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األستاذ الجكتػر حدغ فيسي جسعة
بدع هللا الخحسغ الخحيع
الديجات كالدادة اعزاء السشتجػ العخاقي لمشخب كالكفاءات السحتخمػف
الديجات كالدادة الزيػؼ السحتخمػف
الدبلـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو
يصيب لي اف اتػجو اليكع شخريا كبأسع السشتجػ العخاقي لمشخب كالكفاءات
بالذكخ كالتقجيخ لتمبيو دعػتشا ىحه لحزػر مؤتسخ المجشة القانػنية في السشتجػ
العخاقي لمشخب كالكفاءات تحت عشػاف :
( دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ,2005رؤيا تؿيسية بعج اكثخ مغ عقج مغ الدمغ)
اكد بيحه السشاسبة اف اشيج بالجيػد التي قجمت مغ قبل رئيذ المجشة القانػنية
القاضي دمحم عبج السحدغ الخفاجي لجسعو ىحه الشخبة مغ االساتحة الستخرريغ
في االمػر القانػنية لسشاقذة مػضػع الجستػر العخاقي .كسا كارحب بأعزاء المجشة
القانػنية لمسشتجػ كالحيغ ساىسػا بتقجيع البحػث كالجراسات ليحا السؤتسخ كارحب بكع
جسيعا ضيػفشا االعداء متصمعا ألستسخار التػاصل كالتعاكف بيششا لتػضيف عمػـ
الستخرريغ كخبخاتيع لخجمة االنداف العخاقي كتحققيق ما نربػا اليو مغ بخامج
انسائية كتقجـ حزارؼ في شتى مياديغ الحياة.
اف مشتجانا الحؼ شيجت ىحه السجيشة العخيقة مؤتسخىا التأسيدي قبل اكثخ مغ عاـ
كتدعة اشيخ ىػ تجسع ميشي اكاديسي يزع اصحاب الكفاءات العمسية مغ العخاقييغ
في داخل العخاؽ كخارجو كيدعى الى جسعيع تحت مزمة كاحجة في عسل دؤكب
مذتخؾ يزسغ االستفادة مغ خبخاتيع كقجراتيع في اعادة بشاء العخاؽ كحل مذكبلتو
التشسػية ,كىػ ذك شبيعة تكشػقخاشية صخفة بعيجة عغ اؼ انتساء سياسي اك تكتل
ديشي اك قػمي اك شائفي كيفتح ابػابو لكل عخاقي ذؼ كفاءة في مجاؿ تخررو
كيؤمغ بأىجاؼ السشتجػ ضسغ اليػية العخاؾية السجخدة
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كقبل عذخة اياـ تقخيبا كاف ىشاؾ مؤتسخ عمسي لمجشة الخياضة كالذباب نحػ
تصػيخ الخياضة في العخاؽ شارؾ ؼيو  45خبي اخ كاستاذا مغ الخبخات كالكفاءات
العخاؾية .عقج السؤتسخ في اسصشبػؿ ايزا كتسخس عغ تػصيات ميسة ججا.
الديجات كالدادة الحزػر
اكد اف اشيخ الى تقخيخ تذيمكػت الرادر مؤخ اخ عغ لجشة التحقيق في الحخب
عمى العخاؽ التي شكميا الديج جػرج بخاكف رئيذ كزراء السسمكة الستحجة كخمرت
ىحه المجشة الى اف تػني بميخ ارتكب خصأ قانػنيا في السذاركة بالحخب كبحلظ
تكػف الحخب عمى العخاؽ غيخ شخعية كيتختب عمييا بصبلف قخار مجمذ االمغ
الجكلي الحؼ اعتبخ اف العخاؽ دكلة محتمة كػنو كقع عمى اثخ كاقعة باشمة تست
عغ شخيق عجكاف دكلي محزػر بسػجب ميثاؽ االمع الستحجة بسا يعشي بصبلف
دستػر االحتبلؿ كجسيع اجخاءات بخيسخ كبصبلف جسيع حكػمات االحتبلؿ
كالقػانيغ كالسعاىجات التي اصجرتيا ككل ما نتج عشيا.

ارجػا مغ عشاية االساتحة االفاضل السذاركة في ىحا السؤتسخاخح نتائج ذلظ تقخيخ
تذيمكػت بشطخ االعتبار عشج مشاقذة مػاضيعكع السيسة محاكليغ االستفادة مغ
نتائج التحقيق بسا ؼيو لرالح العخاؽ.
كاخي اخ كليذ اخ اخ اكد اف اشكخكع مخة اخخػ عمى مذاركتكع لشا ىحا الشذاط كاشكخ
عشاية الجكتػر احسج حقي نائب االميغ العاـ كمداعجكه عمى تػفيخىع مدتمدمات
نجاح السؤتسخ كمتصمباتو.
اتسشى لسؤتسخكع الشجاح كاشكخكع لحدغ االصغاء
كالدبلـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو
االستاذ الدكتهر حسن فهمي جمعة
االمين العام للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات
الدورة االنتخابية االولى 2017 – 2014
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دٔس انذعزٕس انؼشال ٙيف ظٕٓس ادلًبسعبد غري انذعزٕسٚخ

األستاذ الدكتهر حارث اديب الجلبي
ادلمذيخ :
إف التذػه الحاصل في السشطػمة الجستػرية كالدياسية الحالية في العخاؽ ،كشيػع
السسارسات الخارجة عغ إشار القانػف بذكل عاـ ،كغياب االستقخار القانػني
كالجستػرؼ ،بدبب ما شيجه كما يداؿ يذيجه العخاؽ مغ أزمات شالت معطع مجاالت
الحياة األمشية مشيا كاالقترادية كاالجتساعية كالدياسية ،كل ذلظ أضعف قجرتو في
خمق بيئة قانػنية صالحة لمجراسة ،لحا ال يسكغ – في الػقت الخاىغ – رصج األفعاؿ
كالسسارسات الستعمقة بالسػضػعات الجستػرية في العخاؽ بػصفيا سػابق ترمح لمفحز
في مختبخات الجراسات الجستػرية لمخخكج بشتائج تذيخ إلى الحؿيقة القانػنية ليحه األفعاؿ
تذكل أعخاؼ دستػرية في العخاؽ قج يكػف
كتمظ السسارسات ،بسعشى أف أؼ كبلـ عغ ّ
سابقا ألكانو ،لحا ال يرمح ليا في الػقت الخاىغ إال أف تدسى بالسسارسات غيخ
الجستػرية.
تحاكؿ ىحه الجراسة استقخاء أبخز السسارسات كالتصبيقات الخارجة عغ إشار الشرػص
الجستػرية في الػاقع الدياسي العخاقي في ضل الجستػر العخاقي لعاـ  2005الشافح،
فزبل عغ محاكلة استذخاؼ ما يكسغ حرػلو في ىحا البمج ؼيسا لػ استقخت ىحه
السسارسات عمى الػضع الحؼ ىي عميو حاليا ،إف ىحه السحاكلة االستذخاؼية تقتزي
ابتجاء البحث عغ العػامل التي تعدز ؾياـ ىحه السسارسات غيخ الجستػرية سػاء ما تعمق
مشيا بالػثيقة الجستػرية ذاتيا ،أك بالػاقع السراحب ليا ،كىل يسكغ لسا ىػ قائع مغ
ضخكؼ السداعجة في ؾياـ ىحا الشػع مغ السسارسات ،ثع يأتي الحقا عخض ألبخز
األفعاؿ أك السسارسات الخارجة عغ نصاؽ نرػص الجستػر ،التي جاءت نتيجة لتمظ
العػامل.
إف دراسة ىحا السػضػع ستكػف مغ خبلؿ السصمبيغ اآلتييغ:
السصمب األكؿ :العػامل السداعجة عمى نذػء السسارسات غيخ الجستػرية في العخاؽ.
السصمب الثاني :األفعاؿ الخارجة عغ نرػص الجستػر العخاقي.
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ادلغهت األٔل
انؼٕايم ادلغبػذح ػهٗ َشٕء ادلًبسعبد غري انذعزٕسٚخ يف انؼشاق
لقج ساؽ فقياء القانػف الجستػرؼ العجيج مغ العػامل التي تقػد إلى نذػء السسارسات
غيخ الجستػرية ،كالتي يسكغ تقديسيا مغ حيث شبيعتيا إلى عػامل تتعمق بالجانب
الذكمي لمجستػر أؼ بصبيعة الرياغات الفشية التي صيغت بيا نرػص الجستػر،
كأخخػ تتعمق بالطخكؼ السحيصة بو:

ا
أٔال :ػبيم انشكم:
إف مغ الشادر أف يشز الجستػر بديػلة عمى كل شيء ،فالجساتيخ غالبا ما تكػف
مغ عسل نخبة مغ السشطخيغ الحيغ ال يحخصػف غالبا عمى تحقيق فاعمية الجساتيخ
بالقجر الحؼ يحخصػف ؼيو عمى إخخاج الرياغة الجستػرية الفشية كإيجاد التػازف بيشيا،
مسا يؤدؼ إلى نذػء فجػة بيغ ما أقامو الجستػر السجكف مغ نطاـ سياسي كبيغ ما
أكججه الػاقع مغ ىحا الشطاـ ،بسعشى أف تربح تمظ الشرػص في كاد كبيئة تصبيقيا في
كاد آخخ سػاء شاؿ الػقت بيا أـ قرخ.
كسا يسكغ أف يتزسغ مفيػـ شبيعة الجستػر اإلشارة إلى مصاكعتو إلمكانية التعجيل
بيغ السخكنة كالجسػد ،كسا يسكغ ليحه الصبيعة أيزا استيعاب ما يسكغ لمػثيقة
الجستػرية احتػاؤه مغ نرػص تذيخ إلى العخؼ بذكل مباشخ أك غيخ مباشخ ،لحلظ
فإنو باإلمكاف إرجاع السدائل الستعمقة بصبيعة الشز الجستػرؼ إلى (إيجاز الجستػر
كمخكنتو كجسػده كإشارة نرو إلى العخؼ).
ا
صبَٛب :انؼٕايم االعزًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ:
شكمت العػامل االجتساعية كالدياسية عشر اخ ميسا في نذػء العجيج مغ السسارسات
غيخ الجستػرية ،مغ ىحه العػامل كجػد التكػيشات الستشػعة في الجكلة الػاحجة ،كتشػع
الشطع الحدبية في دكؿ العالع ،كالتغيخات الدياسة كالطخكؼ كاألزمات االستثشائية.
بالخغع مغ محاكلة ىحه الػرقة إسقاط ما تع استعخاضو مغ عػامل لؿياـ السسارسات غيخ
الجستػرية عمى أرض الػاقع العخاقي ،غيخ أنيا ستقترخ عمى ما كاف مغ ىحه العػامل
مختبط بالػثيقة الجستػرية فقط دكف الخػض في ما كاف مشيا مختبصا بالطخكؼ
السحيصة بيحه الػثيقة سػاء االجتساعية مشيا أك االقترادية أك الدياسية.
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ىشاؾ العجيج مغ العػامل متعمقة بػاقع الػثيقة الجستػرية في العخاؽ يسكشيا اإلسياـ في
نذػء ىحه السسارسات ،تتسثل أبخز ىحه العػامل ؼيسا يأتي:
ا
أٔال :انغشٚمخ انز ٙاػزًذد يف الشاس انذعزٕس
لقج تسيدت الصخيقة التي تع اتباعيا في إقخار الجستػر الجائع لعاـ  2005بالعجيج مغ
األخصاء أسيست بذكل أك بآخخ في اإلرباؾ الحؼ حرل في صياغتو كاالستفتاء عميو
كمغ ىحه األخصاء:
 .1عجـ مخاعاة نرػص قانػف إدارة الجكلة لمسخحمة االنتقالية – الديء الريت –
كالستعمقة بتسجيج فتخة العسل عمى مدػدة الجستػر الجائع :إذ أصخت الدمصات الحاكسة في
تمظ الفتخة عمى إجخاء الجستػر في السػعج األكلي الحؼ تع تحجيجه ،عمى الخغع مغ أف
قانػف إدارة الجكلة العخاؾية لمسخحمة االنتقالية – الحؼ كاف ىػ الػثيقة الجستػرية الدارية
كالسحجدة آللية كمخاحل كضع الجستػر الجائع – كاف قج نز عمى إمكانية تسجيج فتخة
إعجاد مدػدة الجستػر كتأخيخ االستفتاء لسجة ستة أشيخ أخخػ ،لقج تدبب ىحا
االستعجاؿ في إخخاج العجيج مغ مػاد ىحا الجستػر بذكل سيء.
 .2عجـ تحجيج كصف لؤلكثخية السصمػبة في االستفتاء :كسا إف اكتفاء قانػف إدارة الجكلة
العخاؾية لمسخحمة االنتقالية ،باشتخاط األغمبية البديصة في االستفتاء إلقخار الجستػر ،عجه
البعس غيخ كاؼ إلكداب ىحا الجستػر ثقة الجساىيخ ،لحا فيع يخكف بأنو كاف مغ
الزخكرؼ – لقبػؿ كثيقة بيحه األىسية – اشتخاط أغمبية مػصػفة إما بالثمثيغ أك بثبلثة
أخساس عمى أقل تقجيخ إلقخارىا.
 .3عجـ تحقق الذخكط السصمػبة لديخ االستفتاء بذكل سميع :إذ جخت عسمية االستفتاء
عمى الجستػر العخاقي في ضل ضخكؼ أمشية كاجتساعية اتدست بالتػتخ كاالنتكاسة،
بدبب استسخار العسميات السدمحة في الكثيخ مغ مشاشق العخاؽ ،كعجد الحكػمة عغ
تأميغ جسيع السشاشق التي يجخؼ فييا االستفتاء ،األمخ الحؼ مشع الكثيخ مغ السػاششيغ
مغ اإلدالء بأصػاتيع ،مسا تدبب في مػقف سمبي مغ قبميع تجاه الشتيجة التي تسخس
عشيا االستفتاء.
ىحه األمػر كأمػر أخخػ أعصت مبخ ار لمعجيج في كصف العسمية التي تست مغ خبلليا
كالدة الجستػر بالسذػىة كالفاشمة ،كسا أعصت مبخ ار لمبعس بالمجػء إلى مسارسات خارج
إشار الجستػر لحل السذكبلت التي عجدت الػثيقة الجستػرية عغ حميا.
