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 مذسس انقاوون انذستوسي 

 كهية احلقوق/ جامعة ادلوصم

                                 ادلستخهص
ؼ اختاض إٔ ٜهٕٛ بطملاْ٘ َهًْٛا َٔ غطؾتني )فً 2005إ زغتٛض ايعطام يػ١ٓ  

ْٛاب ٚفًؼ اؼاز( ٚنإ َؿطعٓا ايسغتٛضٟ َٛؾكا يف شيو نْٛ٘ اْػب األْع١ُ املدتاض٠ 
يًسٍٚ اييت تتُٝع بتعكٝس عطقٞ، ٚإ ْعاّ ايػطؾتني ٖٛ ايططٜك١ املج٢ً يتٓعِٝ ايدلملإ يف 
ايسٍٚ شات االؼاز املطنعٟ، اال إ زغتٛضْا دا٤ ْاقكا َٚعٝبا بايٓػب١ يتٓعِٝ ايدلملإ 

 ، ؾايػًب١ ٚانش١ يػطؾت٘ األٚىل ؾهال عٔ َا ؾاب٘ َٔ أخطا٤غرل َعًٔ ب٘ إٔ ٜهٕٛ مما سسا
ؾع٢ً ايطغِ َٔ ْك٘ ع٢ً تؿهٌٝ فًؼ تؿطٜعٞ  اعذلت ع١ًُٝ تؿهٌٝ غطؾت٘ ايجا١ْٝ،

ٜػ٢ُ مبذًؼ االؼاز يٝهٕٛ دع٤ا َٔ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ االؼاز١ٜ اىل داْب فًؼ 
غرل املٓع١ُ يف إقًِٝ، اال أْ٘ دعٌ َٔ ايػطؾ١ ايجا١ْٝ ٚميجٌ األقايِٝ ٚاحملاؾعات  ايٓٛاب،

ٚميجٌ ، )فًؼ االؼاز( ٚايصٟ ٜؿذلض إٔ وكل ايتٛاظٕ فًػا تابعا جملًؼ ايٓٛاب
 .األقايِٝ ٚاحملاؾعات غرل املٓع١ُ يف إقًِٝ

 .: ايدلملإ، ايػطؾ١ ايٛاسس٠ ٚايػطؾتني، ايعك١ًٓ، االظزٚاز ايدلملاْٞايهًُات املؿتاس١ٝ

Abstract: 

 Iraq's 2005 constitution chosen to have a two--

chamber parliament: (parliament and a federal council) and 

our constitutional legislator was successful in that it was the 

most suitable system chosen for countries with ethnic 

complexity, and the two--chamber system was the best way 

to recognize the parliament, which led it to be not 

reasonable. Although it provides the formation of a 
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legislative council called the Federation Council in order  to 

be part of the federal legislative authority  alongside the 

House of Representatives, representing provinces and 

provinces that are not organized in the province , but  the 

constitution  made the second chamber (the Council of 

Union), which is supposed to balance a council of 

representatives, representing the provinces and the 

unregulated provinces in the province. 

Keywords: Parliament, one room, two chambers, 

rationality, parliamentary duplication. 
 ةـادلقذم
، ٖٞ عكب ايسٚي١ َٚػتٛزع Legislatife Authorityإ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ  

ايؿهط ٚاـدل٠ َٚكسض ق٠ٛ ايسؾع ؾٝٗا اَا مٛ ايُٓٛ ٚايتكسّ أٚ االْهُاف ٚايتعجط، ٚبػبب 
َهاْتٗا ايطؾٝع١ بني املؤغػات ايسغتٛض١ٜ يف ايبالز ٚيس٣ ؾعبٗا، تتٛىل ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ 

يعا١َ اجملطز٠، أٟ اييت تهع ايكٛاعس ايعا١َ املًع١َ يألؾطاز، ٚايػًط١ غٔ ايكٛاْني ا
ايتؿطٜع١ٝ يف كتًـ قٛض ايسميكطاط١ٝ قٛاَٗا ايؿعب أٚ ايدلملإ أٚ نالُٖا َعا، اال إ 
زغاترل زٍٚ ايعامل ؽتًـ يف نٝؿ١ٝ تٓعِٝ اشل١٦ٝ املٓتدب١ أٚ ايدلملإ، ؾُٓٗا َٔ ٜأخص 

ؿطزٟ، ؾُٝا اخصت زٍٚ تأقًت ؾٝٗا ايسميكطاط١ٝ سس ايٓداع بٓعاّ اجملًؼ ايٛاسس أٚ اي
بٓعاّ اجملًػني ٚمل تتشٍٛ عٓ٘، عًُا إٔ املؿطع ايسغتٛضٟ ايعطاقٞ قس اخص بٗصا األخرل، 

َٔ ايسغتٛض اؿايٞ قس ْكت ع٢ً إٔ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ تتهٕٛ َٔ  48سٝح إٔ املاز٠ 
ٌٖ أقاب املططٚح يف ٖصا ايكسز فًػني ُٖا فًؼ ايٓٛاب ٚفًؼ االؼاز، ٚايػؤاٍ 

 ؟املؿطع ايسغتٛضٟ يف تكطٜط قٝاّ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ع٢ً ْعاّ اجملًػني

يف ٖصا ايبشح غٓذٝب ع٢ً ايتػاؤٍ أعالٙ يف أضبع١ َطايب َتتابع١، ْتٓاٍٚ يف األٍٚ  
أغؼ تهٜٛٔ ايدلملاْات، ٚيف ايجاْٞ ْتشسخ عٔ َدلضات ايػطؾ١ ايٛاسس٠ ٚايػطؾتني، ٚيف 

يح غٓتشسخ عٔ ؾطٚط ْعاّ ايػطؾتني، ٚيف املطًب ايطابع غٓتشسخ عٔ عك١ًٓ ايعٌُ ايجا
 ايدلملاْٞ ايعطاقٞ بني ايػطؾ١ ايٛاسس٠ ْٚعاّ ايػطؾتني يف ظٌ ايسغتٛض ايٓاؾص.
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 ادلطهب االول
 أسس تكويه انربدلاوات

ٖٚٞ ن١ًُ ؾطْػ١ٝ األقٌ ظٗطت يف ايكطٕ " parliament" ن١ًُ ايدلملإإ  
عؿط تعين َهإ اؿسٜح أٚ املٓاقؿ١، ؾٗٞ ْاؾ١٦ عٔ ايؿعٌ ؼسخ أٚ تهًِ  ايجايح

"parler" ٚن١ًُ ،"ment "،ٕخالٍ االغتدساّ ازفت يف ن١ًُ  ٚاييت تعين املها َٔٚ
، ٚاغتعاضتٗا اغًب ايسٍٚ ٚأطًكتٗا ع٢ً فايػٗا، ٖٚٞ َٔ 1ٚاسس٠ ؾأقبشت بطملإ

١ٝ، نُا ٚتػ٢ُ بعس٠ تػُٝات أخط٣ "فًؼ املؿطزات ايؿا٥ع١ اييت تعين ايػًط١ ايتؿطٜع
ايٓٛاب، فًؼ االؼاز" نُا يف ايعطام، ايهٛلطؽ نُا يف ايٛالٜات املتشس٠ االَطٜه١ٝ، 
ٚاؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا يف ؾطْػا، ٚ فًؼ اال١َ، فًؼ ايؿعب، فًؼ ايٓٛاب نُا يف 

 ؽتل بتؿطٜع َكط، اال أْ٘ ٚع٢ً ايطغِ َٔ تعسز ايتػُٝات ؾإْٗا تعين ايػًط١ اييت
 .2ايكٛاْني يف ايسٚي١

ٕ، األٍٚ ٖٛ ايٓعط اىل ايدلملإ نذٗاظ تؿطٜعٞ ميجٌ َؿاضن١ اٚيًدلملإ َعٓٝ 
املٛاطٓني يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ، اَا ايجاْٞ ؾٗٛ اعتباض ايدلملإ َؤغػ١ ١َُٗ َٔ َؤغػات 

ؿعب١ٝ، اال إٔ اجملتُع ايسميكطاطٞ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً سط١ٜ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ٚايتعسز١ٜ ا
اىل أغايٝب أخط٣، يصا ؾأْ٘ قس ال ٜٛدس بٗا بطملإ َٓتدب  نال قس تًذأايٛاقع ٜؿرل إٔ 

ٚامنا تكّٛ بتؿهٌٝ املعٓٝني ٜهٌُ أسسُٖا االخط ٚيهُٓٗا غرل َتالظَني، ؾُؿاضن١ 
َتعسز٠ سػب ايعطٚف ايجكاؾ١ٝ ٚايتكايٝس  ًاقس تأخص قٛض املٛاطٓني يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ

ُاع١ٝ ٚطبٝع١ ْعاّ ايسٚي١، ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ اِٖ أسسخ قٛض تًو املؿاضن١ ٖٞ االدت
اختٝاض املٛاطٓني جملُٛع١ َٔ ايٓٛاب ايصٜٔ ميجًِْٛٗ ٜٚعدلٕٚ عٔ آضا٥ِٗ، أٟ تهٜٛٔ 

                                                      

، 0332ناعؼ عبج الؾاحج الجاسؾر، معجؼ السرظمحات الدياسية والفمدفية والجولية،  ( د.1)
 .155دار الشيزة العخبية، بيخوت، لبشان، ص

، دار العمؼ 1692، الجول وأنغستيا، 1د. ادمؾن رباط، الؾسيط في القانؾن الجستؾري، ج (0)
 .107لمسالييؽ، بيخوت، ص 



 (12( ، السنة )43( ، العدد )12ين للحقوق ، المجلد )مجلة الرافد

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

501 

بعض اجملتُعات فايؼ اغتؿاض١ٜ تهِ فُٛع١ َٔ  ٘ يفايدلملاْات املٓتدب١ اال أْ
 . ١1 بٗسف ايتؿاٚض َعِٗ يف ؾؤٕٚ اؿهِايكٝازات ٚايطَٛظ ٚايؿدكٝات ايعاَ

١ َٔ فًؼ أٚ عس٠ َؤغػ١ غٝاغ١ٝ َهْٛأْ٘ "ٚيًدلملاْات تعطٜؿات َتعسز٠ َٓٗا،   
"، ٜتأيـ نٌ َٓٗا َٔ عسز َطتؿع َٔ األعها٤، ٜٚتُتع ٖصا اجملُٛع فايؼ، أٚ "غطف

ط ايتكا٤ ، ؾُٝا شٖب اخطٕٚ اىل إٔ ايدلملإ ٖٛ َك2بػًطات تكسٜط١ٜ َتؿاٚت١ األ١ُٖٝ"
ايٓٛاب املٓتدبني َٔ قبٌ املٛاطٓني يف ايسٍٚ ايسميكطاط١ٝ ملُاضغ١ ايػًطات ايطقاب١ٝ 

، ٚشٖب ثايح اىل إٔ ايدلملإ ٖٛ" تًو 3ٚايتؿطٜع١ٝ اييت وسزٖا زغتٛض نٌ زٚي١"
اؿه١َٝٛ اييت شلا قالس١ٝ تؿطٜع ايكٛاْني يًُذتُع ٚتعسيٝٗا ٚايػا٥ٗا، ٚقس ٜهٕٛ َٓتدبا 

َعٝٓا أٚ ٚضاثٝا يف تهٜٛٓ٘ أٚ َعها َٔ شيو، ٚقس ٜتهٕٛ َٔ فًؼ ٚاسس أٚ َٔ  أٚ
 . 4فًػني"

ٚمل ٜعٗط ايدلملإ ؾذأ٠ً ٚإمنا َّط مبطاسٌ َتعسز٠، ؾاؿٝا٠ ايدلملا١ْٝ أل١ٜ زٚي١   
تعتدل قٛض٠ قازق١ يٛاقع ٚسكٝك١ٝ فتُع ٖصٙ ايسٚي١، ٖٚٞ يٝػت ْتاز ْعط١ٜ َػبك١، بٌ 

ىٞ طٌٜٛ مت يف بطٜطاْٝا بازئ االَط، ٚقًس يف ايسٍٚ االٚضب١ٝ األخط٣، ؾػُح ْتاز تطٛض تأض
باالْتكاٍ َٔ املًه١ٝ االٚتٛقطاط١ٝ اىل ايٓعاّ ايدلملاْٞ اؿسٜح، عدل َطسًتني ٚغطٝتني 

، ؾهإ أٍٚ اختكاقات٘ املٛاؾك١ ع٢ً ؾطض 5ُٖا املًه١ٝ احملسٚز٠ ٚايدلملا١ْٝ األٚضيٝا١ْٝ
طٚض ايعَٔ تسضدت قالسٝات ايدلملإ، ؾبعس إٔ نإ ي٘ االختكام ايهطا٥ب ٚايطغّٛ ٚمب

                                                      

، 1671، 1ة، مبجا فرل الدمظات، الجدء الثاني، ط( د. شسخان حسادي، الشغؼ الدياسي1)
 وما بعجىا. 82دار العمؼ لمسالييؽ، بيخوت، ص 

مؾريذ دوفخجيو، السؤسدات الدياسية والقانؾن الجستؾري" األنغسة الدياسية الكبخى"، ( 0)
، السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتؾزيع، 1660، 1تخجسة د. جؾرج سعج، ط

 .111ص بيخوت، لبشان، 
، جامعة 0333، 1( د. دمحم الججاني و د. مشحر الججاني، الدياسية نغخيات ومفاهيؼ، ط0)

 .095القجس، ص 
(4) http:// www. Dostor. Jeeran. Com/ htm. 

 .106مؾريذ دوفخجيو، السرجر الدابق، ص  (5)
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املايٞ أقبح ايدلملإ ايػًط١ املدتك١ بايتؿطٜع، نصيو ٚعدل تطٛض اغتطاع إٔ هعٌ ي٘ 
سل ايطقاب١ ع٢ً اعُاٍ اؿه١َٛ باعتباض إٔ ايدلملإ ٖٛ املعدل عٔ إضاز٠ ايؿعب، ٚايصٟ 

املًع١َ يًشهاّ ٚاحملهَٛني يف ايسٚي١ ع٢ً  ٜٓٛب عٓ٘ ممجًٛٙ يف ع١ًُٝ قٓع ايكٛاْني
 . 1ايػٛا٤

ايػطؾ١ ايٛاسس٠ أٚ ايػطؾتني ع٢ً بعض األغؼ ايالظ١َ  ٚاتٚتكّٛ ايدلملاْات غٛا٤ ش 
 :2يًشهِ ع٢ً َس٣ زميكطاطٝتٗا ميهٔ امجاشلا باآلتٞ

 إٔ ٜهٕٛ ايدلملإ َٓتدبا -1

نإ ٜتهٕٛ َٔ غطؾ١ ٜٚتشكل شيو بكٝاّ ايؿعب باْتداب ممجًٝ٘ يف ايدلملإ غٛا٤  
ٕ ايتعبرل عٔ إضاز٠ اال١َ ٚمماضغ١ ايػًط١ بازلٗا بؿهٌ زميكطاطٞ إٚاسس٠ أٚ غطؾتني، اش 

ٜتطًب إٔ ٜهٕٛ متجٌٝ اال١َ ْاؾ٦ا عٔ االْتداب، ٚيصيو ال ٜعتدل أٟ فًؼ ٜتِ تؿهًٝ٘ 
ز٠ ايعا١َ، بايٛاضث١ أٚ ايتعٝني فًػا ْٝابٝا زميكطاطٝا، ٚال ٜكح إٔ ٜتٛىل ايتعبرل عٔ اإلضا

ع٢ً إٔ َٔ املبازئ ايسغتٛض١ٜ املكطض٠ يف ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ إٔ اؾُاعات هب إٔ ٜػٛؽ 
اَٛضٖا خٝاضٖا أٟ أنجط االؾطاز سه١ُ، يصيو هب إٔ ٜهٕٛ ايٓاخب َجكؿا، ٚاؿس األز٢ْ 
شلصٙ ايجكاؾ١ ٖٛ َعطؾ١ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١، ست٢ ْهؿٌ سػٔ اختٝاض ايٓاخبني ملٔ ميجًِْٛٗ 

غٕٛ اَٛضِٖ، ؾاألَٕٝٛ اقطب اغتذاب١ يًُؤثطات االْتداب١ٝ، ٜٚػٌٗ خساعِٗ ٜٚػٛ
بايؿعاضات ٚايسعاٜات اييت تػتدسّ يف اؿُالت االْتداب١ٝ ٚاالغتؿتا١ٝ٥، َٚٔ ثِ ؾاِْٗ ال 

                                                      

 50، ص وهبة ، مكتبة عبجهللا1689، 0الديج صبخي، مبادئ القانؾن الجستؾري، ط( د. 1)
 وما بعجىا.

، الجار الجامعية، بيخوت، 1662، الشغؼ الدياسية، ( د. عبج الغشي بديؾني عبجهللا0)
د. نعسان احسج الخظيب، الؾسيط في الشغؼ الدياسية والقانؾن وما بعجىا؛  010ص

 .055، دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع، عسان، ص 1666الجستؾري، 
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ميًهٕٛ ايكسض٠ ع٢ً اؿهِ ايػًِٝ بايٓػب١ يًؿؤٕٚ ايعا١َ يف ايسٚي١، بٌ ٜػٌٗ تهًًِٝٗ 
 . 1الْتداب، أَا املتعًِ ؾٝهٕٛ َٔ ايكعب خساع٘ٚخساعِٗ ضغِ تكطٜط غط١ٜ ا

إ ايػُاح يطبكات ايؿعب اؾا١ًٖ باْتدابٗا االخٝاض يًٓٝاب١ عٓٗا، ٚاالستهاّ يطأٜٗا  
يف االظَات املدتًؿ١، بُٝٓا ٖٞ ال تػتطٝع إٔ متٝع ايػح عٔ ايػُني، ٖٛ أَط ٜطؾه٘ 

يًذ١ًٗ باالؾذلاى يف اؿهِ امنا  املٓطل، ٚال ٜؤٜسٙ قب ايسميكطاط١ٝ اؿك١، بٌ إٔ ايػُاح
 .2ٖٛ ؼهِٝ يًذٌٗ يف ايعكٌ ٚايؿٛن٢ يف ايٓعاّ

ٚػسض اإلؾاض٠ اىل إٔ َكساض املعطؾ١ ايالظ١َ يتهٜٛٔ ضأٟ َػتٓرل يف أَٛض اؿٝا٠ ايعا١َ  
ٜتعاٜس بانططاز تبعا العتباضات ايطابع ايؿين املتعاٜس يف قهاٜا اؿهِ َٚػا٥ٌ ايتؿطٜع، 

ٕٚ ايٛقٛف ع٢ً تًو ايكهاٜا ٚاالملاّ بٗا، ٚعا٥ل َٔ ؼكٌٝ ايكسض ايهايف ٚاأل١َٝ ساٍ ز
يًُعطؾ١ املػتٓرل٠ باؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ، ؾاأل١َٝ ْكل نبرل يف ٖصا ايعكط ٖٚٛ َا عدل عٓ٘ 

، نُا إٔ األَٞ 3إٔ ابسا٤ ايطأٟ يف املػا٥ٌ ايػٝاغ١ٝ ٜتطًب عكٛال َجكؿ١"" بكٛي٘ الغهٞ
اؿه١َٛ، ٚيكس نإ اؾٌٗ ٚاـٛف َٔ أغباب ايػٝاب عٔ  اؾاٌٖ أنجط ايٓاؽ خٛؾا َٔ

املؿاضن١ يف ايتكٜٛت، ؾهال عٔ إٔ األَٕٝٛ ال ميهِٓٗ ايتكٜٛت نتاب١، بٌ ٜتٓاغب َعِٗ 
ايتكٜٛت ايؿؿٗٞ، ٖٚصا ٜعس مبجاب١ اعتسا٤ ع٢ً غط١ٜ ايتكٜٛت، ٚاشا ؾكس ايتكٜٛت غطٜت٘ 

 . 4ٜٛت ال سط١ٜ بال غط١ٜؾكس االْتداب ٚاالغتؿتا٤ سطٜت٘، ؾؿٞ َٝسإ ايتك

ٚإشا ناْت ايسميكطاط١ٝ تكهٞ مبػاٚا٠ املٛاطٓني يف اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚؽًِٜٛٗ  
إٜاٖا بٓا٤ ع٢ً قؿ١ املٛاط١ٓ زٕٚ متٝٝع بني املتعًُني أٚ االَٝني، ؾإٔ اغتبعاز األَٝني 

ٜط٣ إٔ  َٔ املؿاضن١ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َٔ إَال٤ات ايسميكطاط١ٝ أٜها، ْٚتؿل َع ايطأٟ ايصٟ
                                                      

، دار نذخ 1682اصالح نغام االنتخاب في مرخ، د. عبج الحسيج متؾلي، مذكمة ( 1)
 .8الثقافة، ص 

 .975د. الديج صبخي، السرجر الدابق، ص ( 0)
، دار الفكخ العخبي، 1622، 1، طد. عاطف البشا، الؾسيط في الشغؼ الدياسية( 0)

 .011، ص 1622؛ د. سميسان الظساوي، الشغؼ الدياسية والقانؾن الجستؾري، 066ص
وما بعجىا؛ د. شسذ مخغشي عمي،  8سيج متؾلي، السرجر الدابق، ص د. عبج الح( 8)

 .010، عالؼ الكتب، القاىخة، ص 1677القانؾن الجستؾري، 
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اؾذلاط َػت٣ٛ ثكايف ؾُٝٔ ٜؿاضى يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ال ٜعس اعتسا٤ ع٢ً ايسميكطاط١ٝ ٚال 
ايٝٗا يف ؾذل٠ َع١ٓٝ قس ال  بايٓعط ، ؾ١٦ٝٗ ايٓاخبني1ٜٓطٟٛ ع٢ً َػاؽ بع١َُٝٛ االقذلاع

تهٕٛ َعدل٠ متاَا عٔ إضاز٠ األ١َ اؿكٝك١ٝ، مما قس ٜتطًب عسّ األخص بطأٟ ٖصٙ اشل١٦ٝ 
جُا تتهؿـ األَٛض ع٢ً سكٝكتٗا، ٜٚتهح إٔ ٖصا ايطأٟ ٜعدل عٔ إضاز٠ َػتكط٠ ثابت١ شلا، ضٜ

ٚيٝػت فطز ْعٚات أٚ ْععات ٚقت١ٝ، ٚتؿطٜعا ع٢ً شيو أقبح َؿطٚعا ٚنع قٝٛز ع٢ً 
غًبٝات ايطؾٝس٠ ٚايعاق١ً، اييت ميهٔ إٔ تعدل ألغًبٝات ايطاض١٥ يهُإ تٛاؾط األإضاز٠ ا

ع٢ً سس تعبرل بعض –ز٠ اال١َ، ؾأعها٤ ايدلملإ ال ٜتطًب َِٓٗ تعبرلا قشٝشا عٔ إضا
بٌ عًِٝٗ إٔ ٜهْٛٛا أٚال  ١َ،األإٔ ٜهْٛٛا َكٛضٟ قاسب١ اؾالي١ –ايهتاب ايؿطْػٝني 

قازتٗا َٚعًُٝٗا، أْ٘ اشا نإ ٚادبا ٚنطٚضٜا إٔ ٜكّٛ ايطأٟ ايعاّ مبطاقب١ اؿهَٛات 
 -باضمتًٞ نُا ٜكٍٛ –هٕٛ ايطأٟ ايعاّ نصيو إٔ ٜ"ٚايدلملاْات ؾأْ٘ مما ال ٜكٌ نطٚض٠ 

، ٚايٛاقع إٔ مث١ 2َٛنع ضقاب١ أٚي٦و ايصٜٔ ٜتشًُٕٛ تبع١ َػؤٚي١ٝ تٛدٝ٘ غٝاغ١ ايبالز"
َػا٥ٌ نجرل٠ نإ ايطأٟ ايعاّ ؾٝٗا ال ٜػبل تػرلات اػاٙ غٝاغ١ اؿه١َٛ ٚمل ٜهٔ ٜٛس٢ 

ٖٛ ضأٟ أغًب١ٝ ايٓاخبني، ؾبعض  بٗا ٚامنا نإ ٜتبعٗا"، ؾايطاٟ ايعاّ اؿكٝكٞ يٝؼ زا٥ُا
  3ايسغاترل ال تأخص بطأٟ األغًب١ٝ اش تػًب عًٝ٘ ضأٟ األق١ًٝ.

