع١ُ ايسميكطاط١ٝ. ز. عبس اؿُٝس َتٛيٞ/ أظ١َ األ14
اض١ْ يًٓعاّ ايسغتٛضٟ زضاغ١ َك-نطّ/ ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ ٚايكإْٛ ايسغتٛضٟ ز. غاظٟ. 15

  .2009 ،االضزٕ ،إثطا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،1ط ،َاضات ايعطب١ٝ املتشس٠يف زٚي١ اإل
ايساض  ،اؿه١َٛ-ايسٚي١-ز. ابطاِٖٝ عبس ايععٜع ؾٝشا/ َبازئ األْع١ُ ايػٝاغ١ٝ. 16

  .1982 ،يبٓإ ،بهرٚت ،اؾاَع١ٝ
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  .1991 ،(ب.ّ) ،. ؾاضٚم ايهٝالْٞ/ ؾطع١ٝ االغتؿتا٤ ايؿعيبز. 17
 . 1979 ،بػساز ،َطبع١ عال٤ ،1ط ،ز. ْٛضٟ ايًطٝـ/ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ يف ايعطام. 18
 ،ايكاٖط٠ ،زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ،ز. قُس قُس بسضإ/ ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ املعاقط٠. 19

1999.  
  ،زاض ايؿهط ايعطبٞ ،1ط ،ٓعِ ايػٝاغ١ٝز. قُٛز عاطـ ايبٓا/ ايٛغٝط يف اي. 20

   .1988 ،ايكاٖط٠
ز. اسػإ املؿطدٞ ٚز. نططإ ظغهر ْع١ُ ٚز. ضعس اؾس٠/ ايٓعط١ٜ ايعا١َ يف ايكإْٛ . 21

 ،َهتب١ ايػٓٗٛضٟ ،طبع١ دسٜس٠ َٚٓكش١ ،ايسغتٛضٟ ٚايٓعاّ ايسغتٛضٟ يف ايعطام
  .2009 ،بهرٚت –بػساز 

غؼ ٚاملبازئ ايعا١َ يًٓعِ ايػٝاغ١ٝ ٚأضنإ ايتٓعِٝ ز. دٛضز ؾؿٝل غاضٟ/ األ. 22
  .1997 ،(ب.ّ) ،1ايػٝاغٞ، ط

  .1954 ،ايكاٖط٠ ،1ز ،ز. غعس عكؿٛض/ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ. 23
 ،املبازئ ايسغتٛضٟ ايعا١َ ،ب.ّ ،1ط ،ز. قُس عًٞ آٍ ٜاغني/ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ. 24

 .بهرٚت ،املهتب١ اؿسٜج١ يًطباع١ ٚايٓؿط
  .1993 ،ب.ّ ،1ط ،ْعُإ أمحس اـطٝب/ َبازئ ايكإْٛ ايسغتٛضٟز. . 25
ؾطن١ ايطبع  ،1ط ،1ز ،ز. امساعٌٝ ٜعٕ/ َبازئ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايعًِ ايػٝاغٞ. 26

  .1960 ،ٚايٓؿط اال١ًٖٝ احملسٚز٠
ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ْٚعِ اؿهِ  -ايكػِ االٍٚ–ز. طع١ُٝ اؾطف/ ايكإْٛ ايعاّ . 27

 .1962 ،ايكاٖط٠ ،هتب١ ايكاٖط٠ اؿسٜج١َ ،املكاض١ْ
 ،زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ،ز. عبس ايؿتاح سػٔ/ َبازئ ايٓعاّ ايسغتٛضٟ يف ايهٜٛت. 28

  .1968 ،بهرٚت
داَع١  ،ن١ًٝ ايكإْٛ ،ططٚس١ زنتٛضاٙأ ،ز. أمحس ايكطٟ ايٓكؿبٓسٟ/ تعسٌٜ ايسغتٛض. 29

  .1994 ،ايعطام –بػساز 
  .1963 ،ايكاٖط٠ ،زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ،يسغتٛضٟ ايعطبٞز. ثطٚت بسٟٚ/ ايٓعاّ ا. 30
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 ،ب.ّ ،َطبع١ عني مشؼ ،ز. ضَعٟ ط٘ ايؿاعط/ ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًكإْٛ ايسغتٛضٟ. 31
1979.  

ايٓعاّ ايسغتٛضٟ يف  ،2ز ،ز. قػٔ خًٌٝ/ ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ ٚايكإْٛ ايسغتٛضٟ. 32
  .َكط ٚاؾُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ املتشس٠

ُٝس َتٛيٞ ٚز. غعس عكؿٛض ٚز. قػٔ خًٌٝ/ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايٓعِ ز. عبس اؿ. 33
  .(ب.ت) ،االغهٓسض١ٜ، َٓؿأ٠ املعاضف ،ايػٝاغ١ٝ

غامل ايهػٛاْٞ/ َبازئ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ َع زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ يًٓعاّ ايسغتٛضٟ  ز.. 34
  .1983 ،عُإ ،1االضزْٞ، ط

املؤغػ١ اؾاَع١ٝ  ،1ط ،ٓعِ ايػٝاغ١ٝز. امساعٌٝ ايػعاٍ/ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚاي. 35
  .1982 ،–بهرٚت  ،يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع

ايسغتٛض  -املبازئ ايعا١َ–ز. عبس ايػين بػْٝٛٞ عبس اهلل/ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ . 36
  .1987 ،بهرٚت ،ايساض اؾاَع١ٝ ،ايًبٓاْٞ

ا يف بعض مل٢ عًٞ ؾطز ايعاٖطٟ/ ايسميكطاط١ٝ ؾب٘ املباؾط٠ ٚتطبٝل َعاٖطٖ. 37
  .2001 ،ايعطام ،داَع١ بػساز ،ن١ًٝ ايكإْٛ ،ضغاي١ َادػتهر ،ايسغاتهر املعاقط٠

زضاغ١ - ز. قُٛز قُس خًـ ٚز. أمحس َكباح عٝػ٢/ ايسميكطاط١ٝ يف غٜٛػطا. 38
 ،ايهتاب االخهط ،املطنع ايعاملٞ يًسضاغات ،ؼ١ًًٝٝ يف أغؼ اؿهِ ايسميكطاطٞ

 . 1996 ،ططابًؼ
 ،بهرٚت ،زاض ايعًِ يًُالٜني ،2ى ،ٕ ضباط/ ايٛغٝط يف ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ايعاّز. ازَٛ. 39

1971.  
َٓؿأ٠ املعاضف،  ،ز. غاَٞ مجاٍ ايسٜٔ/ ايٓعِ ايػٝاغٞ ٚايكإْٛ ايسغتٛضٟ. 40

  .2005 ،االغهٓسض١ٜ
ز. غًُٝإ قاحل ايػٌٜٛ/ سل االؾطاز يف املؿاضن١ يف اؿٝا٠ ايعا١َ زضاغ١ قا١ْْٝٛ يف . 41

  .1996 ،داَع١ االغهٓسض١ٜ ،ن١ًٝ اؿكٛم ،اططٚس١ زنتٛضاٙ ،٤ٛ ايتؿطٜع ايًٝيبن
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