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ا
صبَٛب :عجٛؼخ انذعزٕس انؼشال ٙنؼبو 2005
ىشاؾ العجيج مغ الدسات التي يتدع بيا الجستػر العخاقي لعاـ  2005كالتي تقػد
لشذػء مسارسات خارج إشار نرػصو كىي:
 .1إجخاءات تعجيمو السعقجة :إذ إنو كمسا كانت درجة جسػد الجستػر كبيخة كمسا استجعت
الزخكرة إلى المجػء إلى مسارسات خارج إشار الشز الجستػرؼ ،كالجستػر العخاقي لعاـ
 2005يعج مغ الجساتيخ الجامجة ،إذ يذتخط في تعجيمو إجخاءات معقجة ،سػاء في
شخيقة اقتخاح التعجيل ،أك في شخيقة إق اخره ،كسا إنو يشذئ حط اخ مؤقتا عمى تعجيل
بعس نرػصو الستعمقة بسػضػعات معيشة ميسة() ،فزبل عغ تزسشو حالة استثشائية
مغ اإلجخاءات السحجدة في التعجيل ،إذ يشز الجستػر عمى تذكيل لجشة بخلسانية تشطخ
في التعجيبلت التي يسكغ إجخاؤىا عمى الجستػر مخة كاحجة فقط مغ دكف شسػليا
بالحطخ السحكػر ،لكغ عمى كفق إجخاءات إقخار ججيجة تجخل فييا فكخة الشقس الستبادؿ
مغ خبلؿ رفس ثبلث محافطات.
 .2الغسػض السخافق لبعس نرػص الجستػر :إف الغسػض الحؼ يراحب الػثيقة
الجستػرية يأتي في الغالب مغ سػء الرياغة التي يطيخ فييا الجستػر التي تؤدؼ إلى
جعل تمظ الشرػص في كاد كبيئة تصبيقيا في كاد آخخ سػاء شاؿ الػقت بيا أـ قرخ.
كيبلحع في الجستػر العخاقي لعاـ  ٢٠٠٥أف ىشاؾ غسػضا تذخيعيا كاسعا بفعل
اجتساع عػامل عجة ،لعل مغ أبخزىا الطخكؼ االستثشائية التي خيست عمى السشاخ
الدياسي كالسشاخ العاـ لمعخاؽ في أعقاب احتبلؿ العخاؽ ،كالتجاذبات كالتػافقات بيغ
الكتل الدياسية الخئيدة إرضاء ليحه الكتمة أك تمظ ،لزساف اشتخاكيا في العسمية
الدياسية بعج أف قاشعتيا ألسباب خاصة() ،إذ يػجج في متغ الػثيقة الجستػرية العجيج
صشاع القخار في الجكلة ،األمخ الحؼ أدػ إلى حرػؿ
مغ السػاد التي أشكل فيسيا عمى ّ
خبلفات ؼيسا بيشيع ،إف عجـ إمكانية حرخ ىحه السػاد التي تعاني مغ الغسػض ال
يسشع مغ ذكخ بعزيا عمى سبيل السثاؿ كالتػضيح ،كمغ ىحه السػاد:
 .1اشتخط الجستػر في السادة الخامدة كالخسديغ مشو الحرػؿ عمى األغمبية السصمقة
لعجد أعزاء مجمذ الشػاب عشج اختيار رئيذ السجمذ ،لكشو لع يشطع مدألة عجـ
الحرػؿ عمى ىحه األغمبية في أكؿ جمدة بفعل تشافذ أكثخ مغ مخشح عمى ىحا
السشرب ،مسا يفدح السجاؿ لمجانب العسمي الخارج عغ الشز في إزالة ىحا الغسػض.
.2لع يتشاكؿ الجستػر بالتشطيع استحالة انتخاب مجمذ نػاب ججيج ،بفعل ضخكؼ
الحخب أك االضصخابات الجاخمية ،خاصة أف تشطيع الجستػر كإق اخره تع في مثل ىحه
الطخكؼ ،بسعشى أنو كاف يشبغي عمى مشطسيو مخاعاة ىحه السدألة ،فيل يدتسخ السجمذ
السشتيية كاليتو في مسارسة مياـ عسمو استثشاء؟ كما مقجار السجة التي يسكغ مغ خبلليا
االستسخار في ضل ىحه الطخكؼ؟ ىحه التداؤالت تفدح السجاؿ لمسسارسة غيخ الجستػرية
مغ اإلجابة عشيا.
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 .3السذكبلت الستعمقة بالسادة  /60أكال مغ الجستػر كالخاصة بسشح كل مغ رئيذ
الجسيػرية كمجمذ الػزراء الحق بتقجيع مذخكعات القػانيغ ،إذ يخػ العجيج مغ الكتّاب
ضخكرة حرخ ىحا الحق بسجمذ الػزراء ألف ذلظ مغ مقتزيات الشطاـ البخلساني.
.4عجـ تحجيج السؤىل العمسي الػاجب تػافخه في السخشح لسشرب رئيذ الجسيػرية في
السادة الثامشة كالدتيغ ،كسا لع يتع تشطيع حالة عجد الخئيذ عغ مسارسة مياـ عسمو
بذكل دائع كسا كاف عميو الػضع قبل االنتخابات الشيابية األخيخة لعاـ .2014
.5نرت السادة  /69ثانيا مغ الجستػر :عمى أف تشطع بقانػف أحكاـ اختيار نائب أك
أكثخ لخئيذ الجسيػرية ،إف مثل ىحا الشز قج يقػد الى ضيػر مسارسة تفديخية لو
تتبشى الخأؼ الحؼ يحىب باتجاه ضخكرة كجػد أكثخ مغ نائب لخئيذ الجسيػرية ،ألف
شابع السحاصرة مغ السسكغ أف يتخسخ في ىحه الحالة إذا ما بقيت األحداب كالتيارات
الدياسية التي ترل الى البخلساف تعبخ عغ السكػنات ذاتيا().
.6تع تحجيج مجة كالية الخئيذ في السادة  /72أكال بأربع سشػات قابمة لمتججيج لسخة
كاحجة فقط ،لكشيا لع تعالج مدألة في غاية األىسية ،ىي إكساؿ الخئيذ مجة كالية سمفو
الحؼ عجد عغ مسارسة مياـ عسمو ألؼ سبب مغ األسباب كالػفاة مثبل فيل تعج ىحه
الػالية كاممة بحيث ال يكػف ليحا الخئيذ إال كالية كاحجة أخخػ؟ أـ يحتفع بحقو في
التخشيح لػاليتيغ كاممتيغ إضافة لػاليتو األكلى "الشاقرة"؟
.7اشتخط الجستػر في السادة  /٧7ثانيا مشو في الػزيخ الذخكط ذاتيا الػاجب تػافخىا
في عزػ مجمذ الشػاب ،في الػقت الحؼ لع يحجد ؼيو الذخكط الػاجب تػافخىا في
األخيخ سػػ كػنو عخاؾيا كامل األىمية.
لع يقترخ معشى الغسػض الحؼ رافق صجكر الجستػر عمى السػاد التي أشكل فيسيا
صشاع القخار ،بل أسيع كجػد نرػص دستػرية تخسع شخيقة غيخ مألػفة لبشاء
عمى ّ
الشطع البخلسانية في ضعف البشاء الجستػرؼ القائع كغسػضو أيزا ،كيسكغ اإلشارة ىشا
لبعس ىحه السػاد عمى سبيل السثاؿ:
.1نرت السادة  /٧٦أكال عمى أف :يكمف رئيذ الجسيػرية مخشح الكتمة الشيابية األكثخ
عجدا بتذكيل مجمذ الػزراء خبلؿ خسدة عذخ يػما مغ تاريخ انتخاب رئيذ
الجسيػرية ،لقج أدػ ىحا الغسػض إلى صعػبة تحجيج ما ىػ السقرػد بالكتمة الشيابية
األكثخ عجدا ،كىحا ما حرل في انتخابات عاـ  2009بعج فػز القائسة العخاؾية بأكبخ
عجد مغ مقاعج البخلساف ،مع ذلظ لع يدعفيا ىحا الفػز في مشع القزاء مغ تفديخ
عبارة الكتمة الشيابية األكثخ عجدا تفدي اخ آخخ غيخ مألػؼ في الشطع الجيسقخاشية.
.2نرت السادة  /٨١أكال عمى ؾياـ رئيذ الجسيػرية مقاـ رئيذ مجمذ الػزراء عشج
خمػ السشرب ألؼ سبب كاف ،كىػ حكع يتعارض مع الدياقات الستبعة في الشطع
البخلسانية.
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ا
صبنضب :انشٔؽٛخ انزٕافمٛخ يف انٕصٛمخ انذعزٕسٚخ

إف شيػع الخكحية التػافؿية في الجكلة كنطاميا الدياسي يعج سببا في ضيػر
مسارسات خارج إشار الػثيقة الجستػرية تكتدب مع مخكر الػقت شابعا إلداميا لكػنيا
تتشاغع مع ىحه الخكحية ،كال يخفى أف نطاـ الحكع الحؼ يؤسذ لو الجستػر العخاقي
لعاـ  2005ىػ نطاـ ذك شبيعة تػافؿية ،كالتي يسكغ استشباشيا في الجستػر مغ
خبلؿ مطاىخ عجة() لعل مغ أبخزىا:
 . 1ؾياـ الدمصة التذخيعية عمى نطاـ السجمديغ
 .2فكخة الشطاـ الفيجرالي
 .3فكخة مجمذ الخئاسة
 .5اشتخاط ندبة الثمثيغ في اختيار رئيذ الجسيػرية
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ادلغهت انضبَٙ
األفؼبل اخلبسعخ ػٍ َظٕص انذعزٕس انؼشالٙ
عمى الخغع مغ قرخ السجة التي قزاىا الشطاـ الدياسي الحالي في العخاؽ في ضل
الجستػر العخاقي الججيج لعاـ  ،2005كفزبل عسا تست اإلشارة إليو مغ االضصخابات
التي تسخ بالعخاؽ مغ نػاحي عجة سياسية كأمشية كاجتساعية كاقترادية كغيخىا ،إال أف
ذلظ لع يسشع مغ ضيػر بعس األفعاؿ كالسسارسات الستعمقة بذؤكف الدمصة كنطاـ الحكع
كعسل األجيدة الحكػمية في الجكلة ،خارج إشار الشرػص الجستػرية ،التي قادت إلى
ضيػرىا العػامل التي تع ذكخىا في السصمب األكؿ ،كعشج إجخاء عسمية استقخاء ليحه
األفعاؿ كالسسارسات يسكغ مبلحطة أنيا ال تخخج عغ صشفيغ:
الرشف األكؿ :األفعاؿ السشصمقة مغ الفكخة التػافؿية في الحكع ،التي كاف الغخض مشيا
مخاعاة التػزيع الصائفي الحؼ يقػـ عميو شكل الدمصة في البمج ،عمى نحػ يبعج كاضعي
الجستػر مغ دائخة اتياميع بالخخكج عغ السفاـيع الجيسقخاشية الحجيثة إذا ما قششػا ىحه
األفعاؿ في نرػص دستػرية ،فارتأكا تخكيا إلرادة الفاعميغ الدياسييغ في البمج ،مغ
خبلؿ تخسيخيا في الػاقع العسمي ،لحا فإف ىحا األمخ دفع القائسيغ عمى أمػر الدمصة إلى
الدعي إليجاد صيغ اتفاؾية تخاعي ىحه الخرػصية التكػيشية خارج إشار الشرػص
الجستػرية.
الرشف الثاني :األفعاؿ التي تشطع جانبا مغ العبلقة بيغ الدمصات الثبلث في الجكلة،
كالتي اقتزتيا الطخكؼ السخحمية أك الػاقع العسمي.
انصبلقا مغ ىحا الترشيف سيتع تقديع ىحا السصمب إلى الفخعيغ اآلتييغ:
الفخع األكؿ :األفعاؿ الستعمقة بفكخة التػزيع الصائفي لمدمصة.
الفخع الثاني :األفعاؿ الستعمقة بالعبلقة بيغ الدمصات.
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انفشع األٔل
األفؼبل ادلزؼهمخ ثفكشح انزٕصٚغ انغبئف ٙنهغهغخ

إف استعخاض أبخز األفعاؿ كالسسارسات الستعمقة بسػضػع التػزيع الصائفي لمدمصة في
العخاؽ يسكغ أف يقػد إلى التصبيقات اآلتية:
أكال :السسارسة الستعمقة بانتخاب مجمذ الخئاسة بقائسة كاحجة ،إذ استقخت ىحه السسارسة
الدياسية – سػاء في ضل قانػف إدارة الجكلة العخاؾية لمسخحمة االنتقالية أك في ضل
الجستػرؼ الحالي – عمى إشخاؾ السكػنات الخئيدة الثبلثة في العخاؽ في عزػية الخئاسة
دكف أؼ انقصاع ،في حيغ لع يػرد الجستػر العخاقي صخاحة كال إشارة في السادة (/138
ثانيا /أ) أك غيخىا أؼ نز يذيخ إلى مخاعاة ىحه الصخيقة ،مغ جانب آخخ ال نجج أف
السكػنات الدياسية جسيعيا في العخاؽ متفقة عمى فكخة إجخاء انتخاب ىحه السشاصب
بحدمة كاحجة ،مغ خبلؿ عسمية ترػيت كاحجة.
إف شيػع مذاعخ عجـ الثقة الستبادلة بيغ الكتل الدياسية السسثمة لمسكػنات الخئيدة في
البمج ،كاعتساد أسمػب الرفقات في معطع الق اخرات كاألفعاؿ التي تقػـ بيا مكػنات
الدمصة ،كانا كراء اعتساد ىحه الصخيقة في الترػيت عمى اختيار أعزاء مجمذ الخئاسة.
ثانيا :تػزيع الخئاسات الثبلث (رئاسة الجكلة كرئاسة الحكػمة كرئاسة البخلساف) عمى أساس
مخاعاة السكػنات الخئيدة الثبلثة ؼيو كقج تكخر ىحا األمخ بذكل متتاؿ عمى الحكػمات
التي تذكمت في العخاؽ مشح عاـ  2004إلى كقتشا الحاضخ().