                                                      

( د. عبج الدالم ذىشي ود. وايت إبخاهيؼ، مجسؾعة رسائل في األنغسة الجستؾرية واإلدارية 1)
وما  179رخ، ص ، مظبعة االعتساد، م1609والقزائية السقارنة، الخسالة الثانية، 

 بعجىا.
(2) Barthelmy ; Demoratie et Poliique Etrangere ( pd. 1917) p. 130 

ففي أمخيكا مثال نجج أن الجستؾر يذتخط مؽ أجل ابخام السعاىجات أن يؾافق عمييا  (0)
 ويتختب عمى ذلػ أن ثمث األعزاء مجمذ الذيؾخ بأغمبية تديج عؽ ثمثي األعزاء،

يع أن يحؾل دون ابخام معاىجة تؾافق عمييا األغمبية " الثمثان" ويقؾل أي األقمية" يدتظ"
تعميقا عمى ذلػ أن الذعب األمخيكي يخزع بارتياح الى رأي األقمية في  جيخواألستاذ 

مثل تمػ الحالة التي يعظي فييا الجستؾر لألقمية الحق في فخض راييا عمى األغمبية، ثؼ 
ي أمخيكا انسا يسثل الؾاليات " بعزؾيؽ لكل والية" يقؾل أنو نغخا ألن مجمذ الذيؾخ ف

ونغخا ألن تمػ الؾاليات تختمف فيسا بيشيا اختالفا كبيخا مؽ حيث عجد الدكان فإنشا نجج 
 =مؽ أجل ذلػ أن اغمبية أعزاء مجمذ الذيؾخ ال تسثل أغمبية الدكان في الؾاليات



 (12( ، السنة )43( ، العدد )12ين للحقوق ، المجلد )مجلة الرافد

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

555 

 غًطات ؾع١ًٝ اإٔ ٜهٕٛ ايدلملإ ش -2

ٜٚهٕٛ شيو بتُتع ايدلملإ بػًطات ْٗا١ٝ٥ سكٝك١ٝ ٚقالسٝات زغتٛض١ٜ متهٓ٘ َٔ  
اال ؼٍٛ اىل فطز املؿاضن١ يف تػٝرل زؾ١ اؿهِ يف ايسٚي١ َٚٓع خًل ايسٜهتاتٛضٜات ٚ

قالسٝات يف اجملاٍ ٚفًؼ اغتؿاضٟ، غٛا٤ تؿهٌ َٔ غطؾ١ ٚاسس٠ أٚ غطؾتني، 
ايتؿطٜعٞ َجٌ سل تكسِٜ َؿاضٜع ايكٛاْني ٚاملٛاؾك١ ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً مجٝع ايكٛاْني، ٚإ 
ٜػتشٌٝ اقساض أٟ تؿطٜع اال بعس َٛاؾكت٘ باعتباضٙ قاسب االختكام ايتؿطٜعٞ يف 

 ايسٚي١.

ٚظٝؿ١ ايتؿطٜع َا ٜتُتع ب٘ ايدلملإ َٔ غًطات يف اجملاالت ايػٝاغ١ٝ  ٜهاف اىل 
ٚاملاي١ٝ، ٚع٢ً شيو ؾال ميهٔ إنؿا٤ ايكؿ١ ايٓٝاب١ٝ ع٢ً أْع١ُ تتؿهٌ بطملاْاتٗا ع٢ً 
أغاؽ االْتداب، إشا ناْت ال تتُتع اال بػًطات اغتؿاض١ٜ، ٚناْت ايػًط١ ايؿع١ًٝ بني اٜسٟ 

 غرلٖا اؾطازا أٚ ٦ٖٝات.

ٕ ؼًٌٝ املٗاّ ايكا١ْْٝٛ ٚايٛاقع١ٝ يًُؤغػات ايٓٝاب١ٝ ٜٓطًل َٔ ايبشح يف ٚظا٥ـ ا  
ٖصٙ املؤغػات ٚقالسٝاتٗا، ؾٗٞ يف بعض اؿاالت تكّٛ بٛظٝؿ١ سازل١ يف قُِٝ ايٓعاّ 
ايػٝاغٞ نُا يف ايسميكطاطٝات ايػطب١ٝ، اال أْٗا يف ساالت أخط٣ متجٌ ٚظٝؿ١ ضَع١ٜ يف إطاض 

 ١ اؿعب ايٛاسس.تػًطٞ نُا يف أْعُ

 ميجٌ ايدلملإ اال١َ ملس٠ َع١ٓٝ    -3

اغتٓازا اىل إٔ ايدلملاْات تتٛىل ايتعبرل عٔ اإلضاز٠ ايعا١َ ٜتعني أال تهٕٛ َستٗا  
كتهٞ ايعٛز٠ اىل ايؿعب خالٍ َس٠ قسز٠، ملعطؾ١ ضغبات٘ َٚٝٛي٘ ٚاضازت٘ تَؤبس٠، اش 

ّ، أَا دعٌ َس٠ ايدلملإ غرل قسٚز٠ بإدطا٤ اْتدابات دسٜس٠، ملعطؾ١ اػاٖات ايطأٟ ايعا
ؾٝؤزٟ اىل اٖساض ؾهط٠ ايٓٝاب١ عٔ ايؿعب ألْ٘ غٝؿكس بعس سني قؿت٘ ايتُج١ًٝٝ ٜٚبتعس عٔ 

 اػاٙ ايؿعب ٚاضازت٘.

                                                                                                                              

لجستؾري، الجدء األول، الستحجة؛ د. عبج الحسيج الستؾلي، السفرل في القانؾن ا=
 وما بعجىا.  872، مظبعة محخم بػ، اإلسكشجرية، ص 1659
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ٚػسض اإلؾاض٠ اىل إٔ ؼسٜس َس٠ ايعه١ٜٛ بايدلملإ ال ٜؿهٌ ضنٓا َٔ اضنإ  
قاب١ ايؿعب١ٝ ع٢ً أزا٤ ايٓٛاب، سٝح ايسميكطاط١ٝ ؾشػب، بٌ ٖٛ أٜها أزا٠ َٔ أزٚات ايط

ٜػتدسّ ايٓاخبني سكِٗ يف االْتدابات ايتاي١ٝ بإعاز٠ اْتداب ممجًِٝٗ أٚ سذب ايجك١ عِٓٗ، 
يصا ؾإ ؼسٜس َس٠ ْٝاب١ ايدلملإ ٜؤزٟ اىل اغتُطاض ؾعٛض ايٓٛاب باملػؤٚي١ٝ، ٚػٓب 

 ات تاضى١ٝ ط١ًٜٛ.ايؿعٛب َٔ خطط االغتبساز ايدلملاْٞ ايصٟ ناْت تعاْٞ َٓ٘ يؿذل

، اييت 1ٚتتؿل َععِ ايسغاترل ع٢ً َسز َتٛغط١ يف ؼسٜس َس٠ ايسٚض٠ ايدلملا١ْٝ 
تذلاٚح بني ثالخ غٓٛات اىل مخؼ غٓٛات، ٚغبب شيو ٜعٛز اىل إٔ املسز ايككرل٠ تؤزٟ 
اىل اضباى ايعٌُ، ٚدعٌ ايٓٛاب خانعني بكؿ١ َػتُط٠ يًٓاخبني نٞ ٜعٝسٚا اْتدابِٗ، ٚإٔ 

ايط١ًٜٛ تباعس بني اشل١٦ٝ ايٓٝاب١ٝ ٚسكٝك١ اػاٖات ايطأٟ ايعاّ، يصا ؾإ ايؿذل٠ املسز 
املتٛغط١ ػُع َا بني َبسأٟ اغتكطاض اؿٝا٠ ايٓٝاب١ٝ ٚؾاع١ًٝ ايطقاب١ ايؿعب١ٝ ٚاػاٖات 

 ايطأٟ ايعاّ.

 ايٓا٥ب يف ايدلملإ ميجٌ اال١َ نًٗا -4

أْ٘ هب إٔ تكّٛ ايعالق١ بني َٚٔ أدٌ إنؿا٤ ايكؿ١ ايتُج١ًٝٝ ع٢ً ايدلملاْات ؾ 
ايٓٛاب ٚايٓاخبني ع٢ً أغاؽ إٔ ٜهٕٛ عهٛ ايدلملإ ممجال عٔ ايؿعب مبذُٛع٘، ال إٔ 
ٜهٕٛ فطز ْا٥ب عٔ ْاخيب زا٥طت٘، بٌ إٔ ايسميكطاط١ٝ ايٓٝاب١ٝ تكتهٞ إٔ ٜهٕٛ ايٓا٥ب 

ٛا٥ؿ٘ ممجال يهاؾ١ اؾطاز ايؿعب مبدتًـ زٚا٥طٙ االْتداب١ٝ ٚقطاعات٘ االدتُاع١ٝ ٚط
املدتًؿ١، ٚقس نإ ايٓٛاب يف ايػابل ميجًٕٛ زٚا٥طِٖ االْتداب١ٝ ؾكط، ٚنإ يًٓاخبني اؿل 
يف إعطا٤ تعًُٝات ًَع١َ يًٓا٥ب ٚشلِ سل ععي٘ يف أٟ ٚقت، َٔ سل املٛنٌ ععٍ ٚنًٝ٘ 
َت٢ أضاز، ؾايعالق١ بني ايٓا٥ب ٚايٓاخبني ناْت تأخص قٛض٠ ايٛناي١ باملع٢ٓ املؿّٗٛ َٓٗا 

يكإْٛ املسْٞ، ٚيهٔ بعس قٝاّ ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ اْتٗت ْعط١ٜ ايٛناي١ اإليعا١َٝ، اش أعًٓت يف ا
بطالٕ مجٝع ايتٛنٝالت ايكازض٠ َٔ ايٓاخبني  1789ٜٛيٝٛ غ١ٓ  18اؾُع١ٝ ايتأغٝػ١ٝ يف 

                                                      

مشو عمى تحجيج الجورة  59الشافح حاليا في السادة  0335( نص الجستؾر العخاقي لدشة 1)
تكؾن مجة الجورة االنتخابية خاقي بأربع سشؾات تقؾميو بقؾلو "االنتخابية لسجمذ الشؾاب الع

 سشؾات تقؾيسية، تبجأ بأول جمدة، وتشتيي بشياية الدشة الخابعة".لسجمذ الشؾاب أربع 
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، 1يًٓٛاب، ٚنإ ايساؾع شلصا ايكطاض متػو بعض ايٓٛاب بايتٛنٝالت املعطا٠ شلِ َٔ ْاخبِٝٗ
هٛ ايدلملإ ميجٌ األ١َ بأمجعٗا، ٚع٢ً شيو نإ تٓعِٝ ايعالق١ بني ايٓاخبني ؾأقبح ع

ٚايٓٛاب َٔ املػا٥ٌ اييت اثاضت اؾسٍ، ْٚعُتٗا عس٠ أؾهاض َٓٗا ايٛناي١ اإليعا١َٝ، ٚؾهط٠ 
ايٛناي١ ايعا١َ يًدلملإ، ٚؾهط٠ االْتداب فطز اختٝاض ْٚعط١ٜ ايٛقا١ٜ، ٚنًٗا ْعطٜات 

 .2أؾهاض ٚأغؼ غرل غ١ًُٝ َٓتكس٠ يكٝاَٗا ع٢ً

ُٖا ايٛالٜات أٚ املكاطعات، اسسإجٌ متٚيف ايسٍٚ اييت تأخص بٓعاّ ايػطؾتني ٚاييت  
ؾإٔ ايٓٛاب أعها٤ ٖصا اجملًؼ َجًِٗ َجٌ أعها٤ اجملًؼ االخط املٓتدب َٔ قبٌ 

ب، ايػهإ، ميجًٕٛ اؾطاز ايؿعب أٜها ٚيٝؼ ايٛال١ٜ اييت اْتدبٛا يتُجًٝٗا يف ايدلملإ ؾشػ
ؾٗصا املطًب ٜعهؼ َبسأ ٚسس٠ اال١َ ٚوُٞ َٔ سسٚخ تٓاظع يف متجٌٝ املٛاطٓني ٜٚعطٞ 

ضا٤ٙ بايهٝؿ١ٝ اييت تطنٞ نُرلٙ، ٚال ٜػتٗسف يف تكطؾات٘ اال آيًٓا٥ب اؿط١ٜ يف إٔ ٜبسٟ 
املكًش١ ايعا١َ، ٚقس أخصت ب٘ ايسٍٚ اؿسٜج١ بعس قطاعات عسٜس٠ سٍٛ َػأي١ ايتُجٌٝ، 

ٚب ٚاْػالر َكاطعات عٔ زٚشلا ٚاْهُاَٗا اىل زٍٚ أخط٣، ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٚخاق١ بعس اؿط
 ، اال إٔ عسّ ايٓل عًٝ٘ يف زغاترل 3إٔ زغاترل بعض ايسٍٚ تٓل قطاس١ ع٢ً ٖصا املبسأ

                                                      

إذا تسدظ الشػاب " لمشؾاب الستذبثيؽ بفكخة الؾكالة "ميخابػ( وفي ىحه السشاسبة قال "1)
بتػكيالتيع فسا عمييع اال أن يجعػىا تأخح مقاعجىع البخلسانية، ويعػدوا مصسئشيغ الى 

، دار 1629-1697ؼ الدياسية " الجولة والحكؾمة"، "؛ د. دمحم كامل ليمة، الشغمشازليع
 .588الفكخ العخبي، القاىخة، ص 

لمسديج في تفريل ذلػ يخاجع: د. دمحم كاعؼ السذيجاني، القانؾن الجستؾري والشغؼ ( 0)
وما  119، مظبعة جامعة البحخيؽ، ص 0310، 0الدياسية "الجولة والحكؾمة"، ط

 وما بعجىا. 589الدابق، ص  بعجىا؛ د. دمحم كامل ليمة، السرجر
ان الشػاب  عمى ما يأتي"الدابعة في مادتو  4974نص دستؾرىا لدشة  فخندا( ففي 0)

ليدػا مسثميغ لألقاليع التي يشتخبػن عشيا، بل ىع مسثمػن لألمة جسيعيا، وال يسكغ 
"؛ ثؼ سخى ىحا السبجأ بعج ذلػ وتقخر في جسيع الجساتيخ الالحقة، اعصاءىع أي تػكيل

 البخلسانمشو بقؾليا"  74في السادة  4711لدشة  السرخي كحلػ نص عمبو الجستؾر و 
 =يشػب عغ االمة كميا، وال يجػز لشاخبيو، وال لمدمصة التي تعيشو، تػكيمو بأمخ عمى
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  .1زٍٚ أخط٣ ال ًٜػٞ أُٖٝت٘ يًسميكطاط١ٝ ايدلملا١ْٝ

 ادلطهب انثاوي
 مربسات االخز بىظاو انغشفة انواحذة وانغشفتني

املعطٚف إٔ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يف ايسٚي١ ٜتٛالٖا ايدلملإ، ٚايدلملإ اَا إٔ  َٔ 
ػ٢ُ اجملًؼ األز٢ْ ٖٚٛ تُٖا اسسإٜتهٕٛ َٔ غطؾ١ ٚاسس٠ ٚاَا إٔ ٜتهٕٛ َٔ غطؾتني 

عاز٠ اجملًؼ األنجط متجٝال يًؿعب َجٌ فًؼ ايٓٛاب يف أَطٜها ٚاؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ يف 
ؼ األع٢ً َجٌ فًؼ االعٝإ يف ايعطام بعٌ زغتٛضٙ خط ٖٛ اجملًؾطْػا، ٚاجملًؼ اآل

 .19252يػ١ٓ 

ٚايٛاقع إٔ ْعاّ ايػطؾتني ٜعس مثط٠ يًتطٛض ايتاضىٞ يًٓعاّ ايسغتٛضٟ اإللًٝعٟ،   
اجملًؼ ايهبرل ٚنإ ٜهِ  ٞشيو إٔ ٖصا األخرل نإ ٜتهٕٛ يف األقٌ َٔ غطؾ١ ٚاسس٠ ٖ

شيو ممجًٛ املكاطعات ٚاملسٕ اشلا١َ ٚممجًٛ  أَطا٤ االقطاع ٚاألغاقؿ١ ثِ اْهِ إيِٝٗ بعس
االنًرلٚؽ ضغب١ يف تٛغٝع ايتُجٌٝ ايؿعيب، ٚاْت٢ٗ االَط اىل اْكػاّ ايدلملإ اىل غطؾتني، 

                                                                                                                              

 11في السادة  4711لدشة  القانػن األساسي العخاقي"، وكحلػ نص سبيمو االلدام=
العزػ في مجمذ الشػاب مسثال لعسػم البالد العخاقية يعتبخ مشو عمى ىحا السبجأ بقؾليا" 

لدشة  دستػر العخاق الشافح"، وىؾ ما نص عميو أيزا في وليذ لسشصقتو التسثيمية
أوال: يتكػن مجمذ الشػاب مغ عجد مغ األعزاء مشو بقؾليا"  17في السادة  1001

العخاقي بشدبة مقعج واحج لكل مائة الف ندسة مغ نفػس العخاق يسثمػن الذعب 
 بأكسمو...".

 .057د. نعسان أحسج الخظيب، السرجر الدابق، ص ( 1)
"الدمصة التذخيعية مشػشة عمى أنو  مغ القانػن األساسي العخاقي 11السادة نرت ( 0)

بسجمذ االمة مع السمظ ومجمذ االمة يتألف مغ مجمديغ االعيان والشػاب ولمدمصة 
 ".غائيا مع مخاعاة أحكام ىحا القانػن التذخيعية حق وضع القػانيغ وتعجيميا وال
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فًؼ ايعُّٛ ايصٟ ٜهِ ْٛاب املسٕ ٚاملكاطعات، ٚفًؼ ايًٛضزات ايصٟ ٜهِ ممجًٞ 
 .1ايؿعب

تذطب١ اإللًٝع١ٜ، ؾإ ايعسٜس َٔ ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖصا ايٓعاّ نإ ْتادا خايكا يً 
ايسٍٚ قس اتبعت شات ايٓٗر َػتٓس٠ يف شيو اىل ايؿك٘ ايسغتٛضٟ ايصٟ أبطظ َدلضات تٓٛع 

 تؿهٌٝ فًؼ ايدلملإ ٚؾطٚط ايجٓا١ٝ٥ ؾٝ٘ ٚنُا ًٜٞ:

 َدلضات ايتؿهٌٝ ايجٓا٥ٞ -1

األع٢ً إ ْعاّ ايػطؾتني ٜعس ساد١ اغاغ١ٝ يف ايسٍٚ ايؿٝسضاي١ٝ، عٝح متجٌ ايػطؾ١  
، ٚمتجٌ ايػطؾ١ األز٢ْ ايػهإ عػب أُٖٝتِٗ ايعسز١ٜ نُا 2املكاطعات ع٢ً قسّ املػاٚا٠

يف ايسٚي١ ايبػٝط١ )أٟ زٕٚ تػاٟٚ املكاطعات يف ٖصا ايتُجٌٝ الختالؾٗا َٔ سٝح عسز 
ايػهإ(، ؾٗٓا لس االظزٚاز نطٚضٜا ألٕ ايسٚي١ املتشس٠ ال تتهٕٛ َٔ أؾطاز ؾكط، بٌ َٚٔ 

ات أٚ زٜٚالت َػتك١ً اغتكالال شاتٝا، ؾتُجٌ ايػطؾ١ األع٢ً َكاحل ٖصٙ املكاطعات، املكاطع
ٚمتجٌ ايػطؾ١ األز٢ْ َكًش١ ايسٚي١ املتشس٠ يف فُٛعٗا أٟ َكًش١ االؼاز، ؾٗٛ أَط 

ت أٚ ايسٜٚالت األعها٤ يف االؼاز، الٜاتؿطن٘ نطٚض٠ ايتٛؾٝل بني ايٓعع١ االْؿكاي١ٝ يًٛ
اض١ٜ االؼاز، ع٢ً إٔ ٖصٙ االعتباضات مل متٓع ايبعض َٔ ايكٍٛ بٓعاّ ٚنطٚض٠ محا١ٜ اغتُط

 .3ايػطؾ١ ايٛاسس ست٢ يف ٖصٙ ايسٍٚ املتشس٠ نُا يف زٚي١ االَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠

نُا إٔ االخص بٓعاّ ايػطؾتني َٔ ؾأْ٘ اَهإ تػٝرل ايتُجٌٝ يف ْطام نٌ غطؾ١، ؾاشا  
ايؿعب يف فُٛع٘، ؾأْ٘ ميهٔ متجٌٝ َكاحل قاَت اسس٣ ايػطؾتني ع٢ً أغاؽ متجٌٝ 

                                                      

 وما بعجىا. 509د. دمحم كامل ليمة، السرجر الدابق، ص ( 1)
لكل واحجة مثال مؽ الؾاليات الستحجة االمخيكية وبرخف الشغخ عؽ عجد سكانيا انتخاب ( 0)

اثشيؽ يسثالنيا في مجمذ الذيؾخ عمى قجم السداواة مع سائخ الؾاليات، وىحه السداواة 
ية لتسكيؽ كل دويمة مؽ العسل عمى حفظ استقالليا ووحجتيا الجاخمية، وقج اتبعت ضخور 

