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انتزاو انسهطات االحتادٌة يف جمال تأيني انسكٍ ادلالئى وفك دستىس 
 -دساسة يماسَة- 5002مجهىسٌة انعشاق نسُة 

      ٌاسش عطٍىي عثىد انزتٍذيد.   
 ادلساعذ انذستىسيأستار انماَىٌ 

  / جايعة انكشتالءانماَىٌكهٍة   
                                 ادلستخهص

ٝجُكش٣حش جُؼحٓس ضكطَ ٌٓحٗس جؾطٔحػ٤ٚ ٜٓٔس  ك٢  الشي جٕ جُكوٞم

، ك٢ٜ جُك٤حز جُرشش٣س، ذحػطرحسٛح جع٠ٔ جُو٤ْ جالٗغح٤ٗس ذَ ٝجعٔحٛح ػ٠ِ جالؽالم

، كأػكص جُرشش٣س ك٢ جؽٞجسٛح جُٔخطِلس ػ٠ِ جال٣ٔحٕ ضشضرؾ ذْٜ ٝؾٞدج جٝ ػذٓح  

جر  ،شكحًٔح جٜٗح ٖٓ ٓوٞٓحش جالٗغحٕ ٗلغٚ ٝال ٣ٌٖٔ جٕ ضٌٕٞ ض ،ٝجُطٔغي ذٜح

كؿ٤ٔغ جُػٞسجش ٝجالٗطلحػحش جُط٢ هحٓص ذٜح  ،قشص ػ٤ِٜح ك٢ عر٤َ ط٤حٗطٜح

ًحٕ جُٜذف ٜٓ٘ح جٗطضجع ٛزٙ جُكوٞم  ،جُشؼٞخ ػذ ضؼغق جُغِطحش جُكحًٔس

ٗٚ ك٢ جُ٘ط٤ؿس ضْ ضغط٤شٛح ك٢ ٗظٞص دعطٞس٣س ٝهح٤ٗٞٗس اٖٝٓ غْ ك ،ٝجُكش٣حش

 ضٌلَ ٓٔحسعطٜح ٝقٔح٣طٜح . 
ٍٞ ػ٠ِ جُغٌٖ جالٖٓ، أقذ ضِي جُكوٞم ٣ٝؼذ قن جالكشجد ذحُكظ

ٝجُكش٣حش جُخحطس ذْٜ، ق٤ع ضٌْٜٔ٘ ٝػٞجتِْٜ جُؼ٤ش ذأٓحٕ ٝذٌشجٓس ذؼ٤ذج ػٖ 

جُطششد ٝجُغٌٖ ك٢ جُؼشٞجت٤حش جُط٢ ضلطوش ألذغؾ ٓوٞٓحش جُك٤حز، إٔ جأل٤ٔٛس 

٣أض٢ ك٢ ٓكٞس٣ٖ  ،جُط٢ ٣كطِٜح ٓٞػٞع جُركع ٝٛٞ قن جُغٌٖ جُٔالتْ

ٕ جالػطشجف جُذعطٞس١ ٝجُوح٢ٗٞٗ ال ٣ٌل٢ جال ذٞؾٞد جالٍٝ ٛٞ ج ،جعحع٤٤ٖ

 ،ػٔحٗحش ًحك٤س ٖٓ شحٜٗح جٕ ٣طٖٔ ج٤ُٜح جالكشجد ذحُشٌَ جُز١ ٣كلع ًشجٓطْٜ

عطشجض٤ؿ٤س ٓطٌحِٓس ٖٓ هرَ جُٔإعغحش جُذعطٞس٣س خحطس ذؼذ جٝجُػح٢ٗ جٕ جضرحع 

٤ٌ٘س جصد٣حد ػذد جُغٌحٕ ٝٓح ٣طشضد ػ٤ِٚ ٖٓ جصد٣حد جُكحؾس ج٠ُ جٗشحء ٝقذجش ع

ٗٔٞرؾ٤س ٝٛ٘ح ٣طٞؾد جٕ ضطظحكش جُؿٜٞد ك٢ ٛزج جُخظٞص ضطظحكش  ُِكذ ٖٓ 

  جُؼشٞجت٤حش.
  .ٕ٘ٓٓالىلوبد الوفزبحٍخ: السىي الوالئن، السلطبد االرحبدٌخ، دسزْز 

 
Abstract 

There is no doubt that public rights and freedoms 

occupy an important social position in human life, as they 

are the highest human values and even the highest of them 
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in absolutely , as they are related to them whether they exist 

or not, so humanity has become in its various phases of 

faith and adherence to it, as it is one of the foundations of 

man himself and cannot be a luxury , as it was dedicated to 

maintain it, as all the revolutions and uprisings that the 

peoples had made against the arbitrariness of the ruling 

authorities were aimed at extracting these rights and 

freedoms, and then as a result, they were underlined in 

constitutional and legal texts guaranteeing their exercise 

and protection. 

The right of individuals to obtain safe housing is one 

of those rights and freedoms that enable them and their 

families to live in safety and dignity away from 

homelessness and housing in the slums that lack the most 

basic elements of life, that the importance that the subject of 

research which is the right to adequate housing comes in 

two basic axes, the first ,  is that recognition constitutional 

and is not sufficient unless there are sufficient guarantees 

that individuals can reassure them in a manner that 

preserves their dignity, and the second is to follow an 

integrated strategy by the constitutional institutions, 

especially after the increase in the population and the 

consequent increase in the need to establish model housing 

units, and here it must efforts are joining together to reduce 

slums. 

Key words: Federal authorities, Adequate housing, The 

Constitution of 2005. 

 ةـادلمذي
ٜٓٔس ك٢  سالشي جٕ جُكوٞم ٝجُكش٣حش جُؼحٓس ضكطَ ٌٓحٗس جؾطٔحػ٤

ك٢ٜ  ،ٜح جع٠ٔ جُو٤ْ جالٗغح٤ٗس ذَ ٝجعٔحٛح ػ٠ِ جالؽالمٞطلجُك٤حز جُرشش٣س، ذ

كأػكص جُرشش٣س ك٢ جؽٞجسٛح جُٔخطِلس ػ٠ِ جال٣ٔحٕ  ،ضشضرؾ ذْٜ ٝؾٞدج جٝ ػذٓح  

جر  ،ٝال ٣ٌٖٔ جٕ ضٌٕٞ ضشكح ًٔح جٜٗح ٖٓ ٓوٞٓحش جالٗغحٕ ٗلغٚ ،ٝجُطٔغي ذٜح

كؿ٤ٔغ جُػٞسجش ٝجالٗطلحػحش جُط٢ هحٓص ذٜح  ،قشص ػ٤ِٜح ك٢ عر٤َ ط٤حٗطٜح
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ًحٕ جُٜذف ٜٓ٘ح جٗطضجع ٛزٙ جُكوٞم  ،جُشؼٞخ ػذ ضؼغق جُغِطحش جُكحًٔس

ٖٝٓ غْ كحٗٚ ك٢ جُ٘ط٤ؿس ضْ ضغط٤شٛح ك٢ ٗظٞص دعطٞس٣س ٝهح٤ٗٞٗس  ،ٝجُكش٣حش

 ضٌلَ ٓٔحسعطٜح ٝقٔح٣طٜح . 

ؼذ قن جالكشجد ذحُكظٍٞ ػ٠ِ جُغٌٖ جالٖٓ، أقذ ضِي جُكوٞم ٣ٝ

ٓحٕ ٝذٌشجٓس ذؼ٤ذج ػٖ أٝجُكش٣حش جُخحطس ذْٜ،  ق٤ع ضٌْٜٔ٘ ٝػٞجتِْٜ جُؼ٤ش ذ

ذغؾ ٓوٞٓحش جُك٤حز، إٔ جأل٤ٔٛس ُغٌٖ ك٢ جُؼشٞجت٤حش جُط٢ ضلطوش ألجُطششد ٝج

 ٣أض٢ ك٢ ٓكٞس٣ٖ ،جُط٢ ٣كطِٜح ٓٞػٞع جُركع ٝٛٞ قن جُغٌٖ جُٔالتْ

جالٍٝ ٛٞ جٕ جالػطشجف جُذعطٞس١ ٝجُوح٢ٗٞٗ ال ٣ٌل٢ جال ذٞؾٞد  ،جعحع٤٤ٖ

 ،ػٔحٗحش ًحك٤س ٖٓ شحٜٗح جٕ ٣طٖٔ ج٤ُٜح جالكشجد ذحُشٌَ جُز١ ٣كلع ًشجٓطْٜ

عطشجض٤ؿ٤س ٓطٌحِٓس ٖٓ هرَ جُٔإعغحش جُذعطٞس٣س خحطس ذؼذ جٝجُػح٢ٗ جٕ جضرحع 

ؾس ج٠ُ جٗشحء ٝقذجش ع٤ٌ٘س جصد٣حد ػذد جُغٌحٕ ٝٓح ٣طشضد ػ٤ِٚ ٖٓ جصد٣حد جُكح

ٗٔٞرؾ٤س ٝٛ٘ح ٣طٞؾد جٕ ضطظحكش جُؿٜٞد ك٢ ٛزج جُخظٞص ُِكذ ٖٓ 

جٕ ٗر٤ٖ  ،كوذ جِٓص ػ٤ِ٘ح ؽر٤ؼس جُذسجعس ،ٝذظذد ٜٓ٘ؿ٤س جُركع ،جُؼشٞجت٤حش

دٝس جُٔإعغحش جُذعطٞس٣س جُؼشجه٤س ٝجُط٢ جٗشأش ذٔٞؾد ٗظٞص دعطٞس 

، ٝٓوحسٗس ضِي جُ٘ظٞص ٓغ كشجدك٢ ٓؿحٍ ضٞك٤ش جُغٌٖ جُٔالتْ ُأل (ٕ٘ٓٓ)

دعحض٤ش جخشٟ ٗؼطوذ جٜٗح  ًحٗص جًػش ٗؿحقح ٝض٘ظ٤ٔح ُٜزج جُكن ٝٛٞ  دعطٞس 

ٝكن دسجعس ٓوحسٗس  ًٕٗٔٓٝزُي دعطٞس ٓظش ُغ٘س  ،99ٙٔؾ٘ٞخ جكش٣و٤ح 

ٗ٘ح هغٔ٘ح جُذسجعس ج٠ُ غالغس ٓطحُد  ك٢ اك ،ٝذخظٞص خطس جُركع  ،ٝضك٤ِ٤ِس

 جُلشع جالٍٝ ،ٌٖ جُٔالتْ  ٝهغْ ج٠ُ كشػ٤ٖجُٔطِد جالٍٝ ٗط٘حٍٝ ٓلّٜٞ قن جُغ

خظض ُِطؼش٣ق  جالططالق٢ ُكن جُغٌٖ جُٔالتْ ٝ جُلشع جُػح٢ٗ  ًشط 

طِد جُػح٢ٗ  ع٤ٌٕٞ ُِركع جٓح جُٔ ،ُذسجعس جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُكن جُغٌٖ جُٔالتْ

جُلشع  ،ٝضْ ضوغ٤ٔٚ ج٠ُ كشػ٤ٖ ط٤َ جُطشش٣ؼ٢ ُكن جُغٌٖ جُٔالتْ أك٢  جُط

ذسجعس   ُ جُلشع جُػح٢ٗجُطأط٤َ ك٢ جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس ٝ ك٢ جالٍٝ ُِركع

ك٢ ق٤ٖ ًشط جُٔطِد جُػح٢ٗ  ُط٘حٍٝ ٗطحم جُطضجّ  جُطأط٤َ ك٢ ذؼغ جُذعحض٤ش

جُغِطحش جالضكحد٣س ك٢ ٓؿحٍ ضح٤ٖٓ قن جُغٌٖ جُٔالتْ  ٣ٝوغْ ج٠ُ كشػ٤ٖ، جُلشع 

قن جُغٌٖ  شش٣غ جُوٞج٤ٖٗ جُٔطؼِوس ذطأ٤ٖٓطجالٍٝ ٛٞ جُطضجّ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذ

ذط٘ل٤ز جُطشش٣ؼحش  جُلشع جُػح٢ٗ  ُذسجعس جُطضجّ جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س جُٔالتْ ذ٤٘ٔح

جُلشع جُػحُع  ُِركع ك٢  جُطضجّ جُٔكٌٔس جُٔطؼِوس ذطأ٤ٖٓ جُغٌٖ جُٔالتْ  ٣ٌٕٝٞ 

 .ذحُشهحذس ػ٠ِ دعطٞس٣س جُطشش٣ؼحش جُٔطؼِوس ذطأ٤ٖٓ جُغٌٖ جُٔالتْجالضكحد٣س جُؼ٤ِح 
ُٔوطشقحش جُط٢ خططٔ٘ح جُركع ذخحضٔٚ جشطِٔص ػ٠ِ جْٛ جُ٘طحتؽ ٝجٝجخ٤شج ج       

(   ٕ٘ٓٓخز ذٜح ك٢ دعطٞس ؾٜٔٞس٣س  جُؼشجم ُؼحّ ) ٣٘حٛح ػشٝس٣س ُألأس

٢ ٓٞجؾٜس ضأ٤ٖٓ ذحُشٌَ جُز١ ع٤إد١ ج٠ُ ضلؼ٤َ ػَٔ جُٔإعغحش جالضكحد٣س ك

 حش . كشجد ٝجُكذ ٖٓ جُؼشٞجت٤حش ٝٓح ٣طشضد ػ٤ِٜح ٖٓ عِر٤جُغٌٖ جُٔالتْ ُأل
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 ادلطهة االول
 يفهىو حك انسكٍ ادلالئى

كٜٞ جُٔالر ج٥ٖٓ ُٚ  ٣شٌَ جُٔغٌٖ ُإلٗغحٕ ك٢ ًَ ٌٓحٕ أ٤ٔٛس ًرشٟ، 

ٝذغرد ٛزٙ جال٤ٔٛس ٣طٞؾد جٕ ٗر٤ٖ ضؼش٣لٚ جالطالق٢ غْ  ،ٓح٣ٕٝشؼشٙ ذحأل

  -ض٤٤ٖ :ؽر٤ؼطٚ جُوح٤ٗٞٗس ك٢ جُلشػ٤ٖ ج٥ ضٞػ٤ف

 انفشع االول
 سكٍ ادلالئى الحً حلك انانتعشٌف  االصط

ع٘ؼشف جُغٌٖ جُٔالتْ جططالقح ٝكن ذؼغ جُطشش٣ؼحش جُذعطٞس٣س   

ُطشش٣ؼ٢ ٛٞ جالْٛ  ك٢ ٛزج ًٝزُي جُطشش٣ؼحش جُذ٤ُٝس ج٣ٔحٗح ٓ٘ح ذحٕ جُطؼش٣ق ج

 -:جُخظٞص

 .لزعسٌف فً ثعط الْثبئك الدسزْزٌخا -اّال:

ٛ٘ح ع٤وطظش جُطؼش٣ق  ُكن جُغٌٖ جُٔالتْ ك٢ ذؼغ جُٞغحتن 

 ،هذ قحُٝص طشجقس  ضر٤حٕ ٓلّٜٞ ٛزج جُكنجر جٕ ذؼغ ٛزٙ جُٞغحم  ،جُذعطٞس٣س

(  هذ جػط٠ ضؼش٣لح  شحٓال  ُِغٌٖ جُٔالتْ، 999ٔق٤ع ٗؿذ دعطٞس ك٘ض٣ٝال )

٣ٝؼغ ٤ٌٛال  ض٘ظ٤ٔ٤ح  ُطأ٤ٖٓ قن جُغٌٖ جُالتن ُٔٞجؽ٤٘ٚ،  ق٤ع جًذ ذإٔ  جُٔغٌٖ 

٤ثس جُظك٤س جُ٘ظ٤لس، ٓغ جُٔالتْ، ٝجُز١ ٣طغْ ذظلحش جألٓحٕ ٝجُشجقس ٣ٝطٔطغ ذحُر

ضٞجكش جُخذٓحش جألعحع٤س جُط٢ ضؼٖٔ ذ٤ثس ضشجػ٢ ئٗغح٤ٗس جُؼالهحش جُؼحت٤ِس 

ٝػالهحش جُؿٞجس ٝجُؼالهحش جالؾطٔحػ٤س،  جُطٞك٤ش جُٔغطٔش ُٜزج جُكن جُطضجّ 

ٓشطشى ذ٤ٖ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ٝجُذُٝس ك٢ ؾ٤ٔغ جُٔؿحالش، ٣ٝؿد ػ٠ِ جُذُٝس ئػطحء 

جُغ٤حعحش جالؾطٔحػ٤س جُط٢ ضط٤ف ُِٔٞجؽ٤ٖ٘ جُكظٍٞ جأل٣ُٞٝس ُألعش ٝإٔ ضظ٤ؾ 

ػ٠ِ جالتطٔحٕ جُالصّ ُِر٘حء، ٝجهط٘حء أٝ ضكغ٤ٖ ٓغحًْٜ٘، ٝخحطس ُألعش رجش 

جُٔٞجسد جُٔكذٝدز
(ٔ)

 .  

