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رئاسة احلكىهة يف ادلوارسات الذستىرية
ً
(العراق أمنىرجا)-)*(-
شيواء علي سامل

هذرس القاًىى الذستىري ادلساعذ

اجلاهعة التقٌية الشوالية – ادلعهذ التقٌيً /يٌىي /اإلدارة القاًىًية
ادلستخلص
تتطافس املػازطات ٚا٭عساف يف متػ ١ٝاسبٝا ٠ايدضتٛز ١ٜايعساق .١ٝاذ إ ايتٛافكات بني
ﹰ ٭شَ ١دضتٛز ١ٜميس بٗا
ايهتٌ ايٓٝابٚ ١ٝاييت ذبدخ خازز ْطام ايدضتٛز ،باتت س ٬آْٝاً
ايبًد .مت مبٛدبٗا دباٚش ايٓص املهتٛب – املاد/ 76( ٠أٚ – )٫ٚأسًت ضبً٘ ممازض١
عًُ ١ٝإ ٖٞٚ ٫ايتٛافل فُٝا بٗٓٝا عًَ ٢فَٗ ّٛعني يًٓص ايدضتٛز ٟاير ٟغهٌ اشَ١
ٚخ٬فا ملا ٜٓص عً.٘ٝ

Abstract
Mourners and customs join together in the march of Iraqi
constitutional life.
As the consensus between the parliamentary blocs. Which
occur outside the scope of the constitution. Has become a
constitutional solution to the constitutional crisis going
– through the country. By which the written text was passed
article legal (76 /1) – and replaced by a practical practice
which is the consensus among them on a certain concept of
the constitutional text that formed a crisis and contrary to
what it states.
ادلقذهـة
إٕ ايطًط ١ايتٓفٝر ١ٜاملتُجً ١باسبه ١َٛتعد احملٛز ا٫ضاض ٞيف مجٝع اْ٫عُ ١ايطٝاض١ٝ
أٜاً ناْت  -بسملاْ ،١ٝز٥اض ،١ٝسه ١َٛازبُعٚ – ١ٝذيو ملا تططًع ب٘ َٔ َٗاّ يف إداز٠
ايدٚي .١بٝد إٕ سص ٍٛسصب َعني عً ٢أغًب ١ٝاملكاعد ايدلملاْ ١ٝي ًٖ٘٪ٝتػه ٌٝاسبه١َٛ
(*) أستمم البحث في  *** 7109/7/77قبل لمنشر في .7109/4/8
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مبفسد ٙبات أَساً يف غا ١ٜايصعٛبٚ ١ذيو يف ظٌ ايتعدد ١ٜاسبصبٚ .١ٝتأضٝطاً عً ٢ذيو مت
ايدخ ٍٛيف ا٥ت٬فات ٚذبايفات بػ ١ٝتػه" ٌٝايهتً ١ايٓٝاب ١ٝا٫نجس عدداً " بِعدِٖا – ٚفكاً
يًٓص ايدضتٛز – ٟاملط ٍٚ٪املباغس عٔ تػه ٌٝاسبه ١َٛعٔ طسٜل تهًٝف َسغشٗا َٔ
قبٌ زٝ٥ظ ازبُٗٛزٚ .١ٜبريو ٜػد ٚزٝ٥ظ صبًظ ايٛشزا ٤يف ايٓعاّ ايدلملاْ ٞايسٝ٥ظ ايفعًٞ
يًطًط ١ايتٓفٝر ١ٜبِعَدِ ِٙزٝ٥ظ ا٫غًب ١ٝايدلملاْ.١ٝ
أَ -:٫ٚػهً ١ايبشح
تتُشٛز ا٫غهاي ١ٝا٫ضاض ١ٝيبشجٓا با٫ت :ٞمل ٜتطسم  ٫ايٓص ايدضتٛزَ ٟتُج ٬باملاد٠
(/ 76ا َٔ ) ٫ٚايدضتٛز ايعساق ٞيطٓٚ 2005 ١املتعًل بتهًٝف َسغح "ايهتً ١ايٓٝاب١ٝ
ا٫نجس عددا" بتػه ٌٝصبًظ ايٛشزا ٫ٚ ،٤ايٓعاّ ايداخً ٞجملًظ ايٓٛاب ا٫ذباد ٟاىل
ذبدٜد َٔ ٖٖ ٞر ٙايهتًٚ ،١اييت َٔ ص٬سٝاتٗا تطَُ ١ٝسغشٗا يس٥اض ١اسبه – ١َٛأ٫ ٟ
بد َٔ ذبدٜد َٔ ٖٖ ٞر ٙايهتً ١ابتدا ً٤ست ٢تك ّٛبتطَُ ١ٝسغشٗا – فٌٗ ػبٛش تطُ١ٝ
ٖرا املسغح با٫تفام بني ايهتٌ ايطٝاض ١ٝيس٥اضٖ ١را املٓصب خسٚداً عً ٢ايٓص
ايدضتٛز ٟخصٛصاً إ َطأي ١ايهتً ١ايدلملاْ ١ٝا٫ندل عدداً مل ٜتِ سطُٗا بعدٖٚ .رٙ
ا٫غهاي ١ٝا٫ضاض ١ٝتكٛدْا اىل اثاز ٠ايتطا٫٩ت اٯت:١ٝ
َ .1ا ٖ ٞآي ١ٝاختٝاز زٝ٥ظ اسبهٚ ١َٛفكاً يٓصٛص ايدضتٛز ايٓافر؟ َٚا ٖ ٞضًط ١زٝ٥ظ
ايدٚي ١يف اختٝازِٙ؟
 ٖٞ َٔ .2ايهتً ١ايٓٝاب ١ٝا٫ندل عدداً؟ َٚا ٖ ٞايطـٛابط يعدٖا نريو؟
َٚ .3ا ٖ ٛدٚز ايكطا ٤ايدضتٛز ٟيف ذيو؟ َٚا َد ٣ايصاَ ١ٝقسازات٘ يًفاعًني ايطٝاضٝني؟
 ٌٖ .4اصبح تػه ٌٝاسبه ١َٛخ٬فاً يًٓص ايدضتٛز َٔ ٟقب ٌٝاملػازطات امل٪د ١ٜاىل
اعساف دضتٛز١ٜ؟
 َٔ ٌٖ .5املُهٔ ذبدٜد ايصَٔ ايٛادب َـسٚز ٙعً ٢ممازضَ ١ا يه ٞتعد عسفاً؟
ٜ ٌٖ .6تِ ايتأضٝظ سايٝاً عً ٢ادخاٍ َػازطات اتفاق ١ٝيف اسبٝا ٠ايدضتٛز ١ٜايعساق– ١ٝ
ضُٝا َٓصب زٝ٥ظ اسبه – ١َٛنشٌ ٫شَات ٚقت ١ٝميس بٗا ايبًد يتػد ٚفُٝا بعد اعسافاً
ًَصَْ ١عساً يعدّ اعذلاض ا َٔ ٟايفاعًني ايطٝاضٝني عًٗٝا بػهٌ ززلٞ؟
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ثاْٝا - :اُٖ ١ٝايبشح
َٔ خ ٍ٬ا٫داب ١عً ٢ايتطا٫٩ت املتكدَ ١تعٗس يٓا اُٖٖ ١ٝرا ايبشح فُػهً ١ايهتً١
ا٫ندل تدلش عكب نٌ اْتدابات بسملاْ٫ٚ – ١ٝضُٝا اْتدابات عاَ – 2018 ٚ 2010 ٞاذ
ؼبتدّ ازبدٍ ايطٝاضٚ ٞايكاْ ْٞٛسَ ٍٛفٖٗ ّٛر ٙايهتًٚ ١ذبدٜد َسغشٗا ايرٜ ٟتِ تهًٝف٘
يس٥اض ١اسبهٚ .١َٛبطبب سداث ١ايتذسب ١ايدميكساط ١ٝيف ايعسام ٚغُٛض ايٓص ايدضتٛزٟ
ٚا٭شَات اييت ميس بٗا ايبًد قد دس ٣ايتٛافل بني ادٓش ١ايطًط ١عً ٢تٛشٜع املٓاصب
ايطٝاد َٔٚ ١ٜضُٓٗا ز٥اض ١اسبه ١َٛقبٌ ازبًط ١اٚ٫ىل يًدلملإ – قبٌ إ ٜصبح تٛشٜع
ٖر ٙاملٓاصب عسفا دضتٛزٜا – فٗ ٞاذا اتفاقات ضُٓ ١ٝمل ٜٓص عًٗٝا ايدضتٛزٚ .بطبٝع١
اسباٍ ٖر ٙايتٛافكات ربطع يًتذاذبات اييت تتِ داخٌ ا٫سصاب ايطٝاض ٖٞٚ ١ٝبطبٝع١
اسباٍ تتػرل سطب املكتطٝات املتذدد .٠اَ٫س ايرٜ ٟعين بإٔ ذبدٜد َٔ ٖ ٞايهتً ١ا٫ندل
َٚسغشٗا ٜ ٫تِ ٚفكا يًٓص ايدضتٛز ٟبٌ ٖ ٛزٖٔ بٗر ٙاملػازطات .يرا فإ دزاضٖ ١را
ايٓٛع َٔ املُازضات بات َٔ ايطسٚز ٠مبهإ.
ثايجاٖ -:دف ايبشح
ٜٗدف ٖرا ايبشح اىل بٝإ دٚز املُازضات ايدضتٛز – ١ٜاملػازطات ٚا٭عساف – يف
اسبٝا ٠ايدضتٛز ١ٜايعساق ١ٝز٥اض ١اسبه ١َٛعًٚ ٢د٘ اشبصٛص .فط ٬عٔ بٝإ اثس ٚدٛد
ٖر ٙاملُازضات عً ٢ايٓص ايدضتٛز .ٟبػٚ ١ٝضع اسبً ٍٛيتفادْ ٟػَ ٤ٛجٌ ٖر ٙا٫عُاٍ
٫ٚضُٝا املػازطات ا٫تفاق.١ٝ
زابعاْ -:طام ايبشح
تسنص ايدزاض ١عً ٢تٓا ٍٚاي ١ٝاختٝاز زٝ٥ظ اسبه ١َٛيف دضتٛز ازبُٗٛز ١ٜايعساق ١ٝايٓافر
ٚايصادز عاّ ْٚ .2005كتصس عً ٢حبح ايٖ ١ٝرا ا٫ختٝاز يف تػه ٌٝاسبه ١َٛايجاْ ١ٝبدٚزتٗا
ايجاْ ١ٝيف عاّ ٚ 2010اييت متت ٚفكا يًٓص ايدضتٛزٚ .ٟتػه ٌٝاسبه ١َٛايسابع ١يف عاّ
ٚ 2018اييت مت تػهًٗٝا با٫تفام بني ايفاعًني ايطٝاضٝني عً ٢ايَ ١ٝػاٜس ٠يًٓص
ايدضتٛز .ٟمما ٜػهٌ اْتٗانا صسؼبا يًدضتٛزٖٚ .را َا دفعٓا يًبشح يف ٖرا املٛضٛع
يبٝإ ٌٖ إ اختٝاز زٝ٥ظ اسبهٜ ١َٛتِ ٚفكا يًٓص ايدضتٛز ٟأٚ ٚفكا يًُػازطات
ا٫تفاق.١ٝ
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خاَطا -:فسض ١ٝايبشح
اتطاقاً َع َػهً ١ايبشح اييت طسسٓاٖا تتُجٌ فسض ١ٝايبشح بإثبات إ:
املػازطات ا٫تفاق ١ٝاييت تتِ بني ايهتٌ ايٓٝاب ١ٝاْطشبت ست ٢عً ٢ايٓصٛص
ايدضتٛز ١ٜضُٝا تًو املتعًك ١بس٥اض ١اسبه ١َٛحبٝح اْٗا اصبشت أعُاَٛ ً٫اش ً١ٜيًدضتٛز.
ضادضاَٗٓ - :ر ايبشح
ضٛف ْتبع يف ٖرا ايبشح املٓٗر ايٛصفٚ ٞايتشً ًٞٝيتشً ٌٝايٓصٛص ايدضتٛز١ٜ
املتعًك ١بتػهٌ اسبهٚ ١َٛآيٖ ١ٝرا ايتػهٚ ،ٌٝنريو ذبً ٌٝا٫ضباب اييت ادت اىل إٜساد َجٌ
ٖر ٙايٓصٛص يف صًب ايٛثٝك ١ايدضتٛز.١ٜ
ضابعاٖٝ - :هً ١ٝايبشح
تٓكطِ ٖٝهً ١ٝايبشح فط ٬عٔ املكدَٚ ١اشبامت ١اىل ث٬ثَ ١طايب زٝ٥ط .١ٝاملطًب
ا٭ ٍٚخصصٓا ٙيبٝإ املفاٖ ِٝا٫ضاض ١ٝاييت تطًبٗا َٛضع ايبشح ٜٓٚكطِ بدٚز ٙاىل
فسعني  -:ايفسع ا٭ْ ٍٚتٓا ٍٚفَ ٘ٝفٗ ّٛا٫عساف ايدضتٛزٚ ،١ٜايفسع ايجاْْ ٞبشح ب٘ َفّٗٛ
املػازطات ايدضتٛز .١ٜاَا املطًب ايجاْ ٞفدصصٓا ٙيبٝإ اٯيٝات ايدضتٛز ١ٜيف اختٝاز
زٝ٥ظ اسبهٜٚ ،١َٛتطُٔ فسعني  -:ايفسع اْ -: ٍٚ٫بني ب٘ اي ١ٝاختٝاز زٝ٥ظ اسبه١َٛ
ٚفكا يًٓص ايدضتٛز .ٟايفسع ايجاْ ٞتطُٔ اسبدٜح عٔ َٛقف ايكطا ٤ايدضتٛز ٟايعساقٞ
ﹰ .يف سني خصصٓا املطًب ايجايح يبشح ايتٛافكات ايطٝاض١ٝ
َٔ َفٗ ّٛايهتً ١ا٫ندل عدداً
ٚايـــ ١ٝاختٝاز زٝ٥ـظ اسبه.١َٛ
ادلطلب األول