 ىحه السداواة في االتحاد الدؾيدخي أيزا وفي دستؾر فيسخ األلساني.
، دار الثقافة لمشذخ 0339د. عبج الكخيؼ عمؾان، الشغؼ الدياسية والقانؾن الجستؾري، ( 0)

 وما بعجىا. 192والتؾزيع، ص 
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َع١ٓٝ يف ايػطؾ١ ايجا١ْٝ نايطبكات األضغتكطاط١ٝ قسميا، ٚاملكاحل امل١ٝٓٗ سسٜجا، ؾاالعتباض 
األٍٚ نإ ٖٛ أقٌ ْؿأ٠ فًؼ ايًٛضزات يف إلًذلا، َٚا ٜعاٍ ٖٛ ايػبب ايتاضىٞ يف ْؿأ٠ 

 .1سٍٚ االٚضب١َٝععِ اجملايؼ ايعًٝا يف ايسٍٚ ايبػٝط١ ال غُٝا اي

ٚاالظزٚاز ايدلملاْٞ، أٟ ْعاّ ايػطؾتني َٔ ؾأْ٘ ضؾع َػت٣ٛ اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ بػس  
ايٓكل يف ايهؿا٤ات زاخًٗا، ألٕ األخص بٓعاّ االقذلاع ايعاّ قس ٜؤزٟ اىل انؿاض َػت٣ٛ 
نؿا٠٤ ٚخدل٠ أعها٤ ٖصٙ اجملايؼ، ؾهال ع٢ً إٔ نجرلا َٔ ضداٍ ايعًِ ٚأقشاب اـدل٠ 

ٕٛ عٔ زخٍٛ االْتدابات أٚ ٜعذعٕٚ عٔ ايؿٛظ ؾٝٗا، ؾٓعاّ ايػطؾتني ٜػُح ؾؿا٠٤ ٜععٚايه
مبس ايػطؾ١ األع٢ً بصٟٚ اـدل٠ ٚايهؿا٠٤ عٔ ططٜل ايتعٝني أٚ باؾذلاط ؾطٚط خاق١ يف 
ايٓاخبني أٚ املطؾشني، ؾٗٛ ٜٛؾل اشٕ بني االقذلاع ايعاّ )يف ايػطؾ١ األز٢ْ( ٚبني سػٔ 

 .2كاحل ٚايهؿا٤ات )يف ايػطؾ١ األع٢ً(االختٝاض ٚمتجٌٝ امل

ْٚعاّ ايػطؾتني ٜػُح بتؿازٟ اـطأ أٚ ايتػطع يف ايتؿطٜع عٔ ططٜل إعاز٠ َٓاقؿ١  
ايكإْٛ يف ايػطؾ١ األخط٣ مبا ٜهؿٌ ي٘ ايذلٟٚ ٚظٜاز٠ ايتُشٝل، عٝح ٜتالؾ٢ َا ميهٔ إٔ 

ٕ ايػطؾ١ ايجا١ْٝ ٖٞ َٔ إتكع ؾٝ٘ ايػطؾ١ األخط٣ َٔ خطأ أٚ اْكٝاز يعاطؿ١ عاضن١، ٚع١ًٝ ؾ
ٜٓكص املٛقـ ٚتكٌٝ األٚىل َٔ عجطتٗا، ٚبايتايٞ ال غبٌٝ اىل شيو اإلْكاش أسػٔ َٔ ْعاّ 
ايػطؾتني، ٚال ٜهؿٞ يف ْعاّ ايػطؾ١ ايٛاسس٠ يتشكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ تعسز ايكطا٤ات أٚ إعطا٤ 

نؿا١ٜ االدطا٤  ايط٥ٝؼ األع٢ً سل االعذلاض ع٢ً َؿطٚعات ايكٛاْني، اش اثبتت ايتذطب١ عسّ
ألٕ ايكطا٤ات ايتاي١ٝ يٝػت يف ايػايب اال ؾه١ًٝ َا زاّ اجملًؼ قس ٚاؾل ع٢ً  األٍٚ ؾعاًل

                                                      

يسان الظساوي، الدمظات الثالث في الجساتيخ العخبية السعاصخة وفي الفكخ ( د. سم1)
، مظبعة جامعة عيؽ شسذ، 1629، 5الدياسي اإلسالمي "دراسة مقارنة"، ط 

 .115ص
د. عرام عمي الجبذ، الشغؼ الدياسية "الكتاب الثالث، الدمظة التذخيعية، السؤسدة ( 0)

 .25شذخ والتؾزيع، عسان، األردن، ص ، دار الثقافة لم0311الجستؾرية األولى"
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املؿطٚع يف ايكطا٠٤ األٚىل، أَا سل االعذلاض ؾال ٜكسّ ايط٥ٝؼ األع٢ً ٚٚظضاؤٙ ع٢ً 
 .1املًهٞيف بعض ايبالز نُا يف ايعطام  اغتعُاي٘ اال ْازضا، بٌ لس ٖصا اؿل ٚقس تعطٌ ؾعاًل

نُا ٚوٍٛ االظزٚاز ايدلملاْٞ زٕٚ اغتبساز ايدلملإ، اش اثبتت ايتذاضب إٔ اجملايؼ  
ايٓٝاب١ٝ متٌٝ اىل تٛغٝع غًطاتٗا، ؾاشا نإ ايدلملإ َهْٛا َٔ غطؾ١ ٚاسس٠ ال ٜٛدس َٔ 
ٜٛقـ اْسؾاع٘، يصا ؾإ ْعاّ ايػطؾتني ًٜطـ َٔ محاؽ ايدلملإ، نُا ٜعع٣ شلصا ايٓعاّ 

ايػطؾتني مب١ُٗ ايتٛؾٝل  ٣سسإؿـ َٔ سس٠ ايٓعاع بني ايدلملإ ٚاؿه١َٛ سٝح تكّٛ أْ٘ ى
َٔ غطؾتني ٚاختًؿت اسساُٖا َع  ًابني اؿه١َٛ ٚايػطؾ١ األخط٣، ؾايدلملإ اشا نإ َهْٛ

اْهُاَٗا بايطأٟ اىل إٕ اؿه١َٛ ٖٚٛ ايػايب، قاَت ايػطؾ١ ايجا١ْٝ بسٚض اؿهِ بُٝٓٗا، اش 
وٌُ غايبا ايططف االخط ع٢ً ايتػًِٝ، ٚباملكابٌ تطز اؿه١َٛ يًدلملإ ٖصا  أسس ايؿطٜكني

ايكٓٝع اشا َا اختًؿت غطؾتاٙ، ؾتهٕٛ بُٝٓٗا محا١َ ايػالّ، ٚبصيو ٜػٛز اؿٝا٠ ايعا١َ 
غًِ ؾاٌَ ٚؼهِٝ ٚزٟ، ٖٚصا نً٘ ع٢ً عهؼ ساي١ ٚدٛز فًؼ بػطؾ١ ٚاسس٠، ؾهجرلا َا 

ا٥ٌ ايعٓـ ٚاالْكالب ايػٝاغٞ، بٌ ٚأز٣ نصيو اىل ايعز أز٣ شيو ايٓعاّ اىل اتباع ٚغ
، ٚعًٝ٘ ؾإٔ ٚدٛز ْعاّ ايػطؾ١ 2بط٥ٝؼ ايسٚي١ ْؿػ٘ يف َٝسإ ايكطاع اؿعبٞ ايعٓٝـ

                                                      

عمى أن ذلػ ال يعشي انكار فائجة تعجد القخاءات كمية، كسا أن بإمكان السجالذ ذات ( 1)
الغخفة الؾاحجة والتي تدخع في اصجار تذخيع ما أن ترجر تذخيع اخخ يعجلو ويرمح 

يخى في خظأه، ولكؽ ىحا نادر ويحتاج الى بعض الؾقت، فزال عؽ أن ىحا السجمذ قج 
ذلػ التعجيل مداسا بكخامتو فال يقجم عميو، اما في حالة الغخفتيؽ فالسذخوع لؼ يربح 
قانؾنا بعج وال مانع يسشع إحجى الغخفتيؽ مؽ عجم السؾافقة عميو، وىحه السيدة تعؾض بل 
تخجح عيب البطء الحي يمحق التذخيع في نغام الغخفتيؽ، وبحلػ يخخج التذخيع أنقى مشو 

بمغ تذمى غخفة الؾاحجة وبخاصة اذا لؼ تكؽ إحجاىسا مخآة لألخخى، لحلػ قال في حالة ال
أن العشيشيغ تبرخان أحدغ مغ العيغ الػاحجة، وبخاصة اذا نطخت كل مشيسا مغ  بحق

عثسان خميل، القانؾن الجستؾري "الكتاب األول في  ؛ د.وجية نطخ تخالف األخخى 
خ شخكة مداىسة مرخية، القاىخة، ر، مظبعة م1659السبادئ الجستؾرية العامة"، 

 .019ص
 .017السرجر نفدو، ص  ( 0)
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األع٢ً اييت متًو اؿل يف إعاز٠ ايٓعط ؾُٝا تكطضٙ ايػطؾ١ األز٢ْ ٜؤزٟ اىل تٛاؾط األغًب١ٝ 
كا٤ بعس تبازٍ ايطأٟ ٚاملٓاقؿ١ زاخٌ ايطؾٝس٠ ايعاق١ً، ايكا١ُ٥ ع٢ً ايبشح ٚاالغتك

 .1ايػطؾتني ايٓٝابٝتني

ٚػسض اإلؾاض٠ اىل إٔ ايسغاترل شات ايػطؾ١ ايٛاسس٠ أقكط عُطا ٚأقٌ اغتكطاضا َٔ  
، 2ايسغاترل شات ايػطؾتني، ٚتاضٜذ نٌ َٔ إلًذلا ٚبًذٝها ٚؾطْػا ٚغرلٖا ٜؤٜس ٖصٙ ايعاٖط٠

طؾتٝ٘ ؾإ بإَهإ ايػطؾ١ األخط٣ ايكٝاّ مبطاقب١ غ ٣سسإبعهؼ ْعاّ ايػطؾتني ايصٟ إشا سٌ 
اؿه١َٛ، ٖصا إشا نإ زٚض اْعكاز ايػطؾتني كتًؿني، ٚبٗصا ايٓعاّ ميهٔ إٔ تػتُط اإلضاز٠ 
ايؿعب١ٝ ٚتهُٔ ضقاب١ ايطأٟ ايعاّ ٚمحا١ٜ ايسميكطاط١ٝ ٚغس ايؿطاؽ ايتؿطٜعٞ ٚمحا١ٜ 

 .3املؤغػات ايسغتٛض١ٜ َٔ إغا٠٤ اؿه١َٛ ايٝٗا

ًشغ أٜها إٔ ْعاّ ايػطؾتني ٜعس ٚغ١ًٝ مل٤ًٞ ايؿطاؽ ايسغتٛضٟ بؿهٌ َؤقت ٜٚ 
ست٢ ٜكـ اَاّ اؿه١َٛ ملٓعٗا َٔ االمطاؾات ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ، ٖٚصا َا ال ٜتٛاؾط يف 
ساٍ االخص بٓعاّ ايػطؾ١ ايٛاسس٠، ؾايطأٟ ايؿكٗٞ ايصٟ غاز بعس اؿطب ايعامل١ٝ األٚىل ٖٛ 

 .4، ؾطط إٔ ؽتًـ ططٜك١ اْتداب ٚاختكام نٌ َُٓٗاتؿهٌٝ ْعاّ ايػطؾتني

                                                      

اذ يقخر دايدي أن الغخفة الؾاحجة تسيل في الغالب الى االستبجاد، فاذا قام بجانبيا غخفة ( 1)
ويخجع نغام الغخفتيؽ الى أنو تظبيق لمفكخ  أخخى مشع كل مشيسا االخخ مؽ االستبجاد،

لسمػ بإحالل قشرميؽ محمو، فكان كل مشيسا يحج مؽ الخوماني الحي قاوم استبجاد ا
سمظة االخخ ويسشعو بحلػ مؽ االستبجاد؛ د. رمدي الذاعخ، األيجولؾجيات وأثخىا في 

، مظبعة جامعة 1622األنغسة الدياسية السعاصخة، القدؼ األول " األيجلؾجية التحخرية"، 
 .99عيؽ شسذ، ص 

 .017( د. عثسان خميل، السرجر الدابق، ص 0)
، مؤسدة عد الجيؽ 1669( د. إسساعيل الغدال، الجساتيخ والسؤسدات الجستؾرية، 0)

 .011لمظباعة والشذخ، بيخوت، ص 
، مشذؾرات دار مكتبة الحياة، 1690، 0( د. حدؽ الحدؽ، القانؾن الجستؾري في لبشان، ط8)

 .139بيخوت، ص 
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باإلناؾ١ اىل َا غبل ؾإ َطاعا٠ ايعطٚف ايتاضى١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ    
تكتهٞ األخص بٓعاّ ايػطؾتني، ؾايعطٚف ايتاضى١ٝ أزت اىل قٝاّ فًؼ ايًٛضزات ٚفًؼ 

ىل قٝاّ فًؼ املُجًني ٚفًؼ ايعُّٛ يف إلًذلا، ٚايعطٚف االقتكاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ أزت ا
ايؿٝٛر يف بًذٝها، ٚقٝاّ فًؼ املُجًني ٚفًؼ ايؿٝٛر يف اٜطيٓسا، ٚقٝاّ فًؼ ْٛاب 

 .1ٚفًؼ ؾٝٛر يف إٜطايٝا، ٚقٝاّ َؤمتط ايدلملاْٝني ٚفًؼ ايؿٝٛر يف اغباْٝا

 َدلضات ايتؿهٌٝ األسازٟ -2

ايٓعاّ ٚاٜجاضٙ ع٢ً ْعاّ  ٜط٣ أْكاض ايػطؾ١ ايٛاسس٠ أٚ اجملًؼ ايؿطزٟ االخص بٗصا 
 :2ايٓعاّ األٍٚ َٔ َعاٜا ميهٔ امجاشلا باآلتٞ –سػب ضأِٜٗ -ايػطؾتني ملا ٜتهُٓ٘ 

ٜتُٝع ْعاّ ايػطؾ١ ايٛاسس٠ بايبػاط١ ٚايبعس عٔ ايتعكٝس، اش تذلنع ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يف  - أ
ني ايصٟ تتٛظع ؾٝ٘ غطؾ١ ٚاسس٠ شلا ْعاَٗا ٚادطا٤اتٗا احملسز٠ غالف اؿاٍ يف ْعاّ ايػطؾت

ع٢ً ايػطؾتني ٚتتعكس ايٓعِ ٚاإلدطا٤ات ٚؽتًـ االؾهاٍ ٚاالختكاقات مما قس ٜؤزٟ اىل 
ايكساّ ٚاـالف بُٝٓٗا، ٖٚصا َا غٝؤثط ع٢ً غرل ايع١ًُٝ ايتؿطٜع١ٝ، ٚشلصا َايت َععِ 

 ايسٍٚ سسٜج١ ايعٗس بايسميكطاط١ٝ اىل ْعاّ ايػطؾ١ ايٛاسس٠.

يٛاسس٠ ع٢ً غطع١ ايعٌُ ايتؿطٜعٞ ٚتبػٝط٘ ٚشيو ع٢ً غالف ٜعٌُ ْعاّ ايػطؾ١ ا -ب 
ْعاّ ايػطؾتني، سٝح ٜعٌُ ٖصا األخرل ع٢ً تعطٌٝ ٚاعاق١ ايعٌُ ايتؿطٜعٞ ٚظٜاز٠ تعكٝسٙ، 
اش البس َٔ َٛاؾك١ نال ايػطؾتني ع٢ً ايتؿطٜع االَط ايصٟ ٜتطًب ٚقتا طٜٛال إلمتاَ٘، ٚيصيو 

بايعطب١ اييت هطٖا دٛازإ يف اػاٖني َتهازٜٔ، ْعاّ ايػطؾتني  بٓٝاَني ؾطاْهًنيؾب٘ 

                                                      

 .28د. عرام عمي الجبذ، السرجر الدابق، ص ( 1)
سان الظساوي، الدمظات الثالث في الجساتيخ العخبية السعاصخة وفي الفكخ د. سمي( 0)

وما بعجىا؛ د. عثسان  119الدياسي اإلسالمي "دراسة مقارنة"، السرجر الدابق، ص 
وما بعجىا؛ د. إبخاهيؼ عبج العديد شيحا، الشغؼ  017خميل، السرجر الدابق، ص 
"، مشذأة دار السعارف جستؾري السرخي "تحميل الشغام الالدياسية والقانؾن الجستؾري 

؛ د. رأفت دسؾقي، هيسشة الدمظة التشفيحية عمى 091، 093باإلسكشجرية، ص ص 
 وما بعجىا. 07، مشذأة السعارف باإلسكشجرية، ص 0339اعسال البخلسان، 
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ٚيعً٘ َٔ ايعاٖط َكساض َا يف ٖصا ايكٍٛ َٔ اغطاف، ؾهال عٔ إٔ ايعدل٠ يٝػت بهجط٠ 
ايتؿطٜعات ٚامنا بكالسٝتٗا ٚزقتٗا ٖٚصا انجط نُاْا يف ْعاّ ايػطؾتني َٓ٘ َٔ ْعاّ ايػطؾ١ 

عاّ ايػطؾتني، ؾهال عٔ عٝٛب يبط٤ ايتؿطٜع يف ْ -اىل سس نبرل–ايٛاسس٠ ٖٚٛ ٜؿؿع 
االنجاض َٔ ايتؿطٜعات ٚاالغطاف يف تعسًٜٗا مما وطَٗا قؿ١ ايجبات ٚاالغتكطاض ايهطٚض١ٜ 

 شلا.

ٜعٌُ ْعاّ ايػطؾ١ ايٛاسس٠ بايكها٤ ع٢ً ضٚح االْكػاّ ٚايٓعاع زاخٌ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ  -ز 
تًؿيت ايتؿهٌٝ، َع ٚتؿازٟ تكازّ ايػطؾتني ايصٟ ال َٓام َٓ٘ َا زاَت ايػطؾتإ ك

َٓشُٗا اختكاقات َتػا١ٜٚ ؾال بس ٚإٔ ٜؤزٟ اىل اختالؾُٗا يف بعض املػا٥ٌ اؾٖٛط١ٜ، 
ٚقس تتُػو نٌ غطؾ١ بٛد١ٗ ْعطٖا، مما ٜتعاضض َع ايكاحل ايعاّ، ٚيهٔ ٜطز ع٢ً شيو 
 بإٔ َجٌ ٖصا ايتكازّ ال ٜسّٚ طٜٛال ألٕ اغتُطاضٙ ٚاؾتسازٙ ًٜؿت ْعط ايطأٟ ايعاّ ؾٝٓهِ
اىل أسس ايططؾني اْهُاَا ٜطدح نؿت٘ ٚوٌ ايٓعاع، أٟ إٔ ايطاٟ ايعاّ ٜهٕٛ سهُا ٜهع 
سسا شلصا ايتكازّ املؤقت، َٚٔ ثِ ؾإٔ ايسغاترل اييت تأخص بٓعاّ ايػطؾتني ؼطم ع٢ً 
ضغِ ايططٜك١ اييت تؤزٟ اىل نٝؿ١ٝ سػِ ايٓعاع بني ايػطؾتني، ٜٚتِ شيو عاز٠ اَا عٌ 

ٚ مجع ايػطؾتني يف قٛض٠ َؤمتط، أٚ مجع ؾ١ٓ َؿذلن١ َٔ أعها٤ ايػطؾتني نًُٝٗا، أ
 ميجًْٛٗا، أٚ يف ايٓٗا١ٜ اؾُع بني اسس٣ ٖصٙ ايططم ٚاألخط٣.

ٜتُاؾ٢ ْعاّ ايػطؾ١ ايٛاسس٠ َع َبسأ غٝاز٠ األ١َ ايصٟ هعٌ َٔ ايػٝاز٠ ٚسس٠  -ز 
َّ ٚاسس٠ غرل قاب١ً يًتذع١٥، االَط ايصٟ وتِ متجًٝٗا بػطؾ١ ٚاسس٠ ال  نيتبػطؾتني ْٝاب

ُٖا ع٢ً األقٌ كايؿ١ يطأٟ األ١َ، ؾٝذب اسسإبإضازتني قس تتعاضنإ، ٖٚٓا البس إٔ تهٕٛ 
تبعا يصيو إٔ تػكط َٔ اؿػاب ٚال ٜؤب٘ شلا اش ايكٍٛ بايعٌُ بٗا اعُاٍ ملا ىايـ ضأٟ 

االنتؿا٤ ُٖا ٚٚدٛب اسسإاأل١َ، أَا إشا اتؿكت ايػطؾتإ يف ايطأٟ ؾُع٢ٓ شيو عسّ ؾا٥س٠ 
 مبذًؼ ٚاسس، ٚعًٝ٘ ٜتعاضض ْعاّ ايػطؾتني َع ٚسس٠ إضاز٠ األ١َ.