٣القع ػ٠ِ جُٔششع جُذعطٞس١ جُل٘ض٢ِ٣ٝ جٗٚ جػط٠ ٓلٜٞٓح ٝجعؼح 

ُـ٤ش ٝجُذُٝس ٝجٕ ضٌٕٞ ٛ٘حى قٔح٣س ُٜزج جُٔغٌٖ ك٢ ٓٞجؾٜس ج ،ُِغٌٖ جُٔالتْ

 .س جُط٢ ٣ؿد جٕ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٜح جُٔغٌٖكؼال ػٖ جُششٝؽ جُٔػح٤ُ ،ٓؼح

 .الزعسٌف فً الْثبئك الدّلٍخ -ب:ثبًٍ

ه٤ٔ٤ِس جعٞجء ًحٗص رجش ؽر٤ؼس ػح٤ُٔس جٝ  وشش جُطشش٣ؼحش جُذ٤ُٝسعطج

ػ٠ِ ٗظٞص ذ٤٘ص ٓلّٜٞ ٝٓؼٕٔٞ  قن جُغٌٖ جُٔالتْ كؼال ػٖ جُ٘ض ػ٠ِ 

                                                      

 .1111( من دستهر فشزويال لدشة 28( السادة )(1
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كٖٔ جُطشش٣ؼحش جُذ٤ُٝس ٗؿذ  ،ؾَ قٔح٣س ٛزج جُكنٜح ألشجءجش جُٞجؾد جضرحػجالؾ

هذ قذد جٝطحف جُكن ك٢ جُغٌٖ  ،9ٗ1ٔجإلػالٕ جُؼح٢ُٔ ُكوٞم جإلٗغحٕ 

ٔؼ٤شس جُالتن، ق٤ع جًذ جٕ ٛزج جُٖٓ جُكن ك٢ ٓغطٟٞ  جُٔالتْ ذٞطلٚ ؾضء  

  .جُكن
ٌَُ شخض ُٚ جٌٓح٤ٗس جُؼ٤ش ك٢ ٓغطٟٞ ٓؼ٤ٖ ٖٓ  ٛٞ قن ٓوشس

٤ ٣ٝطؼٖٔ  ،س ُِٔكحكظس ػ٠ِ جُظكس ٝجُشكح٤ٛس ُٚ ٝألعشضٚجُٔؼ٤شس  جٌُحكٍ

رُي جُطـز٣س ٝجُِٔرظ ٝجُٔغٌٖ ٝجُؼ٘ح٣س جُطر٤س ًٝزُي جُخذٓحش 

ُٝٚ جُكن ك٢ ضأ٤ٖٓ ٓؼ٤شطٚ ك٢ قحالش جُرطحُس  ،جالؾطٔحػ٤س جُالصٓس

ٝجُٔشع ٝجُؼؿض ٝجُطشَٓ ٝجُش٤خٞخس ٝؿ٤ش رُي ٖٓ كوذجٕ ٝعحتَ 

دضٚجُؼ٤ش ٗط٤ؿس ُظشٝف خحسؾس ػٖ ئسج
(ٔ)

جُز١ ؾحء ذٚ  ٗلغٚ ٝٛٞ جُٔلّٜٞ 

جُؼٜذ جُذ٢ُٝ جُخحص ذحُكوٞم جالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س جُز١ ػشف 

ضوش جُذٍٝ ٗٚ ؾضء ٖٓ جُكن ك٢ ٓغطٟٞ ٓؼ٤شس ًحف أجُكن ك٢ جُغٌٖ ذ

جألؽشجف ك٢ ٛزج جُؼٜذ ذكن ًَ شخض ك٢ ٓغطٟٞ ٓؼ٤ش٢ ًحف ُٚ 

ء ٝجٌُغحء ٝجُٔأٟٝ، ٝذكوٚ ك٢ ٝألعشضٚ، ٣ٞكش ٓح ٣ل٢ ذكحؾطْٜ ٖٓ جُـزج

ٝجٕ ضطؼٜذ جُذٍٝ جألؽشجف ذحضخحر  ،ضكغ٤ٖ ٓطٞجطَ ُظشٝكٚ جُٔؼ٤ش٤س

جُطذجذ٤ش جُالصٓس إلٗلحر ٛزج جُكن، ٓؼطشكس ك٢ ٛزج جُظذد ذحأل٤ٔٛس 

سضؼحء جُكش٤س ُِطؼحٕٝ جُذ٢ُٝ جُوحتْ ػ٠ِ جالجألعحع
(ٕ)

.  

 (9٘ٓٔجالضلحه٤س جألٝسٝذ٤س ُكوٞم جإلٗغحٕ ُغ٘س )ًزُي ٗؿذ 
(ٖ)

هذ  

٣ٞؾد ػ٠ِ  ،ٌٓٞٗحش قن جُخظٞط٤س ٝجُؼحت٤ِسػشكص قن جُغٌٖ ذحٗٚ ٖٓ 

جُذُٝس قٔح٣طٚ ٝػذّ جُطؼشع ُٚ
(ٗ)

. 

991ٔجٓح جالضلحه٤س جالٓش٤ٌ٣س ُكوٞم جالٗغحٕ ُغ٘س 
 (ٔ)

كوذ ػشكص قن ، 

جُغٌٖ ذحٗٚ ٖٓ قوٞم جُخظٞط٤س جُلشد٣س جُٔطؼِوس ذحٌُشجٓس ٝجُششف ٝجُغٔؼس 

س جُوح٤ٗٞٗسٝٛٞ ؾذ٣ش ذحُكٔح٣
(ٕ)

. 

                                                      

 .1192ي لحقهق االندان لدشة ( من االعالن العالس82السادة ) ((1
 (  من العيد الدولي الخاص بالحقهق االقترادية واالجتساعية والثقافية .11السادة )  ((8
 ،1123ونفاذىا عام  1121تذرين الثاني عام  -9لتهقيع عمى ىذه االتفاقية في تم ا (3(

 ،االسكشدرية ، مشذاة السعارف،3ط ،قانهن حقهق االندان ،انظر د. الذافعي دمحم بذير
 . 319، ص8119

 .1123( من االتفاقية األوروبية لحقهق اإلندان لدشة   2السادة )  (9(
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جٕ جُطشش٣ؼحش جُغحذوس ضؼط٢ ٓلٜٞٓح ٓكذدج  ،٣القع ٓٔح ضْ رًشٙ

ُكن جُغٌٖ جُٔالتْ  ٌُٖ ٛزج جُٔلّٜٞ ٓشضرؾ ذكوٞم جخشٟ ٢ٛ جالعحط 

ض ػ٤ِٚ ٖٓ جٌُغحء ك٢ ضكووٚ ٝال شي جٕ قن جُٔؼ٤شس جُٔ٘حعد ٝٓح ٣شضٌ

 .ٝجُـزجء ٝجُظكس

 انفشع انثاًَ
 ادلالئىعة انماَىٍَة حلك انسكٍ انطثٍ

جُٔالتْ  ضرح٣ٖ جُلوٚ جُذعطٞس١ ك٢ ضكذ٣ذ جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُكن جُغٌٖ

جُكوٞم جُط٢ ٣ؼٞد ج٤ُٜح ٛزج طَ ج٠ُ ضكذ٣ذ جُطحتلس ٖٓ ٝٛزج جالخطالف ٣ؼٞد ذحأل

ق٤ع جٕ جُلوٚ  جُذعطٞس١ جُطو٤ِذ١ ٣زٛد ك٢ جضؿحٙ ٣خطِق ػٖ جُلوٚ  ،جُكن

 -:ػكٚ ضرحػحٛزج جُخظٞص ٝٛٞ  ٓح ع٘ٞجُذعطٞس١ جُكذ٣ع ك٢ 

 هْلف الفمَ الدسزْزي الزملٍدي . -اّال

ٖٓ جذشص جطكحخ ٛزج جالضؿحٙ ٛٞ جُلو٤ٚ )ج٣غٖٔ( جُز١ ٣شٟ جٕ قن 

٣طؼِن  جُغٌٖ ٛٞ ٖٓ جُكوٞم جُٔحد٣س جٝ رجش جُٔؼٕٔٞ جُٔحد١ ٝضشَٔ ٓح

 خشٟ ٓػَ ذٔظحُف جالكشجد جُٔحد٣س، ج٠ُ ؾحٗد جُكوٞم جال

ٝقشٓس جُٔغٌٖ ٝقش٣س جُطؿحسز ج٤ٌُِٔس ٝقن جُط٘وَ ٝقن جالٖٓ  قن

سٝجُؼَٔ ٝجُظ٘حػ
(ٖ)

كحٗٚ رٛد ك٢ ٓ٘ك٠ جخش ٖٓ خالٍ  ،، جٓح جُلو٤ٚ )د٣ؿ٢(

٢ٛٝ جُط٢ ضططِد ٖٓ  ،ٛٔح جُكوٞم جُغِر٤س ٝػغ هغ٤ٖٔ ست٤غ٤٤ٖ ُِكوٞم

جُغِطس جُطضجٓح عِر٤ح ذٔؼ٠٘ ػذّ جُو٤حّ ذح١ كؼَ ٖٓ شأٗٚ جٕ ٣ؼشهَ جٝ ٣ٔ٘غ 

جٓح جُكوٞم  ٕ ٣ؼغ ه٤ٞدج ضٔ٘غ ٖٓ ٓٔحسعطٜح،  ٓٔحسعس جالكشجد ُكوٞهْٜ جٝ ج

ػرش ضوذ٣ٜٔح ُِخذٓحش جُؼشٝس٣س كطْ ػ٠ِ جُذُٝس جٕ ضطذخَ ضك٢ٜ  ،جال٣ؿحذ٤س

                                                                                                                              

، يشظر د. يهليانا 1192، ونافذة عام 1191تذرين الثاني  -88اقرت ىذه االتفاقية في  ((1
اعداد محسهد  ،كهكهت، الشظام االمريكي الدولي لحساية حقهق االندان العالسية واالقميسية

 .392، ص1121، بيروت،دار العمم لمساليين ،السجمد الثاني ،شريف بديهني واخرون 
 .1192االندان لدشة لحقهق  ( من االتفاقية االمريكية11السادة )  ((8
، ةنظرية الدول د. عبد الغشي بديهني، الهسيط في الشظم الدياسية والقانهن الدستهري، ((3

الحكهمة، الحقهق والحريات، السبادئ العامة لمقانهن الدستهري، تطهر الشظام الدستهري 
 . 322، ص8119، القاىرة، 1191وفقا لدستهر 
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كشجد قط٠ ضٌْٜٔ٘ ٖٓ جُطٔطغ ذحُكش٣حش جُؼحٓسُأل
(ٔ)

جُلو٤ٚ )ٓٞس٣ظ ٛٞس٣ٞ(   جٓح، 

كشجدكوٞم جُخحطس ُألكحٗٚ ؾؼَ قن جُغٌٖ جُٔالتْ ٖٓ هر٤َ جُ
(ٕ)

. 

 .ْلف الفمَ الدسزْزي الحدٌثه -ٍب ثبً

ُوذ جعٜد جُلوٚ جُذعطٞس١ جُكذ٣ع ُطكذ٣ذ جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُكن جُغٌٖ 

ؾٞسؼ ذ٤شدٝ( جٕ ضكذ٣ذ ) كحُلو٤ٚ ،ك٢ رُي زكحضرؼٞج جضؿحٛحش ٓكذد ،جُٔالتْ 

غْ ٣ٌٖٔ جٕ ضكذد ج١  ،ّحؽر٤ؼس ج١ قن ٣غطِضّ ضظ٤٘ق جُكوٞم ج٠ُ جسذؼس جهغ

كوغٜٔح ج٠ُ جُكوٞم ٝجُكش٣حش جُشخظ٤س  ،جالسذؼسن ٣٘ط٢ٔ ج٠ُ ضِي جالهغحّ ق

ًٝزُي جُكش٣حش جُؿٔحػ٤س غْ جُكش٣حش جُلٌش٣س ٝج٣ؼح جُكوٞم جالهطظحد٣س 

٣ٝ٘ط٢ٜ جُلو٤ٚ )ذ٤شدٝ( ج٠ُ جٕ قن جُغٌٖ ٝٓح ٣طظَ ذٚ ٖٓ قوٞم  ،ٝجالؾطٔحػ٤س

جٗٔح ٣ذخَ ػٖٔ جُكوٞم ٝجُكش٣حش جُشخظ٤س ،ٓػَ ٓـحدسضٚ ٝجُؼٞدز ج٤ُٚ
(ٖ)

 ،

(جُز١ ضر٘حٙ جُلو٤ٚ )٤ًُٞحس ٗلغٚ ضؿحٙٝٛٞ جال
(ٗ)

، ًٝزُي  )جُذًطٞس ٓظطل٠ جذٞ 

ص٣ذ ك٢ٜٔ(
(٘)

 ٝجٗذس٣ٚ ٛٞس٣ٞ( كحٗٚ ٣شٟ جٕ قن جُغٌٖ ر. ٝذخظٞص جُلو٤ٚ )

٣ذخَ ػٖٔ ؽحتلس )جُك٤حز  ٢ُحؽر٤ؼس هح٤ٗٞٗس جعحعٜح جُكش٣حش جُؼحت٤ِس ٝذحُط

(جُٔذ٤ٗس
(ٙ)

ٕ قن جُغٌٖ جُٔالتْ ٣ؼذ (  جذذ١ٝ جُذًطٞس غشٝش) ، ذ٤٘ٔح ٣شٟ جُلو٤ٚ

ذٜزج جُكن قوٞم جخشٟ الصٓس ٣ٝطظَ  ،ٖٓ هر٤َ جُكوٞم ٝجُكش٣حش جُطو٤ِذ٣س

ًكن جالٖٓ جُلشد١ ٝجُط٘وَ ٝؿ٤شٙ ٖٓ جُكوٞم جالخشٟ ُٙٞؾٞد
(7)

. 
( كحٗٚ ضر٠٘ جضؿحٛح ٓخطِلح ػٔح عروٚ ٖٓ ػرذ جُـ٢٘ ذغ٢ٗٞ٤ ػرذهللا جُذًطٞسجٓح )

٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُغحتش جُكوٞم ٝجُكش٣حش ذٔح جُلوٚ جُذعطٞس١ ٖٓ ق٤ع ضر٤حٕ جُطر

جر ٣شٟ جٕ ٛزٙ جُكوٞم ٝجُكش٣حش ك٢ ٓؼظٜٔح ٖٓ ٗطحؼ  ،ك٤ٜح قن جُغٌٖ جُٔالتْ

ذٔؿٔٞػٜح قوٞهح ٝقش٣حش جؾطٔحػ٤س الٕ جُلشد  ذجُؼوَ جُلشد١ ٝكٌشٙ ٢ٛٝ ضؼ

                                                      

 . 322السردر نفدو، ص ((1
)2) Murice Hauriou, précis de constitutionnel,  3 edition, paris, 1929, 

p,650. 

)3) George , Berdeau , les libertes، publiques , quatriem edition , paris , 

1977 , p.97 

)4) Claud Albert colliard, libertes publiques،edition Dalloz, paris, 

1975, p.217 . 

زيد فيسي، الشظام الدستهري لمجسيهرية العربية الستحده، دار السعارف،  د. مرطفى ابه ((2
 وما بعدىا . 183، ص1192القاىرة، 

، 1اندرية ىهريه، القانهن الدستهري والسؤسدات الدياسية، ترجسة عمي مقمد وآخرون، ج ((9
 . 199، ص1199لمشذر والتهزيع،  ةىمياأل بيروت،

، دار الشيزة 1ة، الشظرية العامة لمشظم الدياسية، جد. ثروت بدوي، الشظم الدياسي ((9
 . 392، ص1199العربية، القاىرة، 
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ٛح كشد٣س ذ٣ٔحسعٜح ك٢ ٗطحم جُؿٔحػس ٝج٣ؼح ك٢ ٓٞجؾٜس ٛزٙ جُؿٔحػس ُزُي ٣ؼ

ظذسٛح ٝؾٔحػ٤س ٖٓ ق٤ع ٗطحم ٓٔحسعطٜحٖٓ ق٤ع ٓ
(ٔ)

. 

سجء جُلو٤ٜس قٍٞ جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُكن جُغٌٖ ٝذؼذ جعطؼشجع ج٥

ٗشٟ جٕ ٛزج جُكن ٣ؼذ ٖٓ جُكوٞم جُشخظ٤س جالعحع٤س  جُٔطظِس ذٌشجٓس  ،جُٔالتْ

ذحُشٌَ جُٔكذٝد ٝ ُغرد ضكذدٙ جُغِطس جُؼحٓس  جالٗغحٕ ٝجُط٢ ال ضورَ جُطو٤٤ذ جال

 .ِكلحظ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ جٝ جالُٖٓ حس٣ٌٕٞ ػش٣ٝٝ

 ادلطهة انثاًَ
 صٍم انتششٌعً حلك انسكٍ ادلالئىأانت
ق٤ع  ،ُٚ ٓح ٣إًذٙ ضشش٣ؼ٤ح ،عشضٚلشد ذحُغٌٖ جُٔالتْ ُٚ ٝألُجٕ قن ج

ط٤ِٚ ك٢ جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس أعحط جُطشش٣ؼ٢ ُٜزج جُكن ٖٓ ق٤ع ضع٘ط٘حٍٝ جال

 -ًٝزُي ك٢ جُذعحض٤ش ػ٠ِ جُ٘كٞ جالض٢ :

 انفشع االول
 انتأصٍم يف انششٌعة االساليٍة  

ال شي جٕ جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس ضؼذ ٖٓ جُ٘حق٤س جُطحس٣خ٤س ٖٓ جْٛ ٓظحدس 

جٕ جُوشإٓ جٌُش٣ْ ٛٞ جُذعطٞس  ،جُكوٞم ٝجُكش٣حش جُؼحٓس ٝجٕ ٖٓ جُٔطلن ػ٤ِٚ

 جُؼحّ ُِٔغ٤ِٖٔ ٓؼحف ج٤ُٚ ع٘س جُشعٍٞ )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝطكرٚ ٝعِْ(.  

ضخزش جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس جُكش٣س جُلشد٣س دػحٓس جعحع٤س ذحُ٘غرس ٝهذ ج

جالعالّ جهشجسٙ ُِكوٞم  ؼذٚ ُِ٘حط ٖٓ ػوحتذ ٝٗظْ  ضشش٣ؼ٤س،  كطٌَُ ٓح ع٘

ٝٛزج جالهشجس ٓشضرؾ  جعحعح ذٌشجٓس  ،ٗغح٤ٗس جالٗغحٕاجهشجسج  ٓ٘ٚ ذ ،ٝجُكش٣حش

جالٗغحٕ رجضٚ
(ٕ) 

هْ جعط٘حدج ج٠ُ هُٞٚ ضؼح٠ُ ) لَمَْد َوسَّ (ٌَب ثًٌَِ آَدمَ َّ
(ٖ)

ٝٛزج جالٛطٔحّ ال  ،

ظش  ػ٠ِ قن  جٝ قش٣س ٓؼ٤٘س  ذَ ؾحء  شحٓال  ُؿ٤ٔغ جُكوٞم ٝجُكش٣حش طال ٣و

ٛزج ٖٓ  حدٕٝ ض٤٤ٔض، كذ٣ٖ جالعالّ د٣ٖ جُكش٣س ؽحُٔح جٗٚ جؽِوٜح ٖٓ ػوحُٜ

                                                      

والحكهمة والحقهق  ةشظم الدياسية دراسة لشظرية الدولد. عبد الغشي بديهني عبد هللا، ال ((1
، مشذاة السعارف، االسكشدرية، 9والحريات العامة في الفكر االسالمي والفكر االوربي، ط

 . 918، ص8118
 ، 8111 ، عسان،دار حامد لمشذر والتهزيع ،8د فيرل شطشاوي، حقهق االندان، ط  ((8

. احسد يدرى، حقهق االندان واسباب العشف بالسجتسع . وانظر كذلك: د31ص 
 .89-83ص  ،1113 االسالمي في ضهء احكام الذريعة مشذأة السعارف، االسكشدرية،

 (.91سهرة االسراء اآلية ) ((3
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ؾٜس
(ٔ)

ًٔح جٕ ٛزٙ جُكش٣س ٓ٘كس ج٤ُٜس ٤ُٝغص ٖٓ جُكحًْ جٝ ٖٓ ٓ٘ظٔس ٝؽ٤٘س  ،

جٝ ػح٤ُٔس ٖٓ ؾٜس  جخشٟ جٝ جه٤ٔ٤ِس
(ٕ)

،  ٣ٝطشضد ػ٠ِ رُي جٜٗح ضطٔطغ ذوذس ًحف 

ُؼذّ جُغطٞ ػ٤ِٜح ٖٓ جُكحًْ جٝ  سٖٓ جالقطشجّ ٝجُوذع٤س،  ٓٔح ٣شٌَ ػٔحٗ

جالكشجد
(ٖ)

. 