هفاهين اساسية
ابتداٚ ً٤يف نٌ دزاض ١عًُ ١ٝانادمي٫ ،١ٝبد َٔ ذبدٜد بعض املفاٖ ِٝا٫ضاض ١ٝهلاٚ ،مبا
اْ٘ املُازضات ايدضتٛز ١ٜتتُجٌ با٭عساف ٚاملػازطات يرا بات يصاَا عًٓٝا ذبدٜد َفّٗٛ
نٌ َُٓٗا يٓصٌ اْتٗا ً٤اىل بٝإ دٚزُٖا يف اختٝاز زٝ٥ظ اسبهٚ ١َٛايرَ ٖٛ ٟداز ايبشح
ٚذيو يف ايفسعني اٯتٝني -:
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الفرع األول

هفهىم االعراف الذستىرية
تٓػأ ا٫عساف داخٌ املٓع ١َٛايدضتٛز ١ٜاملهتٛب ١اَا يتهًُْ ١كص يف اَس َٔ اَٛز
اسبهِ ،أ ٚتٓػأ نُُازض َٔ ١ادٌ تفطرل ٙبطسٜكَ ١ا عادَ ٠ا ربتازٖا ايك ٠ٛاملٗ ١ُٓٝعً٢
ايطًط .١بعباز ٠اخس ٣ايعسف ايدضتٛز ٖٛ ٟعٌُ َٔ اعُاٍ ايطًط ١ايطٝاض ١ٝنُ٪ضط١
دضتٛز ١ٜتأت ٘ٝبصف ١اػباب ١ٝبصٛز ٠عاَ .١بٝد اْ٘ قد ٜه ٕٛتصسفا ضًبٝا ٚذيو ٜتذطد
باَ٫تٓاع عٔ اضتعُاٍ سل ٜكسز ٙايدضتٛز(.)1
ا ٟإ ايعسف ايدضتٛز( ٖٛ ٟقاعدَ ٠طسدٜ ٠كصد بٗا تٓع ِٝايع٬قات بني ايطًطات
اسبانُ ١بعطٗا ببعض ،أ ٚبٗٓٝا ٚبني ا٭فساد ٜٚه ٕٛهلا صف ١ا٫يصاّ يف ايسأ ٟايكاْْٞٛ
يًذُاع.)2()١
فٛفكا ملا تكدّ ٜتبني يٓا إٕ َفٗ ّٛايعسف ايدضتٛزٜٓ ٟصسف اثس ٙاىل اعتٝاد ايطًط١
ايطٝاض ١ٝعًَ ٢صاٚي ١عٌُ َا يف اجملاٍ ايدضتٛزٜٚ ،ٟه ٕٛذيو غايبا يف ساي ١عدّ ٚدٛد
ْص َهتٛب(ٖ .)3را ٜٓٚكطِ ايعسف بدٚز ٙاىل ث٬ث ١اْٛاع تتُجٌ باٯت:ٞ

( )0د .سميمان الطماوي ،النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ،دار الفكر العربي،
القاىرة ،۸۸۱۱ ،ص  ،۸۸۸وبالمعنى نفسو ينظر د .ابراىيم عبدالعزيز شيحا ،الوجيز
في النظم السياسية والقانون الدستوري  -دراسة تحميمية لمنظام الدستوري المبناني ،-الدار
الجامعية ،بيروت ،۸۸۸5 ،ص ص .۲۳4 ،۲۳۳

( )7د .سعد عصفور ،المبادئ االساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ،منشأة
المعارف ،االسكندرية ،۸۸۱۱ ،ص  .46وبالمعنى نفسو ينظر د .ابراىيم درويش،
القانون الدستوري(النظرية العامة والرقابة الدستورية) ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
 ،۳۱۱4ص .۸۱۳
( )3والبد من االشارة الى ان العرف الدستوري يتكون من ركنين اساسيين ىما :الركن المادي

والذ ي يتمثل بعنصر االعتياد عمى اتباع نيج معين من قبل سمطات الدولة والذي يشتر
ط لتحققو (التكرار ،الوضوح ،العمومية ،القدم) والركن المعنوي وىو الشعور بإلزامية ىذا
النيج وضرورة احترامو ،وذلك يتأتى من تك ارره ثم اطراد اتيانو ،فينشأ االعتقاد بالزاميتو
سواء من قبل السمطات الحاكمة أم من قبل االفراد .ينظر بيذا الصدد د .عوض=
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ﹰ -:ايعسف املفطس
أً٫ٚ
ٜٓصسف اثس ٖرا ايٓٛع َٔ ايعسف عً ٢تٛضٝح ايػُٛض ايرٜ ٟهتٓف ايٓص ايدضتٛز،ٟ
بايٓتٝذ ١فٜٗٓ ٫ ٛػ ٧قاعد ٠ددٜدٚ ،٠بايتاي ٞفاْ٘ ٜه ٕٛبرات َستب ١ايٓص اير ٟفطسٙ
َجاٍ ذيو َا دس ٣عً ٘ٝايعٌُ يف فسْطا َٔ رب ٌٜٛزٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜاصداز ايًٛا٥ح
ايتٓفٝر - ١ٜزغِ إ ذيو يٝظ َٔ ضُٔ اختصاصات٘ – نإ َتأتٝا َٔ ْػ ٤ٛعسف َفطس
يٓص املاد َٔ )۳( ٠دضتٛز ٚ ۸۱٥٧اييت ْصت عً ٢إ (زٝ٥ظ ازبُٗٛزٜ ١ٜهفٌ تٓفٝر
(.)1

ايكٛاْني)
ثاْٝا -:ايعسف املهٌُ
ً
ﹰ
عً ٢خ٬ف ايعسف املفطس ٖرا ايٓٛع َٔ ايعسف ٜٓصسف اثس ٙاىل اْػا ٤قاعد ٠دضتٛز١ٜ
ددٜدٚ ،٠ذيو يعدّ ٚدٛد ْص َٓعِ ملطأيَ ١ا .بايتاي ٞفإْ٘ ٜطاٖ ٞايتػسٜع ٖٓٚا تهُٔ
خطٛزٚ ٠دٛد ٙاَ٫س اير ٟاثاز اخت٬ف ايفك٘ س ٍٛقُٝت٘ ايدضتٛزَ .)2(١ٜجاٍ ذيو َا دس٣
عً ٘ٝايعسف يف فسْطا ٚفكاً يدضتٛز َٔ ۸۱٥٧إ ٜه ٕٛاْ٫تداب َباغساً ٚذيو ْتٝذ١
ضهٛت ايدضتٛز عٔ ذبدٜد ٚضع اْ٫تداب .زغِ ايٓص عً ٢إ ٜهـ ٕٛاْ٫تداب عاَـاً َٔ
د ٕٚا ١ٜقٛٝد(.)3

=الميمون ،الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ،ط ،۳دار وائل لمنشر،
عمان ،۳۱۸6 ،ص ص .779 ،778
( )0د .حميد حنون خالد ،مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ،ط،۸
مكتبة السنيوري ،بغداد .۳۱۸۸ ،ص  .۸۳۱وبالمعنى نفسو ينظر د .سامي جمال
الدين ،في النظم السياسية والقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون الدستوري ،منشأة المعارف ،االسكندرية،۳۱۱۲ ،
ص .۲۱4
( )7يذىب غالبية ال ُكتاب الى قانونية ىذا النوع من العرف عمى اعتبار إنو يقوم بتنظيم

المسائل التي سكت المشرع الدستوري عن تنظيميا .ينظر د .سميمان الطماوي ،مصدر

سابق ،ص  ،۸۳۲وبالمعنى نفسو ينظر د .رمزي الشاعر ،النظرية العامة لمقانون
الدست ـ ــوري ،دار النيض ــة العرب ـ ـيــة ،القاىرة ،0983 ،ص .۳4۱
( )3د .فؤاد العطار  ,النظم السياسية والقانون الدستوري  ,دار النيضة العربية  ,القاىرة ,
 , ۸۸75ص .۳4۳
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ثايجاً  -:ايعسف املُعدٍ
ٜٓصسف اثس ٖرا ايٓٛع َٔ ايعسف عً ٢ايٓص ايدضتٛز ٟفٝك ّٛبتعد )1(ًٜ٘ضٛا٤
باإلضافٚ ١ذيو َٔ خَٓ ٍ٬ح ٖ٦ٖٝ َٔ ١٦ٝات ايدٚي ١ضًط ١ا ٚاختصاصا مل تهٔ تتُتع ب٘
يف ظٌ ايٓصٛص ايكا َٔ )2(١ُ٥ذيو َا دس ٣عً ٘ٝايعٌُ يف يبٓإ َٔ تفٜٛض اسبه ١َٛضًط١
اصداز َساض ِٝتػسٜع ١ٝيف َطا ٌ٥ضبددٚ ٠ملد ٠ضبدد ٠اٜطاً خ٬فاً ملا ْص عً ٘ٝدضتٛز
 ۸۹۱٦اير ٟسصس ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝمبذًظ ايٓٛاب( .)3اّ بعدّ ا٫ضتعُاٍ ٚايرٟ
ٜٓصسف اثس ٙاىل اُٖاٍ تطبٝل ْص َٔ ْصٛص ايدضتٛز أ ٚتطبٝك٘ بػهٌ َػاٜس ملا
ٜٓص عًَ )4(٘ٝجاٍ ذيو عدّ ممازض ١اجملًظ ايدضتٛز ٟيف فسْطا يدٚز ٙايسقابٚ ٞفكا
يًُاد َٔ )14( ٠ايدضتٛز ايفسْط ٞايٓافر إَ )11( ٫س ٠اغًبٗا نإ خ ٍ٬ايطٓٛات اٚ٫ىل يٓفاذ
ايدضتٛز اَ٫س اير ٟدفع ايبعض اىل ايك ٍٛبطكٛط ايٓص ايدضتٛز ٟايرَٓ ٟح اجملًظ ٖرا
ايدٚز ايسقابْ ٞتٝذ ١عدّ ا٫ضتعُاٍ(ٜٚ .)5طٝف ايبعض ْٛعا ثايجا  ٖٛٚايعسف املتٓاقض
ايرٜٓ ٟصسف اثس ُٙاىل ايتأضٝظ إٕ صح ايتعبرل ملدايف ١صسؼب ١يٓصٛص دضتٛز َا(.)6
ا ٟاْ٘ ٜٓصسف اىل اْػا ٤قاعد ٠دضتٛز ١ٜددٜد ٠خ٬فاً ملا َٖٓ ٛصٛص عً ٘ٝدضتٛزٜاً
( )0د .عبـ ــد المنــعم فرج الصـ ــده ،مبـ ـ ــادئ القـ ـانون ،دار الـنيضة العربية ،بــيروت،۸۸۱۳ ،
ص .77

( )7د .احسان حميد المفرجي وآخرون ،النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام
الدستوري في العراق ،مطبعة دار الحكمة ،بغداد ،0991 ،ص .716
( )3ينظر المادة ( )06من الدستور المبناني والصادر عام  0976المعدل.

( )4د .رعد الجدة ،النظام الدستوري في دولة قطر ،ط ،۸و ازرة الثقافة والفنون والتراث ،قطر،
 ،۳۱۸۳ص .44
( )5اذ تنص المادة ( )40من الدستور الفرنسي والصادر عام  0958عمى ان (اذ تبين اثناء
تطبيق االجراء التشريعي ان اقتراحا او تعديال ال يدخل ضمن نطاق اختصاص
القانون ......يجوز لمحكومة أو لرئيس المجمس المختص ان يعترض عميو بعدم القبول،

وفي حال حدوث خالف بين الحكومة ورئيس المعني يفصل المجمس الدستوري بناء
عمى طمب أياً منيما في ىذا الخالف وذلك خالل ثمانية ايام).