في الجانب اآلخخ ىشاؾ مغ يخػ أنو عمى الخغع مغ كجػد السحاصرة كالعسل بيا ،إال
أنو ال يسكغ اعتبار ىحه التصبيقات أعخافا دستػرية مقبػلة مغ جانب مؤسدات الجكلة
كالخأؼ العاـ ،ألف السحاصرة ىشا ىي نتيجة مغ نتائج االنتخابات كىي أمخ يفخضو كاقع
تسثيل األحداب السػجػدة داخل البخلساف ،إال أف ىحا الخأؼ يدتصخد بصخح احتسالية تقػد
إلى القػؿ بتحػؿ السحاصرة إلى عخؼ دستػرؼ إذا استسخت األحداب الحالية بشيجيا
كعبخ مسارسات مصخدة تدتغخؽ مجة زمشية مقبػلة في تذكيل حكػمة تذتسل عمى الكتل
الخئيدة التي تعكذ التشػع القػمي كالصائفي().
إف مجخد االعتياد الحؼ تجخؼ عميو تمكع الدمصات في مجاؿ العبلقات السذتخكة بيشيا ،ال
يزفي عمييا صفة العخؼ الجستػرؼ ،ما لع يتػافخ ليا إقخار األفخاد بيا كاالعتقاد بمدكميا
عمى كفق ما تقخر الجراسات الستخررة في العخؼ الجستػرؼ ،إنو عمى الخغع مغ أف
الفقو الجستػرؼ يحىب إلى أف القاعجة العخؼية في نصاؽ القانػف الجستػرؼ تربح ممدمة
دكف حاجة إلى تصػر بصيء كتصبيق متكخر ،بل قج يكفي تصبيق كاحج ليا في بعس
األحيافّ ،إال أنو يذتخط أف تعبخ القاعجة العخؼية عغ مجسػع اإلرادة العامة لمذعب ،إف
اإلرادة العامة لمذعب ال يسكغ ضيػرىا – بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ – بذكل إجساع كششي
كامل ،كإنسا يسكغ تسثميا – في حجىا األدنى – بقبػؿ أغمبية الذعب بيحه السسارسات
بػصفيا قػاعج دستػرية عخؼية ليا مغ اإللداـ ما يػازؼ قػة القػاعج الجستػرية السجكنة ،كىحا
األمخ غيخ متحقق في الحالة العخاؾية تجاه ىحه التجخبة.
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انفشع انضبَٙ
األفؼبل ادلزؼهمخ ثبنؼاللخ ثني انغهغبد
لع تقترخ األفعاؿ الخارجة عغ إشار نرػص الجستػر عمى ما يتعمق بالسحاصرة
الصائؽية فحدب ،بل ضيخت أفعاؿ كمسارسات أخخػ في الػاقع الجستػرؼ العخاقي
السعاصخ امتازت ىي األخخػ بكػنيا خارج الشرػص الجستػرية ،كال يسكغ ترشيفيا
داخل إشار السحاصرة الصائؽية ،بل أف بعس ىحه السسارسات لع تكغ باألساس ذات
شابع اتفاقي ،إال أف مشاسبة الكبلـ عغ الػاقع الجستػرؼ في العخاؽ يبخر التصخؽ لبعس
األمثمة عغ ىحه األفعاؿ كالسسارسات ،التي لع تخخج مغ إشار العبلقة بيغ الدمصات في
الجكلة ،كمغ أمثمة ىحه األفعاؿ ما يأتي:
ا
أٔال :اعزضبفخ رلهظ انُٕاة نهًغئٔنني احلكٕيٛني:
لع يشز الجستػر العخاقي الحالي عمى أسمػب االستزافة ،إال أف الػاقع العسمي يذيخ
إلى تكخار ىحه السسارسة مشح الجكرة االنتخابية االكلى التي تمت إقخار الجستػر األخيخ سشة
 ،2006اذ حرمت استزافات كثيخة لخئيذ الػزراء كالػزراء كرؤساء الييئات السدتقمة،
األمخ الحؼ يثيخ تداؤال حػؿ الدشج الجستػرؼ ليحا الفعل.

ا
صبَٛب :انؼضٔف ػٍ ؽغت انضمخ ػٍ احلكٕيخ:
مشح الجستػر العخاقي لمدمصة التذخيعية صبلحية حجب الثقة عغ الحكػمة ،كعمى
الخغع مغ حرػؿ أحجاث كثيخة استجعت ؾياـ السدؤكلية الحكػمية ،كصجكر دعػات كثيخة
كأصػات مشادية – مغ داخل ؾبة البخلساف كخارجو عمى الدػاء – بحجب الثقة عغ
الحكػمة ،غيخ أف الستتبع ألعساؿ الدمصة التذخيعية في العخاؽ يبلحع عدكفيا عغ
مسارسة ىحا الحق ،كلعل أبخز سبب ليحا العدكؼ ىػ شبيعة تكػيغ الكتل البخلسانية،
كانحخافيا عغ أداء الجكر الحؿيقي الحؼ يشبغي أف يسارسو عزػ مجمذ الشػاب ،إذ إنيا
أصبحت تسيل إلى اتجاه دكر الحامي كالحارس لمحكػمة فقط ،في حاؿ كاف مغ الكتمة
شكمت الحكػمة ،أك تسيل باتجاه دكر السشتقج دكما كالستريج لمعثخات كال ّدالت في
التي ّ
حاؿ كاف مغ الكتل السعارضة لمحكػمة ،إف التحدب كانعجاـ الثقة – أك قمتيا في أحدغ
األحػاؿ – بيغ الكتل الدياسية ىي التي دفعت البخلساف العخاقي أف يبقى شبحا ال يسمظ
أؼ صبلحية ،كسا إف عجـ رغبة فئة كبيخة مغ أعزائو في أخح البخلساف مكانو الحؿيقي
كانت أيزا سببا في إفخاغ البخلساف العخاقي مغ محتػاه ،لكغ تحخؼ اإلنراؼ يجفع إلى
القػؿ بأف البخلساف ىػ الحؼ أراد التػارؼ عغ األنطار كاكتفى بإقخار السخررات
الزخسة كركاتب األعزاء كتػفيخ الحسايات الزخسة ألعزائو.
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ا
صبنضب :ارجبع انمضبء انذعزٕس٘ نُظشٚخ اإلغفبل انزششٚؼٙ
عمى الخغع مغ حجاثة تجخبة القزاء الجستػرؼ في العخاؽ بعج تذكيل السحكسة
االتحادية العميا بسػجب األمخ  35لدشة  ،2005إال أنو استشادا لسبجأ الفرل بيغ
الدمصات قامت الدمصة التذخيعية بإصجار العجيج مغ القػانيغ التي لع تخاعي فييا فشػف
الرياغة التذخيعية ،كقج شاب بعزيا الشقز كالغسػض ،لقمة خبخة الدمصة التذخيعية في
مجاؿ سغ القػانيغ ،كلكػف ىحه الدمصة لع ترل الى مخحمة الشزج الكامل ،مع ما
يحيصيا مغ ضخكؼ ،عمى الخغع مغ كػف بعس ىحه القػانيغ ميسة كمفرمية في بشاء
الجكلة ،األمخ الحؼ دفع القزاء الجستػرؼ لمؿياـ بجكر كبيخ في معالجة ىحا الشقز في
ىحه التذخيعات بإكساليا بأحكاـ قزائية أصجرتيا السحكسة االتحادية العميا مغ خبلؿ
تصبيق نطخية اإلغفاؿ التذخيعي ،التي لع تتصخؽ إلييا نرػص الجستػر العخاقي عشج
ذكخىا لػضيفة الدمصة القزائية() ،كمغ أمثمة االحكاـ التي راعت فييا تصبيق نطخية
االغفاؿ التذخيعي ما يأتي:
قخار السحكسة االتحادية في  31/7/2007الحؼ حجد ندبة الكػتا الشدائية في مجالذ
السحافطات عشجما لع يكغ ليا نز في القػانيغ التي تشطع عسمية انتخابات مجالذ
السحافطات ،إذ تمسذ ركح الجستػر كغاية الشرػص الجستػرية تجاه السخأة فأكجج حكسا
يعج بسثابة تذخيع مكسل لمقػانيغ الشافحة التي تتعمق باالنتخابات.
قخار السحكسة االتحادية في  21/4/2008الحؼ ألدـ الدمصات باعتساد المغات الدخيانية
كالتخكسانية في السشاشق التي فييا كثافة سكانية لمسكػنات التخكسانية كالدخيانية ،حيشسا لع
يرجر قانػف يشطع ذلظ ،فكاف القخار عبلجا لحلظ الشقز التذخيعي.
قخار السحكسة االتحادية في  5/2/2009الحؼ تزسغ حكسا يشطع عسل رئاسة مجمذ
الشػاب عشج خمػ مشرب الخئيذ في أثشاء دكرة االنعقاد ،إذ لع يخد في الشطاـ الجاخمي
لسجمذ الشػاب نز يترجػ ليحه الحالة.
عخؼ مفيػـ االغمبية البخلسانية السصمػبة
قخار السحكسة االتحادية في  11/8/2009الحؼ ّ
لمترػيت عمى قخار رفع الحرانة ،عشجما لع يجج أحج نرا يعالج تمظ الحالة.
قخار السحكسة االتحادية في  24/10/2010الحؼ ألغى الجمدة السفتػحة لسجمذ الشػاب،
إذ تزسغ إجخاء تشطيسيا يتعمق بكيؽية انتياء جمدة مجمذ الشػاب ،في حاؿ عجـ حرػؿ
التػافق لعجـ كجػد نز في التذخيعات الشافحة ،فكاف القخار بسثابة إنذاء نز تذخيعي،
سعيا مغ السحكسة االتحادية العميا لتجارؾ الشقز ،بسا يتفق كاليجؼ الحؼ تػخاه كاتب
الجستػر().
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كسا مارست السحكسة االتحادية رقابة االغفاؿ التذػ ػخيعي باتباع ص ػػػرة أخخػ مغ
صػػػر ىػػحه الخقابة ،التي تدسى "رقابة اإليعاز" ،إذ ال يقترخ دكر القاضي
الجستػرؼ في ىحه الرػرة عمى مجخد الكذف عغ كجػد إغفاؿ تذخيعي ،إنسا
يخاشب السذخع كيػجو إليو نجاء لدج ىحا العجد أك اإلغفاؿ ،إف ليحا الخصاب
أساليب كصيغا عجيجة ،مشيا تػجيو شمب مباشخ أك تػصية أك نرائح ،قج تتزسغ
تأنيبا أيزا ،كسا يسكغ لمقاضي الجستػرؼ المجػء إلى صيغة آمخة مغ خبلؿ تػجيو
ما يذبو األمخ ،لكغ في الشياية ليذ ىشاؾ إلداـ عمى الدمصة التذخيعية بأف
تدتجيب ليحا األمخ أك حتى الشجاء أك التػجيو ،لقج كاف لمسحكسة االتحادية العميا
في العخاؽ أثخ كاضح في تصبيق ىحه الرػرة مغ الشطخية في العجيج مغ ق اخراتيا
كأحكاميا مشيا:
قخار السحكسة االتحادية في  26/5/2009الحؼ أكعد إلى لجشة التعجيبلت
الجستػرية بتجارؾ حكع أغفمو كاتب الجستػر يتزسغ كيؽية انتخاب رئيذ مجمذ
الشػاب أك أحج نائبيو في حالة شغػر السشرب.
قخار السحكسة االتحادية في  3/3/2010الحؼ تزسغ حكسا باإليعاز إلى مجمذ
الشػاب إلصجار تذخيع يشطع كػتا االقميات مغ مكػنات الذعب العخاقي.
قخار السحكسة االتحادية في  21/11/2011الحؼ أكعد لمدمصة التذخيعية باعتساد
اآلراء الفقيية لكافة السحاىب اإلسبلمية عشج إصجار تذخيع يشطع االحػاؿ
الذخرية().
ىحه بعس الشساذج عمى تصبيقات نطخية اإلغفاؿ التذخيعي كالجكر الخقابي لمقزاء
الجستػرؼ العخاقي.
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ا
خزبيب
إف ما تع استعخاضو مغ مسارسات خارج إشار الشز الجستػرؼ تػصل إلى نتيجة
مفادىا أف الجستػر العخاقي قج أنذأ بيئة تداعج عمى نذػء مسارسات في نصاؽ
السػضػعات الجستػرية ،ال تكػف مدتشجة إلى نرػصو ،مع ذلظ تحطى بخضى
األشخاؼ الحاكسة ،بيج أف تحقق حالة القبػؿ بيحه السسارسات مختبط بالثقافة التي
تحسميا السكػنات الدياسية الحاكسة ،سػاء ما تعمق مشيا بفكخة التعاير بيغ ىحه
السكػنات كمتصمبات تحقق ىحا التعاير مثل السحاصرة الصائؽية في إدارة الجكلة،
أك ما تعمق مشيا بصبيعة الػثيقة الجستػرية ،كما يشبغي أف تحتػيو في نرػصيا مغ
أحكاـ.
غيخ أف ىحه الحالة تفتح بابا كاسعا لسسارسات أخخػ ،مسا يقتزي ضخكرة إعادة
الشطخ بشرػص ىحا الجستػر ،كبصخيقة صياغتيا ابتجاء مغ شبيعة األشخاؼ القائسيغ
عمى انتاجيا كتػجياتيع كانتياء بأسمػب صياغتيا كمخاعاة إحاشتيا بأغمب
مػضػعات الحكع كالعبلقة بيغ الدمصات.