٣ٝؼذ جُكن ك٢ جُغٌٖ جُٔالتْ، جقذ جُكوٞم جُط٢ ٗحُص جالٛطٔحّ ٝجُط٘ظ٤ْ 

جٝ  ،ذ٘ظٞص هشآ٤ٗس طش٣كس ٖٓ هرَ جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس عٞجء ؾحء ٛزج جُط٘ظ٤ْ

ؼص جالعظ ػكٞ ،ك٢ جؽحس جُغ٘س جُ٘ر٣ٞس جُشش٣لس جٝ ضشجظ جُخِلحء جُشجشذ٣ٖ

ك٢ جؽحس  زجُششػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس جُٔطؼِوس ذٜزج جُكن ٝكن ػٞجذؾ ٝششٝؽ ٓكذد

ضكو٤ن جُطٞجصٕ ذ٤ٖ ٓوطؼ٤حش ٓٔحسعطٚ ٖٓ ؾٜس،  ٝجُٔكحكظس ػ٠ِ جُٔظِكس 

 .٢ِ٣ كن ٓحٝ ٚع٘ٞػك ٛٞ ٓحجخشٟ ٝ سجُؼحٓس ك٢ جُٔؿطٔغ ٖٓ ؾٜ

 -ى الىسٌن :آفً المس -اّال

ُوذ ج٠ُٝ هللا ضؼح٠ُ ك٢ ًطحذٚ جُؼض٣ض جٛطٔحٓح ًر٤شج ذكن جالكشجد ك٢ 

كؼال ػٖ  ،ٙ ٖٓ  جأل٣ُٞٝحش جُؼشٝس٣س ُإلٗغحٕ ك٢ جُٔؿطٔغػذٝ ،جُغٌٖ جُٔالتْ

ظَ ًٔح جٕ ٛزج جُكن ٣ط ،ًٞٗٚ جٓشج  ػشٝس٣ح ُطكو٤ن جالعطوشجس جالعش١ ُِؼحتِس

 .ًٔح رًشٗح رُي عحذوح ،جعحعح ذٌشجٓس جالٗغحٕ

ٝجرج جهشش جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس ٛزج جُكن  ُإلٗغحٕ ك٢ جٓطالى عٌٖ ٓالتْ 

ٜٗح جعرـص جُكٔح٣س جُالصٓس  ُِٔغٌٖ  ٝػذّ ؾٞجص جٗطٜحى قشٓطٚ ا، كُٚٚ ُٝؼحتِط

ب الَِّرٌَي آهَ  جر هحٍ ضؼح٠ُ ك٢ ًطحذٚ جُك٤ٌْ ،ٖٓ جُـ٤ش أ٣ؼح   َِ ٌُْا اَل رَْدُخلُْا )ٌَب أٌَُّ

ٌٍْس لَُىْن لَعَلَُّىْن  ب ذَِلُىْن َخ َِ ِل ُْ رَُسِلُّوْا َعلَى أَ َّ ٍَْس ثٍُُْرُِىْن َحزَّى رَْسزَأًُِْسْا  ثٍُُْرًب َغ

َُب َحزَّى ٌُْؤذََى لَُىْن  ب أََحًدا فاََل رَْدُخلُْ َِ ْى لٍِل لَُىُن ّارَرَوَُّسَّى * فَِئْى لَْن رَِجُدّا فٍِ

ُ اْزِجعُْا  َللاَّ َّ َْ أَْشَوى لَُىْن  ُُ ( ثَِوب رَْعَولَُْى َعِلٍنٌ فَبْزِجعُْا 
(ٗ)

٣س جٗٔح ضذٍ ، ٝٛزٙ ج٥

ٝجُز١ ٣ؿد  ،غ ذٚ جُٔغٌٖ ٖٓ خظٞط٤س ٖٝٓ قٔح٣سطٓح ٣طٔ ػ٠ِ ذشٌَ ٝجػف

                                                      

رسالة ماجدتير،  ضسانات حقهق االندان، دراسة دستهرية مقارنة ،صادق ميدي جعفر ((1
 .18-11، ص 1111كمية القانهن، جامعة بغداد، 

ضسانات  جشدي،حدن ال : د.وانظر كذلك ،82د فيرل شطشاوي، مردر سابق، ص  ((8
(، 1113) القاىرة، ، دار الشيزة العربية،1في االسالم، ط ةحرمة الحياة الخاص

 .12ص
القانهنية والشظام الدياسي االسالمي، دراسة دستهرية  ةالدول د. مشير حسيد البياتي، ((3

 . 21(، ص1192 – 1199شرعية وقانهنية مقارنة، بغداد، )
 .(82 - 89ية )اآل سهرة الشهر ((9
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 ّٓ ُ َجعَلَ ًٝزُي هُٞٚ ضؼح٠ُ  ،كشجدُأل ٘ح  جٕ ٣ٌٕٞ ٓإ َللاَّ َّ ي ثٍُُْرُِىْن َسَىًٌب ) (لَُىن ّهِ
(ٔ)

 ،

ًَٝ ٓح ػالى كأظِي كٜٞ  ،ش( ٓؼ٘حٙ ط٤ّ ٣س جٌُش٣ٔس  جٕ )ؾؼَ ٌُْغ٤ش ٛزٙ ج٥ٝضل

ًَٝ ٓح عطشى ٖٓ ؾٜحضي جألسذغ كٜٞ  ،ًَٝ ٓح أهِي كٜٞ أسع ،عوق ٝعٔحء

 -ضؼح٠ُ  -ٝٛزٙ ج٣٥س ك٤ٜح ضؼذ٣ذ ٗؼْ هللا  ،كارج جٗطظٔص ٝجضظِص كٜٞ ذ٤ص ،ؾذجس

ٝهُٞٚ  ،ُط٢ ُإلهحٓس جُط٣ِٞسكزًش أٝال ذ٤ٞش جُٔذٕ ٢ٛٝ ج ،ػ٠ِ جُ٘حط ك٢ جُر٤ٞش

ك٤ٔح كغش جخشٕٝ هُٞٚ   ،: عٌ٘ح أ١ ضغٌٕ٘ٞ ك٤ٜح ٝضٜذأ ؾٞجسقٌْ ٖٓ جُكشًس

ُ َجعََل لَُىنْ ) َللاَّ ْْ  ( )أ٣ٜح جُ٘حط(َّ ٌُ ْٖ ذ٤ُُٞضِ جُط٢ ٢ٛ ٖٓ جُكؿش  (ِٓ

٘ ح) ٝجُٔذس ٌَ ضغٌٕ٘ٞ أ٣حّ ٓوحٌْٓ ك٢ دٝسًْ ٝذالدًْ َع
(ٕ)

. 

كٔػال  ،العحع٤س ُكٔح٣س جُكن جُٔزًٞسٕ جٌُش٣ْ جُوٞجػذ جآٝهذ ٝػغ جُوش

ح٣س جُ٘لظ ٣ؿٞص جُضجّ جُ٘حط ضشى ٓغحًْٜ٘ جال ُكحالش ٓكذدز ًإٔ ٣ٌٕٞ قٔ ال

كحُٔغِٕٔٞ هذ ضؼشػٞج ُالػطٜحد ػ٠ِ ٣ذ ٓشش٢ً  ،جالٗغح٤ٗس ٖٓ جالػطٜحد

ُزُي كْٜ ِٓضٕٓٞ ذحُٜؿشز ؽروح ُٔح جٓش ذٚ هللا  رد ػو٤ذضْٜ،ذغ سهش٣ش ك٢ ٌٓ

ِّٞ ج٠ُ أُٝثي جُز٣ٖ ضخِلٞج ػٖ رُي جالٓش دٕٝ جٕ ٣ٌٕٞ ُْٜ ضؼح٠ُ،  كٞؾٚ جُ

ُُُن اْلَوُئَِىخُ َظبِلِوً جعرحخ هحٛشز ضٔ٘ؼْٜ ٖٓ جُٜؿشز، كوحٍ ضؼح٠ُ ) فَّب َْ إِىَّ الَِّرٌَي رَ

اْ أَلَْن رَُىْي أَ  َْ ْن لَبلُْاْ فٍَِن ُوٌزُْن لَبلُْاْ ُوٌَّب ُهْسزَْضعَِفٍَي فًِ اَِْزِض لَبْل ِِ ًْفُِس ْزُض َللّاِ أَ

َسبءْد َهِصًٍسا َّ ٌَُّن  َِ ُُْن َج ا َّ لَـئَِه َهأْ ّْ ُ ب فَأ َِ بِجُسّاْ فٍِ َِ ُ اِسعَخً فَز َّ)
(ٖ)

، جر جٕ ٖٓ قن 

 ٝٛزج ،ٖٓ ك٢ ًَ دجس جالعالّأًَ ٓغِْ ٓؼطٜذ جٝ ٓظِّٞ،  جٕ ٣ِؿأ ج٠ُ ق٤ع ٣

 ،ُْٜٞٗ جٝ ػو٤ذضْٜ جٝ ،ًحٗص ؾ٘غ٤طْٜ ح  ٣أجُكن ٣شَٔ ؿ٤ش جُٔغ٤ِٖٔ ج٣ؼح 

َي طكَٔ جُٔغِٕٔٞ ٛ٘ح ٝجؾد ضٞك٤ش جالٖٓ ُْٜ ؽروح ُوُٞٚ )٣ٝ إِْى أََحٌد ّهِ َّ
ٌم الَّ  ْْ ْن لَ ُِ  اْلُوْشِسِوٍَي اْسزََجبَزَن فَأَِجْسٍُ َحزَّى ٌَْسَوَع َوالََم َللّاِ ثُنَّ أَْثِلْغَُ َهأَْهٌََُ ذَِلَه ثِأًََّ

(ٌَْعلَُوْىَ 
(ٗ)

 . 

جًذ ج٣ؼح ػ٠ِ قٔح٣س قن جُلشد ٝضؿذس جالشحسز ج٠ُ جٕ جُوشجٕ جٌُش٣ْ هذ 

ٝػذّ ؾٞجص جذؼحدٙ ٓ٘ٚ ضؼغلح ٝ دٕٝ عرد ششػ٢ ػ٠ِ جػطرحس  ،ك٢ ٓغٌ٘ٚ جالٖٓ

٣َْغأَََُُٞٗي ٝٛزج ٓح ضؿغذ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ ) ،جٕ ٛزج جُكن ٛٞ قن ؽر٤ؼ٢ ٓوشس ُٚ

َطذٌّ َػٖ َعر٤ِ َٝ ر٤ٌِش  ًَ  ِٚ ٌٍ ك٤ِ َْ هِطَح ِٚ هُ ٍٍ ك٤ِ ِّ هِطَح َُْكَشج ِش ج ْٜ ِٖ جُشَّ ِٚ َػ ًُْلٌش ذِ َٝ َِ ّللّاِ 
رَُش ِػ٘ذَ ّللّاِ  ًْ ُْ٘ٚ أَ ِٓ  ِٚ ِِ ْٛ ئِْخَشجُؼ أَ َٝ  ِّ َُْكَشج ْغِؿِذ ج َٔ ُْ ج َٝ)

 (٘)
، ُْٝ ٣ٌطق جُوشإٓ ذٜزٙ 

                                                      

 .(21ية )سهرة الشحل اآل ((1
  -:مشذهر عمى السهقع االلكتروني تفدير القرطبي، ((8

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura16-aya80.html 

 ( .19ية )سهرة الشداء اآل ((3
 ( .9ية )سهرة التهبة اآل ((9
 ( .819ية )سهرة البقرة اآل ((2
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ذَ جهش ذؼوٞذحش ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣ؼشهَ ٓٔحسعس جالكشجد ُٜزج جُكن ،جُكٔح٣س كوؾ
(ٔ)

 ،

َى فًِ اَِْزِض إًََِّوب َجَصاء الَِّرٌَي ٌَُحبِزثَُْى َللّاَ كوذ هحٍ ضؼح٠ُ ) ْْ ٌَْسعَ َّ َزُسْلََُ  َّ  

اْ ِهَي  ْْ ّْ ٌٌُفَ ْي ِخالٍف أَ ُِن ّهِ أَْزُجلُ َّ ْن  ِِ ٌِْدٌ ّْ رُمَطََّع أَ ّْ ٌَُصلَّجُْاْ أَ فََسبًدا أَى ٌُمَزَّلُْاْ أَ

ْن فًِ اَِخَسِح َعرَاٌة َعِظٍنٌ  ُِ لَ َّ ًٍَْب  ْن ِخْصٌي فًِ الدُّ ُِ (اَِْزِض ذَِلَه لَ
(ٕ)

 . 

  -خ :ففً السٌخ الٌجٌْخ الشسٌ -ثبًٍب

ضؼذ جُغ٘س جُ٘ر٣ٞس  جالعحط جُػح٢ٗ جُز١ ٣غط٘ذ ػ٤ِٚ ك٢ جهشجس قن جُغٌٖ 

كؿحءش جقحد٣ع جُشعٍٞ )ص( ُطًٞذ ػ٠ِ ج٤ٔٛس  ،جُٔالتْ  ذؼذ جُوشإٓ جٌُش٣ْ

، جٝ جالكشجد جُؼحد٤٣ٖ سٝؾٞد ٛزج جُكن،  ٝػشٝسز ًلحُطٚ عٞجء ك٢ ٓٞجؾٜس جُذُٝ

كؼال ػٖ ضكذ٣ذ ؿح٣حش ٓٔحسعس جالكشجد ُٜزج  ،ػ٤ِٚٝػٞجذؾ كشع جُو٤ٞد 

هذ جًذ ٖٓ خالُٜح ػ٠ِ قن جُغٌٖ جُٔالتْ  ،كٜ٘حى جقحد٣ع ُِشعٍٞ )ص( ،جُكن

هي أدخل عٌٍَ فً ثٍذ هي غٍس ق٤ع هحٍ )ص( )) ،ٝقن جالعشز ك٤ٚ ٝقٔح٣طٜٔح

((إذى أُل فمد دّهسٍ
(ٖ)

. 
أسذغ ) ،ص(ٖٝٓ جالقحد٣ع جُ٘ر٣ٞس جُشش٣لس ك٢ ٛزج جُخظٞص  هُٞٚ )

ٝجُٔشًد  ،ٝجُؿحس جُظحُف ،ٝجُٔغٌٖ جُٞجعغ ،: جُٔشأز جُظحُكسٖٓ جُغؼحدز

 ،ٝجُٔشًد جُغٞء ،ٝجُؿحس جُغٞء ،: جُٔشأز جُغٞءج٢ُٜ٘ء. ٝأسذغ ٖٓ جُشوحء

ٗغحٕ جٗٔح ضإًذ ٓح ُِٔغٌٖ ٖٓ ج٤ٔٛس ُإل( ٝٛزٙ جالقحد٣ع ٝجُٔغٌٖ جُؼ٤ن

ُٝؼحتِطٚ ذٞطلٜح جقذ سًحتض جُؼ٤ش ذٌشجٓس
(ٗ)

. 

ذ قذد جُشعٍٞ )ص( ػٞجذؾ ٝجٛذجف ضشى جُٔغٌٖ ٝجالٗطوحٍ ج٠ُ ٝه

ككع جُشعٍٞ )ص( جُٔغ٤ِٖٔ  ػ٠ِ  ،جًطغحخ جُؼِْ ٢كوذ ضٌٕٞ جُـح٣س ٛ ،جخش

كوحٍ )ص( )جؽِرٞج جُؼِْ ُٝٞ ًحٕ ك٢  جُخظٞص،ضكَٔ جُٔشوس ك٢ ٛزج 

جُظ٤ٖ(
(٘)

، ٣ٌٕٝٞ جُٜذف ج٣ؼح ػ٠ِ جعحط قٔح٣س جُ٘لظ ٝقوٞم جُؿٔحػس ػ٠ِ 

جرج جعطِضّ جالٓش ٝؾد جُشعٍٞ )ص( ػ٠ِ جُٔغ٤ِٖٔ  ضشى ٓغحًْٜ٘ أك ،ءقذ عٞج

ٝجرج  ،)جرج ً٘ص ذحسع كٞهغ ذٜح جُطحػٕٞ كال ضخشؼ ٜٓ٘ح )ص( رُي، جر هحٍ

                                                      

 .89، ص8119، بغداد،1د. مرطفى ابراىيم الزلسي، حق الحرية في القرءان الكريم، ط ((1
 . (33ية )سهرة السائدة اآل ((8
المطيف ششابمو، الحياة االجتساعية في االسالم، دار الكتاب الثقافي، ناصر عبد  ((3

 : ، مشذهر عمى السهقع32، ص 8111االردن،
https://books.google.iq/books 

 -انظر السهقع االلكتروني: ((9
https://www.albetaqa.site/lang/arb 

 . 21مردر سابق، ص د. مشير حسيد البياتي، ((2
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جذِـي جٗٚ ذحسع كال ضخشؼ ج٤ُٜح(
(ٔ)

، ٝهذ ٣ٌٕٞ جالٗطوحٍ ٖٓ جُٔغٌٖ ٛٞ ُـشع 

هللا جٝ سٝقس خ٤ش ك٢ عر٤َ  ز)ُـذٝ )ص( ك٢ عر٤َ هللا، ق٤ع هحٍ جُشعٍٞجُؿٜحد 

ًْٜ٘ ٖٓ جُذ٤ٗح ٝٓح ك٤ٜح(، ٝذحُؼٌظ هذ ٣طْ كشع جهحٓس ػ٠ِ جالكشجد ٝجُطضجّ ٓغح

جرج ٓح جهطؼص جُٔظِكس  ،١ عرد ٣ٌٕٞ ػشٝس٣حك٢ قذٝد جُرالد جالعال٤ٓس أل

س كؼ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ٓ٘غ جُخ٤ِلس ػٔش ذٖ جُخطحخ )سع( ًرح  ،جُؼحٓس رُي

ُي ُكحؾطٚ ج٠ُ ٓشٞسضْٜ ٝآسجتْٜٝر جُظكحذس ٖٓ جُخشٝؼ ٖٓ جُٔذ٣٘س،
(ٕ)

  . 