( )6د .نعمان احمد الخطيب ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط  ،7دار
الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان ،۳۱۸۸ ،ص ص .474 ،47۲
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بٝد اْٗا طبايف ١اػبابٚ ١ٝيٝطت ضًب ،١ٝنإٔ ٜٓص ايدضتٛز عً ٢ن ٕٛاْ٫تداب َباغس إ ٫إٕ
()1
ايعسف ٜطس ٟبه ْ٘ٛغرل َباغسٚ .ػبُع ايهتاب عً ٢عدّ غسعٝـــٖ ١را ايٓٛع َٔ ايعـــسف
ايعـــسف(ٖٚ - )1را َا اثاز اخت٬ف غدٜد بني ايفكٗاٚ ٤ايهُتاب بػإٔ قُٝت٘ ايكاْٚ .)2(١ْٝٛأً ٜا
ٚأٜاً َا ناْت اٯزا ٤بٗرا ايصدد فُٔ ٚدْٗ ١عسْا إ ايٓص ايدضتٛز ٟؼبدد ابتدا ً٤ازبٗ١
املدتص ١بتعد ٌٜايدضتٛز ٚاإلدسا٤ات ايٛادب ١ا٫تباع ،بايتاي ٞفإٕ َجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ
ايعسف – خصٛصا ايٓٛع ايجاْٜ - ٞعد اْتٗاناً يًٓص ايدضتٛزٚ ٟا٫سذلاّ ايٛادب اذ اْ٘
ٜكٛد اىل ايػا ٤ايٓص ايدضتٛز. ٟ
ٚبعد إ اْتٗٓٝا َٔ بٝإ َفٗ ّٛا٫عساف ايدضتٛزْٓ ١ٜتكٌ اىل بٝإ ايٓٛع ايجاْ ٞهلرٙ
املُازضات أ ٖٞٚ ٫املػازطات ايدضتٛز.١ٜ
الفرع الثاًي

هفهىم ادلشارطات الذستىرية
تعد املػازطات ْٛعاً َٔ املُازضات ايدضتٛزٜٓ ،١ٜػأ عً ٢سطاب ايٓصٛص
ايدضتٛز ١ٜاملهتٛبٚ ١عً ٢خ٬فٗا .ا ٖٞ ٟاتفام ضُين بني ايهتٌ ايطٝاض ١ٝعً ٢ايعٌُ
خازز إطاز ايدضتٛز .تتُشٛز ايفهس ٠ايسٝ٥ط ١يًُػازط ١ايدضتٛز ١ٜس ٍٛآي ١ٝفِٗ ْص
دضتٛزَ ٟا ٫ .بٌ قد متتد اىل ضباٚي ١إػباد سٌ يٛضع َتأشّ دضتٛزٜاًٜٚ .ه ٕٛذيو
بتذاٚش قاعد ٠دضتٛز ١ٜبا٫تفام عًَ ٢فٗ ّٛايٓص ايدضتٛز ٟاير ٟغهٌ ا٫شَ .)3(١بعباز٠
اخس ٣إ املػازطات  ٫تٓػأ إ ٫يف اطاز ايدضتٛز املهتٛب اير ٟميهٔ عد ٙاملٝدإ ايسسب
يٓػٗ٥ٛا يف ايػايب .خب٬ف ا٫عساف ايدضتٛز ١ٜاييت تٓػأ يف ظٌ ايدضاترل ايعسفَ ،١ٝع
اَهاْْ ١ٝػٗ٥ٛا يًكٝاّ مبَُٗ ١ا يف ظٌ ايدضاترل املهتٛبٖ ١را َٔ دٗ َٔٚ .١دٗ ١ثاْ١ٝ
( )0المصدر نفسو ،ص  /475ىامش  .۲وبالمعنى نفسو ينظر د .جابر جاد نصار،
الوسيط في القانون الدستوري ،ط  ،۸دار النيضة العربية ،القاىرة ،۸۸۸۱ ،ص .7۸
المعدل ينظر د .حمدي العجمي،
( )7لممزيد من المعمومات عن القيمة القانونية لمعرف ُ
مقدمة في القانون الدستوري ،ط  ،۸دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان،۳۱۱۸ ،
ص.67
( )3د .يوسف حاشي ،في النظرية الدستورية ،ط  ،0دار ابن النديم لمنشر والتوزيع
ومنشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،7119 ،ص .717
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فإْٗا  ٫تٓػأ إ ٫خ٬فا يًٓص ايدضتٛز ،ٟفٗ ٞاذاً ممازض ١عًُ ١ٝتتُجٌ با٫تفام بني
ايهتٌ ايطٝاض ١ٝعًَ ٢فَٗ ّٛعني يًٓص ايدضتٛز ٟاير ٟضبب اشَ ١ضٝاضٚ ،١ٝخ٬فا ملا
ٜٓص عً.٘ٝ
ٚتٓكطِ املػازطات ايدضتٛز ١ٜاىل ْٛعني زٝ٥طٝني ُٖا :
اَ :ً٫ٚػازطات َعتُد ٠نعسف ضٝاض ٞد ٕٚا٫ضتٓاد اىل ْص دضتٛزٟ
َٚجاٍ ٖرا ايٓٛع َٔ املػازطات استهاز زٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜيف دضتٛز ايطٓ ١اشباَط١
ايفسْط ٞايبت يف َٓصب ٚشٜس اشبازدٚٚ ١ٝشٜس ايدفاعٚ .يف ايعسام مت ايتأضٝظ ملجٌ ٖرا
ايٓٛع َٔ املػازطات حبٝح اضش ٢عسفا دضتٛزٜاً ٚذيو فُٝا ٜتعًل بتٛشٜع املٓاصب
ايس٥اض ١ٝيف ايدٚي ١عً ٢املهْٛات ا٫ضاض ١ٝيًػعب ايعساقٚ .ٞقد نإ ذيو بطبب ا٫خر
بايدميكساط ١ٝايتٛافك ١ٝيف تػه ٌٝاسبهَٛات املتعاقبَٓ ١ر  2005اىل اٚ ٕ٫ايرٜ ٟعٛد اىل
مجً َٔ ١ايعٛاٌَ ا٫دتُاع – ١ٝن ٕٛايعسام صبتُع َتعدد ايطٛا٥ف ٚايكَٝٛات(– )1
ٚايطٝاضٚ ١ٝاييت تتُجٌ مبطايب املهْٛات املدتًف ١يتــــكًد املٓاصب ايعاَـــــ ١يتُجـًٗٝا
يف امل٪ضطات ايطٝاضٚ ١ٝبايٓتٝذ ١اسبص ٍٛعً ٢املهاضب َاد ١ٜناْت اّ َعٓ ١ٜٛيًُهٕٛ
(.)2
اير ٟميجًْ٘ٛ
ثاْٝاًَ :ػازطات طبايف ١يكاعد ٠دضتٛز١ٜ
ابتداٖ ً٤را ايٓٛع َٔ املػازطات ٜعد غرل غسع ٞبٝد إْ٘ َٛدٛد ٚػبس ٟايعٌُ ب٘
بصٛز ٠طبٝع ١ٝيف اسبٝا ٠ايطٝاضَ .١ٝجاٍ ذيو َا ٜٓص عً ٘ٝدضتٛز ازبُٗٛز ١ٜايسابع١
ايفسْط َٔ ٞعدّ دٛاش تفٜٛض ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝبصٛز ٠قطع ١ٝإ ٫إٕ ايعٌُ دس ٣عً٢
تفٜٛض ٖر ٙايطًطٚ .)3(١عبٔ َٔ داْبٓا ْس ٣إٕ ٖرا ايٓٛع َٔ املػازطات ضٝػد ٚمبسٚز
ايصَٔ اعسافاً دضتٛزٜــَ ١ـًـصَ ١يف اسبٝا ٠ايطٝاض ١ٝإذا َا مت ا٫يتصاّ بٗا َٔ قبٌ ايفاعًني
ايطٝاضٝني.

( ) 0امجد عمي ،النظام الفدرالي كحل لمنزاعات في المجتمعات التعددية ،منشأة المعارف،
االسكندرية ،7107 ،ص .00

( )7د .عبدالسالم ابراىيم ،الوحدة الوطنية ومشكمة األقميات في أفريقيا ،ط  ،7مركز د ارسات
الوحدة العربية ،بيروت ،7115 ،ص .753
( )3ينظر المادة ( )03من دستور الجميورية الرابعة الفرنسية والصادر عام .0946
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غبًص اىل ايك ٍٛبإٔ املػازطات يٝطت إ ٫اتفاقات بني ادٓش ١ايطًط ١يف ايدٚيًٜ ١ذأ
ايٗٝا سبٌ اشَ ١دضتٛز ١ٜأ ٚضٝاض ١ٝميس بٗا ايبًد فٗ ٞبريو ذبٛش ق ٠ٛإيصاَ َٔ ١ٝايٓاس١ٝ
ايطٝاض ١ٝفٗ ٞأعُاٍ َٛاش ١ٜيًدضتٛز إ ٫إْٗا بٗر ٙايصف ١متجٌ خطساً عً ٘ٝ٭ْٗا تسَ ٞاىل
تػٝرل ٙا ٚتعد ًٜ٘خ٬فاً ملا ٜٓص عً َٔ ٘ٝادسا٤ات ا ٚطسم َٓعُ ١ملطأيَ ١اٚ .يف ٚضعٓا
اسبايٜ ٞتِ ايتأضٝظ إلدخاٍ َجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ املػازطات يف اسبٝا ٠ايدضتٛز ١ٜايعساق١ٝ
ٚذيو فُٝا ٜتعًل بس٥اض ١اسبهٚ ١َٛاييت َٖ ٞداز حبجٓا.
ادلطلب الثاًي

اآلليات الذستىرية يف اختيار رئيس احلكىهة
ٜتُٝص ايٓعاّ ايدلملاْ ٞبجٓا ١ٝ٥ايطًط ١ايتٓفٝر .)1(١ٜإذ تته َٔ ٕٛطسفني اضاضٝني
اُٖ٫ٚا زٝ٥ظ ايدٚي ١ضٛا ٤نإ ًَهاً تًك ٢ايطًط ١عٔ طسٜل ايٛزاث ،١اّ زٝ٥طاً َٓتدباً َٔ
قبٌ ايػعب اّ ايدلملإٚ .ثاُْٗٝا اسبه( ١َٛايٛشاز ،٠صبًظ ايٛشزا )٤ايرٜ ٟتٛىل اسبهِ َٔٚ
ثِ ٜهَ ٕٛط ً٫ٚ٪اَاّ ايدلملإٚ .يف اطاز ٖرا املطًب ضٓشا ٍٚايبشح يف آي ١ٝاختٝاز زٝ٥ظ
اسبهٚ ١َٛفكا يًٓص ايدضتٛزٚ ٟذيو يف ايفسع ا ٍٚ٫أَا ايفسع ايجاْ ٞضٓتٓا ٍٚفَٛ ٘ٝقف
ايكطا ٤ايدضتٛز َٔ ٟايهتً ١ا٫ندل عدداً ٚناٯت.ٞ
الفرع االول

آلية اختيار رئيس احلكىهة وفقا للٌص الذستىري
تكس اغًب ايدضاترل يسٝ٥ظ ايدٚي ١بطًط ١اختٝاز زٝ٥ظ اسبه .١َٛإ ٫إْٗا تتفاٚت يف
طسٜك ١ا٫ختٝاز باخت٬ف ايٓعاّ ايطٝاض ٞاير ٟتٓتٗذ٘ ايدٚي ،١فط ً٬عٔ بعض ايعٛاٌَ

( )0يرتكز النظام البرلماني عمى خصيصة اخرى والتي تتمثل بعنصر التعاون والرقابة
المتبادلة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية .بيذا الشأن ينظر د .احمد سرحان ،النظم

السياسية والدستورية في لبنان والدول العربية ،ط  ،0دار الباحث ،بيروت ،0981 ،ص
 ،77وبالمعنى نفسو ينظر د .فتحي عبدالنبي الوحيدي ،ضمانات نفاذ القواعد
الدستورية ،اطروحة دكتوراه ،كمية الحقوق /جامعة القاىرة ،0987 ،ص ص .91 ،86
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امل٪ثس ٠يف طبٝعْ ١عاّ اسبهِ( .)1فف ٞايد ٍٚايدلملاْ ١ٝذات ايتعدد ١ٜاسبصب ١ٝمث ١طسٜكتني
اضاضٝتني يف تٓع ِٝآيٖ ١ٝرا ا٫ختٝاز تتُجٌ باٯت: ٞ
ايطسٜك ١اٚ٫ىل  :تتِ مبٛدب ٖر ٙايطسٜل َٓح زٝ٥ظ ايدٚي ١ضًط ١تهًٝف شع ِٝاسبصب ايفا٥ص
بأنجس ١ٜاملكاعد ايدلملاْ ١ٝيتػه ٌٝاسبه ١َٛخَ ٍ٬د ٠ضبددٚ .٠قد اعتُد املػسع
ايدضتٛز ٟبٗرا ايصدد عً ٢ايفا٥ص ا ٍٚ٫باْ٫تدابات يػسض اسبص ٍٛعً ٢ا٫غًب ١ٝداخٌ قب١
ايدلملإَٚ ،جاٍ ذيو َا أخر ب٘ دضتٛز املًُه ١املػسب ١ٝبايٓص عً ٢إٕ (ٜعني املًو زٝ٥ظ
اسبه َٔ ١َٛاسبصب ايطٝاض ٞاير ٟتصدز اْتدابات اعطا ٤صبًظ ايٓٛاب ٚعً ٢اضاع
ْتا٥ذٗا)(ٚ .)2إذا مل ٜطتطع مجع عدد َٔ ا٫سصاب َع٘ يته ٜٔٛا٥ت٬ف سه َٞٛاختاز زٝ٥ظ
ايدٚي ١شع ِٝاخس َٔ شعُا ٤سصب ا٫غًب ١ٝا ٚاسد ا٫عطا ٤ايبازش ٜٔفٚ .)3(٘ٝمما ٪ٜخر عً٢
ٖر ٙايطسٜك ٖٛ ١إْٗا قد ت٪د ٟاىل تعط ٌٝتطٝرل بعض اَٛ٫ز ايعاَ ١يف ايدٚيْ ١عساً ٫ضتُساز
سه ١َٛتصسٜف ا٫عُاٍ يفذل ٠ط.١ًٜٛ
ايطسٜك ١ايجاْ : ١ٝميٓح ايدضتٛز مبٛدب ٖر ٙايطسٜل زٝ٥ظ ايدٚي ١ص٬س ١ٝإدسا ٤املدا٫ٚت
َع مجٝع ايهتٌ ٚا٭سصاب ايفا٥ص ٠يف اْ٫تدابات ايدلملاْ .١ٝبػ ١ٝتهًٝف اسد قادتٗا يتػهٌٝ
اسبه ١َٛيٝطُٔ بريو ْ ً٘ٝيًجك ١ايدلملاْ ١ٝعٓد طسس٘ يًتػه ١ًٝايٛشازٚ .١ٜتعد ٖرٙ
ايطسٜك َٔ ١انجس ايطسم اتباعاً يف دضاترل ايد ٍٚذات ايٓعِ ايدلملاْ .١ٝإذ إٕ املػسع