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أصيــخ اذلٕٚخ انٕعُٛخ انؼشالٛخ
يف دعزٕس ػبو 2005

الدكتهر فهمي فؤاد القيسي

ادلمذيخ - :
اف اليػية الػششية الجامعة فى جسيع دكؿ العالع ال تعشي أف ىشاؾ أصبل كاحجا ( اثشيا
 ،ديشي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  ،م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحىبيا  ،لغػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ) لك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل دكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة .يعتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخاؽ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجكؿ
قميمػة التشػػع عمػى عكػذ مػػا يحػاكؿ الػبعس أف يجعػل مشػو حالػػة مشفػخدة تحتػػؼ عمػى التشػػػع
الستش ػػاقس ف ػػى محاكل ػػة م ػػشيع الث ػػارة االختبلف ػػات ك تعط ػػيع دكرى ػػا بي ػػجؼ خم ػػق الفتش ػػة ب ػػيغ
مكػنػػات الذػػعب الع اخقػػى ( اكثػػخ مػػغ  %80مػػغ سػػكاف الع ػخاؽ عػػخب مدػػمسيغ %95 ،مػػغ
الدكاف مدمسيغ ) .ك اذا كانت الجكلة العخاؾية السعاصخة مشح تأسيديا عاـ  1921لع تشجح
فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي بشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء اليػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الػششيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة .فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإف التغييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحؼ حرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
بعػػج احػػتبلؿ العػخاؽ عػػاـ  2003قػػج عقػػج االمػػخ ك ذلػػظ بأعتسػػاد السحراصػػة الصائؽيػػة التػػى
القت بزبلليا عمى االسػتقخار الدياسػي ك االجتسػاعى لمػببلد  .ك اسػتسخ العػخاؽ يعػاني مػغ
أزمة ىػية كششية جامعة تدسػ فػؽ كل الػالءات ك االعتبارات االخخػ .
ك لعل مسا تختب عمى عجـ االستقخار فػى تحجيػج مبلمػح اليػيػة الػششيػة الجامعػة ىػػ الؿيػاـ
عبػػخ مختمػػف الس اخحػػل التاريخيػػة ( مشػػح تأسػػيذ الجكلػػة العخاؾيػػة ك لغايػػة الػقػػت الحاضػػخ )
بعسميػات تذػػسل سػحب الجشدػػية العخاؾيػػة ك التيجيػخ القدػػخؼ داخميػػا ك خارجيػا ( ك اشػػج تمػػظ
العسمي ػػات خص ػػػرة تم ػػظ التػ ػػى حر ػػمت بع ػػج االح ػػتبلؿ االمخيكػػػي  2003حي ػػث ت ػػع تيجيػ ػػخ
السبلييغ مغ الدكاف قدخيا داخل ك خارج العخاؽ ) .
ك معطع ىحه العسميات كانػت تخػجـ اىػجافا ك غايػات سياسػية ك كػاف ليػا أثػ اخ سػيئا كبيػ اخ فػي
نفػس مغ تعخضػا لسثل ىحه االعساؿ ك خمق مغ الكثيخيغ مػشيع اعػجاءا لبلمػغ ك االسػتقخار
بكافة اشكالو في العخاؽ .
اشكبنٛخ اذلٕٚخ انٕعُٛخ يف انؼشاق يُز رؤعٛظ انذٔنخ انؼشالٛخ نغبٚخ 2003
اليػية الػششية ىي السذتخؾ االكسع الحؼ يػحج ابشاء الػشغ بدبب انتسائيع لجغخاؼيا ك
ت ػػاريخ ك مر ػػالح مذ ػػتخكة  ..ال ػػخ  .ك ى ػػحه اليػي ػػة ال تػاج ػػو اش ػػكالية ف ػػي عسمي ػػة بشاءى ػػا
االعشجما تكػف الجساعة الدياسية الػششية مغ جساعات فخعية ذات ىػية اجتساعية متشػعة
ك تدػػعى احػػجػ تمػػظ الجساعػػات أك كػػل كاحػػجة مشيػػا إلػػى تقػػجيع ىػيتيػػا الفخعيػػة بأعتبارىػػا
مذخكعا ليػية كششية سياسية عامة تحتػؼ اليػيات السغايخة ك تحيبيا فييا .
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( ك بيحا الرجد نبيغ اف رئيذ الػزراء نػرػ السالكي سؤؿ ذات يػـ عغ ىػيتو فأجػاب أنػا
شيعي أكال ك عخبي ثانيا ).
تذػػكمت الجكلػػة العخاؾيػػة عػػاـ  1921تحػػت رعايػػة االنتػػجاب البخيصػػاني الػػحػ اسػػتسخ لغايػػة
 . 1932ك كاف الكياف الججيج مكػنا مغ عجة مجسػعات اجتساعيػة تتػجاخل مػع بعزػيا ك
تتقػ ػػاشع ك تتبػ ػػايغ مػ ػػع تعػ ػػجد ال ػ ػػالءات الصائؽيػ ػػة ك السحىبيػ ػػة ك ت ػ ػختبط ىػ ػػحه السجسػعػ ػػات
بتشطيسػػات عذػػائخية كفػػخت ليػػا البشػػى االقترػػادية ك االجتساعيػػة ك الدياسػػية السشاسػػبة  .ك
إلى ذلظ يذيخ السمظ ؼيرل االكؿ بقػلو ( في اعتقادؼ ال يػجج شعب ع اخقػي بعػج بػل كتػل
بذخية خالية مغ فكخة كششية ال تجسع بيشيع جامعة ).
ك جاءت أكلى محاكالت تذكيل الذعب العخاقي ك تجسيعو ك تػحيجه مغ خبلؿ سعي السمظ
ؼيرل الى تحقيق شيء مغ العجالة االجتساعية ك التػازف بيغ السؤسدات داخل الجكلة ك
تػسيع مذاركة العخاقييغ في السؤسدات الػششية لتقػية شعػرىع باالنتساء لمجكلة بجال مغ
االنتساءات الجيشية ك الصائؽية  .ك كانت ىحه السحاكلة ذات فاعمية محجكدة في خمق
اليػية الػششية الجامعة.
ك اذا كانت الحؿبة التى اعقبت الحكع السمكي فى العخاؽ قج شيجت اصجار بعس القػانييغ
( مثل قانػف االصبلح الدراعي الحػ مشح االالؼ مغ فبلحيغ ممكية االراضي ك كحلظ
تػزيع الجكر الدكشية ) ك قج أضفى قشاعات ججيجة بأف الحكػمة لكل الذعب  ،فإف عجـ
تسكغ الجكلة في الديخ بخصػات كبيخة في مجاؿ التشسية اإلقترادية ك االجتساعية قج ساىع
في ابقاء قػانيشيا محجكدة االثخ في مجاؿ تذكيل اليػية الػششية .
ك اذا كانت الحؿبة التى اعقبت الحكع السمكي فى العخاؽ قج شيجت اصجار بعس القػانييغ
( مثل قانػف االصبلح الدراعي الحػ مشح االالؼ مغ فبلحيغ ممكية االراضي ك كحلظ
تػزيع الجكر الدكشية ) ك قج أضفى قشاعات ججيجة بأف الحكػمة لكل الذعب  ،فإف عجـ
تسكغ الجكلة في الديخ بخصػات كبيخة في مجاؿ التشسية اإلقترادية ك االجتساعية قج ساىع
في ابقاء قػانيشيا محجكدة االثخ في مجاؿ تذكيل اليػية الػششية.
تػصف مخحمة الدبعيشات في القخف الساضي بأنيا العرخ الحىبي لمذخرية العخاؾية ،
حيث تشازؿ االفخاد عغ كالئيع لمجيغ ك السحىب ك العذيخة ك تػجو كالءىع الى الجكلة  .ك
قج ساىست التشسية الػاسعة التى شيجىا العخاؽ في مختمف السشاشق خبلؿ تمظ الفتخة
اضافة الى القانػف العخاقي الحؼ خمق مداكاة شبو كاممة بيغ افخاد الذعب ك مداىسة
شخريات كثيخة مغ شػائف ك قػميات مختمفة في الحكػمة العخاؾية اضافة الى عجـ
التسييد بيغ األفخاد في الحرػؿ عمى الػضائف الحكػمية  ،كل ذلظ ساىع في تعسيق
الػالء لمجكلة ك االعتداز بالذخرية الػششية العخاؾية فمع يكغ ىشاؾ صػت يعمػ عمى
صػت الػششية  ،ك كاف لحلظ االثخ الكبيخ في تعسيق التفػؽ خبلؿ الحخب مع ايخاف.
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اف الذخخ الحؿيقي في الػششية العخاؾية بجأ بعج نياية حخب الكػيت حيث تع ضخب التحخكات
السشاكئة لمدمصة في السحافطات الجشػبية ك الذسالية مسا خمق فجػة كبيخة بيغ الحكػمة ك
مكػنات رئيدية في العخاؽ  .إف أىع التحجيات التى كاجيتيا اليػية الػششية العخاؾية ىي أنيا
لع تكغ تشبع مغ ذات االفخاد بذكل تمقائي بل تست مغ خبلؿ ما قامت بو الجكلة مغ
مسارسةعسميات الريخ ك الجمج القدخؼ لجسيع مكػنات الذعب العخاقي عمى اختبلؼ
اشيافو  ،كسا ساىست عػامل أخخػ في اضعاؼ الذعػر باليػية الػششية مشيا مخكدية الدمصة
ك بيخكقخاشية الجياز الحكػمي ك الجياز االمشي الرارـ  ،اضافة الى امتبلؾ الجكلة لػسائل
االنتاج ك احتكارىا لمثخكة ك عػائجىا  .إف فذل الحكػمات العخاؾية الستعاؾبة بعج عاـ 1921
في حل اشكالية اليػية العخاؾية ادػ الى تفاقع ىحه السذكمة ك اتداعيا فتدببت في تعقيج
االزمات االخخػ  .ك قج ساىست الق اخرات الجكلية بعج احجاث الكػيت ك التى تعاممت مع
العخاؽ عمى انو دكلة اثشيات ك محاىب ك مشيا ق اخرات حطخ الصيخاف التي انعذت الذعػر
بػجػد ثبلث مكػنات في العخاؽ مقابل اضعاؼ الذعػر باليػية الػششية العخاؾية ك العػدة الى
مخجعيات ما قبل تأسيذ الجكلة العخاؾية.
اشكبنٛخ اذلٕٚخ انؼشالٛخ ثؼذ 2003
لقج بمغت اشكالية اليػية الػششية العخاؾية ذركتيا بعج احتبلؿ العخاؽ عاـ  ، 2003بعج
إف صاغ االحتبلؿ نطاما لمحكع يعتسج عمى السحاصرة الصائؽية ك القػمية ك التي كاف
نتائجيا بجاية تأسيذ شخرية عخاؾية ججيجة اختمفت كالءاتيا ك اىتساماتيا ك اىجافيا االمخ
الحؼ ادػ الى تذطي الػحجة الػششية ك غياب اليػية الجامعة ك ؾيادة السجتسع الى حافة
الحخب االىمية.
إف الستغيخات اليائمة التى حرمت بعج االحتبلؿ  ،ك بدبب الزغػط اليائمة التي تعخض ليا
الفخد العخاقي  ،فإنو اخح يبحث عغ ضل يتفيء بو  ،مسا اضصخه الى اعادة االرتباط بالقبيمة
ك الصائفة ليحتسي بيسا  ،بعجما عجدت مؤسدات الجكلة عغ تػفيخ الحساية لو  .ك ىكحا
استقػػ الفخد بيػيتو الفخعية التي استقػت ىي األخخػ بو ايزا .
ك كاف ذلظ عمى حداب اليػية الػششية الجامعة  ،بل ّشكل انتياكا خصي اخ لمسػاششة حيث
تحػؿ كالء الفخد مشيا الى كالء أخخ بجيبل عغ الػالء الػششي .
إف اإلرتباط القبمي ك الصائفي يكػف ارتباشا عاشؽيا مػركثا ك غيخ عقبلني ك ىحا االرتباط
حيغ يؤسذ جحكره االيسانية السستجة داخل اتباعو فأنو يبقي عريا عغ التغييخ أك اعادة
التأسيذ ك ذلظ ألف الصائفة صػرة مغ صػر الجيغ  ،يتمقى الفخد ثقافتيا في التشذئة
االجتساعية االكلى  ،ك لحلظ فأنيا تبقى بعيجة عغ التأثخ بعسميات التغييخ االجتساعي .
ك قج ساىع التيسير الحؼ كقع عمى الصػائف ك االقميات في تقػيتيا ك التفاؼ اتباعيا حػليا
مسا جعميا بجيبل عغ اليػية الػششية التي مغ السفخكض اف تكػف مطمة يدتطل بيا جسيع
االفخاد بعيجا عغ أؼ متغيخ اخخ ديشي أك عخ قي  .ك ىكحا اصبحت اليػيات الفخعية نقاط
خمل في الشديج الػششي تتذكل مشيا عػامل التذخذـ ك امخاض الفخقة ك التجدئة ك التقديع.
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لقج كاف مغ الصبيعي أف تدتغل بعس الدعامات القبمية ك االثشية ك الجيشية ك الصائؽية
حالة االضصخاب التي يسخ بيا العخاؽ بعج االحتبلؿ لتسارس مختمف الصخؽ ك االساليب
إلعادة تأكيج ىػيتيا الفخعية ك استقصاب السكػنات ليا بعج شسأنتيا عمى مرالحيا ك
تحقيق اىجافيا ك قج كاف ذلظ عمى حداب الػشغ ك اليػية الػششية.
إف الطيػػػر القػػػؼ ليػػحه الدعامػػات ،انسػػا يعكػػذ فذػػل الجكلػػة ك السكػنػػات االجتساعيػػة فػػي
حل السدألة القػمية ك الػششية ك الصائؽية بالذكل الحؼ يخجـ الػحجة الػششية ،كسا يعكذ
فذل الشخب الدياسية فػي بمػػرة كعػي اجتسػاعي كششػي ك تصػػر تشطيسػات مؤسدػية تيػتع
ف ػػي انت ػػاج عق ػػج اجتس ػػاعي يق ػػػـ عم ػػى تحػ ػخيع ذىشي ػػة التجدئ ػػة ك السحاصر ػػة الصائؽي ػػة ك
القبمية.

ك بػػحلظ فػػأف ازمػػة اليػيػػة الػششيػػة العخاؾيػػة ال تشبػػع مػػغ داخميػػا  ،كانسػػا ىػػي متأتيػػة مػػغ
خارجيا اؼ مغ التحجيات التي تجابييا فتجعل كل جساعة فخعية تدتقصب مذػاعخ الػػالء
ليػيتيػػا الفخعيػػة عمػػى حدػػاب اليػيػػة الػششيػػة  .لقػػج بػػجأت السحاكلػػة األكلػػى لسحػػػ اليػيػػة
الػششيػػة العخاؾيػػة الجامعػػة فػػي قػػانػف ادارة الجكلػػة فػػي اذار  2004 /الػػحؼ ضػػع االركػػاف
االربعة االتية -:
 االئتبلؼ الػاسع.