ٝٗخِض ٓٔح عرن جٕ جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس ؾحءش ذ٘ظحّ ٓطٌحَٓ ُكٔح٣س 

 .ذٚ كؼال ػٖ جهشجس جالؾشجءجش جُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔطؼِوس ،قن جالكشجد ذحُغٌٖ جُٔالتْ

 انفشع انثاًَ
 انتأصٍم يف تعض انذساتري

م ٝجُكش٣حش الشي جٕ جقطٞجء جُذعطٞس ػ٠ِ ٗض ٣إًذ ج١ قن ٖٓ جُكوٞ

ق٤ع  ،٣ؼذ ضأع٤غح ٝػٔحٗح ُطِي جُكوٞم ذٔح ك٤ٜح قن جُغٌٖ جُٔالتْ ،جُؼحٓس

ع٘ط٘حٍٝ جُطأع٤ظ جُطشش٣ؼ٢ ُِكن جُٔزًٞس ك٢ ذؼغ جُذعحض٤ش، ٢ٛٝ دعطٞس 

ٝٓوحسٗطٜح ذذعطٞس ؾٜٔٞس٣س  ٕٗٔٓٝدعطٞس ٓظش ُغ٘س  99ٙٔؾ٘ٞخ جكش٣و٤ح 

  -: ٕ٘ٓٓجُؼشجم ُغ٘س 

  .99ٙٔ افسٌمٍب دسزْز جٌْة -أّال :

 ،قٌحّ ضلظ٤ِ٤س ضخض قن جُغٌٖ جُٔالتْأجُط٢ ؾحءش ذ ٖٓ جُذعحض٤ش

جٕ جُذُٝس ضوّٞ ػ٠ِ جُو٤ْ  جُز١ أٝسد ،99ٙٔدعطٞس ؾ٘ٞخ ئكش٣و٤ح جُظحدس ػحّ 

جُٔطؼِوس ذحٌُشجٓس جالٗغح٤ٗس ٝجُٜ٘ٞع ذكوٞم جالٗغحٕ
(ٖ)

س جٕ جٌُشجٓ ػذّ ، ًٔح 

ٝٗكٖ ٗؼطوذ  ،طشجٜٓح ٝقٔح٣طٜحكشجد جُكن ك٢ جقجإلٗغح٤ٗس ٢ٛ ًشجٓس ٓطأطِس ُٝأل

جٕ جالعحط ُكلع ٛزٙ جٌُشجٓس ضططِد جٕ ٣ٌٕٞ ُِلشد ُٝؼحتِطٚ جُغٌٖ جُٔالتْ، 

هذ جًذش ػ٠ِ جٕ ٝغ٤وس جُكوٞم ٢ٛ قؿش جُضج٣ٝس ك٢  ،( 9ُٜٚ٘ٓٝزج ٗؿذ جُٔحدز )

ٝضشعخ قوٞم ؾ٤ٔغ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ك٢ ذِذٗح ٝضإًذ ػ٠ِ جُو٤ْ  ،ؾ٘ٞخ جكش٣و٤ح

قطشجّ جُذُٝس جُكوٞم جٝ ،جالٗغح٤ٗس ٝجُٔغحٝجز ٝجُكش٣سجُذ٣ٔوشجؽ٤س ٌُِشجٓس 

ؾَ ضكو٤ن رُي ٗؿذ ٝأل ،ٛححجُٞجسدز ك٢ ٤ٓػحم جُكوٞم ٝضك٤ٜٔح ٝضؼضصٛح ٝضشػ

                                                      

ياب الدين احسد بن دمحم القدطالني، اشاد الداري لذرح صحيح البخاري، ابي العباس ش ((1
السجمد الرابع، مؤسدة الحمبي وشركاه لمشذر والتهزيع، القاىرة، بدون ذكر سشة الشذر، 

 . 3ص
   .193 – 198د. مشير حسيد البياتي، مردر سابق، ص ((8
 .1119 افريقيادستهر جشهب من  (1السادة) ((3
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ضطخز جُذُٝس ضذجذ٤ش ضشش٣ؼ٤س ٓؼوُٞس ٝؿ٤شٛح  ( ٖٓ جُذعطٞس ضوؼ٢ ذحٕٕٙجُٔحدز )

ِٔٞجؽ٤ٖ٘ ٖٓ جُطذجذ٤ش، ك٢ ٗطحم ٓٞجسدٛح جُٔطحقس، ُطؼض٣ض جُظشٝف جُط٢ ضط٤ف ُ

( ٖٓ جُذعطٞس جٕ ٕٙٝهذ ذ٤٘ص جُٔحدز ) .جُكظٍٞ ػ٠ِ جألسجػ٢ ذشٌَ ٓ٘ظق

ٝجٕ ضطخز جُذُٝس جُطذجذ٤ش  ،ػ٠ِ عٌٖ ٓالتْ ٌٍَُ شخض جُكن ك٢ جُكظٞ

 ،جُطشش٣ؼ٤س جُٔؼوُٞس ك٢ قذٝد ٓٞجسدٛح جُٔطحقس ُطكو٤ن ٛزج جُكن ذشٌَ ضذس٣ؿ٢

، أٝ ٛذّ ٓغٌ٘ٚ، دٕٝ ًٔح ال ضؿ٤ض جُٔحدز جُٔزًٞسز ؽشد أ١ شخض ٖٓ ٓغٌ٘ٚ

جعطظذجس قٌْ ٖٓ ٓكٌٔس ضشجػ٢ ك٤ٚ ؾ٤ٔغ جُظشٝف جُٔك٤طس ذحُوؼ٤س، ٖٝٓ 

 .غٔف ذحإلخالء ذحإلًشجٙ ٖٓ جُٔغٌٖجُٔكظٞس ٝػغ أ٣س ضشش٣ؼحش ض

٣القع ٓٔح عرن رًشٙ جٕ دعطٞس ؾ٘ٞخ جكش٣و٤ح قزج قزٝ جُٔششع 

جُٔالتْ  ٖجُذعطٞس١ جُٔظش١ ٖٓ ق٤ع جهشجس قٔح٣س ٝػٔحٗحش ٝجعؼس ُكن جُغٌ

ذ ٖٓ ًٝزُي ٝع٤ِس ُِك ،ؾٜس ذٞطلٚ جقذ جعرحخ قلع جٌُشجٓس جالٗغح٤ٗس ٖٓ

 .جُغٌٖ جُؼشٞجت٢ ٖٓ ؾٜس جخشٟ

 .ٕٗٔٓدسزْز هصس لسٌخ  -ثبًٍب 

حٓح ِٓكٞظح ك٤ٔح ٣طؼِن ذكن ٔالشي جٕ جُٔششع جُٔظش١ هذ ج٠ُٝ جٛط

جُغٌٖ جُٔالتْ
(ٔ)

ُذُٝس ضٌلَ ج( ٖٓ جُذعطٞس ػ٠ِ جٗٚ )91) جُٔحدز ، ق٤ع ٗظص

، ذٔح ٣كلع جٌُشجٓس ٢جُٔغٌٖ جُٔالتْ ٝج٥ٖٓ ٝجُظك ٢ك ُِٔٞجؽ٤ٖ٘ جُكن

ٛزج جُكن ٖٓ ػذ  ( ٝٛزج ٣ؼ٢٘ جٕ جُٔششع ٗغح٤ٗس ٣ٝكون جُؼذجُس جالؾطٔحػ٤سجإل

( ٖٓ جُذعطٞس جٕ ٤ً٘9ذ ُِٔحدز )أٝٛٞ ض ،س٤ٗ٘أضجش  جُظكس ٝجالٖٓ ٝجُطٔٓشضٌ

طٞك٤ش جألٖٓ ٝجُطٔأ٤ٗ٘س ُٔٞجؽ٤ٜ٘ح، جُك٤حز ج٥ٓ٘س قن ٌَُ ئٗغحٕ، ٝضِطضّ جُذُٝس ذ

جُطٜؿ٤ش جُوغش١ كؼال ػٖ رُي ٣ٔ٘غ جُذعطٞس  ٌَُٝ ٓو٤ْ ػ٠ِ أسجػ٤ٜح،  

ذؿ٤ٔغ طٞسٙ ٝأشٌحُٚكشجد ُأل
(ٕ)

.   
ُٜٝزج ٗؿذ  ،جٌُشجٓس  جالٗغح٤ٗس ًٔح جٕ قن جُغٌٖ جُٔالتْ ٛٞ ؾضء ٖٓ  

ؿٞص جُٔغحط ٣ ٝال ،( ٖٓ جُذعطٞس ضإًذ جٕ جٌُشجٓس قن ٌَُ ئٗغحٕٔ٘جُٔحدز )

٤ًذ قٔح٣س جُٔغٌٖ ٖٓ خالٍ أكؼال ػٖ ض ،ذٜح، ٝضِطضّ جُذُٝس ذحقطشجٜٓح ٝقٔح٣طٜح

ٝجٕ ُِٔ٘حصٍ   ،جُ٘ض ػ٠ِ قشٓطٚ عٞجء ك٢ ٓٞجؾٜس جُغِطحش جُؼحٓس جٝ جالكشجد

قشٓس كال ٣ؿٞص دخُٜٞح، ٝال ضلط٤شٜح، ٝال ٓشجهرطٜح أٝ جُط٘ظص ػ٤ِٜح  جال ك٢ 

ٓغرد، ٣كذد جٌُٔحٕ،  ٢ٌٕٞ رُي ذأٓش هؼحتجالعطـحغس  ٣ٝ قحالش جُخطش، أٝ

جُوحٕٗٞ، ٝذح٤ٌُل٤س  جألقٞجٍ جُٔر٤٘س ف ٢جُطٞه٤ص، ٝجُـشع ٓ٘ٚ، ٝرُي ًِٚ كٝ

                                                      

لدين كامل االىهائي، الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخرهصية، د. حدام ا ((1
 .921ص ،1192دراسة مقارنو، دار الشيزة العربية، القاىرة، 

 .8119( من دستهر مرر لدشة  93السادة )  ((8
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صٍ ػ٘ذ دخُٜٞح أٝ ضلط٤شٜح، جُٔ٘ح ٢جُط٢ ٣٘ض ػ٤ِٜح، ٣ٝؿد ض٘ر٤ٚ ٖٓ ك

ٛزج جُشإٔ ٢ؽالػْٜ ػ٠ِ جألٓش جُظحدس كجٝ
(ٔ)

. 

٘ض ػ٠ِ جالُطضجٓحش ٣كغد ُِٔششع جُذعطٞس١ جُٔظش١، ٛٞ جُ جٕ ٓح

جُطلظ٤ِ٤س جُط٢ ضوغ ػ٠ِ جُذُٝس ك٢ ٓغحُس ضٞك٤ش جُغٌٖ جُٔالتْ ٝجُخطؾ جُط٢ 

٣ؿد جٕ ضطرؼٜح جُذُٝس ك٢ عر٤َ ضكو٤ن جُـشع جُٔزًٞس ذحُشٌَ جُز١ ٣غْٜ ك٢ 

ُٜزج ٗض ػ٠ِ جٗٚ  ،قَ ٓشٌِس جُكحؾس ج٠ُ جُٔض٣ذ ٖٓ جٗشحء جُٞقذجش جُغ٤ٌ٘س

إلعٌحٕ ضشجػ٠ جُخظٞط٤س جُر٤ث٤س، ٝضٌلَ ضِطضّ جُذُٝس ذٞػغ خطس ٝؽ٤٘س ُ

ُذُٝس ج ٢ض٘ل٤زٛح، ٝض٘ظ٤ْ جعطخذجّ أسجػ ٢جُٔرحدسجش جُزجض٤س ٝجُطؼح٤ٗٝس ك ئعٜحّ

ٝجُوشٟ شحَٓ ُِٔذٕ  ٢خط٤ؾ ػٔشجٗئؽحس ض ٢ٝٓذٛح ذحُٔشجكن جألعحع٤س ك

ٝضكغ٤ٖ ٗٞػ٤س جُك٤حز ؿ٤س ُطٞص٣غ جُغٌحٕ، ذٔح ٣كون جُظحُف جُؼحّ ٤جعطشجضٝ

كلع قوٞم جألؾ٤حٍ جُوحدٓس، ًٔح ضِطضّ جُذُٝس ذٞػغ خطس ه٤ٓٞس ٣ُِٔٞجؽ٤ٖ٘ ٝ

شحِٓس ُٔٞجؾٜس ٓشٌِس جُؼشٞجت٤حش ضشَٔ ئػحدز جُطخط٤ؾ ٝضٞك٤ش جُر٤٘س جألعحع٤س 

ٝجُٔشجكن، ٝضكغ٤ٖ ٗٞػ٤س جُك٤حز ٝجُظكس جُؼحٓس، ًٔح ضٌلَ ضٞك٤ش جُٔٞجسد 

جُالصٓس ُِط٘ل٤ز خالٍ ٓذز ص٤٘ٓس ٓكذدز
(ٕ)

ٛزج ػ٠ِ ذحُ٘ض ُْٝ ٣ٌطق جُٔششع  ،

ذَ جٝسد ػٔحٗحش قو٤و٤س ك٢ ٓٞجؾٜس  جُغِطحش جُؼحٓس، جر ػذ ًَ  ،جُكن  كوؾ

جػطذجء ٣وغ ػ٠ِ جُكن جُٔزًٞس، ٣شٌَ ؾش٣ٔس ضٞؾد جُطؼ٣ٞغ، ٝال ضغوؾ 

ٝٛزج ٓح جًذضٚ  ،جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س جٝ جُٔذ٤ٗس جُ٘حشثس ػٖ ٛزج جالػطذجء ذحُطوحدّ

ًَ جػطذجء ػ٠ِ جُكش٣س ٠ِ جٕ ))ٖٓ جُذعطٞس، جُط٢ ٗظص ػ (99جُٔحدز ) 

جُشخظ٤س جٝ قشٓس جُك٤حز جُخحطس ُِٔٞجؽ٤ٖ٘ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُكوٞم ٝجُكش٣حش 

جُؼحٓس جُط٢ ٣ٌلِٜح جُذعطٞس ٝجُوحٕٗٞ،  ؾش٣ٔس ال ضغوؾ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س،  ٝال 

ضؼ٣ٞؼح ػحدال ُٖٔ ٝهغ ػ٤ِٚ  سجُٔذ٤ٗس جُ٘حشثس ػٜ٘ح ذحُطوحدّ،  ٝضٌلَ جُذُٝ

جٗطٜحى  ١ُكوٞم جإلٗغحٕ ئذالؽ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ػٖ أ ٢ظ جُوُِٞٓٝٔؿِ ،جالػطذجء

 ٠جُٔذ٤ٗس ٓ٘ؼٔح  ئ٢ُ جُٔؼشٝس ذ٘حء ػِ ُٟٜزٙ جُكوٞم، ُٝٚ إٔ ٣طذخَ ك٢ جُذػٞ

( ٖٓ 9ًٕٔح جهشش جُٔحدز ) ،((ؽِرٚ، ٝرُي ًِٚ ػ٠ِ جُٞؾٚ جُٔر٤ٖ ذحُوحٕٗٞ

ط٤ال  ٝال ٝجُكش٣حش جُِظ٤وس ذشخض جُٔٞجؽٖ ال ضورَ ضؼجٕ جُكوٞم  ،جُذعطٞس

ح. ٝال ٣ؿٞص أل هحٕٗٞ ٣٘ظْ ٓٔحسعس جُكوٞم ٝجُكش٣حش إٔ ٣و٤ذٛح ذٔح  ١جٗطوحط 

ٓح ٣ٌٖٔ ٓالقظطٚ جٕ جُٔششع جُذعطٞس١ جُٔظش١ هذ  ،٣ٔظ أطِٜح ٝؾٞٛشٛح

 ،جعٜد ك٢ ضٞك٤ش جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ُكن جُغٌٖ ٝضكذ٣ذ جٝطحكٚ ٤ٌُٕٞ ٓالتٔح

ذُٝس ك٢ عر٤َ رحػٜح ٖٓ هرَ جُضجكؼال ػٖ جُ٘ض ػ٠ِ جالعطشجض٤ؿ٤س جُط٢ ٣ؿد 

 .قٔح٣س جُكن جُٔزًٞس

  -:ٕ٘ٓٓدسزْز جوِْزٌخ العساق لسٌخ  -:ثبلثب

                                                      

 .8119( من دستهر مرر لدشة 22دة ) السا ((1
 .8119 ( من دستهر مرر لدشة92السادة )  ((8
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( ػٔحٗحش ٝجعؼس ُكن جُغٌٖ  ٕ٘ٓٓجهش جُذعطٞس جُؼشجه٢ جُؼحّ )

 ،شحسز ٓرحششز جٝ ؿ٤ش ٓرحششزاُؿ٤ٔغ طٞسز جُٔؼشٝكس عٞجء ًحٗص ذجُٔالتْ ٝ

جٝال( ٝجُط٢ جًذش ػ٠ِ جٗٚ  -ٖٓ)جُٔحدز كحُؼٔحٗحش جُٔرحششز  هذ ٗظص ػ٤ِٜح  

عشز ـ ٝذخحطس جُطلَ ٝجُٔشأز ـ جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ُٝأل ضٌلَ جُذُٝس ُِلشد)