( )0د .ساجد محمد الزاممي ،و د .عمي يوسف شكري ،صالحية رئيس الدولة في تسمية
رئيس الوزراء وموقف دساتير الدول حياليا ،مجمة الكوفة لمعموم القانونية والسياسية/
جامعة الكوفة ،مج ( ،)0ع ( ،7101 ،)4ص .5
( )7الفصل ( /47الباب الثالث) من دستور المممكة المغربية والصادر عام  ،7100كما اخذ
بيذه اآللية النظام السياسي الفرنسي وفقاً لدستور الجميورية الثالثة والصادر عام
.0875

( )3د .ابراىيم حمدان حسين عمي ،رئيس الدولة في النظام الديمقراطي ،اطروحة دكتوراه/
جامعة القاىرة ،0987 ،ص .737
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ايدضتٛز ٟاخر مبعٝاز ا٫غًب ١ٝداخٌ ايدلملإ ٚيٝظ ايفا٥ص اٚ ،ٍٚ٫قد اخرت دضاترل ايعدٜد
(.)1
َٔ ايد ٍٚبٗر ٙايطسٜك١
ٚفكاً يدضتٛز ازبُٗٛز ١ٜايعساقٚ ١ٝايصادز عاّ  2005فًٝظ مث ١اْتدابات َباغس٠
٫ختٝاز ايس٥اضات ايج٬خ .ا ٟإ مجٗٛز ايٓاخبني يٝظ هلِ دٚز يف اختٝاز ا٫غداص ايرٜٔ
ٜتكًدٖ ٕٚر ٙاملٓاصبٚ ،إمنا ٜكتصس دٚزِٖ عً ٢اختٝاز َٔ ميجً َٔ ِْٗٛاعطا ٤يف صبًظ
ايٓٛاب ا٫ذباد ٟيٝه ( ٤٫٪ٖ ٕٛمبٛدب ايتفٜٛض ايػعيب ) اسبل يف اختٝاز َٔ ٜتٛىل
ايس٥اضات ايج٬خ(.)2
ْٚعساً ملا ٜتصف ب٘ َٓصب زٝ٥ظ اسبه َٔ ١َٛاُٖ ١ٝيف ايٓعاّ ايدلملاْ )3(ٞفكد ْعِ
دضتٛزْا اسباي ٞإدسا٤ات ايتهًٝف ٚذيو مبٛدب ْص املاد .)76( ٠سٝح ايصّ ايدضتٛز
زٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜاملٓتدب يف ذات ايدٚز ٠اْ٫تدابٚ ١ٝخَ ٍ٬د ٠اقصاٖا (َٜٛ )15اً بتهًٝف
َسغح ايهتً ١ايٓٝاب ١ٝا٫ندل عدداً بػ ١ٝتػه ٌٝاسبهٚ .١َٛعًٖ ٢را ا٫خرل إ ٜك ّٛبتطُ١ٝ
اعطا ٤ايهاب ١ٓٝايٛشاز ١ٜخَ ٍ٬دَٜٛ )30( ٠اً َٔ تازٜذ ايتهًٝف(ٚ . )4يف ساٍ اخفام زٝ٥ظ
اسبه ١َٛاملهًف بتػه ٌٝايهاب ١ٓٝايٛشاز ١ٜخٖ ٍ٬ر ٙاملد ٠ايدضتٛزٜ ١ٜهًف زٝ٥ظ
ازبُٗٛزَ ١ٜسغشاً اخس يس٥اض ١اسبهٚ ١َٛتػه ٌٝايٛشازَ ٠ع ا٫يتصاّ برات املدد احملدد ٠يف
اع.)5(ٙ٬
ٖرا ٜٚصاز اىل عسض ايهاب ١ٓٝايٛشاز ١ٜيف (املستني) عً ٢صبًظ ايٓٛاب يٓ ٌٝثكت٘ إذ ٜتِ
َٓشٗا يهٌ ٚشٜس بصٛز ٠فسد ١ٜفط ً٬عٔ املٓٗاز ايٛشازٜٚ ،ٟعدا سا٥ص ٜٔهلا عٓد سصٛهلُا
عً ٢ا٫غًب ١ٝاملطًكٚ ١فكاً يًٓص ايدضتٛزٚ .)6(ٟيف ساي ١عدّ ْ ٌٝايجكٜ ١صاز اىل تهًٝف
( )0ينظر بيذا الصدد المادة (/0،7/63الفصل السادس) من القانون االساسي لجميورية
المانيا االتحادية والصادر عـام  ،0949والفصــل (/99ف/0الباب الرابع) مـن الدستـور
االسباني والصادر عام .0978
( )7ينظر المادة ( )49م ــن دستور جميورية العراق والصـادر عام .7115

( )3اخذ دستورنا الحالي بشكل واضح بيذا النـ ــظام بـ ـ ـ ـ ـ ــموجب المادة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى منـ ـ ـ ـ ـ ــو.
( )4ينظر المادة ( / 76اوالً ،ثانياً) من دستور جميورية العراق الصادر عام .7115

( )5ينظر المادة (/76ثالثاً) م ـ ـ ـ ـ ـ ــن دستور جمــيوري ـ ــة العراق الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عام .7115

( )6ينظر المادة (/76رابعاً) م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دستور جميوريـ ـ ــة العراق الص ـ ـ ــادر ع ــام .7115
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (68), Year (21

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )91العدد ( ، )86السنة ()19

323

َسغح اخس يس٥اض ١اسبه َٔ ١َٛقبٌ زٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜخَ ٍ٬دَٜٛ )15( ٠اً َٔ تازٜذ عدّ
ْ ٌٝايجك.)1(١
فإذا َا متت ٖر ٙا٫دسا٤ات فإٕ َسغح "ايهتً ١ايٓٝاب ١ٝا٫نجس عدداً" ضٝػد ٚزٝ٥طاً
يًٛشزاٚ .٤مما تكدّ ذنس َٔ ٙادسا٤ات َٓعُ ١ٯي ١ٝتهًٝف زٝ٥ظ اسبهٚ ١َٛتػهًٗٝا ٜتبني
يٓا بإ املػسع ايدضتٛز ٟايعساق ٞقد اخر مبعٝاز ا٫غًب ١ٝيٓ ٌٝثك ١صبًظ ايٓٛاب ،بعباز٠
ادم اْ٘ َٓح ايدلملإ ايدٚز ا٫ندل يف اختٝاز زٝ٥ظ اسبهٚ ١َٛذيو ْ ٕ٫عاَ٘ ايطٝاضٜ ٞكّٛ
عً ٢ايتعدد ١ٜاسبصب .١ٝا ٟاْ٘ مل ٜأخر مبعٝاز ايفا٥ص ا ٍٚ٫يف اْ٫تدابات ايدلملاْ ١ٝعٓد
تٓع ُ٘ٝٯي ١ٝاختٝاز زٝ٥ظ صبًظ ايٛشزاٖ ٤را َٔ داْب.
 َٔٚداْب آخس ظبد إٕ املػسع ايدضتٛز ٟايعساق ٞقد ايصّ زٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜبتهًٝف
َسغح "ايهتً ١ا٫نجس عددا"  َٔ ٖٛٚربتازٖ ٙر ٙايهتً – ١د ٕٚإ ؼبدد ابتداٖٞ َٔ ً٤
ٖر ٙايهتًَٚ ،١ا ٖ ٞضٛابطٗا – ٚيٝظ بايطسٚز ٠إٔ ٜه ٕٛايفا٥ص ا٭ .ٍٚبٝد إ ايٛاقع
ٜعٗس يٓا ايعهظ سٝح سصًت سا٫ت زفض َٔ قبٌ زٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜملسغح ٖر ٙايهتً١
ٚذيو يف عاَٖٚ 2014 ٚ 2006 ٞرا مما ٪ٜند يٓا عً ٢خطٛعٗا يًتٛافكات بني ايهتٌ
ايطٝاضٖٚ )2(١ٝر ٙاملُازض ١ايعًُ ١ٝضتػد ٚعسفاً ميًو مبٛدب٘ زٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜسس١ٜ
ايتهًٝف َٔ عدَ٘ ملسغح ٖر ٙايهتًٚٚ ١فكا ملا ٜتِ ايتٛافل بػأْ٘ ٚذيو خ٬فا يًٓص
ايدضتٛزٚ .ٟمل ٜكف ا٭َس عٓد ٖرا اسبد ٖٚرا َا ضٓب ٘ٓٝتباعا.
ٚمل ٜجس ْص املاد/76( ٠ا )ً٫ٚا ١ٜاغهاي ١ٝيف تطبٝك٘ ابتدا َٔ ً٤تػه ٌٝاسبه ١َٛايجاْ١ٝ
بدٚزتٗا اٚ٫ىل ( )2010-2006بٝد اْ٘ اثاز اغهاي ١ٝيف دٚزتٗا ايجاْٚٚ .)2014-2010( ١ٝفكا
يًُاد ٠اع ٙ٬فإ "ايهتً ١ايٓٝاب ١ٝا٫نجس عددا" ٖ ٞاملطٚ٪ي ١بػهٌ َباغس عٔ تػهٌٝ
اسبهٚ ١َٛذيو َٔ خ ٍ٬تهًٝف زٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜملسغشٗا هلرا املٓصبٖ .را ٚمل ٜتطسم ٫
ايدضتٛز ايعساق ٫ٚ ٞايٓعاّ ايداخً ٞجملًظ ايٓٛاب ا٫ذباد ٟاىل ذبدٜد املكصٛد بٗرٙ
ايهتً .١فٌٗ ٖ َٔ ٞفاشت بأنجس ١ٜاملكاعد ايدلملاْ ١ٝبعد اعْ ٕ٬تا٥ر اْ٫تدابات ٚاملصادق١
عًٗٝا؟ اّ اْٗا َٔ تػهًت عكب ذيو بعد اْعكاد ازبًط ١اٚ٫ىل جملًظ ايٓٛاب؟ سٝح اثاز
( )0ينظر المادة (/76خامساً) مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دستور جميورية العراق الصـ ـ ـ ــادر عام .7115

( ) 7ينظر بيذا الشأن د.عدنان عاجل ،المأزق الدستوري لرئيس مجمس الوزراء في دستور
جميورية الع ارق لسنة  ،7115بحث منشور في مجمة جامعة القادسية لمقانون والعموم
السياسية/جامعة القادسية ،مج ( ،)6عدد ( ،7105 ،)7ص .98
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ٖرا املٛضٛع دد ً٫نبرلاً بني اٚضاط ايدلملاْٝني عًٚ ٢د٘ اشبصٛص ٚايطٝاضٝني عً٢
ٚد٘ ايعُ٫ٚ ّٛضُٝا عكب اْ٫تدابات اييت دست عاّ ْٚ 2010عساً ملا اثاز ٙايٓص املتكدّ
َٔ خ٬ف يف ايتطبٝل ،سٝح ظٗست ٚدٗات ْعس َتبا ١ٜٓبٗرا ايػإٔٚ ،يعدّ ٚضٛس٘ مت
ا٫يتذا ٤اىل احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا يتٛضٝح ْص املاد/76( ٠ا َٔ )ً٫ٚايدضتٛز ٚفض
ايٓصاع سَ ٍٛفٗ ّٛايهتً ١ا٫نجس عددًا ٖٚرا َا ضٓتٓاٚي٘ يف ايفسع ايجاْ.ٞ
الفرع الثاًي