ٚيهٔ ٜطز ع٢ً شيو بإٔ االظزٚاز ايدلملاْٞ ال ٜؿٝس ػع١٥ ايػٝاز٠، نُا ال ٜؿٝس ٖصٙ  
ايتذع١٥ َجال غًطات ثالخ يف ايسٚي١، ٜٚالسغ أٜها أْٓا يٛ غطْا َع َٓطل ٖصٙ اؿذ١ اىل 

تعًٌٝ ٚدٛز أعها٤ َتعسزٜٔ يف ٖصا اجملًؼ -طؾ١ ايٛاسس٠ ْؿػ٘يف ْعاّ ايػ-ايٓٗا١ٜ يتعصض
ٜعدلٕٚ بإضازاتِٗ املتعسز٠ عٔ إضاز٠ األ١َ ايٛاسس٠، ِٖٚ يف تعبرلِٖ ٖصا ٜتعاضنٕٛ 
ٚتتهاضب آضاؤِٖ ٚقس تصٖب ؾٝعا َتٓاؾط٠، ؾٗصٙ اؿذ١ ايٓعط١ٜ تؤزٟ يف ايٓٗا١ٜ اىل 
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ٚاسس٠، أٟ تؤزٟ اىل سهِ ايؿطز  شٟ إضاز٠نطٚض٠ ايتعبرل عٔ إضاز٠ األ١َ بٛاغط١ ؾطز ٚاسس 
املًه١ٝ املطًك١ أٚ ايسٜهتاتٛض١ٜ(، ٚعًٝ٘ ؾُبسأ ايػٝاز٠ ايؿعب١ٝ غرل ايكاب١ً يًتذع١٥ ال )

ٜتعاضض ْعطٜا َع تهٕٛ ايدلملإ َٔ غطؾتني، ٖصا باإلناؾ١ اىل َا شٖب ايٝ٘ ايبعض َٔ 
عب، ٚامنا ٚنع أؾهٌ ايكٛاْني إٔ ١َُٗ ايدلملإ  يٝػت ٖٞ ايتعبرل ايسقٝل عٔ إضاز٠ ايؿ

 .ٚأقسضٖا ع٢ً ؼكٝل املكًش١ ايعا١َ

اؿًٝٛي١ زٕٚ خًل طبكات اضغتكطاط١ٝ أٚ طبكات املكاحل، ؾٓعاّ ايػطؾتني ٚنطٚض٠  - ـٖ
اختالؾُٗا َٔ سٝح ايتهٜٛٔ ع٢ً مٛ هعٌ ايػطؾ١ األع٢ً َع١ٓٝ نًٗا أٚ بعهٗا، ٚمتتعٗا 

٢ً خالف ايػطؾ١ األز٢ْ، ٚقكط عهٜٛتٗا أسٝاْا ع٢ً يف نجرل َٔ ايبالز بعسّ دٛاظ سًٗا ع
ؾ١٦ خاق١ شلا َعاٜاٖا املاي١ٝ أٚ ايؿطؾ١ٝ، نٌ شيو ٜػاعس ع٢ً خًل اضغتكطاطٝات دسٜس٠ ال 
ىؿ٢ ؾطٖا ع٢ً املس ايسميكطاطٞ ايصٟ ْعاقطٙ، ٖٚٞ شات ايؿهط٠ اييت محًت اؾُع١ٝ 

اي١ٝ دسا ع٢ً ْعاّ ايػطؾ١ ايٛاسس٠، ع٢ً املٛاؾك١ بأغًب١ٝ ع 1789ايتؿطٜع١ٝ ايؿطْػ١ٝ غ١ٓ 
ع٢ً إٔ ٖصا االعتباض مل ٜعس ي٘ خططٙ يف بالز تػًػٌ ؾٝٗا غًطإ ايؿعب نؿطْػا، اال إٔ ٖصا 
اـطط ٜعٗط بٛنٛح يف ايبالز سسٜج١ ايعٗس بايسميكطاط١ٝ ٚاييت ال ظايت شنطٜات اؿهِ َطًل 

ا ٚبٓٝٗا، ؾٗٓا ٜهٕٛ يٓعاّ ٚايطبكات األضغتكطاط١ٝ عايك١ يف اشٖإ ايهجرلٜٔ َٔ ضداشل
ايػطؾتني خططٙ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ، ٜٚتعني عٓس االخص ب٘ إٔ ٜهٕٛ ٖصا االعتباض ْكب أعني 

 َٚٛنع اٖتُاّ ايكا٥ُني ع٢ً تطبٝل ايٓعاّ ايسميكطاطٞ.

ٚملا تكسّ تعٗط ع١ً دٓٛح أغًب ايسغاترل اىل االخص بؿهط٠ االظزٚاز ايدلملاْٞ  
يٛاسس٠، ؾكس سكٌ ٖصا ايعسٍٚ يف نٌ َٔ ؾطْػا، اييت أخصت ٚايعسٍٚ عٔ ْعاّ ايػطؾ١ ا

، ٚأملاْٝا ٚايدلتػاٍ 1848ٚغ١ٓ  1791بٓعاّ ايػطؾ١ ايٛاسس٠ َطتني بسغتٛضٟ غ١ٓ 
ٚاملهػٝو ٚبرلٚ ٚبٛيٝؿٝا ٚاألنٛازٚض ٜٚٛغٛغالؾٝا ٚغرلٖا، نُا أخصت بٓعاّ ايػطؾتني 

ٛ ٜهاز ٜهٕٛ مجاعٝا، ٚشيو نً٘ ايسغاترل اييت قسضت بعس اؿطب ايعامل١ٝ األٚىل ع٢ً م
بعس إٔ غبكت إلًذلا ايعامل اىل االخص بٗصا ايٓعاّ، ٚقس اتبع ايعطام ْعاّ ايػطؾتني يف 

ايٓاؾص سايٝا،  2005)ايكإْٛ األغاغٞ ايعطاقٞ(، ٚزغتٛضٙ يػ١ٓ 1925زغتٛضٙ األٍٚ يػ١ٓ 
زٚي١ بكٛض٠ عا١َ،  ٚضغِ َؿانًتٓا يٓعاّ ايػطؾتني اال إٔ االَط َطتبط بب١٦ٝ ٚظطٚف نٌ

ٚإٔ تكًٝس زٚي١ يسٚي١ أخط٣ أَطا بعٝسا عٔ ايكٛاب يف ٖصا اجملاٍ، اش هب إٔ تسضى نٌ 
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زٚي١ َع أٟ ايٓعاَني تٓػذِ ظطٚؾٗا َٚعطٝاتٗا اـاق١ ٚنصيو ب٦ٝتٗا َٚٓاخٗا ايػٝاغٞ 
 ٚاالقتكازٟ ٚايتاضىٞ ٚاالدتُاعٞ.

 ادلطهب انثانث

 ششوط وظاو انغشفتني
ّ ايػطؾتني املعاٜا ٚايؿٛا٥س املطد٠ٛ َٓ٘ ال بس َٔ املػاٜط٠ بني يهٞ وكل ْعا 

ُٖا فطز قٛض٠ يألخط٣، ؾتؿكس ايجٓا١ٝ٥ َعٓاٖا ٚتٓشػط َعاٜا اسسإال تكبح  ٢ايػطؾتني ست
  ُٖا:ني اغاغٝنياالظزٚاز ايدلملاْٞ، ٚيتشكٝل ٖصٙ املػاٜط٠ ال بس َٔ تٛاؾط ؾطط

 تؿهٌٝ عٝح ال ٜهْٛا ْػدتإ َتطابكتإاملػاٜط٠ بني ايػطؾتني َٔ سٝح اي -اٚال

ايػطؾتني َٓتدب١ اْتدابا ؾعبٝا ٚملس٠ غرل ط١ًٜٛ ست٢  ٣سسإايكاعس٠ ٖٞ إٔ تهٕٛ  
متجٌ األ١َ متجٝال قشٝشا ٚميهٓٗا َٔ َطاقب١ ْٛابٗا ٚاؿهِ ع٢ً أعُاشلِ، ٖٚصٙ ايػطؾ١ ٖٞ 

هٕٛ ٚيٝس٠ ْؿؼ ايٓاخبني ايػطؾ١ األز٢ْ أٟ فًؼ ايٓٛاب، أَا ايػطؾ١ األع٢ً ؾال ٜكح إٔ ت
ايػابكني ٚبٓؿؼ اإلدطا٤ات ٚع٢ً منط ٚاسس، ٚاال ناعت سه١ُ االظزٚاز، ٚيصيو لس إٔ 

 ايػطؾ١ األع٢ً ؽتًـ يف تؿهًٝٗا عٔ ايػطؾ١ األز٢ْ بكٛض٠ أٚ أنجط ٚنُا ًٜٞ:

 دعٌ عه١ٜٛ ايػطؾ١ األع٢ً بايٛاضث١ -1

٢ يطبك١ َع١ٓٝ ٖٚٞ عاز٠ ٜٚهٕٛ شيو عٔ ططٜل ؽكٝل أنجط١ٜ َكاعس ايػطؾ١ األعً 
االضغتكطاط١ٝ يف اجملتُع، نُا ٖٞ اؿاٍ بايٓػب١ جملًؼ ايًٛضزات يف إلًذلا سٝح إٔ ايعسز 
األندل َٔ أعها٥٘ ِٖ ممٔ وًُٕٛ يكب يٛضز بايٛضاث١، ٚيٝؼ غاف َا ٖٓايو َٔ تٓاقض 

شت ايػًط١ بني ٖصٙ ايعه١ٜٛ ايٛضاث١ٝ ٚضٚح ايسميكطاط١ٝ، ٚيعً٘ ٚشلصٙ ايع١ً ؼسٜسا أن
 .1تا١َ مبذًؼ ايعُّٛ ٘ايتؿطٜع١ٝ يف إلًذلا تذلنع بكٛض٠ ؾب

                                                      

، دار الؾفاء لمظباعة 0311، 1د. دمحم نرخ ميشا، الجولة والشغؼ الدياسية السقارنة، ط( 1)
 وما بعجىا. 192ذخ، اإلسكشجرية، ص والش
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 1تعٝني نٌ أعها٤ ايػطؾ١ األع٢ً -2

قس ٜهٕٛ ايتعٝني ملس٣ اؿٝا٠ نُا نإ اؿاٍ يف اٜطايٝا ايؿاؾ١ٝ ٚنصيو اؿاٍ  
ٌ بايٓػب١ جملًؼ ايؿٝٛر يف اإلَدلاطٛض١ٜ ايجا١ْٝ ايؿطْػ١ٝ، أٚ ملس٠ َع١ٓٝ نُا يف ايعطام بع

، 2)ايكإْٛ األغاغٞ ايعطاقٞ(، اش ٜعني االعٝإ ملس٠ مثاْٞ غٓٛات1925زغتٛضٙ يػ١ٓ 
، نُا أخص ايسغتٛض األضزْٞ بٗصٙ ايططٜك١ 19304، 19233ٚنصيو يف زغتٛضٟ َكط يعاَٞ 

 ، ٖٚصا اؿل يًط٥ٝؼ األع٢ً ٜػتعًُ٘ بٛاغط١ ٚظضا٥٘ ٖٚٛ َكٝس عاز٠ بؿطٚط خاق١. 5أٜها

                                                      

، دار الشيزة العخبية، 1675( د. فؤاد العظار، الشغؼ الدياسية والقانؾن الجستؾري، 1)
، 0310، 1؛ د. ربيع أنؾر فتح الباب متؾلي، الشغؼ الدياسية، ط035القاىخة، ص 

 000؛ د. عثسان خميل، السرجر الدابق، ص 055مشذؾرات الحمبي الحقؾقية، بيخوت، 
 وما بعجىا.

مجة عمى أنو "  لسمغىا 4711مغ القانػن األساسي العخاقي لدشة  11 لسادةنرت ا( 0)
العزػية في مجمذ االعيان ثساني سشػات، اعتبارا مغ تاريخ التعييغ، ويجػز إعادة 

 ".تعييغ العزػ الدابق
ة مجة العزػيعمى أن " السمغى 4711مغ الجستػر السرخي لدشة  97السادة نرت ( 0)

في مجمذ الذيػخ عذخ سشيغ ويتججد اختيار نرف الذيػخ السعيشيغ ونرف 
السشتخبيغ كل خسذ سشػات، ومغ انتيت مجتو مغ األعزاء يجػز إعادة انتخابو أو 

 ".تعيشو
"مجة العزػية عمى أن  السمغى 4710مغ الجستػر السرخي لدشة  99السادة نرت ( 8)

نرف الذيػخ السعيشيغ ونرف في مجمذ الذيػخ عذخ سشيغ ويتججد اختيار 
السشتخبيغ كل خسذ سشػات، ومغ انتيت مجتو مغ األعزاء يجػز إعادة انتخابو أو 

 تعيشو".
السعجل الشافح  4711مغ الجستػر األردني لدشة  11لسادة ا( مغ 4الفقخة )نرت ( 5)

مجة العزػية في مجمذ االعيان أربع سشػات ويتججد تعييغ األعزاء عمى أن " حاليا
 أربع سشػات ويجػز إعادة تعيغ مغ انتيت مجتو مشيع". كل
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ػايف - نٌ األعها٤نيأٟ تعٝ-تٝاض أعها٤ اجملايؼٖٚصٙ ايططٜك١ يف اخ 
ايسميكطاط١ٝ، يصيو أثاضت اعذلاض أعها٤ اجملًؼ ايتأغٝػٞ ايعطاقٞ عٓس َٓاقؿت٘ 

 يٓكٛم ايكإْٛ األغاغٞ ٚإ مل ٜكط اجملًؼ املصنٛض شيو االعذلاض.

 1اْتداب نٌ أعها٤ ايػطؾ١ االع٢ً -3

ٖٚٛ َا اخصت بٛيْٛٝا يف زغتٛض ٚقس ٜهٕٛ شيو ع٢ً زضد١ ٚاسس٠ )باْتداب َباؾط(  
(، ٚتؿٝهٛغًٛؾانٝا يف زغتٛض غ١ٓ 1934ٚاملًػ٢ غ١ٓ 1926)املعسٍ غ١ٓ 1921غ١ٓ 
بعس ايتعسٌٜ ايػابع عؿط  1787، ٚايٛالٜات املتشس٠ االَطٜه١ٝ يف زغتٛضٖا يػ١ٓ 1920

 ألغًٛب االْتداب. ٚقس ٜهٕٛ االْتداب ع٢ً زضدتني أٚ أنجط )باْتداب غرل َباؾط(، نُا
ٚ 1944ٚ 1875نإ اؿاٍ بايٓػب١ ألعها٤ فًؼ ايؿٝٛر يف ظٌ ايسغاترل ايؿطْػ١ٝ يػ١ٓ 

 .1947، ٚنُا ٖٛ ايؿإٔ بايٓػب١ جملًؼ ايؿٝٛر اإلٜطايٞ ٚؾكا يسغتٛض غ١ٓ 1958

ٚتتبع بًذٝها ططٜك١ خاق١ يف اْتداب أعها٤ فًؼ ايؿٝٛر مبكتهاٖا ٜٓتدب  
َٔ بني طبكات ٦ٖٝٚات َع١ٓٝ ع٢ً أغاؽ االقذلاع اؾع٤ األندل َٓ٘ َباؾط٠ بٛاغط١ ايؿعب 

ايعاّ، ٚاؾع٤ اآلخط َٔ اجملًؼ ٜٓتدب ع٢ً زضدتني بٛاغط١ فايؼ ايسٜطٜات، ٚايباقٞ 
ٜٓتدبِٗ مجٝع األعها٤ ايػابل شنطِٖ بعس ايؿكٌ يف قش١ اْتدابِٗ، أٟ ع٢ً زضدتني َٔ 

 ٚد٘، ٚع٢ً ثالخ زضدات َٔ ٚد٘ آخط. 

 ألع٢ً َعٝٓا ٚايبعض َٓتدبادعٌ بعض أعها٤ ايػطؾ١ ا -4

ٚؾل ٖصٙ ايططٜك١ ٜٓتدب عسز َٔ أعها٤ ايػطؾ١ األع٢ً بٛاغط١ االقذلاع ايعاّ  
ايػطٟ ٜٚعني ايكػِ اآلخط َٔ قبٌ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ، أٟ إٔ ٖصٙ ايػطؾ١ شلا قؿ١ ْٝاب١ٝ 

بٗصٙ  1947ٖٚٞ ممج١ً ألقشاب ايهؿا٤ات يف إٓ َعا، ٚأخصت إٜطايٝا يف زغتٛضٖا يػ١ٓ 
ايططٜك١، سٝح ٜعني مخػ١ َٔ أعها٤ اجملًؼ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٜٚٓتدب األعها٤ 

، اش 1923االخطٕٚ باالقذلاع ايعاّ املباؾط َٔ قبٌ ايؿعب، نُا اخص بٗا زغتٛض َكط يػ١ٓ 
نإ ٜٓتدب ثالث١ امخاؽ ايؿٝٛر بططٜل االقذلاع ايعاّ املباؾط، ٜٚعني املًو )بٛاغط١ 

                                                      

؛ د. فيرل شظشاوي الشغؼ الدياسية 000د. عثسان خميل، السرجر الدابق، ص ( 1)
 .163، دار الحامج لمشذخ والتؾزيع، عسان، االردن، ص 0330والقانؾن الجستؾري، 
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يو َع اختالف يف ايػٔ ٚيف ايسٚا٥ط االْتداب١ٝ ٚيف بعض ايؿطٚط ٚظضا٥٘( اـُػني، ٚش
 .1األخط٣، ٖصا ؾهال عٔ نطٚض٠ اْتداب ايؿٝٛر َٔ طبكات قسز٠ ؼسٜسا زقٝكا

ٚنصيو اتبع املؿطع املكطٟ ٖصٙ ايططٜك١ يف تؿهٌٝ فًؼ ايؿٛض٣، سٝح ٜػتؿاز  
 196ؼ ايؿعب ٚاملاز٠ بؿإٔ فً 1972يػ١ٓ  38َٔ ْل املاز٠ األٚىل َٔ ايكإْٛ ضقِ 

املًػ٢ يف ؾإٔ فًؼ ايؿٛض٣ أْ٘ بُٝٓا ىتاض أعها٤ فًؼ  1971َٔ زغتٛضٙ يػ١ٓ 
ايؿعب بايهاٌَ عٔ ططٜل االْتداب )باغتجٓا٤ عؿط٠ أعها٤ ٜكّٛ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ 

ِٓٗ( ؾإ ايسغتٛض ٜأخص يف تؿهٌٝ فًؼ ايؿٛض٣ مببسأ اؾُع بني االْتداب ٝبتعٝ
املًػ٢، اش اعط٢ يط٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ  2012دا٤ أٜها يف زغتٛضٙ يػ١ٓ ، ٖٚٛ َا 2ٚايتعٝني

 .3 عؿط أعها٤ اجملًؼنياؿل يف تعٝ

ٖصٙ ايططٜك١ متتاظ بإثطا٤ ايػطؾ١ األع٢ً بأقشاب ايهؿا٤ات ايعاي١ٝ اييت قس ال  
تػتطٝع ايٛقٍٛ اىل ٖصٙ ايػطف أٚ اجملايؼ بططٜل االْتداب ْعطا ؾٌٗ ايعا١َ نؿاٜتِٗ أٚ 

اغتطاع١ ٖؤال٤ االنؿا٤ َعامح١ املطؾشني االخطٜٔ، اش ال ٜتٛؾط يسِٜٗ املاٍ ايالظّ يعسّ 
 .4يًسعا١ٜ ٚايٓؿط، أٚ يعسّ ادازتِٗ اـطاب١ بايسضد١ اييت َٔ ؾأْٗا ايتأثرل يف اؾُٗٛض

 

                                                      

 السمغي.  1600مؽ دستؾر مرخ لدشة  78السادة ( 1)
يذكل مجمذ عمى أنو "السمغي  4794مغ الجستػر السرخي لدشة  471السادة نرت ( 0)

( عزػا 411الذػرى مغ عجد مغ األعزاء يحجده القانػن عمى أال يقل عغ )
ويشتخب ثمثا أعزاء السجمذ باالقتخاع السباشخ الدخي العام عمى أن يكػن نرفيع 

 قي".عمى األقل مغ العسال والفالحيغ ويعيغ رئيذ الجسيػرية الثمث البا
يذكل مجمذ عمى أن " السمغي 1041مغ الجستػر السرخي لدشة  411السادة نرت ( 0)

الذػرى مغ عجد ال يقل عغ مائة وخسديغ عزػا، يشتخبػن باالقتخاع العام الدخي 
السباشخ، ويجػز لخئيذ الجسيػرية أن يعيغ عجدا ال يديج عمى عذخ عجد األعزاء 

 السشتخبيغ".
 .008جر الدابق، ص د. عثسان خميل، السر( 8)
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 َٓح ايعه١ٜٛ يف ايػطؾ١ األع٢ً عهِ ايكإْٛ -5

اض بعهِٗ ع٢ً أغاؽ َٚكته٢ شيو إٔ تتأيـ ايػطؾ١ األع٢ً َٔ أعها٤ ٜتِ اختٝ 
 بعهِٗ االخط بك٠ٛ ايكإْٛ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ إلضاز٠ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ زخٌ نياالْتداب ٜٚتِ تعٝ

يف اختٝاضِٖ، ٚاملككٛز باألعها٤ املعٝٓني بك٠ٛ ايكإْٛ أؾدام ٜؿػًٕٛ َطانع َع١ٓٝ 
تٛض ع٢ً إٔ نٌ َٔ ٜؿػًٗا ٜهٕٛ عهٛا يف ايػطؾ١ األع٢ً، َٚٔ ٖصا ايكبٌٝ َا قطضٙ ايسغ

، ايصٟ هعٌ 1947، ٚايسغتٛض اإلٜطايٞ ايكازض غ١ٓ 19231َاضؽ  29ايطَٚاْٞ ايكازض يف 
 .2 أعها٤ يف فًؼ ايؿٝٛر عهِ ايكإْٛنيضؤغا٤ اؾُٗٛض١ٜ ايػابك

ٚمما تكسّ ٜتهح إٔ ايسغاترل تؿطم يف تؿهٌٝ فًؼ ايٓٛاب ٚتؿهٌٝ فًؼ  
 ايػطؾتني تًذأ ايٝٗا ايسغاترل أٜها، ايؿٝٛر أٚ االعٝإ، ٖٚٓايو أٚد٘ أخط٣ يًتؿطٜل بني

ْٗا بصيو تهٕٛ أسٛز إٚغاق١ تًو اييت مل تؿطم بُٝٓٗا ع٢ً أٟ َٔ األغؼ ايػابك١، اش 
 َٔ غرلٖا اىل ايتؿطٜل بُٝٓٗا بٛاسس٠ أٚ أنجط َٔ ايٛغا٥ٌ االت١ٝ:

 اختالف عسز أعها٤ ايػطؾتني -أ

عها٤ ايػطؾ١ األز٢ْ يهٞ ؽتًؿا ػعٌ غايب١ٝ ايسغاترل ايػطؾ١ األع٢ً أقٌ عسزا َٔ أ 
ضٚسا َٚٝٛال، ٚشيو اْػذاَا َع سطقٗا ع٢ً ػػٝس ايطأٟ ايعاّ يف ايػطؾ١ األز٢ْ، إش ؼكل 
َٝع٠ نجط٠ ايعسز غاٜتٗا َت٢ نإ ايسغتٛض هعٌ سػِ بعض املؿانٌ ٚايبت يف بعض 

كاعس٠ عا١َ إشا األَٛض يًػطؾتني َعا يف ١٦ٖٝ َؤمتط، سٝح ٜػًب ضأٟ ايػطؾ١ األنجط عسزا، ٚن
عهٛ ٚنصيو  1000َا اغتجٓٝٓا فًؼ ايًٛضزات ايدلٜطاْٞ ٚايصٟ ٜتذاٚظ عسز أعها٥٘ اٍ 

عهٛ، ؾإٔ ايػطف ايعًٝا يًسٍٚ  300فًؼ ايؿٝٛر اإلٜطايٞ ايصٟ ٜتذاٚض عسز أعها٥٘ اٍ 

                                                      

 .178د. عبج الكخيؼ عمؾان، السرجر الدابق، ص ( 1)
يربح عمى أن " الشافح حاليا 4719 مغ الجستػر اإليصالي لدشة 17السادة ندت ( 0)