ضإٖٓ ُْٜ جُذخَ  ،ُِؼ٤ش ك٢ ق٤حزٍ قشز ًش٣ٔسٍ  ٝجُٔوٞٓحش جالعحع٤س ،ٝجُظك٢

ُِؼشجه٢ جُكن  غحُػح ( هذ جػطص  -ٖٕجُٔحدز )ًٔح جٕ  ،(ٝجُغٌٖ جُٔالتْ ،جُٔ٘حعد

ؿ٤ش جُٔرحششز كوذ جًذضٜح  ُؼٔحٗحشججٓح  ،ج١ ٌٓحٕ ك٢ جُؼشجمك٢ جُطِٔي ك٢ 

جُكن ك٢ جُك٤حز ٝجالٖٓ ٝجُكش٣س،  ،( ٓ٘ٚ ٝجُط٢ ضإًذ ػ٠ِ جٕ ٌَُ كشد٘ٔجُٔحدز )

٠ هشجس طحدس ٝال ٣ؿٞص جُكشٓحٕ ٜٓ٘ح جٝ ضو٤٤ذٛح،  جال ٝكن جُوحٕٗٞ، ٝذ٘حء ػِ

 .ٖٓ ؾٜس هؼحت٤س ٓخطظس

ح جدسى ٓح هذ ٣غررٚ ضؼذ٣َ ػ٘ذٓ ،ٝهذ ػضص جُٔششع ٛزٙ جُؼٔحٗحش

/  ُٕٕٝزُي هؼ٠ ك٢ جُٔحدز ) ،جُذعطٞس ٖٓ ضو٣ٞغ ُِكوٞم ٝجُكش٣حش جُؼحٓس

ضؼذ٣َ جُٔرحدب جالعحع٤س جُٞجسدز ك٢ جُرحخ  ،ال ٣ؿٞصجُلوشز / غح٤ٗح ( ػ٠ِ جٗٚ، ))

جال ذؼذ دٝسض٤ٖ  ،جالٍٝ ٝجُكوٞم ٝجُكش٣حش جُٞجسدز ك٢ جُرحخ جُػح٢ٗ ٖٓ جُذعطٞس

ٝٓٞجكوس  ،غِػ٢ جػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ،ؼحهرط٤ٖ ٝذ٘حء ػ٠ِ ٓٞجكوسجٗطخحذ٤ط٤ٖ ٓط

  ((.س ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س خالٍ عرؼس ج٣حّٝٓظحده ،جُشؼد ذحالعطلطحء جُؼحّ
ؾَ جػطحء كؼح٤ُس جًػش ُكٔح٣س قن جالكشجد ك٢ جُكظٍٞ ػ٠ِ عٌٖ ألٝ

 جُلوشز )جٝال( دٝسج ٜٓٔح ُٔإعغحش (٘ٗ)كحٕ جُذعطٞس هذ جػط٠ ك٢ جُٔحدز ،ٓالتْ

جُٔؿطٔغ جُٔذ٢ٗ ذٞطلٜح ؾٜحش دجػٔس ُكوٞم جالٗغحٕ ذٔح ك٤ٜح قن جُغٌٖ 

دٝسٛح ٜٓٔح ٝجٕ جُذُٝس ٣ؿد جٕ ضكشص ػ٠ِ ضؼض٣ضٛح   ػذّ ق٤ع  ،جُٔالتْ 

ذٔح ٣٘غؿْ ٓغ جُٞعحتَ جُغ٤ِٔس ُطكو٤ن جالٛذجف  ،ٝضط٣ٞشٛح ٝجعطوال٤ُطٜح ٝدػٜٔح

( هذ ؾؼَ ٖٓ  ٕٖٓٔٝٓ ؾٜس جخشٟ كحٕ جُذعطٞس ك٢ جُٔحدز ) ،جُٔششٝػس ُٜح

جُٔلٞػ٤س جُؼ٤ِح ُكوٞم جالٗغحٕ ٓإعغس ٓؼ٤٘س ذٔشجهرس ٓذٟ جقطشجّ قوٞم 

جال جٕ دٝسٛح ك٢ ٓؿحٍ ٛزج جُكن ال ٣شه٠  ،جالٗغحٕ ذٔح ك٤ٜح قن جُغٌٖ جُٔالتْ

ج٠ُ ٓغطٟٞ جُطٔٞـ
(ٔ)

. 

ك٢ٜ أهشش جٕ أ١ ه٤ذ ٣شد ػ٠ِ  ،( ٖٓ جُذعطٞسٙٗٝذخظٞص جُٔحدز )

ال ٣ٌٕٞ جال  ،خشٟ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُذعطٞسجُكن جُٔزًٞس ٝجُكوٞم جال

ششؽ جٕ ال ٣ٔظ ٛزج جُطكذ٣ذ جٝ جُطو٤٤ذ ٖٓ  ،ٝكن هحٕٗٞ جٝ ذ٘حء ػ٠ِ هحٕٗٞ

٣ٝش٤ش ٛزج جُ٘ض  ذؿالء ج٠ُ جٕ جُؼٔحٗحش جُٔوشسز  ،ؾٞٛش جُكن جٝ جُكش٣س

ضشَٔ ضكظ٤ٖ ضؼذ٣َ جُ٘ظٞص جُذعطٞس٣س جُٔطؼِوس ذٜزج جُكن  ،ُكن جُغٌٖ

                                                      

بسهجب القانهن  31/18/8112دار قانهن السفهضية العميا لحقهق األندان في صاتم  (1(
 .31/18/8112في  9113نذر في الهقائع العراقية بالعدد  و ،8112لدشة  23السرقم 
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ٝذؼذ ٓؼ٢ ٛزٙ جُٔذز ٣ؿٞص جدخحٍ  ،أ١ ُٔذز غٔح٢ٗ ع٘ٞجش ،ذ٤ط٤ُٖذٝسض٤ٖ جٗطخح

 ،٣ٝرذٝ جٕ جُٔششع جسجد ُٜزٙ جُ٘ظٞص جٕ ضٌغد جُػرحش ٝجالعطوشجس ،جُطؼذ٣الش

قط٠ ضغطٞػد ٖٓ هرَ جالكشجد ٝجُغِطحش جُؼحٓس ك٢ جُذُٝس ٖٓ خالٍ ؾؼِٜح 

غ٤حع٤س غ٤ش جالضؿحٛحش جُأٝجُط٢ هذ ضظذس ذط ،ذٔ٘أٟ ػٖ جُطؼذ٣الش جُؼل٣ٞس

جٕ ٣ؼٖٔ جُذعطٞس ٗظح ٣كظش ذٔٞؾرٚ  ،ٌُٝ٘٘ح ً٘ح ٗط٠٘ٔ ٖٓ جُٔششع ،ٝجُكضذ٤س

ضؼذ٣َ جُ٘ظٞص جُٔطؼِوس ذحُكوٞم ٝجُكش٣حش جُؼحٓس ذٔح ك٤ٜح جُكن ك٢ جُغٌٖ 

 ،جال جرج ًحٕ ٖٓ شإٔ ٛزٙ جُطؼذ٣الش جٕ ضض٣ذ ٖٓ ػٔحٗحش ٛزٙ جُكوٞم ،جُٔالتْ

طٞس ٗظح ٣ؿشّ ك٤ٚ جالػطذجء جُٞجهغ ٣ؼٖٔ جُذع ًٔح ٗط٠٘ٔ ػ٠ِ جُٔششع ج٣ؼح جٕ

ٝجُطؼ٣ٞغ ػٖ  ،ػ٠ِ جُكوٞم ٝجُكش٣حش جُؼحٓس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُذعطٞس

جُؼشس جُ٘حشة ػٖ ٛزج جالػطذجء،  ٝػذّ عوٞؽ جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس جٝ جُؿضجت٤س 

ًزُي ٗذػٞ جُٔششع جٕ ٣كزٝ قزٝ جُٔششع جُذعطٞس١ جُٔظش١ ٖٓ  ،جُٔطؼِوس ذٜح

ٝجُكذ ٖٓ  ،جُط٢ ٣ٌٖٔ ذٞجعططٜح ػٔحٕ جُغٌٖ جُٔالتْ خالٍ جُ٘ض ػ٠ِ جال٤ُحش

ٝضٞك٤ش جُر٤٘س  ،ٝجػحدز جُطخط٤ؾ جُؼشٞجت٤حش ٖٓ خالٍ ٝػغ خطس شحِٓس

 .غحٛٔطٜح ك٢ جذذجء جُكٍِٞ قٍٞ رُيجألعحع٤س ٝشؿ٤غ جُوطحع جُخحص ٝٓ

 ادلطهة انثاًَ
 َطاق انتزاو انسهطات االحتادٌة يف جمال تايني حك انسكٍ ادلالئى

ٗؿذ جٗٚ قذد  ،ٕ٘ٓٓجء دعطٞس ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم ُغ٘س ذحعطوش

جالُطضجٓحش جُذعطٞس٣س ُِغِطحش جالضكحد٣س  ٝضطٔػَ ذحُغِطحش جُػالظ جُطشش٣ؼ٤س 

ٝالشي جٕ جالٛطٔحّ ذكوٞم جالكشجد ذٔح ك٤ٜح قن جُغٌٖ  ،ل٤ز٣س ٝجُوؼحت٤س٘ٝجُط

 ذشص ضِيٝع٘كحٍٝ ٛ٘ح ضر٤حٕ ج ،جُٔالتْ ٣ذخَ ػٖٔ ٝجؾرحش ضِي جُٔإعغحش

 -دٝس ًَ ٓإعغس ك٢ ضر٤ٜ٘ح: فجالُطضجٓحش ٖٓ خالٍ ضٞػ٤

 انفشع االول 
 ششٌع انمىاَني ادلتعهمة تانتزاو جمهس انُىاب ت 

 أيني حك انسكٍ ادلالئى تت
ٛٞ جُغِطس جُطشش٣ؼ٤س جُط٢ ضط٠ُٞ ضشش٣غ جُوٞج٤ٖٗ ؽروح  ٓؿِظ جُ٘ٞجخ

ٕ ٣طخز ُزُي ٣طٞؾد ػ٤ِٚ ج ،( ٖٓ جُذعطٞسُِٔٙلوشز )جٝال( ٖٓ جُٔحدز )

 ،كشجدِس جُغٌٖ ٝج٣ؿحد جُٔالتْ ٜٓ٘ح ُألجالؾشجءجش جُطشش٣ؼ٤س جُالصٓس ُكَ ٓشٌ

٣ؿحد ٓإعغس ٖٓ ذ٤ٖ جٛذجكٜح جٗشحء ان ذلؼَ ضْ جطذجس ضشش٣ؼحش ضطؼُِٝذح

ٖٝٓ ضِي  ،ٓؿٔؼحش ع٤ٌ٘س العط٤ؼحخ جُطِد جُٔطضج٣ذ ػ٠ِ جُٞقذجش جُغ٤ٌ٘س

ش ذٔٞؾد هحٕٗٞ أجٗش ٝجُط٢ ،(ج٤ُٜثس جُٞؽ٤٘س ُالعطػٔحسجُٔإعغحش ٢ٛ )

ٖٝٓ جٛذجف ٛزج جُوحٕٗٞ ٛٞ جٗشحء ٓشحس٣غ  ٕٙٓٓ( ُغ٘س  ٖٔجالعطػٔحس سهْ )
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كؼال ػٖ  ،( ٖٓ جُوحٕٗٞٔجُٔذٕ جُغ٤ٌ٘س ؽروح ُِلوشز )غح٢ٗ ػشش( ٖٓ جُٔحدز )

 ضشؿ٤غ جُوطحع جُخحص جُؼشجه٢ ٝ جالؾ٘ر٢ ٝ جُٔخطِؾ ُالعطػٔحس ك٢ جُؼشجم ٖٓ

ع٤ظ جُٔشحس٣غ جالعطػٔحس٣سأخالٍ ضٞك٤ش جُطغ٤ٜالش جالصٓس ُط
(ٔ)

جُلوشز غح٤ٗح  

ٝػغ ًٔح ٗض جُوحٕٗٞ ػ٠ِ جٛذجف ٛزٙ ج٤ُٜثس ٜٝٓ٘ح ،( ٖٓ جُوحٕٕٗٞجُٔحدز)

د جُوطحػحش جالًػش ج٤ٔٛس ٝضوّٞ ع٤حعس جعطشجض٤ؿ٤س ٝؽ٤٘س ػحٓس ُالعطػٔحس ٝضكذ

ػٞء جُٔؼِٞٓحش جُط٢  ػذجد خحسؽس ذٔشحس٣غ جالعطػٔحس ك٢ جُؼشجم ػ٠ِأذ

ضكظَ ػ٤ِٜح ٖٓ ٤ٛثحش جالعطػٔحس ك٢ جالهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ًٝزُي جػذجد هٞجتْ 

ذلشص جالعطػٔحس ك٢ جُٔشحس٣غ جالعطػٔحس٣س جُغطشجض٤ؿ٤س ٝجالضكحد٣س ٓغ ٓؼِٞٓحش 

جُلوشز عحدعح ) ج٤ُٝس ػٖ ٛزٙ جُٔشحس٣غ ٝضٞك٤شٛح ُِشجؿر٤ٖ ك٢ جالعطػٔحس

٣كغد ُٜزج جُوحٕٗٞ جٗٚ جٝؾذ ٤ٛثحش ك٢ جُٔكحكظحش  ٝٓح ،( ٖٓ جُوحٕٗٞٗجُٔحدز)

ٝٛزج ذال شي ٣ؼذ جعٜحٓح ٓرحششج ُكَ ٓشٌِس جُغٌٖ ٝجُكذ ٖٓ  ،ٝجالهح٤ُْ

ٌُٖ )ٗط٤ؿس ٝٓوطشـ( ٓح ٣القع جٕ ٛزٙ ج٤ُٜثس ُْ ٣ٌٖ ٗشحؽٜح  ،جُؼشٞجت٤حش

ذشٌَ ٓكذٝد ُؼذز جعرحخ ٜٓ٘ح  ذحُلؼحٍ ك٢ ٓؿحٍ ضٞك٤ش جُغٌٖ جُٔالتْ جال

ؽ٤س ك٢ جػطحء ضغ٤ٜالش ُِٔغطػٔش ٝخحطس جُٔغطػٔش جُخحسؾ٢ كؼال جُر٤ٞهشج

ُزُي  ،كظحشذغرد جُلغحد ٝخحطس ك٢ ذؼغ جُٔكح ػٖ جُٔغحٝٓحش جُط٢ ضكذظ

ٗوطشـ جٕ ضٌٕٞ ٛ٘حى سهحذس ٓشذدز ػ٠ِ ػَٔ ٛزٙ ج٤ُٜثس  ك٢ ٓؿحٍ ٓ٘ف 

دجسز ج٤ُٜثحش ك٢ ٤ٖ إلتًٝزُي جخط٤حس جالشخحص جٌُلٞ ،جُطغ٤ٜالش ضِي

جذشص ٗشحؽحش ٓؿِظ جُ٘ٞجخ جٓح  ،ش ذؼ٤ذج ػٖ جُٔكحطظس جُكضذ٤سجُٔكحكظح

ُؿس جصٓس جُغٌٖ ٝجُكذ ٖٓ جُؼشٞجت٤حش ٝدٝس جُٔإعغحش جالخشٟ ك٢ ٛزج حُٔؼ

ق٤ع جػذش  ، 9ٕٔٓ/ٙ/٘ٔ( ك٢ ٕٗٛٞٓح جًذٙ  جُٔؿِظ ك٢ ؾِغطٚ ) ،جُٔؿحٍ

( ضوش٣شج ػٖ ٓؽ جُك٢ٌٓٞ ٝجُطخط٤ؾ جالعطشجض٤ؿ٢ُؿ٘س )ٓشجهرس ض٘ل٤ز جُرشٗح

أشحسش ك٤ٚ ج٠ُ ػوذ جؾطٔحػحش ٌٓػلس ٝٓ٘حهشحش ٓغطل٤ؼس  ٓؼحُؿس أصٓس جُغٌٖ  

ذخظٞص ضض٣ٝذ جُِؿ٘س ذحُر٤حٗحش  ػذد ٖٓ جُٞصجسجش جُٔؼ٤٘س ٝج٤ُٜثحش  ٝٓخحؽرس 

ذأصٓس جُغٌٖ ٝضكذ٣ذ جُؼشٞجت٤حش ٝجػذجدٛح ٝٓ٘حؽن  ٝجُٔؼِٞٓحش جُٔطؼِوس 

% 1.ٕجُغٌح٢ٗ ذِـص ٝؾٞدٛح ٝأٝػكص جُِؿ٘س ك٢ ضوش٣شٛح إٔ ٗغرس جُ٘ٔٞ  

ع٣ٞ٘ح، ٓش٤شز ج٠ُ قحؾس جُؼشجم  جُق ٝقذز ع٤ٌ٘س   ٓ٘ٔ_ٕٓٔع٣ٞ٘ح ٝذٔؼذٍ 

ٗط٤ؿس جُ٘ٔٞ جُغٌح٢ٗ دٕٝ  ٕٙٔٓ  ٤ِٕٓٞ ٝقذز ع٤ٌ٘س ُٜ٘ح٣س ػحّ  ٘.ٕج٠ُ 

ٝص٣حدز جُطؿٔؼحش  جُظشٝف جالعطػ٘حت٤س جالخشٟ، ٓ٘ٞٛس ج٠ُ ضلحهْ جُؼشٞجت٤حش  

عٌح٢ٗ ٝػذد جُٔغحًٖ جُؼشٞجت٤س  ( ضؿٔغ 19ٖٙجُؼشٞجت٤س جُط٢ ذِـص )

% ٖٓ ٓؿٔٞع ػذد جُٔغحًٖ ك٢ جُؼشجم، ٝذِؾ ٘.ٙٔ( ٓغٌٖ ٝذ٘غرس 9ٗ9ٕٔ٘)  

، ك٤ٔح 9ٕٔٓ( ٗغٔس ُـح٣س ػحّ 9ٕٕٖٙٓٙك٢ ٛزٙ جُؼشٞجت٤حش ) ػذد جُغٌحٕ  

جال٠ُٝ ٖٓ ق٤ع جُطؿٔؼحش جُؼشٞجت٤س جُط٢  جُٔشضرس  ؾحءش ٓكحكظس ذـذجد ك٢ 

   %. 9.9ٕ( ضؿٔغ ٝذ٘غرس ٕٕٓٔذِـص )