 الفيتػ الستبادؿ.
 التسثيل الشدبي.
 االستقبلؿ الحاتي الحػ يشتج عشو الفيجرالية.
ثع تمى ذلظ دستػر عاـ  2005كىي الػثيقة الدياسية األىع التي صيغت بعج االحتبلؿ
ك ساىست في اضعاؼ بل ك محاكلة محػ اليػية الػششية العخاؾية الجامعة عشجما أشارت
بأف العخاؽ انتقل مغ كػنو دكلة ىػية بديصة إلى كصفو بأنو بمج ذا ىػية مخكبة  ،كىحا
يعشي أف العخاؽ انتقل مغ فكخة االمة العخاؾية الى مفيػـ أف العخاؽ كيانا سياسيا يعبخ عغ
مجسػعة مغ اليػيات في داخمو  .ك كاف ذلظ تحػال حاسسا في تاريخ الشطاـ الدياسي في
العخاؽ حيث انتقل مغ دكلة تتبشى نطاـ الجكلة االمة الى دكلة ال تقػـ عمى أمة مشدجسة
بل عمى مجسػعة مغ اليػيات  .ك ىحا ما أشمق عميو بالجيسقخاشية التػافؿية ك ىػ نطاـ
مرسع لمسجتسعات السشقدسة أك السجتسعات التعجدية .
إف الشطاـ الحؼ انذأه دستػر  2005ما زاؿ نطامأ مأزكما فيػ ال يقػـ عمى اساس تسثيل
االمة بل عمى اساس تسثيل اليػيات ،كاالزمة ما زالت مدتسخة حيث إف الشطاـ الدياسي
الحؼ نذأ بسػجبو ىحا الجستػر ما زاؿ ال يؤمغ بسذاركة كافة السكػنات في مؤسدة القخار
 .ك يبجك أف العخاؽ سيبقي لفتخة شػيمة في ىحا القمق الدياسي  ،فيػ مغ ناحية يقجـ
الشسػذج التػافقي في كقت لع تتسكغ الشخب الدياسية مغ تصػيخه بسا يزسغ مذاركة
جسيع السكػنات في صشاعة القخار ،كمغ ناحية أخخػ يؤكج عمى الشطاـ التعجدؼ في حيغ
ما زالت ثقافة الجكلة السخكدية ىي الدائجة في مؤسدات القخار الدياسي السختمفة .
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اػبدح رشكٛم اذلٕٚخ انٕعُٛخ انؼشالٛخ
البج مغ األقخار بأف أزمة اليػية أزمة عالسية تعاني مشيا العجيج مغ السجتسعات في
امخيكا ك الريغ ك الب اخزيل ك ايخاف ك الجنسارؾ ك الجدائخ ك السانيا ....الخ
ك قػػج سػػاىست عػامػػل عجيػػجة فػػي خمػػق أزمػػة اليػيػػة عالسيػػا مشيػػا التصػػػر التكشػلػػػجي ك
العػلسة ك حخية التعبيخ عغ الخأؼ ك حخية االتراؿ ك ضعف االيػجيػلػجيات التقميجيػة ك
التحػالت الجيسقخاشية ك السشاخ الجكلي السذجع لحلظ .
اذا كانػػت اليػيػػة الػششيػػة العخاؾيػػة الجامعػػة كاحػػجة لكػػل العػخاقييغ فيػػحا ال يسشػػع مػػغ كجػػػد
ىػيات فخعية متسيدة ببعس الخرائز تشجمج ك تتعاير معا.
ك قػػج حرػػل ذلػػظ فػػي الع ػخاؽ لفت ػخات بعػػج تأسػػيذ الجكلػػة العخاؾيػػة عػػاـ  . 1921حيػػث
تصػرت السذاعخ الػششيػة السذػتخكة بػيغ فئػات السجتسػع الع اخقػي ك حػافع العخاقيػػف عمػى
ثػػابتيع الػششيػػة ك القػميػػة ك خاصػػة مػػا أرتػػبط بؿػػيع السدػػؤكلية الػششيػػة السذػػتخكة ك ركح
التزػػامغ ك التكافػػل ك التكامػػل  .اال أف السخحمػػة التػػي أعقبػػت االحػػتبلؿ االمخيكػػي سػػشة
 2003شيجت انتكاسة حزارية عسيقة االثخ ،أعادت العخاؽ الى مخحمػة مػا قبػل تأسػيذ
الجكلػػة  .فقػػج اكلػػى االحػػتبلؿ اىتسامػػا كبي ػ اخ لتذػػجيع حالػػة مػػغ عػػجـ االندػػجاـ بػػيغ ابشػػاء
الذعب العخاقي تحؿيقا لسصامعو ك مصامع االشخاؼ االقميسية الدائخة معو .
اف تجاكز ىحه الحالة ليذ باالمخ السعقج ك ذلػظ مػغ خػبلؿ تشسيػة الذػعػر الػػششي لػجػ
ابشػاء السجتسػػع ك اشػػعار الجساعػات بػػأنيع جػػدء ال يتجػ أد مػػغ الشدػػيج الػػششي مسػػا يتصمػػب
اف يكػف كالءىع ك ارتباشيع بو.
إف اليػيػػة الػششيػػة العخاؾيػػة مػػغ شػػأنيا أف تحػػجد ك تعػػدز ك تسيػػد عمػػى أسػػذ كاقعيػػة ك
ممسػسػػة بػػيغ ابشػػاء الػػػشغ الػاحػػج ك غيػػخىع مػػغ الذػػعػب االخػػخػ  .بسعشػػى أف تزػػسغ
اليػيػػة العخاؾيػػة كػػل مػػا يسيػػد العػخاقييغ عػػغ جيػخانيع  ،كأف تزػػسغ كػػل مػػا يذػػكل اساسػػا
ارس ػػخا لػح ػػجتيع  .ك اس ػػتشادا ال ػػى ذل ػػظ في ػػي تحس ػػي الكي ػػاف الدياس ػػي ك االجتس ػػاعي ك
االقترادؼ مغ أية محاكلة لتجميخه عمى اف تزسغ تمظ اليػية الػششية حخية التعبيخ عغ
اآلراء ك االفكار بالصخيقة الدميسة.
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إف خيػػار اليػيػػة الػششيػػة فػػي تػػاريخ الع ػخاؽ السعاصػػخ ىػػػ االكثػػخ تعبي ػ اخ ك ىػػػ االكثػػخ
ضسانا لسدتقبل عخاقي مػحج ك مددىخ يدػده الدمع االىمي  .كإلجل إعادة أنتاج الػعي
االجتساعي ك تػحيج العخاقييغ في ىػية كششية كاحجة يشبغي-:
 نذخ ثقافة التدامح ك تعمع ثقافة الجيسقخاشية ك مسارستيا.
 تذ ػػكيل مؤسد ػػات ض ػػغط ميستي ػػا مخاؾب ػػة مؤسد ػػات الجكل ػػة  ،كتحجي ػػج الحق ػػػؽ ك
الػاجب ػػات كالسر ػػالح السختبص ػػة بي ػػا عم ػػى أف تك ػػػف ى ػػحه الجساع ػػات متح ػػخرة م ػػغ
السرالح كمغ تجخل الجكلة .
 إعادة أنتاج الػعي االجتساعي ك الجيشي ك األخبلقي ك الدياسي مغ ججيج.
 إعادة االعتبار الى االنداف العخاقي السكدػر ك اعادة الثقة الى نفدو.
 إعادة بشاء الشديج االجتساعي ك العائمي ك االخبلقي السسدؽ.
إف العخاقييغ بحاجة ماسة لتخسيخ اليػية الػششية ك جعميا كعيا جسعيػا يعتػد بػالتخاب ك
الثقافة ك التاريخ أزاء التحجيات السعاصخة ك السدتقبمية  ،ك ىي مػغ العسميػات التأريخيػة
الرػػعبة بدػػبب تعػػجد إنتسػػاءات العػخاقييغ ك كثافػػة أىػػاءىع ك تبػػايغ ىػاجدػػيع ك تعجديػػة
ندعاتيع.
كفي ضػء ما تقجـ يربح التسازج مع العخكبة شكبل ك مزسػنا ميسة صعبة ك بالتػالي
يسكػػغ اف تك ػػػف ىش ػػاؾ ثقافػػة عخاؾي ػػة مػح ػػجة تد ػػيصخ عمييػػا الثقاف ػػة العخبي ػػة ك تذ ػػاركيا
ثقافػػات إلقميػػات متشػعػػة كالد ػخيانية ك االراميػػة ك االشػػػرية ك الكخديػػة ك التخكسانيػػة ك
الرابئية ك االرمشية  )....كىكػحا فػأف اليػيػة العخاؾيػة الجامعػة مصمػػب مشيػا أف تعكػذ
ىحا التشػع الى العالع كتعبيخ عغ كاقع اليسكغ تك اخره .
كلعل مغ السشاسب تحجيج السبادغ التي نحتكع الييا في مدعى تحجيج مكػنات اليػية
الػششية كىحه السبادغ ىي -:
 -1اف تكػف اليػية مشدجسة مع معصيات الفكخ الدياسي ك القانػني السعاصخ الحؼ
يدتشج الى قاعجة السػاششة بأعتبارىا معيا ار جػىخيا في تأميغ السداكاة في الحقػؽ ك
الػاجبات لجسيع ابشاء الذعب .
 -2اف تكػػػف اليػيػػة معب ػخة عػػغ الػاقػػع ال ػخاىغ لمذػػعب الع اخقػػي بػصػػفو كػػبل غيػػخ قابػػل
لمتجدئة
 -3أف تكػػػف اليػيػػة عامػػل تػحيػػج ك تقػيػػة ك تفعيػػل لمحػخاؾ الدياسػػي ك االجتسػػاعي ك
االقترادؼ في الببلد .
 -4إف غيػػاب الجكلػػة ك فقػػجاف األمػػغ خػػبلؿ السخحمػػة التػػي اعقبػػت االحػػتبلؿ االمخيكػػي
كاف حاف اد لطيػر كثيخ مغ الستشاقزات ك نفس التخاب عغ كثيخ مغ العشاصخ الدمبية
الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخت عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المحس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الػششي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العخاؾي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىست ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
ضػػياع اليػيػػة الػششيػػة العخاؾيػػة،كىشاؾ بعػػس االج ػخاءات السيسػػة يشتطػػخ الؿيػػاـ بيػػا مػػغ
قبل الجكلة كمشيا-:
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انياء الػجػد العدكخؼ االجشبي في الببلد بسا يزسغ استقبلؿ العخاؽ ككحجة اراضيو .
فاالحتبلؿ لو دكر كبيخ ك خصيخ في انقداـ السجتسع العخاقي .
الحج مغ التجخبلت االقميسية التي ساىست في زيادة اشكالية اليػية الػششية.
ؾياـ نطاـ سياسي يؤمغ بالتعجدية ك يحفع الحقػؽ ك الحخيات العامة.
تعديد ثقافة التدامح ك تخسيخ ركح السحبة.
نبح العشرخية ك الصائؽية ك رفع مرمحة الػشغ فػؽ االنتساءات الفخعية.
االيساف بالتعجدية الثقاؼية القائسة عمى السرالح الػششية العميا.
االىتساـ بحقػؽ االنداف ك ايبلءىا االىتساـ ك الخعاية قػال ك فعبل.
اعادة الشطخ بجستػر  2005بسا يعدز الػحجة الػششية.
الدػػيخ الجػػجؼ نحػػػ السرػػالحة الػششيػػة كأف تتبشػػى السؤسدػػة الحكػميػػة بكافػػة أشػػكاليا
السبػػادرات الحؿيؿيػػة لمتقػػارب بػػيغ السكػنػػات االجتساعيػػة السختمفػػة ك رفػػع حالػػة التسييػػد
بكافة أشكاليا.
اتخاذ اإلجخاءات الكفيمة بسذاركة جسيع السكػنات الدياسية في الحكع.
تأكيػػج الخصػػاب الدياسػػي الػػػششي الجػػامع ك نبػػح الخصابػػات ذات السدػػار الصػػائفي اك
الجيػؼ أك االثشي .....الخ .
التعامػ ػػل مػ ػػع السشاسػ ػػبات الجيشيػ ػػة لكافػ ػػة السػ ػػحاىب ك االديػ ػػاف عمػ ػػى قػ ػػجـ السدػ ػػاكاة مػ ػػغ
االىتساـ.
اعتساد الخصاب االعبلمي الحؼ يؤكج ركح السػاششة ك يبتعج عغ التسييد بيغ
السكػنات االجتساعية.
دعع التجسعات ك السيخجانات ذات الصابع الػششي الجسعي.
التػجو بذكل ججؼ ك عسمي إلعادة االعسار السادؼ ك االجتساعي ك الشفدي.

ػاللخ اذلٕٚخ انٕعُٛخ اجلبيؼخ ثبالَزًبء انؼشث ٙنهؼشاق
أعتخض دستػر  2005عمى انتساء العخاؽ الى األمة العخبية ك أشار في احجػ مػاده
( السادة  3الباب االكؿ ) ] العخاؽ بمج متعجد القػميات ك االدياف ك السػحاىب ك ىػػ جػدء ال
يتجدء مغ العالع االسبلمي ك الذعب العخبي ؼيػو جػدء مػغ االمػة العخبيػة [ بسعشػى لػيذ كػل
اقميع العخاؽ عخبيا  .ك قج آثار ذلظ قمقا كبي اخ عشج العخاقييغ حػؿ ايغ تتجو الببلد ؟!
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الحؿيقة أف العخكبة ليدت ىػية أثشية  ،ك العخب ليذ ىع السشحػجركف مػغ الجديػخة العخبيػة
حرػ اخ  .فالعخكبػػة رابصػػة تزػع فػػي ثشاياىػػا ركابػط عجيػػجة مشيػػا المغػة ك الثقافػػة ك التػخاث ك
السرالح السذتخكة كالػعي السذتخؾ  .فػالعخبي لػيذ فقػط مػغ يػتكمع لغػة الزػاد ك مشحػجر
مغ الجديخة العخبية  ،بل ىػ مغ تجير في نفدو ركح االنتساء الى األمة العخبية.