الخؤساء الدابقػن لمجسيػرية أعزاء بسجمذ الذيػخ بذكل مباشخ ولسجى الحياة اال 
الجسيػرية تعييغ مػاششيغ شخفػا في حال تشازليع عغ ىحا السشرب، وبإمكان رئيذ 

االمة مغ خالل انجازاتيع الستفػقة في السجاالت االجتساعية والعمسية والفشية واألدبية 
 كذيػخ لسجى الحياة".
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، دٗتنياألخط٣ تهٕٛ أقٌ عسزا َٔ عسز أعها٤ ايػطف ايسْٝا، ٖٚٛ تؿهٌٝ قا٥ب َٔ 
 تهٕٛ ايػطؾ١ األع٢ً َتطابك١ َع ايػطؾ١ األز٢ْ، االَط ايصٟ َٔ ؾأْ٘ تأخرل نٞ ال األٚىل

ؾٗٞ َطاعا٠ ايتٛاظْات  يجا١ْٝايعٌُ ايدلملاْٞ ٚظٜاز٠ اؾسٍ يف أضٚق١ ايػطؾ١ األع٢ً، ٚأَا ا
اييت قس تهٕٛ ٖٞ ايػبب يف تؿهٌٝ ايػطؾ١ األع٢ً، َجٌ ايتٛاظْات ايعطق١ٝ ٚايطا٥ؿ١ٝ 

 برل٠ ٚايكػرل٠ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ زاخٌ ايدلملإ.ٚمتجٌٝ األقايِٝ ايه

 االختالف يف غٔ ايٓاخب ٚؾطٚط ايعه١ٜٛ -ب

قس ٜتطًب ايسغتٛض ؾطٚطا خاق١ يف أعها٤ ايػطؾ١ األع٢ً الغُٝا َا ٜتعًل َٓٗا   
بػٔ ايٓاخب ٚاملطؾح، سٝح ٜتطًب غٓا أندل نْٛٗا متجٌ سه١ُ ايؿٝٛر ٚاتعاِْٗ، ٖٚصا َا 

غ١ٓ َٝالز١ٜ نا١ًَ، أَا غٔ  21يػ١ٓ، ؾػٔ ْاخيب ايٓٛاب ناْت أخص ب٘ زغتٛض َكط 
ْاخيب ايؿٝٛر ؾهاْت مخػا ٚعؿطٜٔ غ١ٓ، أَا غٔ ايعهٛ ؾكس ناْت ثالثني غ١ٓ بايٓػب١ 

، ٚاؾذلط ايكإْٛ األغاغٞ ايعطاقٞ إٔ ٜهٕٛ عهٛ 1يًٓا٥ب ٚأضبعني غ١ٓ بايٓػب١ يًؿٝذ
غ١ٓ َٔ عُطٙ، ٚقس ٜؿذلط  30قس بًؼ غ١ٓ ٚعهٛ فًؼ ايٓٛاب  40فًؼ االعٝإ قس بًؼ 

ايسغتٛض ؾطٚطا أخط٣ ناْتُا٤ أعها٤ ايػطؾ١ األع٢ً اىل طٛا٥ـ َع١ٓٝ َجًُا ؾعٌ ايسغتٛض 
، سٝح اؾذلط يف أعها٤ فًؼ ايؿٝٛر إٔ ىتاضٚا )أٚ ٜعٝٓٛا( َٔ 1923املكطٟ يػ١ٓ 

ٚضؤغا٤  بني ايٛظضا٤ ٚاملُجًني ايػٝاغٝني ٚضؤغا٤ فايؼ ايٓٛاب ٚٚنال٤ ايٛظضات،
َٚػتؿاضٟ قه١ُ االغت٦ٓاف أٚ أ١ٜ قه١ُ أخط٣ َٔ زضدتٗا أٚ أع٢ً َٓٗا، ٚايٓٛاب 
ايعَُٛٝني، ْٚكبا٤ احملاَني، َٚٛظؿٞ اؿه١َٛ َٔ زضد١ َسٜط عاّ  ؾكاعس غٛا٤ يف شيو 
اؿايٕٝٛ ٚايػابكٕٛ ٚنباض ايعًُا٤ ٚايطؤغا٤ ايطٚسٝني ٚنباض ايهباط املتكاعسٜٔ َٔ ضتب١ 

، ٚايٓٛاب ايصٜٔ قهٛا َستني يف ايٓٝاب١ ٚاملالى ايصٜٔ ٜسؾعٕٛ قسضا َعٝٓا َٔ يٛا٤ ؾكاعسا
، نُا ٚاؾذلط ايسغتٛض 19523، ٚبصات االػاٙ شٖب ايسغتٛض األضزْٞ يػ١ٓ 2ايهطا٥ب

                                                      

 .005( د. عثسان خميل، السرجر الدابق، ص 1)
 السمغي. 4711 الجستػر السرخي لدشةمؽ  91السادة ( 0)
يذتخط في الشافح حاليا عمى أنو"  4710دني لدشة مغ الجستػر األر  11لسادة ( نرت ا0)

( مغ ىحا الجستػر 91عزػ مجمذ االعيان زيادة عمى الذخوط السعيشة في السادة )
 =أن يكػن قج أتع أربعيغ سشة شسدية مغ عسخه وأن يكػن مغ احجى الصبقات االتية:
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اؾُٗٛض١ٜ ايػابكٕٛ أعها٤ يف فًؼ ايؿٝٛر َس٣  ضؤغا٤بإٔ ٜهٕٛ  1947اإلٜطايٞ يػ١ٓ 
املٓكب، ٚبإَهإ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ تعٝني َٛاطٓني ناْٛا اؿٝا٠ اال يف ساي١ تٓاظشلِ عٔ 

 .1 ؾدطا يال١َ يف اجملاالت االدتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ نؿٝٛر َس٣ اؿٝا٠

 اختالف َس٠ ايعه١ٜٛ ٚططٜك١ ايتذسٜس -ز

تتذ٘ ايسٍٚ اىل املػاٜط٠ يف َس٠ ايعه١ٜٛ يف ايػطؾتني، عٝح تهٕٛ َس٠ ايٛال١ٜ يف  
ٚتدلٜط شيو إٔ ايػطؾ١ األز٢ْ ٖٞ األنجط متجٝال يًؿعب يصا ٜتعني  ايػطؾ١ األع٢ً أطٍٛ،

ِ أزا٥ِٗ ؾٗٞ تعين ٝتككرل َس٠ ٚالٜتٗا ست٢ ٜتُهٔ ايٓاخبٕٛ َٔ َطاقب١ أعها٥ٗا ٚتكٝ
ايتػٝرل ٚاؿطن١، ٚبٗصا تعٌ ٖصٙ ايػطؾ١ أنجط ايتكاقا بايٓاخبني ٚأنجط تعبرلا عٔ اػاٖات 

١ األع٢ً ؾإٔ طٍٛ َس٠ ٚالٜتٗا ال ؼٍٛ زٕٚ ؼكٝل ايطأٟ ايعاّ املتطٛض٠، أَا ايػطؾ
األغطاض املطد٠ٛ َٓٗا ألْٗا أغاغا تٗسف اىل تٛؾرل ايهؿاٜات ٚؼكٝل ايتٛاظٕ ٚؽؿٝـ 
سس٠ ايٓعاع بني ايػًطات، مما ٜؤزٟ اىل االغتكطاض ايػٝاغٞ ٚاغتُطاض َؤغػات ايسٚي١ يف 

ايٞ ميٓع َٔ تؿطز اؿه١َٛ يف ايػًط١ خس١َ املٛاطٓني ؼت ضقاب١ أسس غطؾيت ايدلملإ ٚبايت
ٜٚبعس ايبالز عٔ ؾط ايكالقٌ ٚايؿٛن٢ ؾٗٞ متجٌ االتعإ ٚايجبات ٚاالغتكطاض، ٚيف ايػايب 
تأخص ايسغاترل بايتذسٜس ايهاٌَ يًُذًؼ ايؿعيب )ايػطؾ١ األز٢ْ( بعس اْتٗا٤ َست٘، يف سني 

أٚ ايجًجٞ، َٚجاٍ شيو اْتدابات تتِ إعاز٠ اْتداب ايػطؾ١ األع٢ً عٔ ططٜل ايتذسٜس ايٓكؿٞ 
 .2فًؼ ايٓٛاب ٚايؿٝٛر األَطٜهٞ، ٚاؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚفًؼ ايؿٝٛر ايؿطْػٞ

، ؾكس نإ ايتذسٜس 1925أَا فًؼ ايٓٛاب يف ظٌ ايكإْٛ األغاغٞ ايعطاقٞ يػ١ٓ  
نًٞ ٜتِ نٌ أضبع غٓٛات ٖٚٞ َس٠ ْٝاب١ ايعه١ٜٛ ؾٝ٘، َٚس٠ ْٝاب١ فًؼ االعٝإ مثإ 
                                                                                                                              

لدفخاء رؤساء الػزراء والػزراء الحاليػن والدابقػن ومغ اشغل سابقا مشاصب ا=
والػزراء السفػضيغ ورؤساء مجمذ الشػاب ورؤساء وقزاة محكسة التسييد ومحاكع 
االستئشاف الشطامية والذخعية والزباط الستقاعجون مغ رتبة اميخ لػاء فراعجا 

ومغ ماثل ىؤالء مغ –الشيابة ال تقل عغ مختيغ -والشػاب الدابقػن الحيغ انتخبػا
    واعتساده بأعساليع وخجماتيع لالمة والػشغ".الذخريات الحائديغ عمى ثقة الذعب 

 لشافح حاليا سالفة اإلشارة.ا4719دستػر إيصاليا لدشة مؽ  17السادة ( 1)
 .059د. نعسان أحسج الخظيب، السرجر الدابق، ص ( 0)
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مبٛاد٘  ت، عٝح إٔ فًؼ االعٝإ ٜبك٢ قا٥ُا َٚٔ ثِ ٜهٕٛ ٖٓايو زا٥ُا فًٌؼغٓٛا
، أَا 1ايٛظاض٠  غرل َطتبو يف أعُاي٘، ؾايتذسٜس ايهًٞ قس ٜؤزٟ اىل ْٛع َٔ االضباى يف ايعٌُ

ايسغتٛض األضزْٞ ؾكس غا٣ٚ يف َس٠ ايعه١ٜٛ يًُذًػني ٚدعًٗا أضبع غٓٛات سلػ١ٝ يهٌ 
ٚبإضاز٠ ًَه١ٝ َس َس٠ فًؼ ايٓٛاب ملس٠ ال تكٌ عٔ غ١ٓ ٚال تعٜس عٔ َُٓٗا، ٚيٛ إٔ يًًُو 

، ٚيهٔ ملا نإ فًؼ ايٓٛاب ميهٔ سً٘، ؾإٔ يصيو أثطٙ ع٢ً اجملًؼ االخط، غرل 2غٓتني
هتُع فًؼ  -1َٔ ايسغتٛض ْؿػ٘ ع٢ً أْ٘ " 66ايكابٌ يًشٌ، َٚٔ ثِ ؾكس ْكت املاز٠ 

اشا سٌ  -2أزٚاض االْعكاز ٚاسس٠ يًُذًػني  االعٝإ عٓس ادتُاع فًؼ ايٓٛاب ٚتهٕٛ
فًؼ ايٓٛاب تٛقـ دًػات فًؼ االعٝإ"، ٚعُال ؾإٔ سٌ فًؼ ايٓٛاب ٜؤزٟ اىل ؾٌ 
ْؿاط اجملًؼ االخط ست٢ ٜٓعكس اجملًؼ اؾسٜس، ٚبصات االػاٙ غاض ايسغتٛض اإلٜطايٞ 

 .3سٝح غا٣ٚ بني اجملًػني باملس٠ ٚدعًٗا مخؼ غٓٛات

 ٠ يف اختكاقات نال ايػطؾتنياملػاٜط -ثاْٝا

ايؿطط ايجاْٞ يٓعاّ ايػطؾتني ٖٛ تػاُٜٚٗا أغاغا يف ايتؿطٜع، عٝح تهٕٛ يًػطؾ١  
األع٢ً غًط١ تؿطٜع١ٝ اىل داْب ايػطؾ١ األز٢ْ أٚ ع٢ً األقٌ إٔ تهٕٛ يًػطؾ١ األع٢ً غًط١ 

ا٠ بني ٚقـ ايتؿطٜعات اييت ٜكسضٖا اجملًؼ األز٢ْ ٚتهاز ػُع ايسغاترل ع٢ً املػاٚ
، ٚيهٔ يٝؼ َع٢ٓ شيو نطٚض٠ تػاُٜٚٗا املطًل ناؾ١ طاسً٘مب  ايػطؾتني يف فاٍ ايتؿطٜع

 .4يف ايتؿطٜع أٚ تػاُٜٚٗا أٜها يف املػا٥ٌ األخط٣ غرل ايتؿطٜع

                                                      

مجة العزػية في مجمذ عمى أن " مغ القانػن األساسي العخاقي 11السادة نرت ( 1)
عتبارا مغ تاريخ التعييغ، ويجػز إعادة تعييغ العزػ األعيان ثساني سشػات، ا

 الدابق".
 الشافح حاليا. 4711الجستػر األردني لدشة مؽ  4/ 11و 11/4السادتان ( 0)
"يتع انتخاب الشافح حاليا عمى أن  4719 لدشة الجستػر اإليصاليمؽ  10السادة نرت ( 0)

تسجيج السجمديغ اال مجمذ الشػاب ومجمذ الذيػخ لسجة خسذ سشػات، وال يسكغ 
 بسػجب القانػن وفي حالة الحخب فقط".

؛ د. نعسان أحسج الخظيب، السرجر 009د. عثسان خميل، السرجر الدابق، ص ( 8)
 .057الدابق، ص 
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املؿاضن١ ايتؿطٜع١ٝ املتػا١ٜٚ بني ايػطؾتني  أؾٓعاّ ايػطؾتني ٜتطًب إقطاض َبس 
س َٛاؾك١ ايػطؾتني طبكا يألقٍٛ ٚاإلدطا٤ات اييت عٝح ال هٛظ اقساض أٟ قإْٛ اال بع

ٜتطًبٗا ايسغتٛض أٚ ايٓعاّ ايساخًٞ يهٌ غطؾ١، أٟ إٔ ٜهٕٛ يهٌ َُٓٗا اؿل يف تكسِٜ 
كازم ع٢ً َؿطٚع َٜؿاضٜع ايكٛاْني َٚٓاقؿتٗا بؿهٌ َػتكٌ عٔ ايػطؾ١ األخط٣، ٚإٔ 

يػطؾتني ْؿؼ ايك٠ٛ ؾُٝا ايكإْٛ بعس َطٚضٙ يف ايػطؾتني، ٚتػ٢ُ األْع١ُ اييت تعطٞ ا
ٜتعًل باملػا٥ٌ ايتؿطٜع١ٝ، بايجٓا١ٝ٥ املتػا١ٜٚ َٚجاشلا َا وكٌ يف إدطا٤ات ايتؿطٜع بني 
فًؼ ايٓٛاب ٚايؿٝٛر األَطٜهٝني، ع٢ً إٔ نطٚض٠ ٚعسّ اعذلاض أٟ َٔ ايػطؾتني ع٢ً 

با َا تهع زٙ ٚاْتٗا٤ إَها١ْٝ َٛاق١ً تؿطٜع٘، ؾايسغاترل غايأَؿطٚع قإْٛ َا ال ٜعين ٚ
 :1كطدا شلصا االعذلاض ٚبططم كتًؿ١ َٓٗا

اَهإ ادتُاع ايػطؾتني ظًػ١ َؿذلن١ ٚتكطٜب ٚدٗات ايٓعط بني ايػطؾتني ٚقٛال  -1
 .19522يًشٌ ٚمتطٜط املؿطٚع، َجاٍ شيو َا ْل ع١ًٝ ايسغتٛض األضزْٞ يػ١ٓ 

ؤزٟ اىل زؾع سل سٌ ايدلملإ، إ ايتٗسٜس باغتعُاٍ ٖصا اؿل َٔ قبٌ اؿه١َٛ قس ٜ -2
ػتطٝع تايػطؾتني يًتؿاِٖ َع بعهُٗا ايبعض َٚع اؿه١َٛ، ؾؿٞ بًذٝها َجال 

                                                      

د. زىيخ شكخ، الؾسيط في القانؾن الجستؾري، الجدء األول " الشغخية العامة والجول ( 1)
 030لمجراسات والشذخ والتؾزيع، بيخوت، ص ، السؤسدة الجامعية 1668، 0الكبخى"، ط

، السؤسدة 1620وما بعجىا؛ د. إسساعيل الغدال، القانؾن الجستؾري والشغؼ الدياسية، 
 وما بعجىا. 169الجامعية لمجراسات والشذخ والتؾزيع، س 

ذا رفس الشافح حاليا عمى أنو "إ 4711مغ الجستػر األردني لدشة  71السادة نرت ( 0)
يغ مذخوع أي قانػن مختيغ وقبمو السجمذ اآلخخ معجال أو غيخ معجل أحج السجمد

يجتسع السجمدان في جمدة مذتخكة بخئاسة مجمذ االعيان لبحث السػاد السختمف 
فييا ويذتخط لقبػل السذخوع أن يرجر قخار السجمذ السذتخك بأكثخية الحاضخيغ 

انية الى السجمذ في الجورة وعشجما يخفس السذخوع بالرػرة السبيشة انفا ال يقجم مخة ث
 نفديا". 
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اؿه١َٛ سٌ أٟ َٔ ايػطؾتني أٚ نًُٝٗا َعا، ع٢ً إٔ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ إ نإ يًشه١َٛ 
 اغتدساَٗا يف ايٓعاّ ايدلملاْٞ ؾأْ٘ يٝؼ شلا شيو يف ايٓعاّ ايط٥اغٞ.

 ايٓعاّ ايط٥اغٞ، ٖٚٛ سل تٓؿٝصٟ ميٓح سل ايط٥ٝؼ باالعذلاض ع٢ً ايكٛاْني يف -3
املذلتب١ ع٢ً تٓؿٝص ايكإْٛ  ٚئتٓؿٝص١ٜ يهٞ ٜعٗط يًدلملإ املػايط٥ٝؼ ايػًط١ اي

املكذلح، ٚيًدلملإ اؿط١ٜ يف االخص بطأٟ ايط٥ٝؼ أٚ ايعسٍٚ عٓ٘، ٚبصيو ٜهٕٛ سل 
ع٢ً  االعذلاض سل ؾٝتٛ تٛقٝؿٞ، ألْ٘ ٜتعني ع٢ً ض٥ٝؼ ايسٚي١ يف ساي١ اعذلان٘

َؿطٚع ايكإْٛ إٔ ٜطزٙ اىل ايدلملإ يسضاغت٘ َط٠ ثا١ْٝ، ؾاشا عاز األخرل ٚأقطٙ، قسض 
ايكإْٛ ضغِ اعذلاض ايط٥ٝؼ، ٖٚصا اؿل نجرلا َا َاضغ٘ ايط٥ٝؼ األَطٜهٞ، ع٢ً إٔ 
ٖصا اؿل ٜػكط اشا َا أنس ايهٛلطؽ ع٢ً ايكإْٛ بأنجط١ٜ ايجًجني، ع٢ً أْ٘ ْازضا َا 

ؽ تأنٝس ايكٛاْني اييت ٜعذلض عًٝٗا ايط٥ٝؼ يكعٛب١ ؼكٝل اغًب١ٝ ع ايهٛلطٜٝػتط
 . 1ايجًجني

                                                      

الشافح  4919مغ الجستػر األمخيكي لدشة  1السادة األولى الفقخة الدابعة / ( نرت 1)
كل مذخوع قانػن يحرل عمى مػافقة مجمذ الشػاب والذيػخ يجب،  حاليا عمى أنو"

و، قبل أن يربح قانػنا، أن يعخض عمى رئيذ الػاليات الستحجة فاذا وافق عميو وقع
أما اذا لع يػافق فانو يتعيغ اعادتو الى السجمذ الحي يكػن مذخوع القانػن قج بجأ 
مشو مخفقا بو اعتخاضاتو عميو، وعمى أعزاء ىحا السجمذ تدجيل ىحه االعتخاضات 
تفريال في سجل السجمذ وإعادة الشطخ في السذخوع، واذا حرل السذخوع عمى 

فقا بو االعتخاضات التي سبق تدجيميا مػافقة ثمثي أعزاء السجمذ فأنو يخسل مخ 
الى السجمذ اآلخخ الحي يتعيغ عميو إعادة الشطخ فيو أيزا، فاذا وافقت عميو أغمبية 
ثمثي أعزاء ىحا السجمذ فانو يربح قانػنا نافح السفعػل، غيخ أنو في جسيع ىحه 
الحاالت تكػن أصػات أعزاء كل مغ السجمديغ محجدة بشعع أو ال، وتجرج أسساء 
األعزاء السػافقيغ عمى السذخوع والسعارضيغ لو في السزابط الخسسية لكل مغ 
السجمديغ عمى حجة، واذا لع يقع الخئيذ بإعادة أي مذخوع قانػن في غزػن عذخة 

 =أيام ) ما عجا أيام األحج ( بعج عخضو عميو، فان مذخوع القانػن ىحا يربح قانػنا
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االغتؿتا٤، اش باإلَهإ ططح أٟ َؿطٚع قإْٛ ؽتًـ ؾٝ٘ ايػطؾتإ ع٢ً االغتؿتا٤  -4
ايؿعيب، ٖٚصا األخرل قس ٜهٕٛ إيعاَٝا اغتٓازا يًسغتٛض أٚ اختٝاضٜا بٓا٤ ع٢ً طًب 

 ٓا٤ ع٢ً املبازض٠ ايؿعب١ٝ.اؿه١َٛ أٚ أسس ايػطؾتني أٚ ست٢ ب

االختٝاض املعذٌ يًشه١َٛ، أش ٜهٕٛ يًشه١َٛ يف ساي١ عسّ تٛقٌ اجملًػني يكطاض  -5
ْٗا٥ٞ بكسز ْل تؿطٜعٞ َعني إٔ تطًب َٔ ايػطؾ١ األز٢ْ بايتٛقٌ يكطاض ْٗا٥ٞ، 
ٚشيو اَا بايٓل ايصٟ قاغت٘ ايًذ١ٓ املؿذلن١ َٔ ايػطؾتني أٚ ايٓل األخرل ايصٟ 

ا بكٝػت٘ املعسي١، ٚبسٕٚ َٛاؾك١ ايػطؾ١ االع٢ً، ٖٚصا ايٓعاّ أخصت ب٘ اقطت٘ بٓؿػٗ
 .1ايٓاؾص سايٝا 1958ؾطْػا بسغتٛضٖا يػ١ٓ 

ٚعًٝ٘ ؾايكاعس٠ ٖٞ ٚدٛب املػاٚا٠ بني ايػطؾتني، ٚيهٔ ايػؤاٍ املططٚح االٕ ٖٛ  
ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ مما أقبح 2؟ ٖٓايو اغتجٓا٤اتتطز ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ اغتجٓا٤اتٌٖ 

بايجٓا١ٝ٥ غرل املتػا١ٜٚ، ٖٚٞ عاز٠ َا تتعًل باَتٝاظ ايػطؾ١ األز٢ْ )اجملًؼ ايؿعيب( ع٢ً 
ايػطؾ١ األع٢ً يف املػا٥ٌ ايتؿطٜع١ٝ، ٚاملاي١ٝ، ٚايطقاب١ ع٢ً اؿه١َٛ، ؾؿٞ ايكٛاْني ايعاز١ٜ 
تصٖب بعض ايسغاترل اىل سطَإ ايػطؾ١ األع٢ً َٔ سل اقذلاسٗا، أٚ ٚدٛب عطنٗا أٚال 
ع٢ً اجملًؼ ايؿعيب، أٚ إعطا٥٘ ايػًب١ يف ساالت ايػالف بني اجملًػني، ٚشيو بإٔ ػعٌ 

                                                                                                                              

الكػنجخس عغ شخيق تأجيل جمداتو في  كسا لػ أن الخئيذ قج وفعو ما لع يتدبب=
 مشع إعادة مذخوع القانػن، اذ أنو في ىحه الحالة ال يربح السذخوع قانػنا".  