ً
هىقف القضاء الذستىري هي الكتلة االكرب عذدا
ٚفكاً يٓص ايدضتٛز ايٓافر فإ احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا ٖ ٞازبٗ ١ايسزل ١ٝاملدتص١
بتفطرل ْصٛص ايدضتٛز( ٫ٚ .)1ػبٛش ٭ ٟدٗ ١اخس – ٣فاعًني ضٝاضٝني ،ممجًني
يهٝاْات ا ٚاسصاب ضٝاضَ ،١ٝطٚ٪يني سهَٝٛني  ....اخل – ايكٝاّ بريو .أ ٟاْٗا املسدع
ايسزل ٞيف سطِ ا ٟخ٬ف َٔ املُهٔ إ ٜجٛز بػإٔ تفطرل ْصٛص ايدضتٛز(ٚ )2مث١
ضاٜ ٌ٥طأٍ عٔ َٔ ي٘ سل تكد ِٜطًب ايتفطرل؟ مل ٜبني قاْ ٕٛاحملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا ٫ٚ
ْعاَٗا ايداخً َٔ ٞي٘ سل تكد ِٜطًب ايتفطرل  ٕ٫تفطرل ايٓص ايدضتٛز ٟابتدا ً٤مل ٜهٔ
َٔ ضُٔ اختصاصات ٖر ٙاحملهُ .١يرا فإ قاْ ٕٛاحملهُْٚ ١عاَٗا ايداخً ٞحباد ١اىل
تعد ٌٜيبٝإ ٚبػهٌ ززل َٔ ٞي٘ سل تكد ِٜطًب ايتفطرل.
ٖرا ٚربتًف ايد ٍٚيف تٓعٖ ِٝر ٙاملطأي ١باخت٬ف اْعُتٗا ايطٝاض ١ٝفايبعض اْاط
ٖر ٙاملُٗ ١بٛشٜس ايعدٍ بٓا ً٤عً ٢طًب َٔ صبًظ ايٛشزا ٤ا ٚزٝ٥ظ صبًظ ايٓٛاب ا ٚزٝ٥ظ
اجملًظ ا٫عً ٢يًٗ٦ٝات ايكطا .١ٝ٥إ ٫إ ٖرا ا٫دبا ٙميجٌ اْتٗاى ملبدأ ايفصٌ بني
( )0المادة (/93ثانياً) من دستور جميورية العراق الصادر عام  .7115وال بد من االشارة

بيذا الصدد الى ان ىذا االختصاص – تفسير نصوص الدستور – يعتبر من
االختصاصات المستحدثة ليذه المحكمة بموجب الدستور الحالي .إذ لم يتم ذكره ضمن

قانونيا المرقم ( )31لسنة  7115ينظر صالح خمف عبد ،المحكمة االتحادية العميا في
العراق (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوق /جامعة النيرين ،7100،ص.81

( )7حسين جبار النائمي ،االختصاص التفسيري لممحكمة االتحادية العميا في العراق ،مجمة
المحقق الحمي لمعموم القانونية والسياسية  /جامعة بابل ،مج ( ،)9ع (،7107 ،)3
ص .468
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ايطًطات ٚي٬ضتك ٍ٬ايٛادب تٛافس ٙيًطًط ١ايكطا ١ٝ٥يرا تتذ٘ اغًب ايد ٍٚاىل سصس
تكد ِٜطًب ايتفطرل بطًطات ايدٚي ١ايج٬خ د ٕٚضٛاٖا ٚبػهٌ َباغس ٚعٔ طسٜل َٔ
ميجًٗا(ٚ )1قد اضتكس قطا ٤احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا ٚيف ايعدٜد َٔ اسهاَٗا( )2عً ٢إ طًبات
تفطرل ْصٛص ايدضتٛز تكدّ َٔ ايطٝد زٝ٥ظ ازبُٗٛز ،١ٜا ٚزٝ٥ظ صبًظ ايٛشزا ٤اٚ
ايٛشزا ،٤ا ٚزٝ٥ظ صبًظ ايٓٛاب أ ٚاسد ٣دٚا٥س اجملًظ أ ٚزباْ٘( )3نُا ٜكدّ ايطًب َٔ
زٝ٥ظ صبًظ ايكطا ٤ا٫عًٚ .٢عدّ ايٓص عًٖ ٢ر ٙازبٗات ٜعد اَس ٜطتٛدب ايتعد.ٌٜ
ٜٚتطِ قساز احملهُ ١ايصادز بتفطرل ايٓص ايدضتٛز ٟبه ْ٘ٛبات ًَٚصّ يًطًطات ناف١
 َٔٚتازٜذ صدٚز.)5(ٙ

()4

 َٔٚايٓصٛص ايدضتٛز ١ٜاييت اثازت دد ً٫يف ايتطبٝل ٚتبآٜت ٚدٗات ايٓعس بػأْٗا
ٖ ٞاملاد/76( ٠ا َٔ )ً٫ٚايدضتٛز ٫ٚضُٝا َفٗ" ّٛايهتً ١ايٓٝاب ١ٝا٫نجس عدداً" ٚذيو عكب
اْ٫تدابات ايدلملاْ ١ٝعاّ ٚ 2010اْطشبت ٖر ٙاشب٬فات اٜطاً عً ٢اْتدابات عاّ ،2018
ٚيهٔ َع َعطً ١ددٜد ٠س ٍٛضٛابط ٖر ٙايهتًٖٚ – ١را َا ضٓب ٘ٓٝيف املطًب ايجايح -
ٚقد اصدزت احملهُ ١آْراى عاّ  2010زأٜٗا خبصٛص ٖر ٙايهتًٚ ١ايطٛابط يعدٖا نريو
ٜتًدص باٯت:ٞ

( ) 0د .عز الدين المحمدي ،رقابة المحكمة االتحادية العميا عمى السمطة التشريعية في
العراق 7108/7/7،في  19:57مقال منشور عمى الموقع االلكتروني
 amp-annabaa-org.cdn.ampprogect.org.تاريخ الزيارة .7108 / 8 / 4

( )7ومنيا القرار (/3اتحادية في  )7119/7/4وكذلك بالقرار (/79اتحادية في )7107/5/7
منشور عمى الموقع الرسمي لممحكمة االتحادية العميا في العراق:
https://www.iraqfsc.iq
( )3ينظر بيذا الصدد رأي المحكمة االتحادية المرقم ( / 778اتحادية  7116 /في
 .7116/01/9اشار اليو عالء صبري التميمي ،مجموعة ق اررات وآراء المحكمة
االتحادية العميا ،مكتبة صباح ،بغداد ،7119 ،ص .301

( )4المادة ( )94من دستور جميورية العراق الصادر عام .7115
( )5د .مكي ناجي ،المحكمة االتحادية العميا في العراق – دراسة تطبيقية – ط ،0مطبعة
دار الضياء لمطباعة والتصميم ،النجف ،7117 ،ص .98
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طايب َهتب زٝ٥ظ ايٛشزا ٤آْراى ٚٚفكاً يًهتاب ذ ٟايعدد (ّ.زٚ )1979/ٕ.بتازٜذ
 2010/3/21بٝإ زأ ٟاحملهُ ١خبصٛص املاد َٔ )76( ٠دضتٛز مجٗٛز ١ٜايعسام
ٚتفطرلٖا يعباز( ٠ايهتً ١ايٓٝاب ١ٝا٫ندل عدداً) ايٛازد ذنسٖا يف املاد ٠آْفاًٚ .بٓا ً٤عً ٢ذيو
اصدزت احملهُ ١زأٜٗا بهتابٗا ذ ٟايعدد /25اذباد 2010/١ٜيف  2010/3/25سٝح ذٖبت اىل
إٕ تعبرل (ايهتً ١ايٓٝاب ١ٝا٫ندل عدداً) ٜعين :أَا ايهتً ١اييت تهْٛت بعد اْ٫تدابات َٔ
خ ٍ٬قا ١ُ٥اْتدابٚ ١ٝاسد ٠دخًت اْ٫تدابات باضِ ٚزقِ َعٓٝني ٚساشت عً ٢ايعدد ا٫نجس
َٔ املكاعد ،أ ٚايهتً ١اييت دبُعت َٔ قاُ٥تني ا ٚانجس َٔ ايكٛا ِ٥اْ٫تداب ١ٝاييت دخًت
اْ٫تدابات بأزلاٚ ٤أزقاّ طبتًف ١ثِ تهتًت يف نتًٚ ١اسد ٠ذات نٝإ ٚاسد يف صبًظ
ايٓٛاب ،اُٜٗا انجس عدداً ،فٝتٛىل زٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜتهًٝف َسغح ايهتً ١ايٓٝاب ١ٝاييت
اصبشت َكاعدٖا ايٓٝاب ١ٝيف ازبًط ١اٚ٫ىل جملًظ ايٓٛاب انجس عدداً َٔ ايهتً ١ا ٚايهتٌ
ا٫خس ٣بتػه ٌٝصبًظ ايٛشزا ٤اضتٓاداً اىل اسهاّ املاد َٔ )76( ٠ايدضتٛز(.)1
ٚقد سطِ ايكطا ٤بريو املعطً ١اييت ناْت تٛاد٘ تػه ٌٝاسبه ١َٛأَ ٖٛٚ ٫فّٗٛ
ايهتً ١ا٫ندل ٚايرٜٓ ٟصسف اىل نْٗٛا َٔ تته َٔ ٕٛعدد َٔ ايٓٛاب يف ا٥ت٬ف َعني ٜتِ
ا٫ع ٕ٬عٓ٘ يف ازبًط ١اٚ٫ىل جملًظ ايٓٛابٜ َٔٚ .صدم عً ِٗٝصف ١ايٓا٥ب ٖـــِ َـــٔ
تـــتٛفس فـــ ِٗٝايـػسٚط اٯت:)2(١ٝ
 .1ايفٛش يف اْ٫تدابات ايدلملاْ.١ٝ
َ .2صادق ١احملهُ ١ا٫ذباد.١ٜ
 .3ادا ٤ايُٝني ايدضتٛز ١ٜاَاّ اجملًظ ازبدٜد(.)3

( )0رأي المحكمة االتحادية العميا المرقم /75اتحادية 7101/منشور عمى الموقع الرسمي
لممحكمة االتحادية العميا في العراق https://www.iraqfsc.iq

( )7ينظر بيذا الصدد نص قرار المحكمة االتحادية العميا المرقم /56اتحادية 7101/حول
شروط صيرورة المنتخب نائباً منشور عمى الموقع الرسمي لممحكمة االتحادية العميا في
العراق https://www.iraqfsc.iq

( )3المادة ( )51من دستور جميورية العراق الصادر عام .7115
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َٚفٗ ّٛاملدايف ١ملا تكدّ اٜساد ٙإ َٔ مل تتٛفس ف ٘ٝايػسٚط اعٜ ٫ ٙ٬عد ْا٥باً
ٚبايتايٜ ٫ ٞطتطٝع َباغسَٗ ٠اّ عًُ٘ (ايتػسٜعٚ ٞايسقاب )ٞبعباز ٠اخس ٣إ َفٗ ّٛايهتً١
ايٓٝابٜٓ ١ٝصسف اىل ايهتً ١اييت تتفٛم عددٜاً عً ٢بك ١ٝايهتٌ َٔ سٝح عدد ْٛابٗا فإزاد٠
املػسع ايدضتٛز ٟمل تٓصسف اىل َٓح ايكا ١ُ٥ايفا٥ص ٠يف اْ٫تدابات سل تػه ٌٝاسبه١َٛ
ٚإ ٫يتِ ايٓص عًٗٝا صساس .)1(١بٝد اْ٘ يٝظ ٖٓاى َا ميٓع إ ته ٕٛايكا ١ُ٥ايفا٥ص ٠يف
اْ٫تدابات ٖٜ َٔ ٞػهٌ اسبه ١َٛإذا َا اضشت ٖ ٞايهتً ١ا٫ندل بعدد ْٛابٗا ٚعٓد٥ر
ضتٛصف بهْٗٛا ايهتً ١ا٫ندل عدداً اَ٫س ايرٜ ٟطتدٍ َٓ٘ عً ٢إ ٖرا املفٗ ّٛقد ٚضع يف
صًب ايٛثٝك ١ايدضتٛز ١ٜعٔ قصد َٔ املػسع شبًل ْٛع َٔ ايتٛاشْات اييت  ٫بد َٓٗا بني
املهْٛات فط ٬عٔ ايهتٌ اييت متجًٗا .نٌ ذيو نإ سص ١ًٝيًعسٚف اييت زافكت نتاب١
َطٛد ٠ايدضتٛز.
فط ٬عٔ نٌ َا تكدّ فٗٓاى ضابط َِٗ ٫بد َٔ تٛفس ٙيف ٖر ٙايهتً ١أ ٖٛٚ ٫ستُ١ٝ
تػهًٗٝا يف ازبًط ١ا٭ٚىل جملًظ ايٓٛاب ا٫ذبادٚ ٟاييت ٜتٛىل ادازتٗا زٝ٥ظ ايطٜٔٚ ،تِ
تطذًٗٝا عًٖ ٢را ا٫ضاع بأْٗا "ايهتً ١ا٫ندل عددا" .ا ٟإٕ ايتٛثٝل عٓصس دٖٛسٟ
(.)2
ي٬عذلاف هلا بٗر ٙايصف١
ٚبريو مت تػه ٌٝاسبه ١َٛايجاْ ١ٝبدٚزتٗا ايجاْ ١ٝعاّ  2010بعد إ مت سطِ َطأي ١ايهتً١
ا٫ندلٚ .مل ٜجس ٖرا املفٗ ّٛيػطا يف اْ٫تدابات ايدلملاْ ١ٝعاّ  ،2014سٝح مت تهًٝف َسغح
ٖر ٙايهتً ١يس٥اض ١اسبه.١َٛ
غبًص اىل ايك ٍٛاْ٘ اىل سد تػه ٌٝاسبه ١َٛايجايج ١عاّ  2014نإ ٖٓاى ايتصاّ بايٓص
ايدضتٛز ٟاضاف ١اىل قساز احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا بػإٔ ذبدٜد َٔ ٖ ٞايهتً ١ا٫ندل َٔ
قبٌ ايفاعًني ايطٝاضٝني .إ ٫إ اَ٫س مل ٜكف عٓد ٖرا اسبد ٖٓٚا بسش دٚز املػازطات
ا٫تفاق ١ٝيف عًُ ١ٝاختٝاز زٝ٥ظ اسبهٖٚ ،١َٛرا َا ضٓشا ٍٚحبج٘ يف املطًب ايجايح.