فاألمة العخبية تحتزغ الكثيخ مغ السجسػعػات التػي ال تعػػد إصػػليا إلػى الجديػخة العخبيػة
ىحا فزبل عغ كجػد الكثيخ مغ السجسػعات الكبيخة ( الؿبائل ) الػحيغ يتكمسػػف بمغػة غيػخ
العخبية لكشيع يعتخفػف أف اصػليع عخبية بػل ك يعتػدكف بػأنيع مػغ أشػخاؼ الؿبائػل العخبيػة
ك ىحا األمخ مػجػد لجػ الكثيخ مغ الؿبائل التي تتكمع المغة الكخدية .
كالتاريخ مميء باألبصاؿ كالذخرػيات مػغ أىػل الفكػخ كاالدب ك الذػعخاء كركاة الحػجيث لػع
يكػنػ مغ أىػ ػ ػ ػل الجديخة العخبية مشيع:
ُ
صبلح الجيغ االيػبي كخديا ك شارؽ بغ زياد بخبخيا كاالماـ البخػارؼ اكزبكيػا ك كثيػخ مسػغ
انجمج في السجتسع العخبي ك نصق العخبيػة اصػبح جػدءا مػغ ىػحه االمػة بعػج نػدكحيع الييػا
عبخ أجياؿ شػيمة.
مغ جانب اخخ ك حيث ال يسكغ أف نترػر دكلة بجكف مجتسع ال يسكغ ايزا أف نترػر
مجتسع بجكف دكلة ( أؼ مؤسدات ك أنطسة لحفع األمغ الجاخمي ك الخارجي ) ك الحؿيقة
تقػػػؿ أيزػػا ال يسكػػغ أف نترػػػر بػػل ال يػجػػج عمػػى سػػصح الك ػخة األرضػػية مجتسػػع ضػػسغ
دكلػػة يشتس ػػي إل ػػى ع ػػخؽ كاح ػػج أك إل ػػى دي ػػغ كاح ػػج ك معتق ػػج كاح ػػج  .ل ػػحلظ فس ػػغ خر ػػائز
السجتسع السجني انو مجتسػع تعػجدؼ ك ىػحه التعجديػة ىػي مرػجر أغشػاء ك تصػػر ك تفاعػل
ك حخكية ذات أبعاد ك نتائج إيجابية ك ليذ العكذ  .ك ليػحا الحطشػا عبػخ فتػخات التػاريخ
العخاقي الحجيث أف ىحة التعجديػة انتجػت لحسػة كششيػة قػيػة ك مبجعػة بعػجما تػػفخت البيئػة
الدياسػػية ك القانػنيػػة ك الحاضػػشة السبلئسػػة ليػػا فػػالجسيع متدػػاكف امػػاـ القػػانػف ك الجسيػػع
يتستعػف بشفذ الحقػؽ ك عمييع نفذ الػاجبات.
الى جانب ما تقػجـ فػإف دسػتػر سػشة  2005كقػع فػي مصبػات ك متشاقزػات أخػخػ ؼبذػأف
اليػية الجيشية لمعخاؽ يؤكج أف األسبلـ ديغ الجكلة الخسػسي بأعتبػاره ديػغ األغمبيػة الدػاحقة
 ،لحلظ فسغ باب أكلى أف يكػف العخاؽ عخبيا بأعتبار أف العخب يذكمػف اكثخ مػغ %80
مػػغ الدػػكاف ك ىػػحا مػػا لػػع يق ػخه الجسػػتػر  .إف السذػػخع فػػي الجسػػتػر الع اخقػػي لدػػشة 2005
يحاكؿ االبتعاد عغ اعتبار العػخاؽ جػدءا مػغ االمػة العخبيػة حتػى عشػجما كقعػت اعت اخضػات
داخمية ك خارجية عمى الجستػر صخح جبلؿ الصالباني الحؼ كػاف رئيدػا لمعػخاؽ حيشئػح انػو
يسكػػغ أف يجػػخؼ تعػػجيبل عمػػى الجسػػتػر يزػػسغ ( أف الع ػخاؽ عزػػػ مؤسػػذ ك فاعػػل فػػي
جامعة الجكؿ العخبية ك يمتدـ بسيثاقيا ).
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ُ
ُ
يشكالد ٔيؼٕلبد ادلؾبطظخ انغٛبعٛخ
يف انذعزٕس انؼشال ٙنؼبو 2005و

الجكتػر غازؼ ؼيرل اؿ سكػتي

ادلمذيخ :

لقج فقجت فكخة الجكلة كالجسيػرية قجرتيا في ضساف التصػر الجيسقخاشي كالسذاركة
الدياسية ،بدبب افتقاد مشطػمات الدمصة ،شخعية الخضا كالقبػؿ االجتساعي لمدياسات
كلمبخامج ،حيث غابت قػاعج تكافؤ الفخص بيغ الشاس بدبب التسييد الصبقي أك االجتساعي
أك الجيشي كالسحىبي ،كاالبتعاد عغ تصبيق معاييخ الكفاءة كالسشافدة الشديية في تػزيع
السػارد ،أؼ في شغل الػضائف العامة كالخاصة ،كتسيدت سياسات الدمصة في العخاؽ
باحتفاظ الشخبة أك األقمية بامتيازاتيا السادية كالسعشػية الستػارثة ،سػاء داخل شبقات مجتسعية
أك عدكختارية مغمقة أك في سياقات نخب كمؤسدات ،تحتكخ الدمصة كالساؿ بفعل
أيجيػلػجية مييسشة أك مخجعيات ديشية مدتبجة ،مسا يسشع الصبقات كالفئات السختمفة في
السجتسع العخاقي مغ السذاركة في العسمية الدياسية كاالسياـ في تعطيع السػارد االقترادية
لزساف التشسية الذاممة.
اتدست الحياة الدياسة بذسػلية ديشية محىبية إقرائية ،حكست الشطاـ الدياسي بعج االحتبلؿ
األمخيكي عاـ 2003ـ ،كبجال مغ تحقيق كعػد بشاء نطاـ ديسقخاشي في العخاؽ يزسغ
الحقػؽ كدكلة السػاشغ ،ضيخ استبجاد األحداب الجيشية كػاحج مغ أبذع انػاع االستبجاد
الدياسي كاالقترادؼ كاالجتساعي في تاريخ العخاؽ السعاصخ .ىكحا تجاىل الشطاـ الدياسي
الذسػلي ،مفيػـ حيادية السؤسدات في االنطسة الجيسقخاشية ،حيث تكػف الجكلة محايجة بيغ
جسيع الصبقات كاالدياف كالسحاىب كاالعخاؽ كالقػميات كالثقافات كالعذائخ ،كعجـ التجخل في
شؤكف االحداب الدياسية ،كضساف العجالة في السذاركة كفي الحق باختيار االتجاىات
الدياسية كالفكخية ضسغ دكلة مجنية ديسقخاشية.
يفتخض إذا اف يدتيجؼ الشطاـ الدياسي تحقيق نسػذج لتشسية سياسية مدتجامة تزع جسيع
الصبقات كالقػميات كاالدياف كالسحاىب كاالتجاىات كااليجيػلػجيات الدياسية ،لتحقيق
االستقخار كالتػازف كالشطاـ كضساف العجالة .لكغ يبجك اف شبائع االستبجاد كالثقافة الذسػلية
في التسخكد عمى الحات  ،Egocentrismمازالت تتحكع باألفكار كالدياسات الثيػقخاشية،
لتسثل تحجيات خصيخة تػاجو التحػالت الجيسقخاشية الدياسية كاالقترادية ،كتكخس الخرائز
الجػىخية لبلستبجاد كالذسػلية الدياسية في العخاؽ.
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اف الجيسقخاشية ىي فمدفة حكع كحياة قائسة عمى مجسػعة مغ األسذ كالسبادغ لزساف
الحخيات األساسية الفخدية كالحقػؽ العامة ،كالفرل بيغ الدمصات كاستقبلؿ القزاء كسمصة
القانػف كالتعجدية الدياسية كالفكخية كاالنتخابات الجكرية كالتجاكؿ الدمسي لمدمصة كلمسؤسدات
الدياسية كاالقترادية ،لتشسية دكر فاعل لسشطسات السجتسع السجني في التحػؿ الجيسقخاشي
نحػ ىػية كششية جامعة ،تكػف بجيبل عغ مذاعخ التشاقس كالرخاع السحىبي أك القػمي
كالعخقي كنذخ ثقافة التدامح السجتسعي كاحتخاـ الؿيع الفخدية كالسرمحة الػششية ،كتػفيخ فخصة
لمتعاير بيغ الصبقات كاالدياف كااليجيػلػجيات كاالفكار الدياسية ،بسا يػفخ الحق في
االختبلؼ كاحتخاـ الخأؼ اآلخخ كضساف الحق الدمسي لمسعارضة الدياسية في السؤسدات
التذخيعية كالسجتسع السجني ،بعيجا عغ جسيع أشكاؿ التعدف كاالضصياد كاالعتقاالت
كمرادرة الحخيات كالحق في التعبيخ عغ الخأؼ .مسا يسيج إليجاد فخص كاقعية كعسمية لمتحػؿ
الحؿيقي باتجاه الحجاثة في مػاجية التقميجية ،كالجيسقخاشية في مػاجية االستبجاد كالذسػلية،
كبشاء دكلة السؤسدات لزساف التشسية الدياسية السدتجامة.
إف اليجؼ الخئيدي مغ أؼ دستػر ىػ كضع قػاعج لمعبلقات الدياسية كاالجتساعية
كاالقترادية بيغ الجكلة كمػاششييا ،لزساف العجالة كالحقػؽ كالحخيات لمسػاششيغ ،كالجكر
اآلخخ لمجستػر يتسثل كزامغ لمػحجة الػششية كسيادة الجكلة ،كبالتالي فإف أؼ دستػر يجب أف
يعبخ عغ حاجات كمصالب السجتسع كاىجافيع مغ بشاء الجكلة كالشطاـ الدياسي .كسا يشبغي
صياغتو كمشاقذتو كالسػافقة عميو مغ قبل الذعب باستفتاء عاـ .كتذيخ االتفاقات الجكلية،
كمشيا اتفاؾيات الىاؼ كجشيف ،إلى ضخكرة عجـ إعصاء قػة أجشبية الحق في فخض دستػر
عمى بمج محتل ،كعمى الخغع مغ كل ىحه السحجدات فإف الػاليات الستحجة األمخيكية بعج
احتبلؿ العخاؽ عاـ 2003ـ ،قامت بإلغاء الجستػر العخاقي كأنذأه مجمذ الحكع العخاقي في
يػليػ 2003ـ ،كشخع قانػف إدارة الجكلة االنتقالي ،الحؼ تست السػافقة عميو باعتباره الجستػر
االنتقالي الججيج لمببلد .كقج كتب القانػف االنتقالي كفخض مغ دكف مذاركة العخاقييغ في إبجاء
الخأؼ نحػه)1( .
لقج ـيسشت السقاربة االيجيػلػجية السحىبية عمى الخصاب الدياسي لؤلحداب العخاؾية بعج
 ،2003كانعكدت ىحه الييسشة عمى مزسػف الجستػر كبسعدؿ عغ أؼ نطخة عمسية تخاعي
القػاعج الجستػرية لمجكلة الحجيثة ،مسا افقج دستػر  2005ىػيتو الػششية التي تسثل مكػنات
كثقافة السجتسع الحؼ يتدع بالتشػع الجيشي كالقػمي ،كضيخ الجستػر محكػما بسفيػـ "األغمبية
الذيعية العجدية" الحؼ تسدظ بو اإلتبلؼ السػحج مسا قػض مفيػـ اإلرادة الجيسقخاشية التػافؿية،
كبجانبيا تجمت إرادة التحالف الكخدستاني الستسثمة بتكخيذ سمصة األمخ الػاقع لزساف الفيجرالية
االختيارية التي تخقى لسفيػـ الكػنفجرالية ،كالتأكيبلت السفتػحة بدبب السػاد كالفقخات الجستػرية
السمتبدة ،ثع أخي اخ إرادة السجسػعة الدشية ،التي ُىسذت سػاء في الجسعية الػششية أك في لجشة
كتابة الجستػر ،لحا فذل الجستػر في تجديخ الفجػة االجتساعية بيغ اليػيات الستشػعة في
العخاؽ ،كتحػؿ لعامل تفكيظ لمسجتسع بجال مغ كػنو جامعا كضامشا لمػحجة الػششية (.)2
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لع يكغ لمػاليات الستحجة األمخيكية تجخبة أك خبخة في الحياة الدياسية كاالجتساعية في
العخاؽ ،كلع تدتيجؼ بشاء دكلة األمة السػحجة الجيسقخاشية ،بل إرساء دكلة مجنية ذات
ىػيات ثقاؼية كمحىبية متشػعة ،ىػيات تزع العخب الذيعة كالعخب الدشة كالقػػ الكخدية
كالعمسانية ،لزساف ضيػر دكلة ديسقخاشية عمى أنقاض األنطسة الدمصػية ( ،)3عمى حج
تعبيخ نػح فيمجماف الحؼ كاف لو دكر كبيخ في كتابة الجستػر الججيج .لقج تجاىمت الػاليات
تذكل ىػية الجكلة العخاؾية ،مختدلة الجكلة بسجسػعة مغ اليػيات
الستحجة األمخيكية تاريخ ُ
السحىبية كالقػميات كاالقميات العخؾية .كسا اعتسجت األحداب كالسشطسات التي رافقت
كسانجت االحتبلؿ األمخيكي ،ىحه الخؤية الستجدئة لمجكلة العخاؾية ،كالتي عسمت عمى
تػزيع السشاصب كالسدؤكليات شبقا لشطاـ السحاصرة الصائؽية (.)4
لقج اعتسجت كاششصغ استخاتيجية الخخكج السبكخ مغ العخاؽ ،لحا تبشت بخنامجا لرياغة
كإقخار دستػر دائع ججيج لمعخاؽ خبلؿ شيخيغ فقط ،مسا يعصي كاششصغ السجاؿ لبلدعاء
بأف مذخكع تحقيق الجيسقخاشية قج تحقق في العخاؽ .كنتيجة لتدخع الػاليات الستحجة في
صياغة الجستػر العخاقي الجائع ،ضيخت العجيج مغ أكجو القرػر في الجستػر كالعجيج مغ
السذاكل الجػىخية في الرخاعات الدياسية التي نذأت بعج ذلظ.