                                                      

 .8119( لدشة 13قانهن االستثسار رقم ) ( من8الفقرة ثانيا السادة) ((1
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ٝهذٓص جُِؿ٘س ك٢ ضوش٣شٛح جعط٘طحؾحش ٖٓ ذ٤ٜ٘ح جٕ جٗؿحص جُغ٤حعس 

%( ٓغ ؿ٤حخ جُط٘غ٤ن ٘عٟٞ ) ُْ ضطؿحٝص  ٕٓٔٓ  جُٞؽ٤٘س جُط٢ جهشش ك٢ ػحّ 

ٝٓشٌِس جالسجػ٢ جُط٢ ضٞجؾٚ هطحع  ذ٤ٖ ٓإعغحش جُذُٝس ٝجُوطحػحش جُٔؼ٤٘س 

٢ ذحإلػحكس ج٠ُ ػذّ جالسجػ جالعٌحٕ ٝػذّ ٝؾٞد هحػذز ذ٤حٗحش ٝقذجش د٤َُ  

ضؿحٝصجش ػ٠ِ  جُٔ٘حؽن جُكؼش٣س ٝٝؾٞد  ضٞكش جالسجػ٢ جُٔطِٞذس ُِغٌٖ ك٢ 

  جالسجػ٢ جُخحػؼس ٤ُٜثس ٗضجػحش ج٤ٌُِٔس ُْٝ ٣طْ قغٜٔح.
ٝػشػص جُِؿ٘س ك٢ ضوش٣شٛح ضٞط٤حش جذشصٛح ػشٝسز ئ٣ؿحد ؾٜس 

ٗوَ ٤ٌِٓس جُغٌٖ ٝضٔطِي طالق٤س  ضط٠ُٞ أدجسز قَ ٓشٌِس  هطحػ٤س ض٘ل٤ز٣س ػ٤ِح 

ٓإعغحش جُذُٝس ألؿشجع جُٔؿٔؼحش جُغ٤ٌ٘س  جالسجػ٢ جًُِٔٔٞس أل١ ٖٓ 

ذكَ جالصٓس ٝجالعشجع ذاٗؿحص  ٝجػطحء جال٣ُٞٝس ُكضٓس جُطشش٣ؼحش جُٔطؼِوس  

ٝد٤َُ جالسجػ٢، كؼال  جُٔغٞقحش ٝئًٔحٍ هٞجػذ جُر٤حٗحش  جُطؼذجد جُؼحّ ُِغٌحٕ ٝ

ُِٔ٘حؽن جُٔشجد  جُطكط٤س  حٍ جُر٠٘ ػٖ سطذ جُطخظ٤ظحش جُٔح٤ُس جُٔطِٞذس إلًٔ

ُِٔطٞس٣ٖ،  جعطػٔحسٛح ٝئ٣ؿحد ٓظحدس ض٣َٞٔ دجتٔس ٝجطذجس ضشش٣ؼحش جُالصٓس 

 ،ٕٕٓٓٝم جالعٌحٕ ػٖٔ ٓٞجصٗس ٤ِٓحس( د٣٘حس ُظ٘ذ ٓٓ٘) ٓرِؾ ٝضخظ٤ض 

جُغرَ جٌُل٤ِس ذط٘ل٤زٙ  ًٔح ضؼٔ٘ص جُطٞط٤حش ج٤ٔٛس ه٤حّ ٓؿِظ جُٞصسجء ذركع 

ٝذأعؼحس  س ألعِٞخ ضؿ٤ٜض جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ذحُٔٞجد جالٗشحت٤س ٝػشٝسز ضر٢٘ جُكٌٞٓ 

هٞج٤ٖٗ ٓإعغط٢ جُشٜذجء ٝجُغؿ٘حء ٝػكح٣ح  ٓذػٞٓس ٝجُضجّ جُكٌٞٓس ذطلؼ٤َ 

ع٤ٌ٘س ذحإلػحكس  جُؼ٤ِٔحش جالسٛحذ٤س ذطٞص٣غ هطغ جالسجػ٢ جُٔخذٝٓس جٝ ٝقذجش  

ٝجػحدز  ذطش٤ٌَ ٓكحًْ ٗٞػ٤س العطشدجد جُوشٝع ضؼحُؽ هؼح٣ح جُكؿض ج٠ُ جُ٘ظش 

جُؼٔحٗحش جٝ جالػطٔحد ػ٠ِ هحٕٗٞ ضكظ٤َ جُذ٣ٕٞ جُك٤ٌٓٞس  ذ٤غ  جُطِٔي ٝجػحدز 

ٝسًض ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ػ٠ِ ج٤ٔٛس ضشؿ٤غ  ،ششٝؽ جُؼوذ ٝجالشحسز ج٤ُٚ طشجقس ك٢ 

جُكٌٞٓس ُِغٌٖ جُؼٔٞد١ ٝػذّ جُطؿحٝص ػ٠ِ جُكضجّ جالخؼش ُِٔذٕ ٝٝػغ ج٤ُس 

جسجػ٢ ع٤ٌ٘س ٝدػْ ٓٞجد جُر٘حء ؾذ٣ذز ُشٍٔٞ ًَ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ذحُكظٍٞ ػ٠ِ 

ٝضشؿ٤غ جالعطػٔحس ذٜزج جُٔؿحٍ كؼال ػٖ ج٤ٔٛس ٝػغ عوق ص٢٘ٓ ُططر٤ن 

ضٞط٤حش جُِؿ٘س ٝٓؼحُؿس جُؼشٞجت٤حش ٝضٞك٤ش عٌٖ التن ٌَُ ٓٞجؽٖ ٝجٕ ضوّٞ 

ٝصجسز جُرِذ٣حش ذحُطؼحهذ ٓغ ششًحش جؾ٘ر٤س ُر٘حء شون ع٤ٌ٘س ذحُطؼحٕٝ ٓغ جُوطحع 

حء هشجسجش ٓؿِظ ه٤حدز جُػٞسز جُٔ٘كَ جُٔطؼِوس ذ٘ضجػحش جُخحص، ٝجُٔطحُرس ذاُـ

ج٤ٌُِٔس جُؼوحس٣س أٝ ضؼذ٣َ هحٕٗٞ جُذػح١ٝ ج٤ٌُِٔس، ٝجالهطشجـ ذحُطٞؾٚ ٗكٞ 

ط٘ذٝم جالعٌحٕ ُغُٜٞس ض٘ل٤ز جؾشجءجضٚ جُوح٤ٗٞٗس ٖٓ هرَ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ جػحكس ج٠ُ 

٤ٌ٘سجُغ جُضجّ ششًحش جُطشجخ٤ض جُ٘لط٤س ذحُٔغحٛٔس ك٢ جٗشحء جُٔؿٔؼحش
(ٔ)

. 

                                                      

 -( انظر السهقع اإللكتروني :(1
http://ar.parliament.iq/2019/04/27 
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ٝخالطس جُوٍٞ جٕ دٝس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ك٢ ٓؿحٍ ضٞك٤ش جُغٌٖ جُٔالتْ 

ٝؾٜٞدٙ ك٢ قَ ٓشٌِس جُؼشٞجت٤حش ٝص٣حدز جُطِد ػ٠ِ جُٞقذجش جُغ٤ٌ٘س ٗظشج 

ٝالشي جٕ رُي ع٤ؼحػق ٖٓ قؿْ  ،ُْ ٣ٌٖ دٝسج كؼحال ،ُض٣حدز ػذد جُغٌحٕ

 .جُطكذ٣حش ك٢ ٛزج جُخظٞص

 انفشع انثاًَ
 ادلتعهمة  ُفٍزٌة تتُفٍز انتششٌعاتانتزاو انسهطة انت

 تتأيني انسكٍ ادلالئى
ػ٠ِ جخطظحطحش جُغِطس  ٕ٘ٓٓأًذ دعطٞس ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم ُغ٘س 

ؽروح ُ٘ض  جُط٘ل٤ز٣س عٞجء ًحٗص ٓطٔػِس ذشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س جٝ ستحعس جُٞصسجء،

ٝع٘كحٍٝ ٛ٘ح ضر٤حٕ دٝس ٓؿِظ جُٞصسجء ك٢ ٓؿحٍ  ،( ٖٓ جُذعطٞسٙٙجُٔحدز )

ٌٖ جُٔالتْ ٝٓذٟ جضرحع جُغ٤حعس جُٔ٘حعرس ُِكذ ٖٓ جصٓس جُغٌٖ ٝجُغٌٖ ضٞك٤ش جُغ

،جُؼشٞجت٢
 

ٓ٘ٚ ػ٠ِ جٗٚ ٣ٔحسط جُٔؿِظ  جُظالق٤حش   )1ٓجُٔحدز )ق٤ع ٗظص 

 -:الض٤سج

 : ضخط٤ؾ ٝض٘ل٤ز جُغ٤حعس جُؼحٓس ُِذُٝس ٝجُخطؾ جُؼحٓس ٝجالششجف ػ٠ِ ػَٔاّال
 ،٤ح( جهطشجـ ٓششٝػحش جُوٞج٤ٖٗغحٗ ) ،جُٞصجسجش ٝجُؿٜحش ؿ٤ش جُٔشضرطس ذٞصجسز

( هذ  جطذس ذؼغ ٕ٘ٓٓك٤ٔح ٣خض جُلوشز جال٠ُٝ جٕ ٓكِظ جُٞصسجء ذؼذ )

(، ٝٛٞ جُٔظحدهس 1ٕٓٓ-ٕٔ-1ٔ( ك٢ )ٜٓٗٗٓ٘ح جُوشجس جُٔشهْ ) ،جُوشجسجش

ػ٠ِ ضٞط٤حش جُِؿ٘س جُٔشًض٣س ذحُطؿحٝصجش ػ٠ِ ػوحسجش جُذُٝس
(ٔ)

، ٌُٖ ٛزٙ 

كحػِس ك٢ جُكذ ٖٓ جُؼشٞجت٤حش ُْٝ ضٌٖ ٓؿذ٣س جُوشجسجش ك٢ قو٤وس جالٓش ُْ ضٌٖ 

ٗؼطوذ جٕ ٓؿِظ جُٞصسجء ُْ  ،جٓح ذخظٞص جُلوشز )غح٤ٗح( ،ُطٞك٤ش جُغٌٖ جُٔالتْ

 ،خز دٝسٙ جُكو٤و٢ ك٢ ٓؿحٍ جهطشـ ٓششٝػحش جُوٞج٤ٖٗ جُخحطس ذحُغٌٖ جُٔالتْأ٣

ُس دعطٞس٣ح ػٖ ضكو٤ن ٝٝٛ٘ح ٗوطشـ ػ٠ِ ٓؿِظ جُٞصسجء ذٞطلٚ جُؿٜس جُٔغإ

خز دٝسٙ جُكو٤و٢ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ٖٓ خالٍ أجٕ ٣ ،ؼ٤َ قن جُغٌٖ جُٔالتْٝضل

عطشجض٤ؿ٤س ػ٠ِ ٓكٞس٣ٖ جالٍٝ ٣طؼٖٔ ججهطشـ جُٔششٝػحش جُط٢ ضطؼٖٔ 

ٝجُػح٢ٗ ٛٞ خطؾ ؽ٣ِٞس جالٓذ ٣شجػ٠  ،شجُٔؼحُؿس جُغش٣ؼس  ُِكذ ٖٓ جُؼشٞجت٤ح

٣حدز ٖٓ خالٍ ك٤ٜح جصد٣حد ػذد جُغٌحٕ ك٢ جُؼشجم ٖٝٓ غْ ٣ؿد جعط٤ؼحخ ٛزٙ جُض

 جُطٞعغ ك٢ ج٣ؿحد ٝقذجش ع٤ٌ٘س ٓػح٤ُس.

                                                      

د. جسال باقر مطمك، تحديد مقترحات لحل مذكمة الدكن العذهائي، بحث مشذهر في  ((1
 -:، ومشذهر عمى السهقع19ص ،8119( لدشة 33مجمة السخطط والتشسية، العدد )

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117320  
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 انفشع انثانث
انتزاو احملكًة االحتادٌة انعهٍا تانشلاتة عهى دستىسٌة انتششٌعات 

 ادلتعهمة تتأيني انسكٍ ادلالئى
جٕ جقطٞجء جُذعحض٤ش ػ٠ِ ٗظٞص ضطؼٖٔ جقطشجّ قن جالكشجد ذحُغٌٖ 

كؼحُٚ ٣ِؿأ ج٤ُٜح جالكشجد ٣ٌٖٔ  ؾذٟٝ ٓ٘ٚ جرج ُْ ضٌٖ ٛ٘حى ٝعحتَ ال ،جُٔالتْ

ذٞجعططٜح ػٔحٕ ضطر٤ن ضِي جُ٘ظٞص، ٝسد ؿٞجتَ جالػطذجء ػ٠ِ ٛزج جُكن ٖٓ 

هرَ ج٣ٚ ؾٜس ًحٗص
(ٔ)

 . 

ُٜٝزج ٗؿذ جؿِد جُطشش٣ؼحش جُذعطٞس٣س،  هذ ٌٓ٘ص جالكشجد ٖٓ رُي، ٖٓ 

خالٍ ج٣ؿحد ؾٜحش سهحذ٤س ٣غطط٤ؼٕٞ جُِؿٞء ج٤ُٜح ك٢ قحُٚ جُٔغحط ذكوْٜ 

ٝضؿ٠ِ رُي ذٔرذأ جُشهحذس جُوؼحت٤س ػ٠ِ دعطٞس٣س جُوٞج٤ٖٗ جُظحدسز ٖٓ  ،سجُٔزًٞ

د ػ٤ِ٘ح  ٣طٞؾ ،جُغِطس جُطشش٣ؼ٤س، ُٝطر٤حٕ ضِي جُؼٔحٗحش ك٢ ظَ ٛزٙ جُشهحذس

  -:ض٤٤ٖدسجعطٜح ك٢  جُلشػ٤ٖ ج٥

  .ٌخ العلٍب على دسزْزٌخ الزشسٌعبدهفِْم زلبثخ الوحىوخ االرحبد -:اّال

ذس جُٔكٌٔس جالضكحد٣س جُؼ٤ِح ػ٠ِ دعطٞس٣س جٕ ضكذ٣ذ ٓلّٜٞ سهح

٣وٞدٗح ج٠ُ ضر٤حٕ ٓلٜٜٞٓح  ،جُطشش٣ؼحش جُط٢ ٣ظذسٛح جُرشُٔحٕ جٝ جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س

ػ٤ِٔس ٖٓ وٚ جُذعطٞس١ ٛزٙ جُشهحذس ذحٜٗح )كوذ ػشف ؾحٗد ٖٓ جُل، ،ذشٌَ ػحّ 

حش جًُٞحالش جُك٤ٌٓٞس جالخشٟ خالُٜح ضغطط٤غ جُٔكحًْ جخؼحع جػٔحٍ ٝضظشك

خض جُٔششػ٤ٖ ُالخطرحس ُٔؼشكس ٓٞجكوطٜح ُِٔرحدب جُذعطٞس٣س جالعحع٤س حألذ

ٝجػالٕ ٓح ٣لشَ ك٢ رُي جالخطرحس الؿ٤س ٝذحؽِس(
(ٕ)

ك٤ٔح ػشكٜح جخشٕٝ ذحٜٗح، ، 

د ج٠ُ ٖٓ ق٤ع ًٞٗٚ ٣خحُق جٝ ال ٣خحُق جُذعطٞس ٣ؼٞ جُرص ك٢ ٓظ٤ش هحٕٗٞ ٓح)

(٤ٛثس هؼحت٤س، أ١ ج٠ُ ٓكٌٔس
(ٖ)

ش٣ق جُشهحذس خش ك٢ ضؼ، ٣ٝزٛد جُرؼغ جال

قن جُٔكحًْ ذٔوطؼ٠ ٝظ٤لطٜح جالط٤ِس ٝذ٘حء ػ٠ِ ؽِد ٖٓ جُوؼحت٤س ج٠ُ جٜٗح )

ٓغ دعطٞس جُرالد،  ٖٝٓ  ٚٓح ُِطكون ٖٓ ٓذٟ ضٞجكو ذطلكض هحٕٗٞ ،ر١ ٓظِكس

                                                      

لمحرية الذخرية في الخرهمة الجشائية، د. احسد فتحي سرور، الزسانات الدستهرية  ((1
 .392، ص1198(، نيدان، 93(، الدشة ) 392مجمة مرر السعاصرة، العدد ) 

)2) Robert K , Carres and others , American Democracy , 5th edition, 

Holt Rinehart & Winston , Inc , USA , 1968 , P374. 