( )0اياس الساموك ،المفيوم الدستوري لمكتمة النيابية االكثر عدداً 7108/5/74 ،في
 07:48مقال منشور عمى الموقع الرسمي لممحكمة االتحادية العميا.

 https://www.iraqfsc.iqتاريخ الزيارة .7108/7/08
( )7وىذا ما اكده الرأي التفسيري الصادر من المحكمة االتحادية العميا المرقم  /75اتحادية/
.7101
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ادلطلب الثالث

التىافقات السياسية والية اختيار رئيس احلكىهة
تًعب ايتٛافكات بني ادٓش ١ايطًط ١ايطٝاض ١ٝيف ايعسام دٚزا بازشاً يف متػ ١ٝاَٛز اسبٝا٠
ايدضتٛز ١ٜحبٝح غدا ايبعض َٓٗا َعتُدا نأعساف بٗرا ايػإٖٔٚ .را ٜتأند يٓا َٔ خٍ٬
ايتٛافل عً ٢تٛشٜع ايس٥اضات ايج٬خ عً ٢املهْٛات ا٫ضاض ١ٝيًػعب ايعساقٚ ،ٞاير ٟمت
ايتأضٝظ ي٘ َٓر تػه ٌٝازبُع ١ٝايٛطٓ ٫ .١ٝبٌ إ ايكطا ٤ايدضتٛز – ٟاحملهُ١
ا٫ذباد ١ٜايعًٝا – ذات٘ قد اقس َجٌ ٖر ٙايتٛافكاتٚ ،ذيو يف اسد قسازات٘ املتعًك ١بهٝف١ٝ
اْتداب ْٛاب زٝ٥ظ ازبُٗٛز .١ٜسٝح ذٖب اىل إ (ٚ.........إ اْتداب صبًظ ايٓٛاب
ْٛاب زٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜايج٬ث ١املسغشني َٔ قبٌ زٝ٥ظ ازبُٗٛزَ ١ٜسٚ ٠اسد( ٠ضًٚ ١اسد)٠
نإ بٓا ً٤عً ٢تٛافل املهْٛات ٚايك ٣ٛايطٝاضٚ....١ٝإ اْتدابِٗ َسٚ ٠اسد ٫ ٠ؽبايف
اسهاّ ايدضتٛز )1()....ا ٟاْٗا اقست َا قاَت ب٘ ايهتٌ َٔ ايتٛافل س ٍٛايٖ ١ٝرا ا٫ختٝاز.
ٚيف قساز اخس هلا اقست اٜطا ايتٛافكات اييت متت بني ايهتٌ عً ٢اْاط ١بعض ايٛشازات
بٛشزا ٤مت ايتصٜٛت عًٚ ِٗٝناي ١سٝح ذٖبت اىل إ ( .....ضُٝا ٚإ ايٛشاز ٠اسبايٖٞ ١ٝ
ٚشاز( ٠غسانٚ ١طٓ )١ٝدس ٣ايتٛافل ايطٝاض ٞعً ٢تطُ ١ٝاعطاٗ٥ا  َِٗٓٚايٛشزاٚ ٤ناي،١
ٚدس ٣ايتٛافل بني ايهتٌ ايطٝاض ١ٝعً ٢تٛشٜع سكا٥ب ٖر ٙايٛشازات فُٝا بٗٓٝا نٌ سطب
()2

اضتشكاق٘ ايدلملاْ).....ٞ
فط ٬عٔ عسف ازبًط ١املفتٛسٚ ١اييت قد تطتُس ملد ٠اغٗس أ ٚأٜاّ زغِ صدٚز قساز
.

َٔ احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا بعدّ دضتٛزٜت٘(.)3
( )0قرار المحكمة االتحادية العميا المرقم  /47اتحادية 7100 /والصادر في /8 /77
 7100منشور عمى الموقع الرسمي لممحكمة االتحادية العميا:
https://www.iraqfsc.iq
( )7قرار المحكمة االتحادية العميا المرقم  /53اتحادية 7100 /في  7100/01/ 08منشور
عمى الموقع الرسمي لممحكمة االتحادية العميا https://www.iraqfsc.iq

( )3ينظر نص قرار المحكمة االتحادية العميا المرقم  / 55اتحادية  7101 /والصادر في
 7101 / 01 / 74منشور عمى الموقع الرسمي لممحكمة االتحادية العميا:
https://www.iraqfsc.iq
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أَا فُٝا ٜتعًل بتػه ٌٝاسبهٚ – ١َٛعً ٢ايسغِ َٔ ٚدٛد عسف دضتٛز ٟيف غإٔ
تٛيٗٝا َٔ قبٌ َهَ ٕٛعني ،إ ٫إ ايتٛافكات مل تكف عٓد ٖرا اسبد بٌ اَتدت اىل ايٓص
ايدضتٛز ٟاملٓعِ ٯيٖ ١ٝرا ايتهًٝف  -فكد عادت َعطً ١ايهتً ١ا٫ندل عددا يًعٗٛز َٔ
ددٜد ٚذيو يف ازبًط ١ا٭ٚىل جملًظ ايٓٛاب ا٫ذباد ٟاملٓتدب عاّ  2018عٓدَا أعًٓت
نتًتإ ْٝابٝتإ تػهًُٗٝا يًهتً ١ا٫ندل( )1اَ٫س اير ٟايك ٢بع٬ي٘ عً ٢ازبًط ١ا٭ٚىل جملًظ
ايٓٛاب ا٫ذباد ٟسٝح فػٌ اجملًظ يف اختٝاز زٝ٥ط٘ ْٚا٥بٚ ٘ٝفكا ملا ٜٓص عً ٘ٝايدضتٛز
ٚايٓعاّ ايداخً ٞيًُذًظ(.)2
ٚيف اطاز ايتٓافظ بني ٖر ٜٔا٥٫ت٬فني يتػه ٌٝاسبه ١َٛمت طسح َطأي ١اخس ٣مل تهٔ
َٔ ضٛابط ايهتً ١ا٫ندل – ٚفكا يسأ ٟاحملهُ – ١أ ٖٛٚ ٫اي ١ٝاستطاب عدد ا٫عطا٤
املهْٛني هلا.
فرٖب اسداُٖا اىل إ ٖر ٙا٫ي ١ٝتتًدص يف سطاب عدد ا٫عطا ٤ايفا٥ص ٜٔيف اْ٫تدابات
ضُٔ ايكا ١ُ٥اْ٫تدابٚ ١ٝإ غٗدت ٖر ٙايكٛا ِ٥اْطشابات ٫سك ١يفٛشِٖٜٚ .تِ تطذٌٝ
ايكا ١ُ٥ا٫ندل ٚفكاً هلرا ايسأ ٟبتٛاقٝع ز٩ضا ٤ايهتٌ املتشايف ١داخٌ ايهتً ١ا٫ندل ٚيٝظ
بايطسٚز ٠اخر ايتٛاقٝع اسب ١ٝيهٌ ايٓٛاب املٓط ٜٔٛذبت ا٥٫ت٬ف .عً ٢اعتباز إ ز٩ضا٤
(.)3
ا٫سصاب ِٖ َٔ ميجً ِْٗٛززلٝاً اَاّ ازبٗات ا٫خسٚ ٣فكاً يكاْ ٕٛا٫سصاب ايعساق١ٝ

( ) 0ثمة ائتالفين اساسين أدعى كل منيما انو يمثل الكتمة االكبر ىما  :التجمع األول يضم
كتل سائرون والنصر والحكمة والوطنية و  06كيانا سياسيا اخر وأطمق عميو تحالف
االصالح واإلعمار .أما التجمع الثاني فيضم الفتح والقانون ،النصر ،القرار والجماىير،
األنبار ىويتنا ،كفاءات ،بابميون وجزء من ائتالفي الوطنية والنصر وأطمق عميو تحالف

البناء.

( )7ينظر المادة ( )55من دستور جميورية العراق والصادر عام  ،7115والمادة ( )5من
النظام الداخمي لمجمس النواب العراقي والصادر عام .7117
( )3ينظر المادة (/09اوال) من قانون االحزاب السياسية المرقم ( )36لسنة . 7105
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يف سني ٜصَس ا٥٫ت٬ف املكابٌ عً ٢اعتُاد آي ١ٝسطاب عدد ايٓٛاب ايفعًٝني يف داخٌ
ا٥٫ت٬فٚ ،ذيو با٫عتُاد عً ٢تٛاقٝعِٗ اسب ١ٝيف تٛثٝل ايهتً ١ا٫ندل(.)1
ٖرا ٚمل ٜتِ سطِ ٖرا املٛضٛع ،إذ مل ٜجبت سبد نتابٖ ١را ايبشح تكد ِٜا ٟدَٗٔ ١
ازبٗات اييت ؼبل هلا تكد ِٜاضتفطاز اىل احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا بٗرا اشبصٛص(.)2
ٚيػسض اشبسٚز َٔ ٖرا املأشم مت ايتٛافل بني ن ٬ا٥٫ت٬فني عًَ ٢سغح يس٥اض ١اسبه٫ ١َٛ
ميجٌ "ايهتً ١ا٫ندل" خسٚداً عًْ ٢صٛص ايدضتٛزٚ ،قساز احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا.
ٚبايفعٌ مت تػه ٌٝاسبه ١َٛبٓا ً٤عًٖ ٢را ايتهًٝفٚ ،ساشت عً ٢ثك ١صبًظ ايٓٛاب
ا٫ذبادٖ ٟرا َٔ داْب.
 َٔٚداْب اخس ٜجاز ايتطا ٍ٩اٯت ٞملاذا مل ٜسفض زٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜتهًٝف املسغح
اير ٟمت ا٫تفام عً ٘ٝبني ايهتٌ ايٓٝاب ١ٝخسٚداً عً ٢ايٓص ايدضتٛزٟ؟ ضُٝا إ ٖٓاى
ضابك ١تهسزت َستني متجًت يف زفض زٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜتهًٝف َسغح ٖر ٙايهتًٚ ١املػهً١
ابتدا ً٤مبٛدب ايٓص ايدضتٛز.ٟ
ٖرا ٚإ دٍ عً ٢غ ٤ٞفاْ٘ ٜدٍ عً ٢إ مث ١ادبا ٙا ٚممازض٪ٜ ١ضظ هلا يف اسبٝا٠
ايدضتٛز ١ٜايعساق ١ٝأ ٖٞٚ ٫إ املػازطات ا٫تفاق ١ٝاييت تتِ بني ايهتٌ ايٓٝاب ١ٝاْطشبت
ست ٢عً ٢ايٓصٛص ايدضتٛز ١ٜحبٝح اْٗا اصبشت أعُاَٛ ً٫اش ١ٜيًدضتٛزٚ .بطبب ا٫شَ١
اييت ضببٗا تطبٝل املاد/ 76( ٠ا َٔ )٫ٚايدضتٛز ٚيػسض اشبسٚز َٓٗا مت ايتٛافل بني
ايهتٌ ايٓٝاب ١ٝعً ٢اػباد اسبٌ هلا با٫تفام عًَ ٢فَٗ ّٛعني يًٓص ايدضتٛز ٟاير ٟغهٌ
اشَٚ ١خ٬فا ملا ٜٓص عًٖٚ .٘ٝرا َا ض٪ٝضظ ي٘ مبٛدب ٖر ٙاملػازطات ٚمبسٚز ايصَٔ

( )0سعد محمد حسن الكندي ،الكتمة البرلمانية االكبر والخالفات السياسية7108 /9 /5 ،
في  01:48مقال منشور عمى الموقع الرسمي لمركز الدراسات االستراتيجية – جامعة
كربالء  kerbalacss.uokerbala.edu.iqتاريخ الزيارة .7108 / 01/ 7

( )7يذكر ان رئيس السن في مجمس النواب وجو استفسا اًر لممحكمة االتحادية العميا بشأن
الكتمة االكبر ،إال انو ال يوجد دليل ممموس عمى ذلك لالعتماد عميو .فضالً عن ان