الشافح حاليا  4711مغ الجستػر الفخندي لدشة  11الفقخة الخابعة مغ السادة ( قزت 1)
ع تسخيخ "... إذا فذمت المجشة السذتخكة في االتفاق عمى نز مذتخك أو إذا لع يتبأنو 

الشز عمى الشحػ السشرػص عميو في الفقخة الدابقة، يجػز لمحكػمة، بعج قخاءة 
أخخى مغ الجسعية الػششية إعادة الشطخ اما بالشز الحي صاغتو المجشة السذتخكة، أو 
الشز األخيخ الحي أقختو بشفديا بريغتو السعجلة، وكسا ىػ واقع الحال، بأي 

 ".تعجيل)تعجيالت(أقخه مجمذ الذيػخ
د. دمحم كاعؼ السذيجاني، ؛ 055( د. نعسان أحسج الخظيب، السرجر الدابق، ص 0)

 .007؛ عثسان خميل، السرجر الدابق، ص 105السرجر الدابق، ص 
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ٕ األٚي١ٜٛ يف سل اقذلاح إايه١ًُ ايٓٗا١ٝ٥ ي٘ يف اقطاض َؿطٚع ايكإْٛ، ٚيف املػا٥ٌ املاي١ٝ ؾ
ايكٛاْني اـاق١ بؿطض ايهطا٥ب أٚ ظٜازتٗا تهٕٛ ي٘ زٕٚ ايػطؾ١ االخط٣، ٚيعًٗا ايكاعس٠ 

 ن١ يف َععِ ايسغاترل اييت تتب٢ٓ املػاٜط٠ بني ايػطؾتني َٔ سٝح االختكام.املؿذل

أَا االختكام ايطقابٞ ؾٝتٛظع بني ايػطؾتني أٜها، ٚغايبا َا متٓح ايسغاترل سل  
١ األز٢ْ، ٖٚٛ َا ٜعطف َٓح ايجك١ أٚ سذبٗا عٓٗا أٚ عٔ أسس ايٛظضا٤ أٚ أنجط اىل ايػطؾ

ٚايعطام يف ظٌ  1958يف إلًذلا ٚؾطْػا يف ظٌ زغتٛض غ١ٓ ايٛظاض٠ غٝاغٝا، نُا مبػؤٚي١ٝ 
، َٚع شيو تػأٍ ايٛظاض٠ أَاّ ايػطؾتني 1923َٚكط يف زغتٛضٖا يػ١ٓ  1925زغتٛض غ١ٓ 

 يف بعض ايسغاترل نُا يف بًذٝها.

أَا َػؤٚي١ٝ ايٛظاض٠ دٓا٥ٝا ؾٝدتًـ بكسزٖا اختكام ايػطؾتني، ؾعاز٠ َا   
َٓٗا، ٚتٓعط ايػطؾ١ ايجا١ْٝ يف دع٤ آخط، نُا ٖٛ اؿاٍ يف تٓعط إسس٣ ايػطؾتني يف دع٤ 
ٚايٛالٜات املتشس٠ االَطٜه١ٝ، ؾؿٞ ٖصٙ األخرل٠ مياضؽ  1875إلًذلا ٚؾطْػا يف ظٌ زغتٛض 

فًؼ ايٓٛاب سل االتٗاّ اؾٓا٥ٞ نس ض٥ٝؼ ايسٚي١ ٚنباض املٛظؿني ايؿسضايٝني ؾُٝا ٜٓػب 
ض اؾٓاٜات ٚاؾٓح ايهدل٣، ثِ ٜتٛىل فًؼ ايؿٝٛر إيِٝٗ َٔ دطا٥ِ اـٝا١ْ أٚ ايطؾ٠ٛ ٚبع

 ٘ ع٢ً األقٌ.٥إدطا٤ات احملان١ُ ٚاالزا١ْ بكطاض اغًب١ٝ أعها

 ادلطهب انشابع
 5002يف دستوس انعشاق نسىة عقهىة انعمم انربدلاوي انعشاقي 

ٜككس بايعك١ًٓ ايدلملا١ْٝ اعتُاز َؤغػات زغتٛض١ٜ ٚتٛظٜع ايكالسٝات ؾُٝا بٝٓٗا،       
ٚتٓعِٝ ايعالقات ايكا١ُ٥ بني ٖصٙ املؤغػات، مبا ٜؤزٟ اىل اْتعاّ عٌُ املؤغػات 

 .1ايسغتٛض١ٜ ٚاغتكطاضٖا ٚؾاعًٝتٗا ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ تعطنٗا ؿاي١ ؾًٌ أٚ مجٛز

ٚايعك١ًٓ ايدلملا١ْٝ سطن١ بسأت بٗا زغاترل أٚضبا بعس اؿطب ايعامل١ٝ األٚىل غاٜتٗا       
يًعالقات ايػٝاغ١ٝ اييت قاّ عًٝٗا ايٓعاّ ايدلملاْٞ الغُٝا يف  ايٛقٍٛ اىل تٓعِٝ قاْْٛٞ

إلًذلا بٗسف ايٛقٍٛ اىل االغتكطاض اؿهَٛٞ ٚايعٌُ بؿاع١ًٝ أنجط، اَا يف ؾطْػا ؾكس اَتست 

                                                      

، 1د. عرام سميسان، األنغسة البخلسانية بيؽ الشغخية والتظبيق "دراسة مقارنة"، ط( 1)
 .030، 031ص ص ، مشذؾرات الحمبي الحقؾقية، بيخوت، لبشان، 0313
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اىل ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ اييت آَٔ بٗا اؾٓطاٍ زٜػٍٛ َٚعاْٚٛٙ نُٝؿٌٝ زبٛضٜ٘ ٚضٜٓٝ٘ 
ال هب إٔ تكٛزٖا األسعاب يهٝال تتشهِ مبكرل ايبالز  األ١َإٔ نابتإ، ٚاييت تصٖب اىل 

االَط ايصٟ ٜكتهٞ اال ٜتُتع ايدلملإ باشل١ُٓٝ، ؾٗٞ فاٍ يًتٓاؾؼ ٖٚٞ املهإ اييت 
تػكط ؾٝ٘ اؿهَٛات، االَط ايصٟ ٜٓبػٞ َع٘ تكٝٝس قالسٝات األخرل٠ ٚتك١ٜٛ غًطات 

يف  Bayeux٘ زٜػٍٛ يف خطاب ايط٥ٝؼ ايصٟ ٜكٛز ايبالز ٜٚٛسس نًُتٗا، ٖٚٛ َا عدل عٓ
، ؾُٝا ٜط٣ داْب 1، اش طايب بكالسٝات ٚاغع١ ٚتٛاظٕ تؿطٜعٞ تٓؿٝص1946ٟسعٜطإ  26

يًذُٗٛض١ٜ اـاَػ١ تهُٔ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ يف قالسٝات  ١آخط َٔ ايؿك٘ إٔ ايدلملا١ْٝ املعكًٓ
 :2اؿه١َٛ ػاٙ ايدلملإ َٔ سٝح

سٖا املس٠ االمجاي١ٝ يًسٚضات ايعاز١ٜ بػت١ بتشسٜ 28ؼسٜس ايسٚضات ايدلملا١ْٝ، ؾاملاز٠  -1
 ؾٗٛض ؼكط ضقاب١ ايٓٛاب ْكـ ايػ١ٓ.

ضقاب١ اجملًؼ ايسغتٛضٟ يٓعاّ اؾُعٝات، اش تأتٞ ٖصٙ ايطقاب١ يكاحل اؿه١َٛ  -2
 ؾاؾُعٝات تتذ٘ طبٝعٝا اىل ظٜاز٠ قالسٝاتٗا ػاٖٗا.

١ ٖٞ غٝس٠ قالسٝات اؿه١َٛ ع٢ً َػت٣ٛ األقٍٛ ايتؿطٜع١ٝ املتبع١، ؾاؿهَٛ -3
دسٍٚ أعُاٍ اؾُعٝات ٚبايتايٞ ميهٓٗا إيعاّ ايدلملإ مبٓاقؿ١ ايٓكٛم اييت تطغب 

 بٗا ٚابعاز نٌ َا عسا شيو. 

 ططح املػؤٚي١ٝ سٍٛ ْل ٚيًذ٤ٛ اىل ايًذ١ٓ املدتًط١.  -4

ايٓاؾص سايٝا لس إٔ بطملاْ٘ قس أخص بٓعاّ  2005ٚبايطدٛع اىل زغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ  
أْ٘ غرل َعكًٔ ؾايػًب١ ٚانش١ يػطؾت٘ األٚىل ؾهال عٔ َا ؾاب٘ َٔ أخطا٤ ايػطؾتني، اال 

ؾع٢ً ايطغِ َٔ ْك٘ ع٢ً تؿهٌٝ فًؼ تؿطٜعٞ  اعذلت ع١ًُٝ تؿهٌٝ غطؾت٘ ايجا١ْٝ،
ٜػ٢ُ مبذًؼ االؼاز يٝهٕٛ دع٤ا َٔ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ االؼاز١ٜ اىل داْب فًؼ 

                                                      

، بال مكان لمشذخ، 0339، 9د. دمحم طي، القانؾن الجستؾري والسؤسدات الدياسية، ط( 1)
 وما بعجىا. 055ص 

 .088، 080لسرجر الدابق، ص ص  6مؾريذ دوفخجيو، ا( 0)
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ٓع١ُ يف إقًِٝ، اال أْ٘ دعٌ َٔ ايػطؾ١ ايجا١ْٝ ، ٚميجٌ األقايِٝ ٚاحملاؾعات غرل امل1ايٓٛاب
)فًؼ االؼاز( ٚايصٟ ٜؿذلض إٔ وكل ايتٛاظٕ ٚخكٛقا يف فاٍ ايتؿطٜع فًػا تابعا 
جملًؼ ايٓٛاب، اش تطى تٓعِٝ ٖصا اجملًؼ َٔ سٝح نٝؿ١ٝ تهٜٛٓ٘ ٚؾطٚط ايعه١ٜٛ ؾٝ٘ 

ٖٚصا  ،١2 ثًجٞ أعها٥٘ٚاختكاقات٘ ٚنٌ َا ٜتعًل ب٘ يكإْٛ ٜػٓ٘ فًؼ ايٓٛاب بأغًبٝ
ٜعين ابعاز فًؼ االؼاز َٔ ايػاس١ ايسغتٛض١ٜ اىل ايػاس١ ايكا١ْْٝٛ، ٚبايٓتٝذ١ تهٕٛ 
اختكاقات ٖصا اجملًؼ غرل َك١ْٛ ألْٗا غرل قسز٠ يف ايسغتٛض االؼازٟ مما هعٌ َٓ٘ 

، االَط ١َٔ اختكاقات ممٓٛسعًٝ٘ فًؼ ايٓٛاب ب٘ فًػا نعٝؿا ٜٓتعط َا ٜتؿهٌ 
صٟ َٔ ؾأْ٘ كايؿ١ َبازئ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ اييت تٛدب تٓعِٝ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ اي

بٓل زغتٛضٟ ٚيٝؼ بكإْٛ عازٟ، مما ٜسٍ ع٢ً االْكػاّ بني َؿطعٞ ايسغتٛض سٍٛ 
، 2004ؾهط٠ ايؿسضاي١ٝ، ٚمما ٜؤنس شيو إٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يًُطس١ً االْتكاي١ٝ يعاّ 

، قس خطز عٔ ايكاعس٠ اييت 3ٜأخص بايؿهٌ االؼازٟ يًسٚي١ ايعطاق١ٝايصٟ ٜعس أٍٚ زغتٛض 
تكهٞ بإٔ ْعاّ ايػطؾتني نطٚض٠ يًسٚي١ اييت تأخص باالؼاز املطنعٟ، سٝح أْاط ايػًط١ 

                                                      

تتألف الحكػمة العخاقية االنتقالية والسذار الييا مشو عمى أن " / ا11السادة نرت ( 1)
انػن بالحكػمة االتحادية مغ الجسعية الػششية ومجمذ الخئاسة، أيزا في ىحا الق

"؛ الؾقائع العخاقية، العجد ومجمذ الػزراء وبزسشو رئيذ الػزراء والدمصة القزائية
 .01/10/0330في  0621

 .1001مغ دستػر العخاق لدشة  11السادة ( 0)
نطام الحكع عمى أن " تقاليةمغ قانػن إدارة الجولة العخاقية لمسخحمة االن 1السادة ( نرت 0)

في العخاق جسيػري اتحادي فجرالي، ديسقخاشي، تعجدي، ويجخي تقاسع الدمصات فيو 
بيغ الحكػمة االتحادية والحكػمات اإلقميسية والسحافطات والبمجيات واإلدارات السحمية، 
ويقػم الشطام االتحادي عمى أساس الحقائق الجغخافية والتاريخية والفرل بيغ 

 صات وليذ عمى أساس األصل أو العخق أو االثشية أو القػمية أو السحىب".الدم
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، َع اإلؾاض٠ اىل إٔ زغتٛض ايعطام يػ١ٓ 1ايتؿطٜع١ٝ اىل غطؾ١ ٚاسس٠ ٖٚٞ اؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ
ايٛاضز٠ يف قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ َٚٓٗا ايٓعاّ ايؿسضايٞ قس تهُٔ ايعسٜس َٔ االسهاّ  2005

ايصٟ ٜؿطض االخص بٓعاّ ايػطؾتني، غرل إٔ املؿطع ايسغتٛضٟ ٚإ أخص بٓعاّ ايػطؾتني 
خالؾا يكإْٛ إزاض٠ ايسٚي١، اال أْ٘ يف ايٛقت ْؿػ٘ عٌُ ع٢ً اغتُطاض ايعٌُ مبٓٗر ٖصا األخرل 

ٓعِٝ أسس ؾطعٞ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ٖٚٛ فًؼ يف تطبٝل ْعاّ ايػطؾ١ ايٛاسس٠ َٔ خالٍ ت
ايٓٛاب ٚاساي١ تٓعِٝ ايؿطع ايجاْٞ ٖٚٛ فًؼ االؼاز اىل قإْٛ ٜػٔ َٔ قبٌ فًؼ ايٓٛاب 
ؾهال عٔ ايٓل ع٢ً تأدٌٝ قٝاّ ٖصا اجملًؼ اىل سني قسٚض قطاض َٔ فًؼ ايٓٛاب 

ؿاش ٖصا ايسغتٛض، ٜهاف اىل بأغًب١ٝ ايجًجني بعس زٚضت٘ االْتداب١ٝ األٚىل اييت ٜعكسٖا بعس ْ
 ٜٓل ع٢ً االدطا٤ ايٛادب اؽاشٙ يف ساي١ اخؿام فًؼ شيو إٔ املؿطع ايسغتٛضٟ مل

ايٓٛاب يف أداظ ايكإْٛ اـام بتؿهٌٝ ٖصا اجملًؼ سالٍ املس٠ احملسز٠ يف ايسغتٛض، ٖٚٛ 
َا ؼكل ع٢ً ايكعٝس ايعًُٞ اش اْتٗت ايسٚض٠ االْتداب١ٝ ايجايج١ زٕٚ تؿهٌٝ ٖصا اجملًؼ 

اْكػاَا بني أعها٤ اؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ سٍٛ االَط ايصٟ ٜؤنس َا تكسّ شنطٙ َٔ إٔ ٖٓايو 
ؾهط٠ ايؿسضاي١ٝ، ؾدًل ْٛعا َٔ عسّ املػاٚا٠ ٚايتٛاظٕ بني ايػطؾتني، ؾهال عٔ االخالٍ 
مبكَٛات ايٓعاّ االؼازٟ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً ْعاّ ايػطؾتني، ؾٛدٛز ايػطؾ١ اييت متجٌ األقايِٝ 

كتهٝٗا طبٝع١ ايٓعاّ األعها٤ اىل داْب ايػطؾ١ اييت متجٌ عُّٛ ايؿعب نطٚض٠ ت
 .2االؼازٟ

إ ايسغتٛض ايعطاقٞ ٚبايطغِ َٔ أْ٘ خكل ايؿكٌ األٍٚ َٔ ايباب ايجايح َٓ٘  
يًػًط١ ايتؿطٜع١ٝ، اال أْ٘ أٌُٖ تٓعِٝ فًؼ االؼاز سٝح خكل ي٘ َازتني ؾكط ُٖٚا 

ِٝ ، ٚاالٚىل َُٓٗا اسايت اىل قإْٛ ايصٟ غٝكسض عٔ فًؼ ايٓٛاب تٓع137ٚ 65املازتإ 
                                                      

"يكػن عمى أنو  مغ قانػن إدارة الجولة العخاقية لمسخحمة االنتقالية 10/4السادة ( نرت 1)
لجولة العخاق خالل السخحمة االنتقالية سمصة تذخيعية تعخف باسع الجسعية الػششية 

 ػانيغ والخقابة عمى عسل الدمصة التشفيحية".وميستيا الخئيدية ىي تذخيع الق
د. ميا بيجت يؾنذ الرالحي ورائج حسجان عاجب السالكي، مبجأ السذاركة بؾصفو ( 0)

ضسانة لحساية االستقالل الحاتي لؾيالت الجولة االتحادية )دراسة مقارنة(، مجمة العمؾم 
، 0317الجدء األول،  اص الثالث،القانؾنية، كمية القانؾن، جامعة بغجاد، العجد الخ

 .192ص
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نٌ ايتؿاقٌٝ، ؾُٝا قهت ايجا١ْٝ بتأدٌٝ ايعٌُ بأسهاّ املٛاز اـاق١ مبذًؼ االؼاز 
غايؿ١  65أُٜٓا ٚضزت يف ايسغتٛض اىل سني قسٚض قطاض فًؼ ايٓٛاب املؿاض ايٝ٘ باملاز٠ 

اإلؾاض٠ بعس زٚضت٘ االْتداب١ٝ األٚىل اييت ٜعكسٖا بعس ْؿاش ٖصا ايسغتٛض، ع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ 
املِٗ ٚاؾٖٛطٟ يف ايٓعاّ االؼازٟ، بُٝٓا ْعِ نٌ َا ٜتعًل مبذًؼ ايٓٛاب َٔ اجملًؼ 

، أٟ غُؼ عؿط٠ َاز٠ زغتٛض١ٜ ْعُت نٝؿ١ٝ تهٜٛٔ اجملًؼ 64اىل  49خالٍ املٛاز 
ٚعسز أعها٥٘ ٚؾطٚط ايعه١ٜٛ ؾٝ٘ ٚأزا٤ ايُٝني ٚاْعكاز دًػات٘ ٚاْتداب ض٥اغ١ اجملًؼ 

عكازٙ ايػ١ٜٛٓ ٚاؾًػات االغتجٓا١ٝ٥ ٚنٝؿ١ٝ متسٜس ايؿكٌ َٚس٠ ايسٚض٠ االْتداب١ٝ ٚزٚض٠ اْ
ايتؿطٜعٞ ٚايٓكاب ايكاْْٛٞ الْعكازٙ ٚتكسِٜ َؿطٚعات ايكٛاْني ٚاختكاقات اجملًؼ َٔ 
تؿطٜع ايكٛاْني ٚايطقاب١ اىل...اخل، ٚنصيو إقطاض املٛاظ١ْ ٚاؿػاب اـتاَٞ ٚأساٍ اىل 

 ٤ اجملًؼ ْٚعِ اي١ٝ سً٘. ايكإْٛ تٓعِٝ سكٛم ٚاَتٝاظات ايٓٛاب ٚأعها
مما ػسض اإلؾاض٠ ايٝ٘ يف ٖصا ايكسز إٔ فًؼ االؼاز ٜؿب٘ فًؼ االعٝإ ايعطاقٞ  

، ال غُٝا َا ٜتعًل باـهٛع ٚايتبع١ٝ، ٚايؿاضم بُٝٓٗا ٖٛ 1925يف ايكإْٛ األغاغٞ يػ١ٓ 
، بٌ إٔ إٔ فًؼ االعٝإ نإ خانعا يًًُو، بُٝٓا فًؼ االؼاز غٝدهع جملًؼ ايٓٛاب

فًؼ االعٝإ ٜتؿٛم ع٢ً فًؼ االؼاز َٔ سٝح إٔ اختكاقات٘ ناْت قسز٠ مبٛدب 
َٔ ايكإْٛ األغاغٞ ايعطاقٞ ناْت  2ايسغتٛض، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايسٚي١ مبٛدب املاز٠ 

ًَه١ٝ ٚضاث١ٝ َطنع١ٜ َٛسس٠ بػٝط١، بُٝٓا اختكاقات فًؼ االؼاز غرل قسز٠ 
ى ملؿ١ٝ فًؼ ايٓٛاب يٝػٔ قاْْٛا بأغًب١ٝ ثًٞ أعها٥٘ وسز زغتٛضٜا، بٌ إ االَط َذلٚ

اختكاقات٘، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ؾهٌ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ مبٛدب ايسغتٛض اؿايٞ ٖٛ اؼازٟ 
 )ؾسضايٞ( ْٚعاّ اؿهِ ؾٝٗا مجٗٛضٟ بطملاْٞ، ؾُا ٖصا ايتٓاقض؟ 

ط نُا إٔ املؿطع ايسغتٛضٟ مل ٜهٔ َٛؾكا ٚٚقع يف خطأ دٖٛطٟ عٓسَا ضب
قًِٝ، ٚمل ٜبني نٝؿ١ٝ إقايِٝ ٚاحملاؾعات غرل املٓتع١ُ بايتُجٌٝ يف فًؼ االؼاز بني األ