، مطبعة شفيق، بغداد، 8ي، نظرية الدستهرن جد. مشذر الذاري، القانهن الدستهر  ((3
 وما بعدىا. 23، ص1198
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٠ قغد جالقٞجٍ جرج غرص ُٜح غْ جالٓط٘حع ػٖ ضطر٤ن ٛزج جُوحٕٗٞ، جٝ جُـحتٚ ػِ

(ٓغ جُذعطٞس ٚضؼحسػ
(ٔ)

. 
لوزعلمخ اُوٍخ زلبثخ الوحىوخ االرحبدٌخ على دسزْزٌخ الزشسٌعبد ا -:ٍبثبً

 .ثزأهٍي حك السىي الوالئن

ك٢ ضكذ٣ذ ج٤ٔٛس ٝؾٞد سهحذس هؼحت٤س  ،جُوح٢ٗٞٗ لوٚجعٜد ؾحٗد ٖٓ جُ

ػ٠ِ دعطٞس٣س جُوٞج٤ٖٗ ذشٌَ ػحّ
(ٕ)

ك٢ ج٤ٔٛس ٛزج جُ٘ٞع  )ذ٤شدٝ( ٚ، جر ٣شٟ جُلو٤

عطٞس ٛٞ جُوحٕٗٞ جالػ٠ِ ك٢ جُذُٝس، كال ٓ٘حص ٖٓ ٓح دجّ جُذ ،ٖٓ جُشهحذس ذوُٞٚ

ُٝٔح ًحٕ ٖٓ  ،جقطشجٓٚ ذٔح ٣غططرؼٚ ٛزج جالقطشجّ ٖٓ ذطالٕ جُوٞج٤ٖٗ جُٔخحُلس ُٚ

كحٗٚ  ،ؿ٤ش جُٔطظٞس جع٘حد ػ٤ِٔس جُشهحذس ػ٠ِ دعطٞس٣س جُوٞج٤ٖٗ ج٠ُ ٝجػؼ٤ٚ

ؼٞد ض ،٣طؼ٤ٖ ٝؾٞد ٤ٛثس جخشٟ ضخطض ًٔح ٣إًذ جُرؼغ جٕ ج٤ٔٛس جُشهحذس ٛزٙ

جٕ جُشهحذس  ،جالٍٝ ضكو٤وٜح ُٔرذأ جُٔششٝػ٤س  ٝٓؼٔٞٗٚ ،ج٠ُ ٓرذأ٣ٖ جعحع٤٤ٖ

جر  ،غ٤س ك٢ ج٣ٚ قٌٞٓس هح٤ٗٞٗس٤ت٢ٛ ٖٓ جْٛ جُوٞجػذ جُش ،ػ٠ِ ضظشكحش جُكٌحّ

ٝجُٞصسجء  سٖٓ خؼٞع جُكٌحّ ؾ٤ٔؼح ست٤ظ جُذُٝػحدُٚ   سالذذ ك٢ ًَ قٌٞٓ

ًحٗص هٞج٤ٖٗ جٝ ُٞجتف جٝ ُٔرذأ جُٔششٝػ٤س ك٢ ضظشكحضْٜ عٞجء  ،ٝجُرشُٔحٕ

ٜح ٖٝٓ غْ ال ٣غطو٤ْ جُوٍٞ ذحٕ جُوٞجػذ جُط٢ ػ٤٘ ،هشجسجش جٝ جؾشجءجش كشد٣س

ال سه٤د ػ٤ِٜح عٟٞ ػ٤ٔش جػؼحء ٛزٙ جُغِطس  جُذعطٞس ُِغِطس جُطشش٣ؼ٤س،

جر ال ٣ٌٖٔ جالخز ذٜح ك٢ قٌٞٓس ششػ٤س ٣ؿد جٕ  ،ٝٓغإ٤ُٝطْٜ جالدذ٤س جٓحّ جالٓس

ٝضخؼغ ك٢ ضظشكحضٜح ُو٤ٞدٙ ٝجقٌحٓٚ. جٓح جُٔرذأ جُػح٢ٗ  ضؼَٔ ك٢ قذٝد جُذعطٞس 

جُط٢ ضطٔػَ ذططر٤ن جُوحٕٗٞ،  ،جٕ ٛزٙ جُشهحذس ٖٓ ؽر٤ؼس ػَٔ جُوحػ٢ ،كٔإدجٙ

ٝٛٞ ِٓضّ ذططر٤ن جُوٞج٤ٖٗ ًٔح ٛٞ  ،ٝج٣ؿحد جُكَ جُوح٢ٗٞٗ ُِ٘ضجع جُٔطشٝـ ػ٤ِٚ

ٖٝٓ  ،سُز١ ٛٞ جُوحٕٗٞ جالعحع٢ ك٢ جُذُِٝٓضّ ج٣ؼح ذحقطشجّ جُذعطٞس ج

ٕ، ٝؾد ضطر٤ن جٝ ضشؾ٤ؽ جالخ٤ش، جُٔغِٔحش جٗٚ جرج ضؼحسػص التكس ٓغ هحٗٞ

                                                      

يعقهب عزيز قادر، ضسانات حقهق االندان في اقميم كردستان العراق ) دراسة سياسية  ((1
-13ص ،8119( لمطباعة والشذر، اربيل، O.P.L.C، مؤسدة )1قانهنية تحميمية ( ط

19. 
ي لحقهق االندان، حرية التشقل و االقامة ف ةالحساية القزائي د. احسد جاد مشرهر، ((8

دارية اال ةم محكسة القزاء االداري و السحكسحدث احكاالقزاء االداري السرري وفقًا أل
، القاىرة، ةدار ابه السجد لمطباع ،1119ى عام العميا حت ةالعميا والسحكسة الدستهري

 .312ص ،1119
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ًٝزُي جرج ضؼحسع هحٕٗٞ ػحد١ ٓغ جُذعطٞس، ٝؾد جػالء ًِٔس  ،ٗٚ جػ٠ِأل

سجُوحٕٗٞ جالػ٠ِ ك٢ جُذُٝ ٙػطرحسذح ،جالخ٤ش
(ٔ)

 . 

ٌٝٛزج ٣ظٜش ُ٘ح ؾ٤ِح ج٤ٔٛس ٝؾٞد جُشهحذس جُوؼحت٤س ػ٠ِ دعطٞس٣س 

غ٤س جُط٢ ٣ٌٖٔ ذٞجعططٜح ػٔحٕ جقطشجّ ٤ذحػطرحسٛح ٖٓ جُٞعحتَ جُشتجُوٞج٤ٖٗ، 

ٝٗلحر جُوٞجػذ جُذعطٞس٣س، ٝضؼٖٔ ج٣ؼح طذٝس جُوٞج٤ٖٗ ٖٓ جُغِطس جُطشش٣ؼ٤س 

ٝٛزج ذال شي ٣كون ك٢ جُٜ٘ح٣س  ،ك٢ جالؽحس جُذعطٞس١ دٕٝ ج٣ٚ جخالٍ جٝ ضؼذ١

جُط٢ ػِٔص  جقطشجّ جُكوٞم ٝجُكش٣حش جُؼحٓس ذٔح ك٤ٜح قن جُغٌٖ جُٔالتْ

ض٢ جُوٞج٤ٖٗ ٓكٌٞٓس ذٔح أس٣س ػ٠ِ ًلحُطٚ، ٖٝٓ غْ ٣ؿد جٕ ضجُطشش٣ؼحش جُذعطٞ

 . ٤ش ٖٓ جقٌحّ ٝػٞجذؾ ك٢ ٛزج جُظذدضكذدٙ جُذعحض

٣ٝإد١ جُوؼحء جُذعطٞس١ دٝسج  كؼحال  ك٢ قٔح٣س جُكوٞم ٝجُكش٣حش 

ذس جُؼحٓس ذٔح ك٤ٜح قن جُغٌٖ جُٔالتْ  ٝضؿ٠ِ رُي ٖٓ خالٍ جػٔحٍ ٓرذأ جُشهح

ُٜٝزج عؼص جؿِد جُذٍٝ  ،جُوؼحت٤س ػ٠ِ دعطٞس٣س جُوٞج٤ٖٗ ػ٠ِ ٝؾٚ جُخظٞص

ٝٓغ رُي كحٕ ٛزٙ جُذٍٝ  ،ج٠ُ ض٘ظ٤ْ ٛزٙ جُشهحذس ٖٓ خالٍ ٗظٞص جُذعطٞس

ًحٗص ٓطرح٣٘س ك٢ شحٕ ض٘ظ٤ْ جؾشجءجش جُشهحذس، ُٜٝزج ٗؿذ جٕ جُلوٚ  جُذعطٞس١ 

جالٍٝ ٣غ٠ٔ ذحُذػٟٞ  ،٤ٔ٣ٖ٤ٗض ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جُشهحذس جُوؼحت٤س ػ٠ِ دعطٞس٣س جُوٞج

ق٤ع ضٔ٘ف ذؼغ جُذعحض٤ش جُلشد جٝ ج٤ُٜثحش جُؼحٓس طالق٤س سكغ  ،جُٔرحششز

٘حد ج٠ُ ششٝؽ ٓكذدز،  ُِٔطحُرس دػٟٞ ٓرحششز جٓحّ ٓكٌٔس ٓخطظس ذحالعط

ُـحء جُوحٕٗٞ جُٔخحُق جُذعطٞس، ٣ٌٕٝٞ جُوشجس جُظحدس ٜٓ٘ح رجش قؿ٤س ٓطِوس اذ

ك٢ ٓٞجؾٜس جُؿ٤ٔغ
(ٕ)

٣ٝطؼٖٔ  ٞع جُػح٢ٗ، ك٤طٔػَ ذحُذكغ ذؼذّ جُذعطٞس٣س،جٓح جُ٘ ،

جعطرؼحد جُوحٕٗٞ جُٔخحُق ُِذعطٞس دٕٝ جُـحءٙ،
(ٖ)

. 

ٝذحُ٘غرس ُِططر٤وحش جُوؼحت٤س جُظحدسز ٖٓ جُوؼحء جُذعطٞس١ ٗؿذ جُكٌْ 

ك٢ ذؼغ جقٌحٜٓح ٝجُز١ ؾحء  جُظحدس ٖٓ جُٔكٌٔس جُذعطٞس٣س جُؼ٤ِح جُٔظش٣س

٣ٔحسعٜح ذٔح ال ٣ؼطَ ؾٞٛشٛح، ٝجٕ ؾحص جٕ ٣طذخَ  .........قوح ٌَُ ٓٞجؽٖك٤ٚ )

( ٖٓ ٓ٘جُٔششع ُٔٞجصٗطٜح ذٔظِكس ٣وطؼ٤ٜح جالٖٓ جُو٢ٓٞ، ٝق٤ع جٕ جُٔحدز )

جُذعطٞس ضشد ٛزٙ جُكش٣س ذزجضٜح ٝجؽالهٜح، قن ًَ ٓٞجؽٖ ك٤ٔح خال جالقٞجٍ جُط٢ 

                                                      

الرقابة عمى دستهرية القهانين في مرر، دار د. عمي الديد الباز،  -:يانظر في ىذا الرأ ((1
. وكذلك د. الديد صبري، مبادئ 918ص ،1192الجامعات السررية، االسكشدرية، 

 وما بعدىا. 999، ص1191القانهن الدستهري، القاىرة، 
د. احدان السفرجي وآخرون، الشظرية العامة في القانهن الدستهري والشظام الدستهري في  ((8

 . 121، صالعراق، بغداد
انظر بخرهص رقابة االمتشاع ) الدفع بعدم الدستهرية (،  يعقهب عزيز قادر، مردر  ((3

 . 11-12سابق، ص
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ػٜ٘ح ٝال كال ٣شد  ،٣ر٤ٜ٘ح جُوحٕٗٞ ك٢ جٕ ٣و٤ْ ك٢ جُؿٜس جُط٢ ٣خطحسٛح دجخَ ذِذٙ

٣كَٔ ػ٠ِ جٕ ٣طخز ؿ٤شٛح......(
(ٔ)

 . 

كحٕ ُِٔكٌٔس جالضكحد٣س قٌٔح  ،جٓح ٓٞهق جُوؼحء جُذعطٞس١ جالٓش٢ٌ٣

ؿرحس  سجر جًذش ذحٕ ).... ٤ُظ غٔ ،ػحٓح ٣طؼٖٔ ػذّ ؾٞجص جُكشٓحٕ ٖٓ جُكوٞم

ػ٠ِ ٓٞهق جُكٌٞٓس ٖٓ جضخحر جؾشجء ٓؼ٤ٖ،  ٓط٠ ًحٕ جُٜذف جُز١ دكؼٜح ج٠ُ 

ٓششٝػح جال جٗٚ ٖٓ ٗحق٤س جخشٟ،  ٣ؿد جٕ ضشجػ٢ جُكٌٞٓس ك٤ٔح رُي جالؾشجء 

ض٢ ٓط٘حعرس ٓغ جُخطش جُز١ ضرطـ٢ ضلحد٣ٚ،  ٝػ٠ِ رُي إٔ ضج ،ضطخزٙ ٖٓ جؾشجءجش

كٌِٔح ؾحء جالؾشجء جػ٤ن دجتشز،  ًحٕ جًػش ٓششٝػ٤س ٓٔح ُٞ ًحٕ جالؾشجء جًػش 

ؾشجء جُٔو٤ذ ُِكش٣س،  ػٔوح ٝجضغحػح،  كحٕ جُخطش الذذ جٕ ٣وذس ذوذسٙ ٝال ٣طخز جال

 سكحُكش٣س جٌُٔلُٞ ،جال ذحُوذس جُز١ ٣ِطضّ ُطذجسى جُخطش جُز١ ٣ٞجؾٚ جُٔؿطٔغ

جٓح جُ٘ض  ،سجال ك٢ جػ٤ن جُكذٝد جٌُٔٔ٘ ،٣ؿد ػذّ جُٔغحط ذٜح دعطٞس٣ح،

ُكش٣س ٖٓ  زكح ًحكس جُؼٔحٗحش جُلشد٣س جُٔوشسض٢ ٌٓطغأجُطشش٣ؼ٢ جُز١ ٣

ٕ ؿ٤ش دعطٞس١كٜٞ ٗض جدػ٠ ج٠ُ جٕ ٣ٌٞ ،جُكش٣حش
(ٕ)

جٓح ٓٞهق جُٔكٌٔس  ،

جالضكحد٣س جُؼ٤ِح جُؼشجه٤س ٖٓ ػٔحٕ قن جُغٌٖ جُٔالتْ كحٕ ٛ٘حى ذؼغ جُكٌحّ 

كوذ جًذش جُٔكٌٔس  ،٣ٌٖٔ جٕ ٗغطشق ٖٓ خالُٜح جٜٗح ػٔحٗحش ُِكن جُٔزًٞس

 ٞس٣س جُؼشجم الكشجد  ٝجٕ دعطٞس ؾٜٔجضٜح جٕ جقو٤س ج٤ٌُِٔس جُخحطس ُألقذ هشجسأذ

ؿشجع ُِٔ٘لؼس جُؼحٓسح  جال أل٣ؿ٤ض ٗضػٜ
(ٖ)

 . 

جٕ ٓؿشد ٝؾٞد جُٔكٌٔس جالضكحد٣س الشي جٗٚ ٣شٌَ ػٔحٗس ُؿ٤ٔغ 

ٜح قن جالكشجد ذحُغٌٖ جُٔالتْ ذٔح ك٤ جُكوٞم جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُذعطٞس

 -عرحخ جالض٤س :ُأل

جٕ سهحذس جُٔكٌٔس ال ضٔطذ كوؾ ُِركع ك٢ ٓذٟ دعطٞس٣س جُوٞج٤ٖٗ جُظحدسز ٖٓ  .ٔ

 ذَ ضشَٔ ًزُي جالٗظٔس جُوح٤ٗٞٗس ًظذٝس ٓشعّٞ ذوحٕٗٞ .  ،جُرشُٔحٕ

                                                      

انظر في ىذا الحكم :  د. عبد العظيم عبد الدالم عبد الحسيد، حقهق االندان وحرياتو  ((1
، دار الشيزة 1العامة وفقا ألحدث الدساتير العالسية والسهاثيق الدولية، دراسة مقارنة،ط

، وكذلك د. فاروق عبد البر، دور السحكسة الدستهرية 318، ص8112العربية، القاىرة، 
 ،8119العميا السررية في حساية الحقهق والحريات ، الشدر الذىبي لمطباعة، القاىرة، 

 .321ص
 . 813د. احسد جاد مشرهر، مردر سابق، ص  ((8
 ، مشذهر عمى السهقع:8111-39قرار السحكسة االتحادية العميا رقم  ((3

https://www.iraqfsc.iq/           
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كشجد ج٣ؼح ٝرُي ذحُِؿٞء ج٠ُ جُٔكٌٔس ٓطحـ ُأل ،جٕ جُطؼٖ ذحُوٞج٤ٖٗ ٝألٗظٔس .ٕ

ذشٌَ ٓرحشش، ػ٘ذ جالػطوحد ذحٕ هحٕٗٞ ٓح هذ طذس ٖٓ شحٗٚ جٕ ٣ٔظ قوٞهْٜ 

 .جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُذعطٞس

 ةـاخلامت
 الٌزبئج. -أّال

 ،سجء جُلو٤ٜس قٍٞ جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُكن جُغٌٖ جُٔالتْج٥ ٝذؼذ جعطؼشجع -ٔ

ٗشٟ جٕ ٛزج جُكن ٣ؼذ ٖٓ جُكوٞم جُشخظ٤س جالعحع٤س  جُٔطظِس ذٌشجٓس 

ذحُشٌَ جُٔكذٝد ٝ ُغرد ضكذدٙ جُغِطس  جالٗغحٕ ٝجُط٢ ال ضورَ جُطو٤٤ذ جال

 .ٖجُؼحٓس ضٌٕٞ ػشٝس٣س ُِكلحظ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ جٝ جالٓ

جالعال٤ٓس  عروص جُطشش٣ؼحش جُٞػؼ٤س عٞجء ًحٗص د٤ُٝس جٝ جٕ جُشش٣ؼس  -ٕ

ٝؽ٤٘س ٖٓ خالٍ ٓح ؾحءش ذٚ ٖٓ ٗظحّ ٓطٌحَٓ ُكٔح٣س قن جالكشجد ذحُغٌٖ 

 .جالؾشجءجش جُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔطؼِوس ذٚكؼال ػٖ جهشجس  ،جُٔالتْ

جٕ جُٔإعغحش جالضكحد٣س ك٢ جُؼشجم ٝذحُٞؾٚ جالخض ) ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٝ  -ٖ

ُٝكذ  ٣ٌٕٖٖٓٓ جدجؤٛح ذحُشٌَ جُٔطِٞخ جذطذجء ٖٓ ػحّ  ٓؿِظ جُٞصسجء ( ُْ

 .ٓؿحٍ جُكذ ٖٓ جٗطشحس جُؼشٞجت٤حش كال ٣ٞؾذ ضؼحٕٝ جٝ ض٘غ٤ن ذ٤ٜ٘ٔح ك٢ ،جالٕ
ٝٓح  ضرؼٚ ٖٓ ضش٤ٌَ ج٤ُٜثس  ٕٙٓٓ( ُغ٘س  ٖٔهحٕٗٞ جالعطػٔحس سهْ )جٕ  -ٗ

كؼال ػٖ رُي جٕ ج٤ُٜثس  ،ُْ ٣ٞػغ ٓٞػغ جُط٘ل٤ز ،جُٞؽ٤٘س ُالعطػٔحس

ٗشحء اٗشحؽ ك٢ ٓؿحٍ جالعطػٔحس ٝخحطس ذ ٔزًٞسز سؿْ ٓح ضوْ ذٚ ٖٓجُ

جال جٕ ٗشحؽٜح ػ٠ِ طؼ٤ذ جُٔكحكظحش ُْ ٣ٌٖ ذحُٔغطٟٞ  ،جُٞقذجش جُغ٤ٌ٘س

حش ٣خؼغ ًحدسٛح ظجؿِد ٤ٛثحش جالعطػٔحس ك٢ جُٔكحكخحطس جٕ  ،جُز١ ٗطٔ٘حٙ

  .٣ؼشهَ ٖٓ جدجء ٝجؾرحضٜحجُٞظ٤ل٢ جُٔطوذّ ج٠ُ جُٔكحطظس ٝٛزج ذال شي 

 الومزسحبد -ثبًٍب :

ٗظح  ٕ٘ٓٓجٕ ٣ؼٖٔ دعطٞس  ،ٗط٠٘ٔ ٖٓ جُٔششع  جُذعطٞس١ جُؼشجه٢ -ٔ

٣كظش ذٔٞؾرٚ ضؼذ٣َ جُ٘ظٞص جُٔطؼِوس ذحُكوٞم ٝجُكش٣حش جُؼحٓس ذٔح ك٤ٜح 

جال جرج ًحٕ ٖٓ شإٔ ٛزٙ جُطؼذ٣الش جٕ ضض٣ذ ٖٓ  ،جُكن ك٢ جُغٌٖ جُٔالتْ

 ػٔحٗحش ٛزٙ جُكوٞم .