رئيس السن ال يممك مثل ىذه الصالحية ألنو ليس من الجيات التي ليا حق تقديم طمب
التفسير.
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 ٚيف ساي ١تهساز ا٫خر بٗا ٚا٫يتصاّ فٗٝا( - )1اىل تػه ٌٝأعسافٍ َعدي ١يًٓص ايدضتٛزٟخ٬فا يًطسم ٚاإلدسا٤ات اييت سددٖا ايدضتٛز ٚفكا يٓص املاد ٫ٚ .َ٘ٓ )142( ٠ادٍ عً٢
ذيو َٔ نْٗٛا تًك ٢قب َٔ ً٫ٛازبُٝع إ مل ْكٌ ايهٌ سٝح مل ٜجبت قٝاّ ا ٟدٗ ١ززل١ٝ
بايطعٔ فٗٝا اَاّ احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜض ٣ٛتصسؼبات اعٖٓ ١َٝ٬ا ٖٓٚاى .اضف اىل ذيو إ
َفٗ" ّٛايهتً ١ايٓٝاب ١ٝا٫ندل عدداً" مت اٜساد ٙيف ايدضتٛز ابتدا ً٤سفاظاً عً ٢ايتٛاشْات بني
املهْٛات اييت ٜتأيف َٓٗا ايػعب ايعساقٖٚ .ٞرا بايفعٌ َا سدخ يف اختٝاز اسبه ١َٛايسابع١
سٝح مت دباٚش َعطً" ١ايهتً ١ا٭ندل بايتٛافل َا بني ايهتٌ نطابك ١يف ٖرا املطُاز ٚميهٔ
عدٖا بدا ١ٜيعسف َعدٍ يًٓص ايدضتٛز ٟاشباص بتػه ٌٝاسبه - ١َٛاذا َا تهسز ا٫خر
بٗا يف اْ٫تدابات ايدلملاْ ١ٝاملكبً ١عاّ ٜ - 2022تًدص َطُ ْ٘ٛبإٔ ذبدٜد "ايهتً١
ايدلملاْ ١ٝا٫ندل" َٚسغشٗا ضٝدطع يًتٛافكات ٚايتفاُٖات بني ايهتٌ ايفا٥ص ٠يف اْ٫تدابات
ايدلملاْٖ ١ٝرا َٔ دٗ.١
 َٔٚدٗ ١ثاْ ١ٝظبد إ زٝ٥ظ اسبه ١َٛاملهًف ئ ٜه ٕٛمبٓأ ٣عٔ تأثرلات ايهتٌ اييت
اٚصًت٘ اىل ضد ٠اسبهِ يعدّ سص ٍٛاَٗٓ ٟا عً ٢اغًب ١ٝاملكاعد داخٌ اجملًظٚ ،ذيو عٔ
طسٜل متسٜسٖا يًهاب ١ٓٝايٛشاز ١ٜمبٓشٗا ايجك َٔ ١عدَٗاٚ ،ديًٓٝا عً ٢ذيو عدّ ايتٛافل عً٢
َسغشٖ ٞر ٙايتػه ١ًٝضُٝا ايٛشازات ا ١َٝٓ٫اييت مل ؼبطِ َسغشٗا ست ٢ا ٕ٫بطبب عدّ
ا٫تفام فُٝا بٗٓٝا عًَ ٢سغح ٚاسد.
غبًص اىل ايك ٍٛبإ ايٓصٛص ايدضتٛز ١ٜاييت تسنت دَ ٕٚعازب ١خصٛصا املاد٠
(/76ا ٖٞ )ً٫ٚاييت فتشت ايباب ملجٌ ٖر ٙاملػازطات بني ايهتٌ ايٓٝاب ١ٝبايٓتٝذ ١يٝظ يٓا
زفطٗا طاملا اْ٘ مل تتِ َعازبتٗا  ٫يف صًب ايدضتٛز ا ٚباإلساي ١اىل قآْٜ ٕٛعِ ذيو .يرا
ٚيهٌ َا تكدّ ٚيػسض دبٓب ٖر ٙا٫عُاٍ املٛاش ١ٜيًدضتٛزْ ،س ٣ضسٚز ٠تدخٌ املػسع
ايدضتٛز ٟبتعدْ ٌٜص املاد ٠اع ٙ٬يبٝإ َفٗ ّٛايهتً ١ا٫ندل عدداً بػهٌ ٚاضح ٚصسٜح
ملا ٜذلتب عً ٢ذيو َٔ اثاز قاْ ١ْٝٛدط.١ُٝ
( ) 0ال يمكن تحديد المدة الالزمة لتكوين العرف ،إال ان الفكر القانوني استقر عمى انو يكفي
وجود سابقتين لتكوين العرف ،وذلك باالستناد الى حكم لممحكمة العميا الفدرالية