ايتُجٌٝ ٌٖ ع٢ً أغاؽ قاعس٠ املػاٚا٠ أّ ايالَػاٚا٠، ٚال ططٜك١ اختٝاض أعها٤ اجملًؼ 
ٚامنا تطى تٓعِٝ شيو يًكإْٛ ايصٟ ٜػٓ٘ فًؼ ايٓٛاب، ؾُٓح احملاؾعات سل ايتُجٌٝ يف 

از اغ٠ٛ باألقايِٝ األعها٤ ىايـ َا غاضت عًٝ٘ زغاترل َععِ ايسٍٚ االؼاز١ٜ فًؼ االؼ
نْٛٗا تككط ايتُجٌٝ يف اجملًؼ االؼازٟ ع٢ً ايٛسسات األغاغ١ٝ َٔ ايٛالٜات أٚ األقايِٝ 
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، ؾٗٓايو ؾطم نبرل بني األقايِٝ 1أٚ ايهاْتْٛات ...اخل زٕٚ غرلٖا َٔ َػتٜٛات اؿهِ
ؼاز١ٜ ٚبني احملاؾعات ايتابع١ يٓعاّ ايالَطنع١ٜ اإلزاض١ٜ، ؾايسٚي١ األعها٤ يف ايسٚي١ اال

االؼاز١ٜ تعين ببػاط١ اؼاز فُٛع١ َٔ األقايِٝ أٚ املكاطعات املتُتع١ باؿهِ ايصاتٞ 
ؼت ظٌ سه١َٛ َطنع١ٜ ٚاسس٠ َع بكا٥ٗا َتُتع١ ببعض َعاٖط االغتكالٍ ع٢ً املػت٣ٛ 

ٛسسات امله١ْٛ يًسٚي١ االؼاز١ٜ يٓؿػٗا بٛنع زغتٛض اـاضدٞ أٚ ايساخًٞ ٚيصا ؼتؿغ اي
ٚاْتداب بطملإ ٚسه١َٛ ٚقها٤ قًٞ ميتاظ عٔ ْعرلٙ االؼازٟ، ؾٗٞ تتكاغِ َع املطنع 
ايٛظا٥ـ ايتٓؿٝص١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚايكها١ٝ٥، أَا احملاؾعات ؾٗٞ فطز ْٛع َٔ ايتٓعِٝ 

الختكاقات اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ اإلزاضٟ تتكاغِ ؾٝ٘ ايػًط١ احمل١ًٝ َع اؿه١َٛ بعض ا
ؾشػب، ؾال متًو زغتٛضا أٚ بطملاْا أٚ قها٤ َػتكال عٔ ْعرلٙ االؼازٟ، ؾٛظٝؿتٗا 
تكسِٜ اـسَات احمل١ًٝ ٚايٓٗٛض باملطاؾل ايعا١َ ايكطٜب١ َٔ املٛاطٔ، ٚبايتايٞ ؾٗٞ يٝػت 

ٔ إضاز٠ عه٠ٛ َٔ أعها٤ االؼاز ايؿسضايٞ ٚال تػاِٖ بٛقؿٗا مجاعات ق١ًٝ يف تهٜٛ
ٕ ؾٝ٘، ٛايسٚي١ االؼاز١ٜ، ٚإٔ ٖصا اجملًؼ ٖٛ فًؼ يألقايِٝ ٜٚهٕٛ يهٌ األقايِٝ ممجً

ؾايدلملإ االؼازٟ ايصٟ ٜعدل عٔ إضاز٠ ايسٚي١ ٜٚكسض ايكٛاْني االؼاز١ٜ ٜسخٌ يف تؿهًٝ٘ 

                                                      

( ال يؾجج في غالبية الجول الفجرالية مثل ىحا الؾضع، فعمى سبيل السثال أن عجد الؾاليات 1)
والية، الى جانب ىحه الؾاليات ىشالػ  53األعزاء في الؾاليات الستحجة األمخيكية ىؾ 

ة محمية عذيخ  103أقاليؼ غيخ مشتغسة،  0أقاليؼ حكؼ داخمي )محمي(،  0تحالفان و
نابعة مؽ األمخيكييؽ األصمييؽ، بيشسا يتكؾن مجمذ الذيؾخ مؽ مسثمي الؾاليات الخسديؽ 
فقط، اذ لكل والية مسثالن اثشان في ىحا السجمذ يجخي اختيارىؼ مؽ قبل سكان كل 
والية عؽ طخيق االنتخاب السباشخ، وليذ لألقاليؼ ذات الحكؼ الجاخمي السحمي، واالقاليؼ 

سة، والعذائخ السحمية أي نريب مؽ التسثيل في ىحا السجمذ، وكحلػ الغيخ السشتغ
الحال في كشجا حيث أن ىشالػ عذخة مقاطعات أعزاء في االتحاد الكشجي زائجا ثالثة 
أقاليؼ ومشغسات الدكان األصمييؽ وال يزؼ مجمذ السقاطعات الكشجي سؾى مسثميؽ عؽ 

سة الفجرالية، تخجسة غالب بخىؾمو السقاطعات العذخ أعزاء؛ رونالج ل. واتذ، األنغ
، مشتجى االتحادات الفجرالية، أوتاوا، 0339وميا بدظامي وميا تكال، طبعة خاصة، 

 .10كشجا، ص 



 (12( ، السنة )43( ، العدد )12ين للحقوق ، المجلد )مجلة الرافد

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

511 

١ ممجًٛ األقايِٝ ٚيٝؼ يًُشاؾعات أٟ زٚض ؾٝ٘، ؾايػا١ٜ َٔ إهاز ايػطؾ١ ايجا١ْٝ ٖٞ مبجاب
ضغاي١ اط٦ُٓإ يًٛسسات ايؿسضاي١ٝ بإٔ شلا ايك٠ٛ ايتُج١ًٝ شاتٗا اييت متًهٗا ايٛسسات األخط٣ 
بػض ايٓعط عٔ أٟ اعتباض آخط، ٚبايتايٞ ؾإٔ َٓح احملاؾعات غرل املٓتع١ُ يف إقًِٝ سل 
ايتُجٌٝ مبذًؼ االؼاز ٜعس ادشاؾا عل األقايِٝ ٚتكًٝال َٔ ؾأْٗا، ٚإٔ بكا٤ املطنع 

ضٟ جملًؼ االؼاز بٗصا ايؿهٌ ٜؿكسٙ أٟ ؾاع١ًٝ قا١ْْٝٛ ٚغٝاغ١ٝ يف ايٓعاّ ايسغتٛ
ؿُا١ٜ اغتكالشلا،  ١االؼازٟ ٜٚهٝع ع٢ً األقايِٝ أ١ُٖٝ املؿاضن١ ؾٝ٘ بٛقؿٗا نُاْ

قًِٝ إٟ ؾعٌ احملاؾعات غرل املٓتع١ُ بع٢ً تٛد٘ املؿطع ايسغتٛض ًاٚميجٌ قط١ٜٓ َٚؤؾط
 .1باألقايِٝ تطبٝكا ملبسأ ايالَطنع١ٜ ايػٝاغ١ٝ ٚسسات اؼاز١ٜ ٚضمبا َػاٚاتٗا

َٓ٘ ع٢ً اضدا٤  1372نُا ًٜٚشغ إٔ زغتٛض ايعطام ايٓاؾص قس ْل يف املاز٠ 
اـاق١ بتؿهٌٝ فًؼ االؼاز اىل َا بعس ايسٚض٠ األٚىل َٔ  65ايعٌُ بأسهاّ املاز٠ 

ٙ ايػطؾ١، االَط ايصٟ االْتدابات ايدلملا١ْٝ ٚنُا غبكت اإلؾاض٠، مما ٜعين تأدٌٝ تؿهٌٝ ٖص
هعٌ َٔ فًؼ ايٓٛاب ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ اييت متاضؽ اختكاقات ٖا١ً٥ مبٛدب ايسغتٛض 
ٚبؿهٌ َٓؿطز زٕٚ َؿاضن١ فًؼ االؼاز، ْعطا إلضدا٤ تٓؿٝص قإْٛ تؿهٌٝ األقايِٝ 

ٓاغب١ ، ٖٚٛ َا زعا احمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا ٚمب3َٔ ايسغتٛض ايٓاؾص 118اغتٓازا اىل املاز٠ 
، اىل ايتأنٝس ع٢ً انُاٍ َهْٛات ايػًط١ 2012/ اؼاز72/١ٜسهُٗا بطًب ايتؿػرل شٟ ايعسز 

ايتؿطٜع١ٝ بتؿهٌٝ فًؼ االؼاز، ٚقس دا٤ ٖصا اؿهِ ع٢ً أثط طًب َٔ فًؼ ايٓٛاب 
َٔ ايسغتٛض املتعًكتني مبذًؼ االؼاز، سٝح أنس اؿهِ ع٢ً  137ٚ  65بتؿػرل املازتني 

                                                      

د. ميا بيجت يؾنذ الرالحي ورائج حسجان عاجب السالكي، السرجر الدابق، ص ص ( 1)
192 ،196. 

يؤجل العسل بأحكام "عمى أنو  1001مغ دستػر العخاق لدشة  419السادة ( نرت 0)
السػاد الخاصة بسجمذ االتحاد أيشسا وردت في ىحا الجستػر الى حيغ صجور قخار مغ 
مجمذ الشػاب بأغمبية الثمثيغ، بعج دورتو االنتخابية األولى التي يعقجىا بعج نفاذ ىحا 

 ".الجستػر
في "يدغ مجمذ الشػاب عمى أنو  1001مغ دستػر العخاق لدشة  441السادة نرت ( 0)

مجة ال تتجاوز ستة أشيخ مغ تاريخ أول جمدة لو قانػنا يحجد اإلجخاءات التشفيحية 
 ".الخاصة بتكػن األقاليع باألغمبية البديصة لألعزاء الحاضخيغ



 الدمظة التذخيعية بيؽ الغخفة الؾاحجة والغخفتيؽ في األنغسة الجستؾرية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

410 

ازتني ٜهٌُ بعهُٗا ايبعض شيو إٔ اقساض قإْٛ ٜتهُٔ اْؿا٤ )فًؼ إٔ ٖاتني امل
االؼاز( ٜٚٓعِ تهٜٛٓ٘ ٚؾطٚط ايعه١ٜٛ ؾٝ٘ ٚاختكاقات٘ ٚنٌ َا ٜتعًل ب٘ َٔ ؾؤٕٚ 
ًٜعّ إٔ تػبك٘ َطس١ً ايتشهرل ٚاالعساز ْعطا أل١ُٖٝ ٖصا اجملًؼ ايصٟ ٜؿهٌ اؾٓاح اآلخط 

ب دٓاس٘ اآلخط سٝح ٚضز٠ أسهاَ٘ يف قًب يًػًط١ ايتؿطٜع١ٝ بعسَا ؾهٌ فًؼ ايٓٛا
 ايسغتٛض، ٖٚصا َا نإ ٜكتهٞ بايٓػب١ جملًؼ االؼاز".

ٚعًٝ٘ ؾإٔ احمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا قس ؾسزت يف سهُٗا ع٢ً أ١ُٖٝ اغتٝؿا٤ 
"أسهاّ ٖصا ايكإْٛ يًؿطٚط ايؿه١ًٝ ٚاملٛنٛع١ٝ ٚع٢ً َػت٣ٛ ايٛنٛح ٚايسق١ اييت 

تٗازات املتعاضن١، يصا ًٜعّ إٔ ٜكسض َٔ فًؼ ايٓٛاب قطاضا متٓع ٚيٛ بؿهٌ غايب االد
)بٝإ( ٜؿرل اىل االٜصإ بايتشهرل إلعساز )قإْٛ جملًؼ االؼاز( بعسَا اْتٗت زٚضت٘ 
االْتداب١ٝ األٚىل ٚسإ بعسٖا ٚدٛب انُاٍ دٓاسٞ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ايٛاضز شنطٖا يف 

ؿطٜع١ٝ َٔ فًؼ ايٓٛاب ٚفًؼ ))تتهٕٛ ايػًط١ ايت ( َٔ ايسغتٛض48املاز٠ )
إٔ "ٜسعٛ بقطاضٙ، ٚؾل تؿػرل احمله١ُ إٕ ع٢ً فًؼ ايٓٛاب إاالؼاز(("، ٚبايتايٞ ؾ

ايػًطتني ايتٓؿٝص١ٜ ٚايكها١ٝ٥ ٚاملٓعُات ٚاملعٓٝني بإعساز األؾهاض ٚايتكٛضات اييت ؽل 
اغ١ٝ يًسغتٛض )فًؼ االؼاز( بهٌ أبعازٙ َٚطاَٝ٘ ٚشيو يف ن٤ٛ َا ٚضز يف املبازئ األغ

ٚػاضب ايسٍٚ يف ٖصا اجملاٍ بعسٖا ػُع تًو األؾهاض ٚايتكٛضات ٚايكٝاغات يتكاؽ 
أسهاّ ايكإْٛ ٚؾل ايػٝاقات ايتؿطٜع١ٝ َٔ فًؼ ؾٛض٣ ايسٚي١ ثِ ٜعٛز املؿطٚع يٝٓاقـ 
يف فًؼ ايٓٛاب ثِ ٜػٔ بأغًب١ٝ ثًجٞ أعها٤ اجملًؼ، ٚبٓا٤ عًٝ٘ إٔ تؿطٜع قإْٛ 

ٜػتٛدب قسٚض قطاض َٔ فًؼ ايٓٛاب بأغًب١ٝ ايجًجني ٜػبل ع١ًُٝ  فًؼ االؼاز
 .1( َٔ ايسغتٛض"137تؿطٜع٘ ٚؾل اإلدطا٤ات املتكسّ شنطٖا، تطبٝكا ألسهاّ املاز٠ )

ٚمما تكسّ ٜتهح إٔ املؿطع ايسغتٛضٟ مل ٜهٔ َٛؾكا يف تٓعِٝ فًؼ االؼاز، 
املعكٍٛ ٚال املكبٍٛ إٔ ايػطؾ١  ٕ َٔ غرلإدا٤ ْكٗا َعٝبا بؿهٌ ٚانح، اش  65ؾاملاز٠ 

األع٢ً تٓعِ أسهاَٗا ايػطؾ١ األز٢ْ ٚإٔ ٜتػاؾٌ ايسغتٛض عٔ ؼسٜس ؾطٚط املطؾشني 
يعه١ٜٛ فًؼ االؼاز ٚاختكاقات٘ ٚنٌ َا ٜتعًل ب٘ بعس إٔ ضقس جملًؼ ايٓٛاب أغًب 

هٌ ايصٟ االختكاقات اشلا١َ ٚايط٥ٝػ١ٝ شلصا ْت٢ُٓ ع٢ً  املؿطع ايسغتٛضٟ تعسًٜٗا ٚبايؿ
                                                      

بتاريخ  0310/ اتحادية/ 70السحكسة االتحادية العميا، طمب تفديخ ذي العجد ( 1)
 :؛ مشذؾر عمى السؾقع االلكتخوني االتي1/13/0310

https;//www.iraqfts.iq/krara 
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ٜٓػذِ َع َعاٜرل ايسغاترل ايعامل١ٝ َٚع َٛاز ايسغتٛض األخط٣ ٚيف ساي١ تعصض تعسًٜٗا ؾإْٓا 
ْكذلح إٔ ٜتهُٔ ايكإْٛ ايصٟ غٝكسضٙ فًؼ ايٓٛاب إٔ ٜتأيـ فًؼ االؼاز َٔ 
ممجًٞ األقايِٝ ؾكط زٕٚ ممجًٞ احملاؾعات غرل املٓتع١ُ يف إقًِٝ ايصٜٔ شلِ اؿل يف 

ًؼ ايٓٛاب ؾكط، ْٚعطا ألٕ ايعطام سايٝا ؾٝ٘ إقًِٝ ٚاسس ْكذلح إٔ ٜتِ تؿهٌٝ ايتُجٌٝ مبذ
َٔ ايٓٛاب عٔ نٌ  2ْٛاب عٔ اإلقًِٝ ٚ 6فًؼ االؼاز َٔ عسز َٔ األعها٤ بٓػب١ 

قاؾع١ غرل َٓتع١ُ بإقًِٝ ٚبػض ايٓعط عٔ عسز ايٓؿٛؽ عُال بكاعس٠ ايتُجٌٝ املتػاٟٚ 
ٜهٕٛ َٔ َٛاطين اإلقًِٝ أٚ احملاؾع١ عػب غذالت  يف تؿهٌٝ ايػطؾ١ ايجا١ْٝ، ع٢ً إٔ

 األسٛاٍ املس١ْٝ َٚكُٝا بؿهٌ زا٥ِ ٚملس٠ ال تكٌ عٔ عؿط٠ غٓٛات.

أَا عٔ َس٠ ايعه١ٜٛ، ؾٓكذلح إٔ ٜٓتدب عهٛ فًؼ االؼاز ملس٠ غت١ غٓٛات 
 غرل قاب١ً يًتذسٜس ٚبططٜك١ ايذلؾٝح ايؿطزٟ، ع٢ً إٔ ٜتِ ػسٜس ثًح األعها٤ نٌ غٓتني،
ٚاؿه١ُ َٔ دعٌ َس٠ ايٓٝاب١ غرل قاب١ً يًتذسٜس ٖٛ أال ٜطُع أعها٤ اجملًؼ بايتذسٜس 
ؾٝكَٕٛٛ بإضنا٤ َٔ قاَٛا باختٝاضِٖ، أَا اؿه١ُ َٔ ططٜك١ ايتذسٜس ٖٛ إٔ ٜعٌ اجملًؼ 
قا٥ُا بٛد٘ اؿه١َٛ يف ساي١ سٌ فًؼ ايٓٛاب، ٜٚؿٛظ باملكعس اؿاقٌ ع٢ً أع٢ً 

العتباض إَها١ْٝ تكػِٝ اإلقًِٝ أٚ احملاؾع١ غرل املٓتع١ُ يف إقًِٝ األقٛات َع االخص بٓعط ا
 اىل أنجط َٔ زا٥ط٠ تهِ َكعسا ٚاسسا ؾكط.

 نيٚؾُٝا ٜتعًل بأزٚاض االْعكاز ؾٓكذلح إٔ ٜهٕٛ يف نٌ غ١ٓ ؾكًني تؿطٜعٝ
 اَسُٖا عؿط٠ أؾٗط، ع٢ً أال تتعأَ عطًت٘ ايتؿطٜع١ٝ َع فًؼ ايٓٛاب.

بايٛالز٠  ًا فًؼ االؼاز ْكذلح إٔ ٜهٕٛ املطؾح عطاقٝٚبؿإٔ ؾطٚط ايعه١ٜٛ يف
َٚٔ اب عطاقٞ ٚال ول ملعزٚز اؾٓػ١ٝ ايذلؾح قبٌ تكسِٜ َا ٜؤٜس ايتٓاظٍ عٔ اؾٓػ١ٝ 
األخط٣ غرل ايعطاق١ٝ اىل املؿٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يالْتدابات، ٚإ ٜهٕٛ ناٌَ اال١ًٖٝ ٚامت 

١ٜٛ ايػطؾ١ األع٢ً نْٛ٘ ناؾٝا ملٓش١ ايط١ٜٚ ٚاالتعإ األضبعني عاَا، ؾٗصا ايعُط َٓاغب يعه
ايالظَني يًعٌُ ؾٝ٘ ٖصا ؾُٝا ىل غٔ ايعهٛ، أَا بايٓػب١ ملؤٖالت٘ ؾٝؿذلط ؾٝ٘ إٔ 
ٜهٕٛ ساَال يًؿٗاز٠ اؾاَع١ٝ األٚي١ٝ يف األقٌ، بؿطط إٔ تهٕٛ ايؿٗاز٠ قازض٠ َٔ داَع١ 

، أَا بايٓػب١ الْتُا٤ ايعهٛ يطبك١ َعذلف بٗا َٔ اؾٗات ايطزل١ٝ ٚاملدتك١ يف ايسٚي١
َع١ٓٝ يف اجملتُع ؾإْٓا بايهس َٔ شيو نْٛٗا يٛ سكًت ـًكت طبكات اضغتكطاط١ٝ زاخٌ 
ايؿعب ايعطاقٞ ٖٚٛ اَط غرل َػتشب، ٚإٔ ٜهٕٛ سػٔ ايػرل٠ ٚايػُع١ ٚايػًٛى ٚغرل 

ّ َامل ٜطز ١ بايؿطف ٚيٛ نإ َؿُٛال بكإْٛ ايعؿٛ ايعاًقهّٛ عًٝ٘ ظٓا١ٜ أٚ دٓش١ ك
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ايٝ٘ اعتباضٙ ٚؾل ايكإْٛ ٚعهِ قها٥ٞ، ٚإ ال ٜهٕٛ قس أثط٣ ع٢ً سػاب ايٛطٔ 
ٚايؿعب أٚ ع٢ً سػاب املاٍ ايعاّ، ٚاال ٜهٕٛ َٔ اؾطاز ايكٛات املػًش١ أٚ املؤغػات 
األ١َٝٓ عٓس تطؾش٘ يًُذًؼ، ٚاال ٜهٕٛ َؿُٛال بأسهاّ ادتجاخ ايبعح )قإْٛ املػاي١ 

 .1َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ ايٓاؾص 135/3املاز٠ ٚايعساي١( عُال ب

ُٝا ٜتعًل بايكالسٝات، ْكذلح إ تهٕٛ يًُذًؼ غًط١ اقذلاح ايكٛاْني املعس٠ ؾٚ
َٔ أعها٥٘، ع٢ً إٔ تهٕٛ ي٘ األٚي١ٜٛ يف  ١َٔ قبٌ ؾاْ٘ املتدكك١ أٚ َٔ قبٌ غت

قًِٝ يتٓاقـ يف اقذلاح ايكٛاْني املتعًك١ عكٛم األقايِٝ ٚاحملاؾعات غرل املٓتع١ُ يف إ
 اجملًؼ ٚيف ساٍ املٛاؾك١ عًٝٗا َبس٥ٝا عًٝٗا تطغٌ اىل فًؼ ايٓٛاب.

ًٜٚشغ إ ايسغتٛض ايٓاؾص قس سطّ فًؼ االؼاز ٚبؿهٌ َطًل طبكا يًُاز٠ 
َٓ٘ َٔ اؿل يف تعسٌٜ ايسغتٛض مما ٜػتٛدب تعسٌٜ ٖصٙ املاز٠ َٚٓح فًؼ  12/ 126

ا٠ َع فًؼ ايٓٛاب نُاْا ملكاحل األقايِٝ االؼاز سل ايتعسٌٜ ٚع٢ً قسّ املػاٚ
 ٚاحملاؾعات غرل املٓتع١ُ يف إقًِٝ.