كتحاكؿ ىحه الػرقة البحثية عخض كتحميل شبيعة صياغة كاعتساد الجستػر العخاقي عاـ
 ،2005كانعكاسو كتأثيخه في الحياة الدياسية ،كما سببو مغ أزمات سياسية كاجتساعية
السذكبلت الصائؽية كالسحاصرة الدياسية التي ضيخت
كاقترادية .كمحاكلة استكذاؼ ُ
بدبب مقجمة الجستػر ذات الصبيعة كالسزسػف الصائفي كالبشػد كالفقخات الستشاقزة .مسا
يثيخ الججؿ اليػـ كعمى مدتػيات مختمفة :لزخكرة اعصاء الفخصة مججدا لمعخاقييغ إلجخاء
مخاجعة شاممة لسشاقذة القزايا االجتساعية كالدياسية الخصيخة التي يتعخض ليا العخاؽ،
كلتحجيج األسباب كالعػامل الجستػرية التي كخست ضاىخة السحاصرة الدياسية كالصائؽية
كالتي أدت لطيػر نطاـ سياسي استبجادؼ شسػلي بعيج عغ ؾيع الجيسقخاشية كدكلة
السؤسدات كالفرل بيغ الدمصات كابعاد الجيغ عغ الدياسية ،مسا يتصمب تبشي بخنامج
كششي لبلتفاؽ عمى كتابة دستػر ججيج يزسغ التػازف كاالستقخار كالتشسية في ضل
التعاير كالتزامغ.
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لبٌَٕ اداسح انذٔنخ االَزمبيل نهؼشاق :رؤعٛظ دلجبدة احملبطظخ انغبئفٛخ
ٔانغٛبعٛخ .
ُحكع العخاؽ بيغ عامي 2003ـ ك2005ـ ،مغ قبل بػؿ بخيسخ الحؼ لع يكغ لجيو
أؼ خبخة عغ السجتسع كالتاريخ الدياسي لمعخاؽ ،حيث تػلى الديصخة كالتحكع بسػارد
العخاؽ السالية ،كإصجار قػانيغ كق اخرات حمت بسػجبيا القػات السدمحة العخاؾية بأكسميا،
كحدب البعث العخبي االشتخاكي ،مسا أدػ إلى حخماف مئات اآلالؼ مغ العخاقييغ مغ
الحقػؽ السجنية كالدياسية .كقاـ بػؿ بخيسخ بإصجار قانػف إدارة الجكلة االنتقالي لمعخاؽ.
كسا أعمغ بػؿ بخيسخ تذكيل مجمذ الحكع ( )Governing Council, GCالحؼ ضع
 25عزػا تع اختيارىع كفقا النتسائيع الصائفي كالخمؽية العخؾية ،كاألىع مغ ذلظ ىػ
كالؤىع لمػاليات الستحجة .كىحه ىي السخة األكلى في تاريخ العخاؽ تتع فييا التعييشات
عمى أسذ شائؽية كعخؾية ،كتع تثبيت االنتساء العخقي كالصائفي بعج كل اسع ،ككانت
السفارقة الكبخػ أف يثبت بعج اسع الدكختيخ العاـ لمحدب الذيػعي العخاقي (شيعي)،
بجال مغ ذكخ صفتو الحدبية .ككحا كاف األمخ مع أشخاص آخخيغ عخفػا بعمسانيتيع مغ
كصجؽ
الحكع السػافقة عمى قانػف إدارة الجكلة االنتقالي،
الصائفتيغ ،ك ُ
ّ
شمب مغ مجمذ ُ
عمى القانػف مع تعجيبلت شؽيفة فقط .ككاف االعتخاض الخئيدي لمسجمذ عمى أف
القانػف الججيج ،ألنو لع يذخ إلى أف اإلسبلـ ىػ الجيغ الخسسي لمجكلة ،لحا أصخكا عمى
تزسيغ السادة ( )7لتثبيت ىحا السزسػف (.)5
لقج جاء ذكخ "الصائفة" في قانػف إدارة الجكلة االنتقالي عجة مخات ،في السادتيغ ()12
ك ( ،)20كقػبمت بارتياح كبيخ مغ األحداب السذاركة في العسمية الدياسية ،كالتي
ساىست بتجدئة كتفكيظ السجتسع ،ككاف األججر التخكيد عمى عشاصخ الػحجة الدياسية
كاالجتساعية بجال مغ االنقداـ الصائفي ،لقج تحػؿ تبشي مرصمح "الصائفة" في الجستػر
العخاقي إلى ذريعة قػية لتكخيذ كصياغة مجسػعة مغ الق اخرات كالدياسات التي كخست
نطاـ السحاصرة الدياسية كالصائؽية في الدمصات الثبلث كمختمف السؤسدات
كالسشطسات.
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الشاس انذعزٕس انؼشالٔ ٙفك يجبدة احملبطظخ انغبئفٛخ ٔانغٛبعٛخ
شكل مجمذ الحكع االنتقالي العخاقي لجشة مغ  55عزػا لكتابة مذخكع الجستػر،
كالتي بجأت العسل يػـ  13يػنيػ 2005ـ .كقج تع تقديع األعزاء كفقا لشطاـ
السحاصرة 28 :مغ قائسة االئتبلؼ الذيعي 15 ،مغ القػائع الكخدية ،ك 8مغ حخكة
الػفاؽ كالقائسة العخاؾية ،التي يتألف معطسيا مغ الذيعة .كسا أضيف عزػ مديحي،
كعزػ تخكساني ،كعزػ شيػعي كآخخ سشي .كجػبيت ىحه الشدب في التػزيع الصائفي
باعتخاضات قػية مغ قبل الصائفة الدشية مسا دفع مجمذ الحكع إلى إضافة  14عزػا
الدشة إلى المجشة.
مغ ُ
افتقخت المجشة إلى كجػد أؼ مغ خبخاء القانػف الجستػرؼ أك مسثمي مشطسات السجتسع
السجني .كعقجت المجشة اجتساعاتيا كمشاقذاتيا برػرة سخية ،كتجاىمت تساما الخأؼ العاـ
الدّشة في لجشة صياغة
كالجسيػر كأراءه كأفكاره .بعج أياـ قميمة مغ تعييغ األعزاء ُ
الدشة مغ بيشيع أحج السدتذاريغ الجستػرييغ الحيغ
الجستػر تع اغتياؿ ثبلثة مغ األعزاء ُ
كانػا معخكفيغ جيجا باعتخاضيع الذجيج عمى السذخكع السقتخح .كبعج بزعة أياـ اختصف
الدشة بعج بزعة أياـ فقط
الدشة كاغتيل أيزا ،مسا دفع االعزاء ُ
عزػ لجشة آخخ مغ ُ
مغ عسميع في المجشة إلى تعميق مذاركتيع ،مصالبيغ بالعسل الجاد لكذف الجشاة الحيغ
قامػا بقتل زمبلئيع .كبعج تعخضيع لمتخىيب كالتيجيج عادكا إلى المجشة بعج عذخة أياـ.
كفي يػـ  8أغدصذ ،عّمقت ىحه المجشة أعساليا لكغ السشاقذات تػاصمت بيغ األعزاء
لمدشة (.)6
الذيعة كالجساعات الكخدية فقط مع عجـ كجػد تسثيل حؿيقي ُ
لقج عكدت السشاقذات داخل المجشة ،تخكيد كل مجسػعة عمى األىجاؼ الحاتية الخاصة
بيا ،كلع تتع مشاقذة الخصػط األساسية كالتي تيجد الػحجة الػششية .حيث تسدظ أعزاء
السجسػعات كاألحداب الجيشية الذيعية أساسا عمى اعتساد اإلسبلـ باعتباره ديغ الجكلة
الخسسي كضساف الحقػؽ في أداء السخاسع كالصقػس الذيعية .كيبجك أف األحداب الذيعية
اعتبخت أف إدراج ىحه القزايا يسثل االعتخاؼ الخسسي بػجػدىع كأغمبيتيع ( .)7مغ ناحية
الدشة بقزية اليػية العخبية في الجكلة السػحجة .كلع تتاح
أخخػ تخكد اىتساـ األعزاء ُ
الفخصة لسشاقذة األحكاـ الخصيخة كال مزاميغ السػاد التي ستربح ؼيسا بعج مثيخة لمججؿ
لمغاية كلبلختبلفات الكبيخة ،مثل مفيػـ الشطاـ االتحادؼ الحؼ اتدع بالعسػمية ،كمذكبلت
استغبلؿ كاستثسار الشفط كالغاز ،كسا لع يكغ العخاقيػف عمى عمع بتفاصيل الػثيقة
كمزسػف البشػد لعجـ نذخىا الشبلع الخأؼ العاـ .باستثشاء بعس األكاديسييغ السختريغ
بالقانػف الجستػرؼ ،الحيغ حاكلػا عخض كمشاقذة كتحميل كنقج مخاشخ البشػد الخبلؼية،
مسا عخضيع إلى السصاردة مغ قبل الذخشة كالسميذيات السجيػلة ،كتعخض البعس
اآلخخ لبلعتقاؿ بدبب معارضتيع لبعس البشػد الجستػرية.
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أصش انذعزٕس يف انُظبو انغٛبع ٙانؼشالٙ
مغ األىسية بسكاف دراسة الجستػر لتقييع ججكػ كمجػ مبلءمتو لمسداعجة في تػحيج
الببلد كتحديغ أداء كقجرات الشطاـ الدياسي في العخاؽ ،تزسغ الجستػر بعس الفقخات
كالسػاد اإليجابية كالتقجمية ،كتذسل ىحه الفقخات مفاـيع كمبادغ كفق اآلتي :ال يشبغي
كضع أؼ قانػف يتعارض مع مبادغ الجيسقخاشية كالحقػؽ كالحخيات لمسػاششيغ ،الذعب
ىػ مرجر الدمصة كشخعيتيا ،خزػع القػات السدمحة لمدمصة السجنية ،حطخ التعحيب،
استقبلؿ الشطاـ القزائي ،كتأكيج أىسية مشطسات السجتسع السجني .بعس ىحه الحقػؽ
كانت مػجػدة في الجساتيخ العخاؾية الدابقة ،كلكشيا لع تكتدب السعشى الحؿيقي في
التصبيق في ضل األنطسة الذسػلية .عمسا أنو في عخاؽ اليػـ كبعج ـيسشة األحداب الجيشية
كالسحافطة كالعخؾية عمى الدمصة مشح 2003ـ ،فقجت كل ىحه السبادغ اإليجابية معشاىا
كأىسيتيا.
كسا تزسغ الجستػر مجسػعة مغ السزاميغ الدمبية التي دفعت إلى انعجاـ التػافق
كاالنقداـ بيغ أشخاؼ العسمية الدياسية بجال مغ السداعجة عمى حل العجيج مغ السذاكل
الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية في العخاؽ ،كأسيست العجيج مغ الفقخات في خمق كإثارة
مذكبلت خصيخة .كباإلمكاف تحجيج ىحه القزايا كاإلشكاليات الخئيدية كسا يأتي:
انذٔنخ انذُٛٚخ ادلزْجٛخ اإللظبئٛخ
يحتػؼ الجستػر عمى ديباجة مصػلة بذكل غيخ عادؼ ( 330كمسة) ،كالتي كصفت
يكخس االنقداـ ،كالتي ليذ ليا أؼ عبلقة بالجستػر
بأنيا أفزل بياف سياسي شائفي ّ
نفدو .ؼبعج فذل أعزاء السجسػعة الذيعية في لجشة صياغة الجستػر في تزسيغ إشارة
كاضحة ضسغ مػاد الجستػر عغ دكر الؿيادة الجيشية في تاريخ العخاؽ السعاصخ كاإلشادة
بجكر السخجعية الجيشية في الشجف في العسمية الدياسية ،جخػ تأكيج دكرىا كمكانتيا في
ديباجة الجستػر ،كسا أثارت الجيباجة خبلفات كمآسي تاريخية قجيسة في العخاؽ ،بجال مغ
التخكيد عمى األخػة كالػحجة الػششية ،األمخ الحؼ خّمف انصباعا بأنيا ستؤدؼ إلى تعسيق
التبايغ كالتسييد الصائفي .كيبجك أف فكخة الجيباجة قج أخحت مغ دستػر الػاليات الستحجة،
حيث تبجأ الكمسات( :نحغ أبشاء كادؼ الخافجيغ[ ،ليذ العخاؽ] مػشغ الخسل كاألنبياء،
كمثػػ األئسة األشيار ،كميج الحزارة ،كصشاع الكتابة ،كركاد الدراعة ،ككضاع
التخؾيع ).....في حيغ أف ديباجة دستػر الػاليات الستحجة األمخيكية تحتػؼ عمى  51كمسة
فقط ،أكجت الػحجة كالحخية كاالزدىار .عمسا أف الجيباجة العخاؾية لع تذخ إلى مػضػع
الحخية.
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لقج نرت السادة ( )2عمى أف "اإلسبلـ ديغ الجكلة الخسسي ،كىػ مرجر أساسي لمتذخيع"،
كذكخت الشقصة (أ) مغ الفقخة أكال مغ السادة ( )2عمى أف" :ال يجػز سغ قانػف يتعارض مع
ثػابت أحكاـ اإلسبلـ" .كبيشسا قج ال يكػف ىشاؾ ضخر في القػؿ إف اإلسبلـ ىػ الجيغ
الخسسي لمجكلة ،حيث إف الغالبية الداحقة مغ الدكاف مغ السدمسيغ ،فإف الشقصة (أ) تُفقج
جسيع السعاني اإليجابية التي كردت في الفرل الثاني (الحخيات) ،كالسػاد ( ،)46-14حيث
إنو كباالستشاد إلى السسارسة العسمية ،كمع ـيسشة األحداب كالسؤسدات كالذخريات الجيشية،
فإف نفػذ ىحه األشخاؼ يدتصيع إلغاء جسيع أشكاؿ الحخية إذا ما أصخ أؼ حدب أك مؤسدة
ديشية مثبل عمى أف أؼ قانػف ال تخغب ؼيو ،يتشاقس مع العقيجة اإلسبلمية ،كسا رأيشا في
العخاؽ كالعجيج مغ دكؿ الذخؽ األكسط التي عخفت ـيسشة لؤلحداب الجيشية.