بناء عمى
السويسرية والصادر عام  0907والذي ذىبت فيو الى الزامية عرف دستوري ً
سابقتين حديثتين عام  0871وأخرى عام  .0904ينظر بيذا الشأن د .نعمان احمد
الخطيب ،مصدر سابق ،ص  / 466ىامش(.)0
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اخلامتـة
بعد إ اْتٗٓٝا َٔ نتاب ١حبجٓا ٖرا غبتتُ٘ بأِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اييت عبأَ ٍٚ
خ٬هلا اص٬ح ْعآَا ايدضتٛزٚ ٟناٯت: ٞ
ا -: ً٫ٚايٓتا٥ر
ٜٓ .1ػأ ايعسف باتباع اسد ٣ايطًطات ايعاَ ١يف ايدٚي ١ضًٛنا َطسدا يف غإٔ َاٚ ،تهسازٙ
حبٝح ٜه ٕٛي٘ صف ١ا٫يصاّ َٔ قبٌ ٖر ٙايطًطات .يف سني إ املػازطات ايدضتٛز١ٜ
 ٫تعد ٚإ ته ٕٛاتفاقات بني ايفاعًني ايطٝاضٝني ًٜذأ ايٗٝا يتذاٚش اشَ ١ضٝاض ١ٝميس
بٗا ايبًد .ا ٖٞ ٟبٗرا املعٓ ٢متجٌ سً ً٫ٛآْٜ ١ٝتِ اعتُادٖا نُُازضات عًُ ١ٝيتذاٚش
ٖر ٙا٫شَات.
 .2باإلَهإ ذبٖ ٍٛر ٙاملػازطات اىل اعساف دضتٛز ١ٜاذا َا مت ا٫يتصاّ بٗا ٚتهسز ذيو
ٚي ٛملسٚ ٠اسدٖٚ ٠را َا مت ا٫خر ب٘ يف تٛشٜع ايس٥اضات ايج٬خ .فط ٬عٔ تطذٌٝ
ضابكتني باَتٓاع زٝ٥ظ ازبُٗٛز ١ٜعٔ تهًٝف َسغح ايهتً ١ايٓٝاب ١ٝا٫ندل عددا.
 .3مت ايتأضٝظ إلدخاٍ َػازطات ددٜد ٠يف اسبٝا ٠ايدضتٛز ١ٜايعساقٚ ١ٝذيو فُٝا ٜتعًل
بس٥اض ١اسبه ١َٛمبدايفْ ١ص املاد ٠ايدضتٛز ١ٜاشباص ١بتػهًٗٝا ٚإس ٍ٬سٌ آْٞ
ضبًٗا يًدسٚز َٔ اشَ" ١ايهتً ١ا٫ندل" اييت ْص عًٗٝا ايدضتٛز ٚذيو ْتٝذ ١ايتكازب
ايٓطيب يف ا٫صٛات بني ايهتٌ ايفا٥ص ٠يف اْ٫تدابات.
 َٔ .4ص٬سٝات "ايهتً ١ا٫ندل" تػه ٌٝاسبهٚ ١َٛفكاً يٓص املاد/76( ٠اٚ )ً٫ٚزغِ إ
َفٖٗ ّٛر ٙايهتً ١قد مت سطُ٘ ٚفكاً يكساز احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا .إ ٫إ ٖرا اشب٬ف
عاٚد يًعٗٛز َس ٠اخس ٣بعد اْتدابات عاّ ٚ 2018يهٔ متشٛز ٖر ٙاملس ٠س ٍٛآي١ٝ
استطاب عدد ا٫عطا ٤املهْٛني هلر ٙايهتًٖٚ .١را إ دٍ عً ٢غ ٤ٞفإْ٘ ٜدٍ عً ٢إ
ز٥اض ١اسبه ١َٛغأْٗا غإٔ بك ١ٝايس٥اضات (ز٥اض ١صبًظ ايٓٛاب – ز٥اض ١ازبُٗٛز)١ٜ
ٚإ نإ ٖٓاى عسف دضتٛزَ ٟطتكس عً ٢اعتبازٖا َٔ اضتشكام َهَ ٕٛعني ،باتت
ربطع ٖ ٞا٫خس ٣يًتذاذبات ٚايتٛافكات اييت تتِ داخٌ ا٫سصاب ايطٝاضٚ ١ٝاييت تتػرل
سطب ايعسٚف ٚا٭سٛاٍ بايتايٖ ٞر ٙاملػازطات ٖ ٞا٫خس ٣تتػرل باضتُساز اَ٫س
ايرًٜ ٟك ٞبع٬ي٘ عً ٢تػه ٌٝاسبه ١َٛيرا مت ايتٛافل عًَ ٢فَٗ ّٛعني يًٓص
ايدضتٛز.ٟ
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ٚ .5دٛد ٖر ٙاملػازطات ٜعين ْـــــــػ ٤ٛعٌُ َٛاش ٟيًدضتـٛز ٜتُجٌ با٫تفام عً٢
َفَٗ ّٛعني يًٓص ايدضتٛز ٟاير ٟغهٌ ا٫شَٚ ١خ٬فا ملا ٜٓص عً. ٘ٝ
ثاْٝاً -:ايتٛصٝات
ْ .1دع ٛاملػسع ايدضتٛز ٟايعساق ٞاىل اعاد ٠ايٓعس يف ايٓصٛص ايدضتٛز ١ٜاييت تسنت
دَ ٕٚعازب – ١ز٥اض ١اسبه ١َٛعًٚ ٢د٘ اشبصٛص – ستٜ ٫ ٢ػهٌ تطبٝكٗا اشَ١
دضتٛزٚ ١ٜضٝاضَ ١ٝتهسز ٠عكب نٌ اْتدابات بسملاْٚ ،١ٝبايتاي ٞته ٕٛضبٌ يتفطرلات
َتبا .١ٜٓاذ إ عدّ َعازبتٗا يف صًب ايدضتٛز أ ٚبإسايتٗا اىل قآَْ ٕٛعِ هلا ،فتح
ايباب يٓػٖ ٤ٛر ٙا٫عُاٍ املٛاش ١ٜيًدضتٛز ٚاملدايف ١ي٘ ،بايٓتٝذ ١مل ٜهٔ باإلَهإ
زفطٗا طاملا اْٗا ابتدا ً٤تسنت دَ ٕٚعازب.١
ٚ .2يػسض سٌ اغهاي ١ٝايهتً ١ا٫ندل اييت ٜتٛقف عًٗٝا تػه ٌٝاسبهٚ ١َٛإشاي ١ا ٟيبظ اٚ
غُٛض ٜعذلٖ ٟرا املفٗ ّٛعبتاز اىل تدخٌ تػسٜع ٞبتعد ٌٜاملاد/76( ٠أَ )ً٫ٚ
ايدضتٛز يبٝإ َفٖٗ ّٛر ٙايهتًٚ ١اي ١ٝتػهًٗٝا ملا ٜذلتب َٔ ذيو عًْ ٢تا٥ر قاْ١ْٝٛ
خطرل.٠
 .3اذا ناْت املػازطات اَساً  ٫بد َٓ٘ يف اسبٝا ٠ايدضتٛز ١ٜايعساق ١ٝفًٝهٔ ذيو بتٛافل
ايهتٌ ايدلملاْ ١ٝعًَٓ ٢ح زٝ٥ظ اسبه ١َٛاملهًف سس ١ٜاختٝاز ايهاب ١ٓٝايٛشاز - ١ٜعً٢
إ ٜه ٕٛاضاع ٖرا ا٫ختٝاز اشبدلٚ ٠ايهفاٚ ٠٤يٝظ غ٦ٝاً آخس ٚ -يٝظ بتٛافكٗا عً٢
دباٚش ْصٛص ايدضتٛز .
ْ .4دع ٛمجٝع ايفاعًني ايطٝاضٝني اىل ا٫يتصاّ بٓص املاد/ 13( ٠ا َٔ ) ٫ٚدضتٛزْا
اسبايٚ ،ٞذيو بعد ٙايكاْ ٕٛا٫زلٚ ٢ا٭عًٚ ٢ايرٜ ٟتعني عً ٢ازبُٝع ا٫يتصاّ ب٘ٚ ،عدّ
ا٫تفام عًَ ٢ا ؽبايف ايٓصٛص املٓعُ ١ٯي ١ٝتدا ٍٚايطًطٜ ٫ٚ ،١تشكل ذيو إ٫
بتذاٚش املصاحل اسبصبٚ ١ٝاملهْٛات ١ٝايطٝكٚ ١تسضٝذ ايػعٛز باملٛاطٓ ١يٝتِ بٓا٤
ايدٚيٚ ١فكا يٮطس ايدضتٛزٚ ١ٜايكاْ.١ْٝٛ
 .5تعد ٌٜقاْ ٕٛاحملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا ْٚعاَٗا ايداخً ٞمبا ٜتَ ّ٤٬ع اختصاصٗا
بتفطرل ايٓصٛص ايدضتٛز ١ٜاملٓصٛص عً ٘ٝيف املاد/ 93( ٠ثاْٝا) ٚذيو بتشدٜد َٔ
ي٘ سل تكد ِٜطًب ايتفطرل ٚبػهٌ ٚاضح ٚصسٜح.
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ادلصـادر
ا : ٫ٚايهتب ايكاْ١ْٝٛ
 .1د .ابساٖ ِٝدزٜٚؼ ،ايكاْ ٕٛايدضتٛز( ٟايٓعس ١ٜايعاَٚ ١ايسقاب ١ايدضتٛز ،)١ٜداز ايٓٗط١
ايعسب ،١ٝايكاٖس.۱۲۲٤ ،٠
 .2د .ابساٖ ِٝعبدايعصٜص غٝشا ،ايٛدٝص يف ايٓعِ ايطٝاضٚ ١ٝايكاْ ٕٛايدضتٛز - ٟدزاض١
ذبً ١ًٝٝيًٓعاّ ايدضتٛز ٟايًبٓاْ ،- ٞايداز ازباَع ،١ٝبرلٚت.۸۹۹٧ ،
 .3د .اسطإ محٝد املفسدٚ ٞآخس ،ٕٚايٓعس ١ٜايعاَ ١يف ايكاْ ٕٛايدضتٛزٚ ٟايٓعاّ
ايدضتٛز ٟيف ايعسامَ ،طبع ١داز اسبهُ ،١بػداد.1990 ،
 .4د .امحد ضسسإ ،ايٓعِ ايطٝاضٚ ١ٝايدضتٛز ١ٜيف يبٓإ ٚايد ٍٚايعسب ،١ٝط  ،1داز
ايباسح ،برلٚت.1980 ،
 .5اصبد عً ،ٞايٓعاّ ايفدزاي ٞنشٌ يًٓصاعات يف اجملتُعات ايتعددَٓ ،١ٜػأ ٠املعازف،
ا٫ضهٓدز2012 ،١ٜ
 .6د .دابس داد ْصاز ،ايٛضٝط يف ايكاْ ٕٛايدضتٛز ،ٟط  ،۸داز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس،٠
.۸۹۹۱
 .7د .محد ٟايعذَُ ،ٞكدَ ١يف ايكاْ ٕٛايدضتٛز ،ٟط  ،۸داز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع،
عُإ.۱۲۲۹ ،
 .8د .محٝد سٓ ٕٛخايدَ ،باد ٨ايكاْ ٕٛايدضتٛزٚ ٟتطٛز ايٓعاّ ايطٝاض ٞيف ايعسام،
طَ ،۸هتب ١ايطٓٗٛز ،ٟبػداد.۱۲۸۸ ،
 .9د .زعد ازبد ،٠ايٓعاّ ايدضتٛز ٟيف دٚي ١قطس ،ط ٚ ،۸شاز ٠ايجكافٚ ١ايفٓٚ ٕٛايذلاخ،
قطس.۱۲۸۱ ،
 .10د .زَص ٟايػاعس ،ايٓعس ١ٜايعاَ ١يًكاْ ٕٛايدضتٛز ،ٟداز ايٓٗط ١ايعسب،١ٝ
ايكاٖس.1983،٠
 .11د .ضاَ ٞمجاٍ ايد ،ٜٔيف ايٓعِ ايطٝاضٚ ١ٝايكاْ ٕٛايدضتٛزَٓ ،ٟػأ ٠املعازف،
ا٫ضهٓدز.2005 ،١ٜ
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 .12د .ضعد عصفٛز ،املباد ٨ا٫ضاض ١ٝيف ايكاْ ٕٛايدضتٛزٚ ٟايٓعِ ايطٝاضَٓ ، ١ٝػأ٠
املعازف ،ا٫ضهٓدز.۸۹۱۲ ،١ٜ
 .13د .ضًُٝإ ايطُا ،ٟٚايٓعِ ايطٝاضَٚ ١ٝباد ٨ايكاْ ٕٛايدضتٛز ،ٟداز ايفهس ايعسب،ٞ
ايكاٖس۸۹۱۱ ،٠
 .14د .عبدايط ّ٬ابساٖ ،ِٝايٛسد ٠ايٛطَٓٚ ١ٝػهً ١ا٭قًٝات يف أفسٜكٝا ،ط َ ،2سنص
دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝبرلٚت.2005 ،
 .15د .عبد املٓعِ فسز ايصدَ ،ٙباد ٨ايكاْ ،ٕٛداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝبرلٚت.۸۹۱۱ ،
 .16ع ٤٬صدل ٟايتُ ،ُٞٝصبُٛع ١قسازات ٚآزا ٤احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝاَ ،هتب ١صباح،
بػداد.2009 ،
 .17د .عٛض ايً ،ُٕٛٝايٛدٝص يف ايٓعِ ايطٝاضَٚ ١ٝباد ٨ايكاْ ٕٛايدضتٛز ،ٟط ،۱داز
ٚا ٌ٥يًٓػس ،عُإ. ۱۲۸٦ ،
 .18د .ف٪اد ايعطاز ,ايٓعِ ايطٝاضٚ ١ٝايكاْ ٕٛايدضتٛز ,ٟداز ايٓٗط ١ايعسب ,١ٝايكاٖس,٠
.۸۹٥٧
 .19دَ .هْ ٞاد ،ٞاحملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا يف ايعسام – دزاض ١تطبٝك – ١ٝطَ ،1طبع ١داز
ايطٝا ٤يًطباعٚ ١ايتصُ ،ِٝايٓذف. 2007 ،
 .20دْ .عُإ امحد اشبطٝب ،ايٛضٝط يف ايٓعِ ايطٝاضٚ ١ٝايكاْ ٕٛايدضتٛز ،ٟط  ،٥داز
ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ.۱۲۸۸ ،
 .21دٜٛ .ضف ساغ ،ٞيف ايٓعس ١ٜايدضتٛز ،١ٜط  ،1داز ابٔ ايٓد ِٜيًٓػس ٚايتٛشٜع
َٓٚػٛزات اسبًيب اسبكٛق ،١ٝبرلٚت.2009 ،
ثاْٝا  -:ايسضاٚ ٌ٥ا٭طازٜح ازباَع١ٝ
 .1د .ابساٖ ِٝمحدإ سطني عً ،ٞزٝ٥ظ ايدٚي ١يف ايٓعاّ ايدميكساط ،ٞاطسٚس١
دنتٛزا/ٙداَع ١ايكاٖس. 1982 ،٠
 .2ص٬ح خًف عبد ،احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا يف ايعسام (دزاضَ ١كازْ ،)١زضايَ ١ادطترل،
نً ١ٝاسبكٛم  /داَع ١ايٓٗس.2011،ٜٔ
 .3د .فتش ٞعبدايٓيب ايٛسٝد ،ٟضُاْات ْفاذ ايكٛاعد ايدضتٛز ،١ٜاطسٚس ١دنتٛزا ،ٙنً١ٝ
اسبكٛم/داَع ١ايكاٖس. 1982 ،٠
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ثايجا  - :ايبشٛخ
 .1سطني دباز ايٓا ،ًٞ٥ا٫ختصاص ايتفطرل ٟيًُشهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا يف ايعسام ،صبً١
احملكل اسبً ٞيًعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايطٝاض / ١ٝداَع ١بابٌَ ،ر ( ،)9ع (.2017 ،)3
 .2د .ضادد ضبُد ايصاًَ ٚ ،ٞد .عًٜٛ ٞضف غهس ،ٟص٬س ١ٝزٝ٥ظ ايدٚي ١يف تطُ١ٝ
زٝ٥ظ ايٛشزاَٛٚ ٤قف دضاترل ايد ٍٚسٝاهلا ،صبً ١ايهٛف ١يًعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايطٝاض/١ٝ
داَع ١ايهٛفَ ،١ر ( ،)1ع (. 2010 ،)4
 .3د .عدْإ عادٌ ،املأشم ايدضتٛز ٟيسٝ٥ظ صبًظ ايٛشزا ٤يف دضتٛز مجٗٛز ١ٜايعسام
يطٓ ،2005 ١حبح َٓػٛز يف صبً ١داَع ١ايكادض ١ٝيًكاْٚ ٕٛايعً ّٛايطٝاض /١ٝداَع١
ايكادضَ ،١ٝر ( ،)6عدد (.2015 ،)2
زابعا - :ايدضاترل ٚايكٛاْني
أ -:ايدضاترل
 .1دضتٛز مجٗٛز ١ٜايعسام ٚايصادز عاّ .2005
 .2دضتٛز املًُه ١املػسبٚ ١ٝايصادز عاّ .2011
 .3ايدضتٛز ايًبٓاْٚ ٞايصادز عاّ  1926املعدٍ.
 .4دضتٛز ازبُٗٛز ١ٜايجايج ١ايفسْطٚ ٞايصادز عاّ .1875
 .5دضتٛز ازبُٗٛز ١ٜايسابع ١ايفسْطٚ ٞايصادز عاّ .1946
 .6ايدضتٛز ايفسْطٚ ٞايصادز عاّ  1958املعدٍ.
 .7ايدضتٛز ا٫ضباْٚ ٞايصادز عاّ .1978
 .8ايكاْ ٕٛا٫ضاض ٞزبُٗٛز ١ٜاملاْٝا ا٫ذبادٚ ١ٜايصادز عاّ .1949
ب -:ايكٛاْني ٚا٭ْعُ١
 .1قاْــــ ٕٛا٫سصاب ايطٝاض ١ٝاملسقِ (ٚ )36ايصادز عاّ .2015
 .2قاْ ٕٛاحملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا املسقِ (ٚ )30ايصادز عاّ .2005
 .3ايٓعاّ ايداخً ٞجملًظ ايٓٛاب ايعساقٚ ٞايصادز عاّ .2007
 .4ايٓعاّ ايداخً ٞيًُشهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا زقِ (ٚ )1ايصادز عاّ .2005
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خاَطا -:ايكسازات ايكطا١ٝ٥
 .1قساز احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا املسقِ (/3اذباد ١ٜيف ٚ )2009/2/4نريو ايكساز
(/29اذباد ١ٜيف َٓ )2012/5/2ػٛز عً ٢املٛقع ايسزل ٞيًُشهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا يف
ايعسام https://www.iraqfsc.iq
 .2قساز احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا ذ ٟايعدد  / 42اذبادٚ 2011 / ١ٜايصادز يف 2011 / 8/ 22
َٓػٛز عً ٢املٛقع ايسزل ٞيًُشهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا https://www.iraqfsc.iq
 .3قساز احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا ذ ٟايعدد  /55اذبادٚ 2010 /١ٜايصادز يف /10 /24
َٓ 2010ػٛز عً ٢املٛقع ايسزل ٞيًُشهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا:
https://www.iraqfsc.iq
 .4قساز احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا املسقِ /56اذباد 2010/١ٜس ٍٛغسٚط صرلٚز ٠املٓتدب
ْا٥بآًَ .ػٛز عً ٢املٛقع ايسزل ٞيًُشهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا:
https://www.iraqfsc.iq
 .5زأ ٟاحملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا املسقِ /25اذبادَٓ 2010/١ٜػٛز عً ٢املٛقع ايسزلٞ
يًُشهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا يف ايعسام https://www.iraqfsc.iq
 .6زأ ٟاحملهُ ١ا٫ذباد ١ٜاملسقِ ( / 228اذباد 2006 / ١ٜيف  .2006/10/9اغاز اي ٘ٝع٤٬
صدل ٟايتُ.ُٞٝ
ضادضا  - :املٛاقع ا٫يهذل١ْٝٚ
 .1اٜاع ايطاَٛى ،املفٗ ّٛايدضتٛز ٟيًهتً ١ايٓٝاب ١ٝا٫نجس عدداً 2018/5/24 ،يف 12:48
َٓػٛز عً ٢املٛقع ايسزل ٞيًُشهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝاhttps://www.iraqfsc.iq .
تازٜذ ايصٜاز2018 / 7/ 18 ٠
 .2ضعد ضبُد سطٔ ايهٓد ،ٟايهتً ١ايدلملاْ ١ٝا٫ندل ٚاشب٬فات ايطٝاض 2018 /9 /5 ،١ٝيف
َ 10:48كاٍ َٓػٛز عً ٢املٛقع ايسزل ٞملسنص ايدزاضات ا٫ضذلاتٝذ – ١ٝداَع ١نسب٤٬
 kerbalacss.uokerbala.edu.iqتازٜذ ايصٜاز.2018 / 10/ 7 ٠
 .3د .عص ايد ٜٔاحملُد ،ٟزقاب ١احملهُ ١ا٫ذباد ١ٜايعًٝا عً ٢ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝيف ايعسام،
 2018/7/2يف َ 09:57كاٍ َٓػٛز عً ٢املٛقع ا٫يهذلْٞٚ
تازٜذ ايصٜاز.2018 /8 / 4 ٠
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