أَا بايٓػب١ يؿطانت٘ جملًؼ ايٓٛاب يف غًط١ تؿطٜع ايكٛاْني، ؾٓكذلح إٔ ٜهٕٛ 
يهال اجملًػني اختكاقا تؿطٜعا ٚبايتػاٟٚ، عٝح ٜؿذلط بعس َٛاؾك١ فًؼ ايٓٛاب إٔ 

ؼاز يتكطأ ٚتكط َٔ قبً٘، َٚع٢ٓ شيو إٔ ٜٛاؾل تعطض َؿاضٜع ايكٛاْني ع٢ً فًؼ اال
ُٖا ع٢ً نٌ قإْٛ ٜٛنع يًسٚي١ االؼاز١ٜ، عٝح اشا ضؾض اسس اجملًػني ٕ نالااجملًػ

عس ايكإْٛ ناْ٘ مل ٜهٔ ٚال ميهٔ إقساضٙ، ٖٚٛ َا اخصت ب٘ زغاترل نٌ َٔ ايٛالٜات 

                                                      

في السخشح  يذتخطعمى أن " 1001/ مغ دستػر العخاق لدشة 411السادة ( نرت 1)
لسشرب رئيذ الجسيػرية، رئيذ وأعزاء مجمذ الػزراء، ورئيذ وأعزاء مجمذ 
الشػاب، ورئيذ أعزاء مجمذ االتحاد، والسػاقع الستشاضخة في األقاليع، وأعزاء 

، والسشاصب األخخى السذسػلة باجتثاث البعث وفقا لمقانػن، أن الييئات القزائية
 ". يكػن غيخ مذسػل بأحكام اجتثاث البعث

لخئيذ الجسيػرية عمى أن " 1001مغ دستػر العخاق لدشة  411/4لسادة ( نرت ا0)
أعزاء مجمذ الشػاب، القتخاح تعجيل  4/1ومجمذ الػزراء مجتسعيغ، أو لخسذ 

 الجستػر".
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از اؿل يف َطاقب١ أعها٤ ، نُا ْٚكذلح إٔ ٜهٕٛ جملًؼ االؼ2ٚغٜٛػطا1املتشس٠ االَطٜه١ٝ
ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يف ساٍ سٌ فًؼ ايٓٛاب أٚ اْكطاع٘ عٔ ايعٌُ ألٟ غبب نإ 

، 20053/ غابعا َٔ ايسغتٛض ايعطام يػ١ٓ 61ٚبايٛغا٥ٌ شاتٗا املٓكٛم عًٝٗا باملاز٠ 
ْٚكذلح أٜها إٔ ٜهٕٛ ي٘ اختكاقا قها٥ٝا يف َػا١ً٥ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ دٓا٥ٝا يف ساٍ 

، ٚي٘ 4/ غازغا َٔ ايسغتٛض ايٓاؾص61٘ ٚبكطاض َػبب َٔ فًؼ ايٓٛاب ٚؾل املاز٠ اتٗاَ

                                                      

قخة األولى مغ السادة األولى مغ دستػر الػاليات الستحجة األمخيكية الرادر الف( نرت 1)
تشاط جسيع الدمصات التذخيعية السسشػحة ىشا الى كػنجخس  عمى أن"4917عام 

    الػاليات الستحجة والحي يتألف مغ مجمذ الذيػخ ومجمذ الشػاب".
كػن تتمى أن "ع 4777مغ دستػر سػيدخا الرادر عام  1/ 411السادة ( نرت 0)

مغ مجمديغ، مجمذ الذعب ومجمذ السقاشعات، ولكل مغ الجسعية االتحادية 
 السجمديغ مكانو متداوية". 

لعزػ مجمذ عمى أنو " 1001/ سابعا مغ دستػر العخاق لدشة 14السادة نرت ( 0)
الشػاب أن يػجو الى رئيذ مجمذ الػزراء والػزراء أسئمة في أي مػضػع يجخل في 

ولكل مشيع اإلجابة عغ أسئمة األعزاء، ولمدائل وحجه حق التعقيب اختراصيع، 
يجػز لخسدة وعذخون عزػا في األقل مغ أعزاء مجمذ الشػاب -عمى اإلجابة. ب

شخح مػضػع عام لمسشاقذة الستيزاح سياسة وأداء مجمذ الػزراء، أو إحجى 
ػزراء مػعجا الػزارات، ويقجم الى رئيذ الشػاب، ويحجد رئيذ مجمذ الػزراء أو ال

لعزػ مجمذ الشػاب، وبسػافقة خسدة -لمحزػر أمام مجمذ الشػاب لمسشاقذة. ج
وعذخون عزػا، تػجيو استجػاب الى رئيذ مجمذ الػزراء أو الػزراء، لسحاسبتيع 
في الذؤون التي تجخل في اختراصيع، وال تجخي السشاقذة في االستجػاب اال بعج 

 .سبعة أيام في األقل مغ تقجيسو"
مداءلة رئيذ -ا"عمى أنو  1001/ سابعا مغ دستػر العخاق لدشة 14السادة نرت ( 8)

الجسيػرية بشاء عمى شمب مدبب، باألغمبية  السصمقة لعجد مغ أعزاء مجمذ 
 =الشػاب. اعفاء رئيذ الجسيػرية باألغمبية السصمقة لعجد أعزاء مجمذ الشػاب بعج
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ي١ اؾٓا١ٝ٥ يٓٛاب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٚض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ٚايٛظضا٤ ٚنصيو ايكها٠ ٤أٜها املػا
االؼازٜني بعس تٛدٝ٘ ايت١ُٗ شلِ َٔ قبٌ فًؼ ايٓٛاب يف ساي١ اـٝا١ْ ٚايطؾ٠ٛ ٚايؿػاز 

َٔ  50ٓح ٚاؾطا٥ِ ايهدل٣، ٚنصيو يف ساي١ كايؿتِٗ ألسهاّ املاز٠ اإلزاضٟ ٚاملايٞ ٚاؾ
 .1ايسغتٛض ايٓاؾص

مل ٜؿط اىل أٟ زٚض جملًؼ االؼاز  2005ٚػسض اإلؾاض٠ اىل إٔ زغتٛض ايعطام يػ١ٓ 
/ خاَػا 61يف تعني نباض َٛظؿٞ ايسٚي١ االؼازٜني، بٌ َٓش٘ جملًؼ ايٓٛاب اغتٓازا يًُاز٠ 

، ٚنإ َٔ املؿذلض َٓح ٖصا االختكام جملًؼ االؼاز ٜباؾطٙ 2ؾصَٔ ايسغتٛض ايٓا
ايهت١ً –سكطٜا َع ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ الٕ َٓش٘ جملًؼ ايٓٛاب ايصٟ تػٝطط عًٝ٘ اؿعب١ٝ 

غٝؤزٟ اىل تػًٝب اؿعب١ٝ ٚتسخًٗا يف عٌُ ايػًط١ ايكها١ٝ٥ -ايٓٝاب١ٝ األنجط عسزا

                                                                                                                              

الحشث في اليسيغ -4ى الحاالت االتية: ادانتو مغ السحكسة االتحادية العميا في احج=
 الخيانة العطسى".-1انتياء الجستػر -1الجستػرية 

يؤدي عزػ مجمذ عمى أن " 1001مغ دستػر العخاق لدشة  10السادة نرت ( 1)
الشػاب اليسيغ الجستػرية أمام السجمذ، قبل أن يباشخ عسمو، بالريغة االتية: أقدع 

اتي ومدؤولياتي القانػنية، بتفان وإخالص، وأن باهلل العمي العطيع، أن أودي ميس
احافظ عمى استقالل العخاق وسيادتو، وأرعى مرالح شعبو، وأسيخ عمى سالمة أرضو 
وسسائو ومياىو وثخواتو ونطامو الجيسقخاشي االتحادي، وأن اعسل عمى صيانة 

ة وحياد، الحخيات العامة والخاصة، واستقالل القزاء، والتدم بتصبيق التذخيعات بأمان
 وهللا عمى ما أقػل شييج".

يختز مجمذ الشػاب بسا عمى أن " 1001مغ دستػر العخاق لدشة  14السادة نرت ( 0)
رئيذ وأعزاء محكسة التسييد -السػافقة عمى تعييغ كل مغ: أ-يأتي: ... خامدا: 

، االتحادية، ورئيذ االدعاء العام، ورئيذ ىيئة االشخاف القزائي، باألغمبية السصمقة
الدفخاء وأصحاب الجرجات الخاصة، -بشاء عمى اقتخاح مغ مجمذ القزاء األعمى. ب

رئيذ اركان الجير، ومعاونيو، ومغ ىع بسشرب قائج -باقتخاح مغ مجمذ الػزراء. ج
 فخقة فسا فػق، ورئيذ جياز السخابخات، بشاء عمى اقتخاح مغ مجمذ الػزراء.".
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ٖصا االختكام َٔ قبٌ فًؼ االؼاز  ٚأقشاب ايسضدات اـاق١، يصا ْكذلح إٔ مياضؽ
 .1زٕٚ فًؼ ايٓٛاب باالؾذلاى َع فًؼ ايٛظضا٤

ضغِ أُٖٝت٘ -ٚبصات االػاٙ مل ميٓح املؿطع ايسغتٛضٟ أٟ زٚض جملًؼ االؼاز  
يف اختٝاض ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ، نْٛ٘ ميجٌ األقايِٝ ٚاحملاؾعات غرل املٓتع١ُ يف إقًِٝ، -

ا االختٝاض َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜكٕٛ ايعساي١ ٚايتٛاظٕ بني ايٛسسات ٚبايتايٞ ؾإ اؾذلان٘ يف ٖص
امله١ْٛ يًسٚي١ االؼاز١ٜ نْٛ٘ ْابع َٔ د١ٗ أنجط عكال١ْٝ ٚزق١ ؾأعها٥٘ ٜتُتعٕٛ باـدل٠ 
ٚايهؿا٠٤ اييت َٔ ؾأْٗا إٔ ؼكل املكًش١ ايعًٝا يًؿعب أغ٠ٛ بػايب االعِ َٔ زغاترل 

اؾطاى فًؼ االؼاز يف اخٝاض ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ايسٍٚ شات االؼاز املطنعٟ، يصا ْكذلح 
 .2ٚاالبتعاز عٔ دعً٘ اختكاقا سكطٜا جملًؼ ايٓٛاب

ٚؾُٝا ٜتعًل عاي١ اـالف بني اجملًػني سٍٛ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ، ؾإٔ زغتٛض 
مل ٜتهُٔ أ١ٜ إؾاض٠ اىل نٝؿ١ٝ سً٘، اال إٔ َػٛز٠ ايتعسٜالت  2005ايعطام ايٓاؾص يػ١ٓ 

قس  22/9/2014َٚكذلح قإْٛ فًؼ االؼاز املكسّ يف  ١َ12/7/2009 يف ايسغتٛض١ٜ املكس
–، ٖٚٛ َا زؾع داْب َٔ ايؿك٘ 3آي١ٝ ايصٖاب ٚاإلٜاب ؿٌ اـالف بني اجملًػني ٢تبٓ

اىل اْتكاز اؿًني نًُٝٗا ٚشٖب اىل نطٚض٠ إٔ تهٕٛ ايعالق١ بني اجملًػني تعا١ْٝٚ،  -ٚعل
َؿطٚع ايكإْٛ ٚيف ساي١ اـالف ٜتٛدب تؿهٌٝ ؾ١ٓ ٚإٔ ٜٛاؾل اجملًػإ نالُٖا ع٢ً 

ٍٚ يًتٛؾٝل بٝٓٗا، ٚإٔ تكط  خاق١ ٚاييت تتهٕٛ َٔ أعها٤ ميجًٕٛ اجملًػني ٚبعسز َتػا
                                                      

البخزنجي، التشغيؼ الجستؾري لسجمذ االتحاد د. حسيج حشؾن خالج ومحسؾد وىاب حدؽ ( 1)
الفجرالي، مجمة العمؾم القانؾنية، كمية القانؾن، جامعة بغجاد، العجد الخاص الثالث، الجدء 

 .60، ص 0317األول، 
يشتخب -أوال: الشافح حاليا عمى أنو " 1001مغ دستػر العخاق لدشة  90السادة نرت ( 0)

دا لمجسيػرية، بأغمبية ثمي عجد أعزائو. ثانيا: مجمذ الشػاب مغ بيغ السخشحيغ رئي
إذا لع يحرل أي مغ السخشحيغ عمى األغمبية السصمػبة، يتع التشافذ بيغ السخشحيغ -

الحاصميغ عمى أعمى األصػات، ويعمغ رئيدا مغ يحرل عمى أكثخية األصػات في 
 ".االقتخاع الثاني

لسان، رسالة ماجدتيخ، جامعة سعجية مجيج ياسيؽ، صالحيات السجمذ األعمى لمبخ ( 0)
 .90، ص 0310دىؾك، سكؾال قانؾن، 
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ايًذ١ٓ قطاضاتٗا بأغًب١ٝ ايجًجني َٚٔ ثِ اضغاٍ تكطٜطٖا بكسز اـالف اىل اجملًػني 
ساي١ ايؿؿٌ ٌُٜٗ َؿطٚع يًتكٜٛت عًٝ٘ ظًػ١ َؿذلن١ ٚبأغًب١ٝ ايجًجني أٜها، ٚيف 

ايكإْٛ املدتًـ عًٝ٘ ْٗا٥ٝا، ؾُٛاؾك١ ايًذ١ٓ ايتٛؾٝك١ٝ دٖٛط١ٜ يف ٖصا ايكسز، ٖٚٛ َا اخص 
ب٘ ايسغتٛض األَطٜهٞ ٚايػٜٛػطٟ سٝح ًٜػ٢ ٚميٛت ايكإْٛ يهٞ ال ٜكسض قاْْٛا 
باإلدشاف َٔ أسس اجملًػني الغُٝا ٚإٔ فًؼ ايٓٛاب ٖٛ األنجط عسزا َٔ فًؼ 

 .1ازاالؼ
 ةـاخلامت

بعس االْتٗا٤ َٔ اغتعطاض دٛاْب ايبشح املدتًؿ١ تٛقٌ ايباسح اىل عسز َٔ 
 ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ٚنُا ًٜٞ:

 أٚال: ايٓتا٥ر
)ايؿسضايٞ(  إ االخص بٓعاّ ايػطؾتني ٜعس َٔ َكتهٝات ايٓعاّ االؼازٟ املطنعٟ -1

عها٤ ؾٝٗا، ؾٗٛ ٜتٝح ؿؿغ ايتٛاظٕ بني َكاحل ايسٚي١ ايؿسضاي١ٝ َٚكاحل األقايِٝ األ
يألقايِٝ االؾذلاى يف ؾؤٕٚ اؿهِ املدتًؿ١ ٚالغُٝا َا تعًل َٓٗا بكٓع ايكٛاْني 
ٚاؽاش ايكطاضات ايؿسضاي١ٝ، يصيو اخصت ب٘ غايب١ٝ ايسغاترل ايؿسضاي١ٝ عٓس تٓعُٝٗا 

 ٚطبٝع١ ايتهٜٛٔ ايكاْْٛٞ ٚايػٝاغٞ شلا.  ٜتال٤ّيًػًط١ ايتؿطٜع١ٝ نْٛ٘ 

ض ايعطاقٞ بؿإٔ فًؼ االؼاز ْاقكا َٚعٝبا، ألْ٘ أدٌ ايعٌُ دا٤ ْل ايسغتٛ -2
اـاق١ بتؿهًٝ٘ اىل سني قسٚض قإْٛ َٔ فًؼ ايٓٛاب بأغًب١ٝ  65بأسهاّ املاز٠ 

َٓ٘، ٚبصيو أقبح  137ثًٞ أعها٥٘ بعس زٚضت٘ االْتداب١ٝ األٚىل ٚشيو اغتٓازا يًُاز٠ 
اضؽ اختكاقات ٖا١ً٥ ٚؾكا فًؼ ايٓٛاب ٖٛ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ايٛسٝس٠ اييت مت

 يًسغتٛض ٚع٢ً ٚد٘ االْؿطاز َٔ زٕٚ َؿاضن١ فًؼ االؼاز. 

                                                      

وما  139د. حسيج حشؾن خالج ومحسؾد وىاب حدؽ البخزنجي، السرجر الدابق، ص ( 1)
 بعجىا.
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إ تطى تٓعِٝ فًؼ االؼاز َٔ سٝح نٝؿ١ٝ تهٜٛٓ٘، ٚأغاؽ ايتُجٌٝ ؾٝ٘  -3
ٚاختكاقات٘ ٚنٌ َا ٜتعًل ب٘ يكإْٛ ٜػٓ٘ فًؼ ايٓٛاب ٜؤزٟ اىل خهٛع فًؼ 

 االؼاز جملًؼ ايٓٛاب.

ٍ ايؿسضاي١ٝ ؽتًـ اختالؾا دٖٛطٜا عٔ اشل٦ٝات احمل١ًٝ إ األقايِٝ يف ايسٚ -4
)احملاؾعات( يف ْعِ ايالَطنع١ٜ اإلزاض١ٜ، يصا ؾإٔ َٓح احملاؾعات سل ايتُجٌٝ يف 
فًؼ االؼاز اغ٠ٛ باألقايِٝ أَط ال َدلض ي٘، ٜٚعس ادشاؾا عل األقايِٝ ٚتكًٌٝ َٔ 

 ؾأْٗا اال إشا ناْت احملاؾع١ عس شاتٗا اقًُٝا.

 ٝا: ايتٛقٝاتثاْ
ال بس يًُؿطع ايسغتٛضٟ ايعطاقٞ ابتسا٤ تٓعِٝ األسهاّ اـاق١ مبذًؼ االؼاز بٛقؿ٘  -1

َٔ ايسغتٛض ٚعسّ تطى  48اجملًؼ ايجاْٞ املهٕٛ يًػًط١ ايتؿطٜع١ٝ عػب املاز٠ 
تٓعُٝ٘ يًكإْٛ ايصٟ ٜكسضٙ فًؼ ايٓٛاب ؾؿٞ شيو بسع١ زغتٛض١ٜ ال غٓس شلا يف 

 الغُٝا االؼاز١ٜ َٓٗا، املبازئ ايسغتٛض١ٜ ٚ

اختكاقات اق١ًٝ يف فاٍ ايتؿطٜع ٚايطقاب١ ؾٗٛ  االؼازإٔ تػٓس جملًؼ  نطٚض٠ -2
 ؾطٜو جملًؼ ايٓٛاب يف مماضغ١ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ.

ٌّ إٔ ٜهٕٛ جملًؼ االؼاز اختكاٌم نطٚض٠ -3 ي١ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٤يف َػا قها٥
ي١ اؾٓا١ٝ٥ ٤اب، ٚي٘ أٜها املػادٓا٥ٝا يف ساٍ اتٗاَ٘ ٚبكطاض َػبب َٔ فًؼ ايٓٛ

يٓٛاب ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٚض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ٚايٛظضا٤ ٚنصيو ايكها٠ االؼازٜني بعس تٛدٝ٘ 
ايت١ُٗ شلِ َٔ قبٌ فًؼ ايٓٛاب يف ساي١ اـٝا١ْ ٚايطؾ٠ٛ ٚايؿػاز اإلزاضٟ ٚاملايٞ 

سغتٛض َٔ اي 50ٚاؾٓح ٚاؾطا٥ِ ايهدل٣، ٚنصيو يف ساي١ كايؿتِٗ ألسهاّ املاز٠ 
 .ايٓاؾص

بايٛالز٠ َٚٔ  ًابؿإٔ ؾطٚط ايعه١ٜٛ يف فًؼ االؼاز ْكذلح إٔ ٜهٕٛ املطؾح عطاقٝ -4
اب عطاقٞ ٚال ول ملعزٚز اؾٓػ١ٝ ايذلؾح قبٌ تكسِٜ َا ٜؤٜس ايتٓاظٍ عٔ اؾٓػ١ٝ 
األخط٣ غرل ايعطاق١ٝ اىل املؿٛن١ٝ ايعًٝا املػتك١ً يالْتدابات، ٚإ ٜهٕٛ ناٌَ اال١ًٖٝ 



 الدمظة التذخيعية بيؽ الغخفة الؾاحجة والغخفتيؽ في األنغسة الجستؾرية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

411 

ٚإٔ ٜهٕٛ ، ضبعني عاَا، ٚإٔ ٜهٕٛ ساَال يًؿٗاز٠ اؾاَع١ٝ األٚي١ٝ يف األقٌٚامت األ
١ً بايؿطف ٚيٛ سػٔ ايػرل٠ ٚايػُع١ ٚايػًٛى ٚغرل قهّٛ عًٝ٘ ظٓا١ٜ أٚ دٓش١ ك

نإ َؿُٛال بكإْٛ ايعؿٛ ايعاّ َامل ٜطز ايٝ٘ اعتباضٙ ٚؾل ايكإْٛ ٚعهِ قها٥ٞ، 
ٔ ٚايؿعب أٚ ع٢ً سػاب املاٍ ايعاّ، ٚاال ٚإ ال ٜهٕٛ قس أثط٣ ع٢ً سػاب ايٛط

ٜهٕٛ َٔ اؾطاز ايكٛات املػًش١ أٚ املؤغػات األ١َٝٓ عٓس تطؾش٘ يًُذًؼ، ٚاال ٜهٕٛ 
 َؿُٛال بأسهاّ ادتجاخ ايبعح.

 ادس ـادلص

 املكازض ايعطب١ٝ -1

 أٚال: ايهتب
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، زاض 1968، ايسٍٚ ٚأْعُتٗا، 1ز. ازَٕٛ ضباط، ايٛغٝط يف ايكإْٛ ايسغتٛضٟ، ز -0
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 زاض ايعًِ يًُالٜني، برلٚت.

ات ايػٝاغ١ٝ ٚايكإْٛ ايسغتٛضٟ" األْع١ُ ايػٝاغ١ٝ َٛضٜؼ زٚؾطدٝ٘، املؤغػ -8
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 ايػًطات ايجالخ يف ايسغاترل ايعطب١ٝ املعاقط٠ ٚيف ايؿهط ..........................، 
 ، َطبع١ داَع١ عني سلؼ.1986، 5ايػٝاغٞ اإلغالَٞ "زضاغ١ َكاض١ْ"، ط 

 ، عامل ايهتب، ايكاٖط1977.٠ز. سلؼ َطغين عًٞ، ايكإْٛ ايسغتٛضٟ،  -10
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 ٚايتٛظٜع.

ز. عكاّ عًٞ ايسبؼ، ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ "ايهتاب ايجايح، ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ،  -17
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