جٕ  ٣ؼٖٔ جُذعطٞس ٗظح ٣ؿشّ ك٤ٚ جالػطذجء جُٞجهغ ػ٠ِ   ًزُي ٗذػٞ جُٔششع -ٕ

ٝجُطؼ٣ٞغ ػٖ  ،جُكوٞم ٝجُكش٣حش جُؼحٓس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُذعطٞس

جُؼشس جُ٘حشة ػٖ ٛزج جالػطذجء،  ٝػذّ عوٞؽ جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس جٝ جُؿضجت٤س 

 .ٕ٘ٓٓكؼَ جُٔغشع جُٔظش١ ك٢ دعطٞس ًٔح  ،جُٔطؼِوس ذٜح
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جٕ ٣كزٝ قزٝ جُٔششع جُذعطٞس١ جُٔظش١ ٖٓ ٗذػٞ جُٔششع جُؼشجه٢   -ٖ

ػ٠ِ جال٤ُحش جُط٢ ٣ٌٖٔ  ٕ٘ٓٓخالٍ جُ٘ض طشجقس ٝك٢ طِد دعطٞس 

ٝجُكذ ٖٓ جُؼشٞجت٤حش ٖٓ خالٍ ٝػغ  ،ذٞجعططٜح ػٔحٕ جُغٌٖ جُٔالتْ

ٝضٞك٤ش جُر٤٘س جألعحع٤س ٝشؿ٤غ جُوطحع  ،ٝجػحدز جُطخط٤ؾ خطس شحِٓس

 .يطٜح ك٢ جذذجء جُكٍِٞ قٍٞ رُجُخحص ٝٓغحٛٔ

ٗذػٞ جُٔإعغحش جالضكحد٣س ٝخحطس ) ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٝٓؿِظ جُٞصسجء(  -ٗ

 جُطؼحٕٝ ٖٓ خالٍ ضش٤ٌَ ُؿحٕ ٓشطشًس ُِط٘غ٤ن ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح قٍٞ ٝػغ 

عطشجض٤ؿ٤س شحِٓس  ضٜذف ج٠ُ ضٞك٤ش جُغٌٖ جُٔالتْ ُِكذ ٖٓ جٗطشحس ج

جُس ٜٓ٘ح  جُطو٤َِ ٖٓ ٗغرس جُلوش ٝضكو٤ن جُؼذ ،جُؼشٞجت٤حش ضطؼٖٔ ػذز ٓكحٝس

جالؾطٔحػ٤س ك٢ ضٞص٣غ جُذخَ ذحُشٌَ جُز١ ٣ٌٖٔ جالكشجد ٖٓ ششجء جُٞقذجش 

تَ جُط٢ ال ضٔطِي ُِغٌٖ جُٔالتْ جٝجٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ؾشد قو٤و٢ ُِؼٞ ،جُغ٤ٌ٘س

 ٖٝٓ غْ ضٞص٣غ جُٞقذجش جُغ٤ٌ٘س ػ٤ِْٜ .

ٖٓ خالٍ ٓ٘ف ج٤ُٜثس  ٕٙٓٓ( ُغ٘س  ٖٔهحٕٗٞ جالعطػٔحس سهْ )جٕ ٣طْ ضلؼ٤َ  -٘

كؼال ػٖ  ،ُالعطػٔحس جُذٝس جٌُر٤ش ك٢ ٓغحٛٔطٜح ذكَ ٓشٌِس جُغٌٖجُٞؽ٤٘س 

جُكذ ٖٓ جُر٤ٞهشجؽ٤س ٝجُشٝض٤ٖ ك٢ ٓ٘ف جُوطحع جُخحص جُطغ٤ٜالش جُط٢ 

 .ٔغحٛٔس جُلؼحُس ك٢ جُٜذف جُٔزًٞسضٌٔ٘ٚ ٖٓ جُ

 ادسـادلص
 المسءاى الىسٌن

هصبدز اللغخ  -أّال
 

 

٢ٗ، جشحد جُغحس١ ُششـ جذ٢ جُؼرحط شٜحخ جُذ٣ٖ جقٔذ ذٖ دمحم جُوغطال -ٔ

 ،ٓإعغس جُكِر٢ ٝششًحٙ ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ ،طك٤ف جُرخحس١، جُٔؿِذ جُشجذغ

 .جُوحٛشز، ذذٕٝ رًش ع٘س جُ٘شش
 الىزت المبًًٍْخ . -ثبًٍب 
جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ جُوحٕٗٞ جُذعطٞس١ ٝجُ٘ظحّ  ،د. جقغحٕ جُٔلشؾ٢ ٝآخشٕٝ  -ٔ

  . 99ٓٔ ،جُذعطٞس١ ك٢ جُؼشجم، ذـذجد

ُكوٞم جالٗغحٕ، قش٣س جُط٘وَ ٝ  سجُكٔح٣س جُوؼحت٤ ،قٔذ ؾحد ٓ٘ظٞسد. ج -ٕ

حّ ٓكٌٔس جُوؼحء قذظ جق٢ٌ جُوؼحء جالدجس١ جُٔظش١ ٝكوح  ألجالهحٓس ك

جُؼ٤ِح قط٠ ػحّ  سدجس٣س جُؼ٤ِح ٝ جُٔكٌٔس جُذعطٞس٣جال سجالدجس١ ٝجُٔكٌٔ

 . 999ٔ، جُوحٛشز، س،دجس جذٞ جُٔؿذ ُِطرحػ999ٔ
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جُؼٔحٗحش جُذعطٞس٣س ُِكش٣س جُشخظ٤س ك٢ جُخظٞٓس  ،سد. جقٔذ كطك٢ عشٝ -ٖ

 ،٤ٗغحٕ ،(ٖٙجُغ٘س ) ،( 1ٖٗجُؼذد )  ،ٓؿِس ٓظش جُٔؼحطشز ،جُؿ٘حت٤س

ٔ99ٕ . 

قوٞم جالٗغحٕ ٝجعرحخ جُؼ٘ق ذحُٔؿطٔغ جالعال٢ٓ ك٢  ،د . جقٔذ ٣غشٟ -ٗ

 . 99ٖٔ،جالعٌ٘ذس٣س ،ػٞء جقٌحّ جُشش٣ؼس ٓ٘شأز جُٔؼحسف

 ،ٓ٘شحز جُٔؼحسف ،ٖؽ،هحٕٗٞ قوٞم جالٗغحٕ ،شد. جُشحكؼ٢ دمحم ذش٤ -٘

  .ٕٗٓٓ ،جالعٌ٘ذس٣س

 .  9ٗ9ٔ ،جُوحٛشز ،ٓرحدب جُوحٕٗٞ جُذعطٞس١ ،د. جُغ٤ذ طرش١ -ٙ

ضشؾٔس ػ٢ِ ٓوِذ  ،جُوحٕٗٞ جُذعطٞس١ ٝجُٔإعغحش جُغ٤حع٤س ،جٗذس٣س ٛٞس٣ٞ -9

 .  99ٗٔ ،ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ س٤ِٛجأل ،ذ٤شٝش ،ٔؼ ،ٝآخشٕٝ

دجس  ،ٔؼ ،جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِ٘ظْ جُغ٤حع٤س ،جُ٘ظْ جُغ٤حع٤س ،د. غشٝش ذذ١ٝ -1

 . 9ٙٗٔ ،جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، جُوحٛشز

، دجس ٔؽ ،ك٢ جالعالّ سؿ٘ذ١،  ػٔحٗحش قشٓس جُك٤حز جُخحطقغٖ جُ د. -9

 ( .99ٖٔجُوحٛشز،  ) ،جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س

ك٢ جُكن  ،جُكن ك٢ جقطشجّ جُك٤حز جُخحطس ،د. قغحّ جُذ٣ٖ ًحَٓ جالٛٞجت٢ - ٓٔ

 .991ٔ ،جُوحٛشز ،دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س ،دسجعس ٓوحسٗٚ ،جُخظٞط٤س

م جالٗغحٕ ٝقش٣حضٚ جُؼحٓس ٝكوح قوٞ ،د. ػرذ جُؼظ٤ْ ػرذ جُغالّ ػرذ جُك٤ٔذ  -ٔٔ

، دجس جُٜ٘ؼس ٔؽ،دسجعس ٓوحسٗس ،قذظ جُذعحض٤ش جُؼح٤ُٔس ٝجُٔٞجغ٤ن جُذ٤ُٝسأل

 .ٕ٘ٓٓ ،جُوحٛشز ،جُؼشذ٤س

 ،جُٞع٤ؾ ك٢ جُ٘ظْ جُغ٤حع٤س ٝجُوحٕٗٞ جُذعطٞس١ ،د. ػرذ جُـ٢٘ ذغ٢ٗٞ٤ -ٕٔ

جُٔرحدب جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ  ،جُكوٞم ٝجُكش٣حش ،جُكٌٞٓس ،سٗظش٣س جُذُٝ

 . ٕٗٓٓ ،جُوحٛشز ،99ٔٔضطٞس جُ٘ظحّ جُذعطٞس١ ٝكوح ُذعطٞس  ،جُذعطٞس١

 سش٣س جُذُٝجُ٘ظْ جُغ٤حع٤س دسجعس ُ٘ظ ،د. ػرذ جُـ٢٘ ذغ٢ٗٞ٤ ػرذ هللا -ٖٔ

 ،ٞم ٝجُكش٣حش جُؼحٓس ك٢ جُلٌش جالعال٢ٓ ٝجُلٌش جالٝسذ٢ٝجُكٌٞٓس ٝجُكو

  ٕٕٓٓ ،جالعٌ٘ذس٣س ،ٓ٘شحز جُٔؼحسف ،ٗؽ

دجس  ،جُشهحذس ػ٠ِ دعطٞس٣س جُوٞج٤ٖٗ ك٢ ٓظش ،د. ػ٢ِ جُغ٤ذ جُرحص -ٗٔ

 . 991ٔ ،جالعٌ٘ذس٣س ،جُؿحٓؼحش جُٔظش٣س

 ،دجس قحٓذ ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ  ،ٕؽ  ،قوٞم جالٗغحٕ ،د ك٤ظَ شط٘ح١ٝ  -٘ٔ

 . ٕٔٓٓ ،ػٔحٕ

دٝس جُٔكٌٔس جُذعطٞس٣س جُؼ٤ِح جُٔظش٣س ك٢ قٔح٣س  ،كحسٝم ػرذ جُرش -ٙٔ

 . ٕٗٓٓ،جُوحٛشز ،جُ٘غش جُزٛر٢ ُِطرحػس ،جُكوٞم ٝجُكش٣حش 

 ،زذعطٞس١ ُِؿٜٔٞس٣س جُؼشذ٤س جُٔطكذجُ٘ظحّ جُ ،د. ٓظطل٠ جذٞ ص٣ذ ك٢ٜٔ -9ٔ

   9ٙ٘ٔ ،جُوحٛشز ،دجس جُٔؼحسف

، ٔؽ ،جُض٢ُٔ، قن جُكش٣س ك٢ جُوشءجٕ جٌُش٣ْ د. ٓظطل٠ جذشج٤ْٛ   -1ٔ

 . ٕٗٓٓ،ذـذجد
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دسجعس  ،جُوح٤ٗٞٗس ٝجُ٘ظحّ جُغ٤حع٢ جالعال٢ٓ سجُذُٝ ،د. ٤٘ٓش ق٤ٔذ جُر٤حض٢ -9ٔ

 ( .991ٔ – 999ٔ) ،ذـذجد ،دعطٞس٣س ششػ٤س ٝهح٤ٗٞٗس ٓوحسٗس

س جُ٘ظحّ جالٓش٢ٌ٣ جُذ٢ُٝ ُكٔح٣س قوٞم جالٗغحٕ جُؼح٤ُٔ د. ٤ُٞ٣حٗح ًًٞٞش، -ٕٓ

دجس جُؼِْ  جُٔؿِذ جُػح٢ٗ، ،جػذجد ٓكٔٞد شش٣ق ذغ٢ٗٞ٤ ٝجخشٕٝ ،ٝجاله٤ٔ٤ِس

 . 919ٔ ذ٤شٝش، ،ُِٔال٤٣ٖ

 ،، ٓطرؼس شل٤نٕؼ ٗظش٣س جُذعطٞس ،جُوحٕٗٞ جُذعطٞس١ ،د. ٓ٘زس جُشحس١ -ٕٔ

   .99ٕٔذـذجد، 

 ػٔحٗحش قوٞم جالٗغحٕ ك٢ جه٤ِْ ًشدعطحٕ جُؼشجم ،٣ؼوٞخ ػض٣ض هحدس  -ٕٕ

( ُِطرحػس O.P.L.Cٓإعغس ) ،ٔ( ؽس هح٤ٗٞٗس ضك٤ِ٤ِس)دسجعس ع٤حع٤

 .ٕٗٓٓ ،ٝجُ٘شش، جسذ٤َ

 السسبئل ّاالطبزٌح الجبهعٍخ . -ثبلثب

ٔ-
 

 ػٔحٗحش  قوٞم جالٗغحٕ، دسجعس دعطٞس٣س ٓوحسٗس ،ؾؼلش طحدم ٜٓذ١

 . 99ٓٔ ،ؾحٓؼس ذـذجد ،٤ًِس جُوحٕٗٞ ،سعحُس ٓحؾغط٤ش
 المْاًٍي ّالصحف . -زاثعب 

 . 1ُٕٓٓغ٘س  ٤ٖ٘س جُؼ٤ِح ُكوٞم جألٗغحٕ سهْ حٕٗٞ جُٔلٞػه -ٔ
 . ٕٙٓٓ( ُغ٘س ٖٔهحٕٗٞ جالعطػٔحس سهْ ) -ٕ
 .  1ٕٓٓ/ٕٔ/ٖٓك٢  ٖٓٔٗجُٞهحتغ جُؼشجه٤س جُؼذد  -ٖ

 لدسبرٍس . -خبهسب 

 . 99ٙٔدعطٞس ؾ٘ٞخ جكش٣و٤ح  -ٔ
 . 999ٔدعطٞس ك٘ض٣ٝال ُغ٘س  -ٕ

 . ٕ٘ٓٓدعطٞس ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم ُغ٘س  -ٖ

 . ٕٗٔٓس٣س ٓظش جُؼشذ٤س ُغ٘س دعطٞس ؾٜٔٞ -ٗ

 لوْاثٍك ّاالعالًبد الدّلٍخ . -سبدسب 

 . ٢ٔ9ٗ1 ُكوٞم جالٗغحٕ ُغ٘س جالػالٕ جُؼحُٔ -ٔ

  ٖٓ جُؼٜذ جُذ٢ُٝ جُخحص ذحُكوٞم جالهطظحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س .   -ٕ
 . 9ٖ٘ٔجالضلحه٤س جألٝسٝذ٤س ُكوٞم جإلٗغحٕ ُغ٘س   -ٖ

  .991ٔوٞم جالٗغحٕ ُغ٘س جالضلحه٤س جالٓش٤ٌ٣س ُك -ٗ

 الوصبدز االجٌجٍخ . -سبثعب 

1- Claud Albert colliard, libertes publiques  ، edition Dalloz, 

paris , 1975 

2- George, Berdeau, les libertes، publiques, quatriem edition, 

paris , 1977 
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3- Murice Hauriou, précis de constitutionnel,  3 edition, paris, 

1929 . 

4- Robert  K, Carres and others , American Democracy, 5
th
 

edition , Holt Rinehart & Winston, Inc, USA, 1968. 

 هصبدز االًزسًٍذ .  -ثبهٌب 

  -ٓ٘شٞس ػ٠ِ جُٔٞهغ : ،9ٕٓٓ-9ٖهشجس جُٔكٌٔس جالضكحد٣س جُؼ٤ِح سهْ   -ٔ

https://www.iraqfsc.iq/ 

2- http://ar.parliament.iq/2019/04/27 

ذكع  ،ضكذ٣ذ ٓوطشقحش ُكَ ٓشٌِس جُغٌٖ جُؼشٞجت٢ ،ؾٔحٍ ذحهش ٓطِي د. -ٖ

، 99ص ،ٕٙٔٓ( ُغ٘س ٖٖجُؼذد ) ،ٓ٘شٞس ك٢ ٓؿِس جُٔخطؾ ٝجُط٤ٔ٘س

 -:ٝٓ٘شٞس ػ٠ِ جُٔٞهغ
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117320   

4- https://books.google.iq/books. 

5- https://www.albetaqa.site/lang/arb/. 

  -:ٓ٘شٞس ػ٠ِ جُٔٞهغ  ،غ٤ش جُوشؽر٢ضل -ٙ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura16- aya80.html. 

دجس جٌُطحخ  ،ٗحطش ػرذ جُِط٤ق ش٘حذِٚ، جُك٤حز جالؾطٔحػ٤س ك٢ جالعالّ -9

 :، ٓ٘شٞس ػ٠ِ جُٔٞهغ9ٕٓٓ جُػوحك٢، جالسدٕ،

                                                  https://books.google.iq/books 

 