في الػقت الحؼ لع يدبق ؼيو ذكخ االنتساءات الصائؽية في أؼ دستػر عخاقي قبل عاـ
2003ـ ،حيث كاف اليجؼ لجسيع الحكػمات الدابقة ،العسل لتعديد الذعػر باليػية
الػششية السػحجة ،إال أف دستػر عاـ 2005ـ ،أشار إلى الصػائف الجيشية مختيغ عمى األقل
في (السادتيغ  41ك )43باإلضافة إلى الجيباجة .في حيغ ذىبت السادة ( )43إلى حج تأكيج
حخية الصقػس الخاصة بالصائفة الذيعيةُ ،مذيخة في الفقخة أكال" :أتباع كل ديغ أك محىب
أحخُار في( ،أ) مسارسة الذعائخ الجيشية بسا فييا الذعائخ الحديشية"( .)8كتسذيا مع ىحا
السػقف الجيشي الصائفي السحافع ،أشارت السادة  41إلى الشز اآلتي" :العخاقيػف أحخُار في
كيشطع
االلتداـ بأحػاليع الذخرية ،بحدب ديانتيع أك محاىبيع أك معتقجاتيع أك اختياراتيعُ ،
ذلظ بقانػف" .فيػ يرشف العخاقييغ كفقا لمصػائف الجيشية كمعتقجاتيع في التعامل مع كضعيع
الذخري ،كىي مذكمة سبق لمقػانيغ العخاؾية الشافحة أف تجاكزتيا عغ شخيق كضع قانػف
مػحج لؤلحػاؿ الذخرية مشح عاـ 1959ـ ،يزسغ السداكاة كالعجالة لمسػاششيغ بغس
الشطخ عغ انتساءاتيع الجيشية كالسحىبية ،مسا أثار تحفطات كاعتخاضات مشطسات حقػؽ
اإلنداف كالجسعيات الشدػية.

انجُٛخ ٔانٕظٛفخ انغبئفٛخ نهمٕاد ادلغهؾخ
جاءت السادة ( )9مغ الجستػر ،أيزا فزفاضة كتثيخ الججؿ كاالنقداـ ،ألنيا ال
تتحجث عغ سمصة الجكلة في إنذاء جير كششي كاحج كمػحج ،عمى الخغع مغ أنو يرف
القػات السدمحة العخاؾية كسؤسدة كاحجة ،إال أف (الفقخة أ مغ أكال) تشز عمى اآلتي :
"تتكػف القػات السدمحة العخاؾية كاألجيدة األمشية مغ مكػنات الذعب العخاقي ،بسا يخاعي
تػازنيا كتساثميا دكف تسييد أك إقراء ،كتخزع لؿيادة الدمصة السجنية ،كتجافع عغ العخاؽ،
كال تكػف أداة لقسع الذعب العخاقي ."...كتشز الفقخة (ب) عمى اآلتي" :يحطخ تذكيل
ميميذيات عدكخية خارج إشار القػات السدمحة" .كلكغ مغ الشاحية العسمية كالتصبيق الفعمي
فإف ك ازرة الجفاع ال تستمظ أؼ سمصة عمى القػات السدمحة الكخدية (البيذسخكة) التي تعتبخ
جدءا مغ الجير العخاقي كيتع تسػيميا مغ قبل الحكػمة السخكدية.
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كسا أف األحجاث التي جخت بعج احتبلؿ السػصل في 2014ـ ،مغ قبل ما يعخؼ بتشطيع
الجكلة اإلسبلمية لمعخاؽ كالذاـ (داعر) أثبتت عكذ ما كرد في الجستػر إذ تع تذكيل
كالقبػؿ بػجػد عجد غيخ قميل مغ السميذيات العدكخية ،كأف سمصة ك ازرة الجفاع عمييا في
أرض الػاقع شبو معجكمة ،عمسا أف تذكيل الجير العخاقي الججيج بعج 2003ـ ،تع
باألساس عغ شخيق دمج مجاميع مغ السميذيات ؼيو ،كربسا يكػف أخصخ ما أعمغ عشو
بخرػص الجير ىػ ما صخح بو ضابط أمخيكي رؼيع عسل في العخاؽ حيغ قاؿ :إف أحج
أىع الفخؽ العدكخية العخاؾية ،الفخقة الخامدة ،تخزع بالكامل لؿيادة كأكامخ الحذج الذعبي
كال تسمظ ك ازرة الجفاع أك رئيذ الػزراء القائج العاـ لمقػات السدمحة أؼ سيصخة عمييا (.)9
عمسا أف مراريف كركاتب الحذج تجفع مغ ميدانية الجكلة ،كسا تتمقى ىحه القػات دعسا
مباش اخ مغ إيخاف ،ككل ىحه األمػر تذكل مخالفات دستػرية كاضحة إال أف الحكػمة ضمت
عاجدة عغ فخض الجستػر .كىحا كمو يعػد إلى الصخيقة السذػىة التي اتبعتيا الػاليات
الستحجة في تذكيل الجير الججيج.
ىكحا تعخض السذيج الدياسي العخاقي لحالة مغ الفػضى كالتفكظ كالزعف كذلظ بدبب
فذل رئيذ الػزراء الدابق نػرؼ السالكي كالحالي حيجر العبادؼ ،في إيجاد كسيمة لمتػافق
مع السجسػعات الدياسية األخخػ ،كتعشت األشخاؼ السذاركة في العسمية الدياسية .كمسا زاد
األمخ سػءا ىػ فذل الجير العخاقي في الجفاع عغ السحافطات العخاؾية :السػصل كاألنبار
كصبلح الجيغ ،ككخكػؾ كديالى ،مسا أدػ إلى احتبلؿ قدع مشيا بالكامل كأجداء مغ
األخخػ ،ال بل إف ىحا الجير تفكظ برػرة دراماتيكية بيغ ليمة كضحاىا مسا أضيخ الجكلة
السخكدية برػرة العاجد عغ فعل أؼ شيء ،كفدح السجاؿ برػرة أكبخ لمتجخبلت
الخارجية .ناـيظ عغ الفداد الحؼ نخخ جدج الجكلة كأكصميا إلى حافة اإلفبلس ،مع تجني
أسعار الشفط ككارداتو إلى مدتػػ جعل الػضع االقترادؼ لمجكلة عاج اد عغ اإليفاء
بستصمبات إدارة الحياة الدياسية كاالقترادية كضساف األمغ الػششي.
ْٕٚخ انذٔنخ
الدشة في المجشة الجستػرية عمى أف الجستػر
أصخت مجسػعة األعزاء مغ العخب ُ
يجب أف يحكخ بػضػح أف العخاؽ دكلة عخبية كجدء مغ األمة العخبية ( ٪80مغ العخاقييغ
السقتخح بذجة مغ قبل أعزاء السجسػعة الكخدية .كفي نياية
ىع مغ العخب) .كرفس ُ
السصاؼ ،ذكخت السادة ( )3ما نرو" :العخاؽ بمج متعجد القػميات كاألدياف كالسحاىب ،كىػ
عزػ مؤسذ كفعاؿ في جامعة الجكؿ العخبية كممتدـ بسيثاقيا ،كجدء مغ العالع اإلسبلمي"،
السقدسة لمجكلة .كفي الشياية
مؤكجا مخة أخخػ ،عمى ىػية العخاؽ اإلسبلمية كعمى األفكار ُ
تزامغ أعزاء السجسػعة الذيعية ،الحيغ مشح كصػليع إلى الدمصة كانػا دائسي االنتقاد
لسػاقف الجكؿ العخبية كالجامعة العخبية كاتياميع بالتزامغ مع الشطاـ الدياسي العخاقي قبل
2003ـ ،مع السجسػعة الكخدية في المجشة مسا جعل الباقيغ في أقمية كأخخج السادة بيحه
الرػرة.
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عبخت السخأة العخاؾية مغ خبلؿ مشطسات السجتسع السجني عغ عجـ الخضا عغ الجستػر
الحؼ نز عمى إلغاء قانػف األحػاؿ الذخرية التقجمي لعاـ 1959ـ ،مع جسيع
()10
السكتدبة ،حيث نرت
التعجيبلت البلحقة  ،مسا ُيفقج السخأة العجيج مغ الحقػؽ السجنية ُ
السادة ( )41عمى اآلتي" :العخاقيػف أحخار في االلتداـ بأحػاليع الذخرية ،بحدب
دياناتيع أك محاىبيع أك معتقجاتيع أك اختياراتيع ،كيشطع ذلظ بقانػف" .لقج كاجو الجستػر
انتقادات كاسعة كعسيقة مغ جسيع األشخاؼ السذاركيغ في العسمية الدياسية كخارجيا،
ففي نػفسبخ 2008ـ ،عبخ رئيذ الػزراء الدابق نػرؼ السالكي عغ انتقاده لمجستػر،
كشجد عمى الحاجة إلى تعجيمو .كقاؿ :لقج "تست صياغة الجستػر بصخيقة متدخعة كفي
جػ كاف يدػد ؼيو نطاـ السحاصرة برػرة شاغية".
كمسا ال شظ ؼيو ،اف االلتباسات التي ال تعج كال تحرى كاالنقدامات الكامشة كراء
عسمية صياغة الجستػر ،كالخبلفات حػؿ تأكيل الشرػص الجستػرية ،قج خمقت السديج مغ
السذاكل الدياسية كعصمت قجرات الشطاـ الدياسي .كسا كاف الجستػر عامبل رئيديا في
إدامة حالة الفػضى التي تعع معطع السجف كاالقاليع مشح احتبلؿ العخاؽ عاـ 2003ـ،
حيث مازاؿ العخاؽ حتى يػمشا ىحا ،كعمى الخغع مغ الػعػد االنتخابية ،كاحجا مغ البمجاف
األكثخ خصػرة كفدادا في العالع (.)11
فالػضع األمشي الير كالخجمات االقترادية كالبمجية مثل الكيخباء كالرخؼ الرحي،
كالسياه الشؿية كالخجمات الرحية كالتعميسية تكاد تكػف غيخ متػافخة ،كالحرة التسػيشية
الغحائية التي كانت تقجـ كاممة لؤلسخ العخاؾية مشح فخض العقػبات عمى العخاؽ في عاـ
1990ـ ،أصبحت ناد ار ما ترل إلى الدكاف بكسيات كاؼية اك أؼ جدء مشيا .كاالئتبلؼ
الحؼ شكل الحكػمة في عاـ 2010ـ ،بعج تأخيخ داـ ثسانية أشيخ استسخ عاج اد عغ
تكميف كزراء لمجفاع كالجاخمية كاألمغ القػمي ،كبقيت جسيع ىحه الػ ازرات تجار مغ قبل
رئيذ الػزراء نػرؼ السالكي لغاية انتياء كاليتو.
كحجثت أزمة مذابية في أعقاب انتخابات 2014ـ ،كلع يشجح رئيذ الػزراء السكمف
حيجر العبادؼ في تذكيل الحكػمة إال بعج شيخيغ مغ اعبلف نتائج االنتخابات ،كجاءت
ناقرة مغ دكف كزيخؼ الجفاع كالجاخمية ،كتتصمب األمخ شي اخ آخخ أك أكثخ لتعييغ
الػزيخيغ السحكػريغ .كيخجع الدبب األساسي في ذلظ إلى نطاـ السحاصرة الحؼ ثبتو
الجستػر كبشي عميو مجمذ الشػاب ،كسا أف الػاقع فخض حالة ججيجة في العخاؽ تتسثل في
تقديع السشاصب بحدب نطاـ السحاصرة حتى إف لع يكغ ذلظ كاردا في الجستػر،
فسشرب رئيذ الجسيػرية أصبح مغ حرة األكخاد كمشرب رئيذ الػزراء مغ حرة
الدشة (.)12
الذيعة كرئيذ مجمذ الشػاب مغ حرة ُ
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كنط اخ إلى أكجو القرػر الػاسعة في الجستػر لع يحع باحتخاـ كالتداـ الحكػمة االتحادية
كاإلقميع بتصبيق مػاده .كتجمى ىحا الػضع مغ خبلؿ رد فعل الحكػمة عمى السطاىخات
الدمسية في جسيع أنحاء العخاؽ عاـ 2011ـ ،كالسعخكفة باسع (الخبيع العخاقي) .كلقج ُنطست
ىحه الحخكة لسعارضة كفزح الفداد السالي كاإلدارؼ لمحكػمة االتحادية كمؤسدات الجكلة
كلمسصالبة بتحديغ الخجمات األساسية .عبخت إجخاءات الحكػمة االتحادية عغ انتياؾ
صارخ لؤلحكاـ الجستػرية التي مشحت الستطاىخيغ الحق في حخية التعبيخ ،كقامت القػات
الحكػمية بقسع الحخكة بعشف ،كتكخر كيتكخر ىحا األمخ يػميا في العخاؽ اآلف كمشح شيخ
سبتسبخ  2015مع التطاىخات التي خخجت في بغجاد كمحافطات الجشػب معتخضة عمى
سػء الخجمات كالفداد السالي كاإلدارؼ.
كسا يصخح كجػد بعس الدجػف الدخية الخاصة التي ال تخزع لدمصة ك ازرة الجاخمية أك
ك ازرة العجؿ ،كإنسا تجار مباشخة مغ قبل رئيذ الػزراء أك قادة السميذيات ،مذكمة أخخػ
تتعمق بانتياؾ العجالة كحقػؽ اإلنداف ،عمى الخغع مغ أف مدؤكلي الحكػمة يدعسػف أف
أعساليع ليا ما يبخرىا بسػجب السادة ( )7مغ الجستػر ،التي تعصي الجكلة الحق في مكافحة
اإلرىاب .إف الصبيعة الػاسعة كالسصاشية ليحه السادة تجيد لمحكػمة االتحادية الؿياـ بدحق
كمرادرة األصػات السعارضة كمشع حخية التعبيخ.
احملبطظخ انغبئفٛخ ادخهذ انؼشاق يف َفك انزفكك ٔانزمغٛى
مازاؿ السذيج الدياسي كاألمشي ،مشح احتبلؿ العخاؽ غيخ السذخكع عاـ 2003ـ ،يكتشفو
الكثيخ مغ الفػضى كالزبابية كالغسػض ،كاتداع الفجػة األمشية التي ُعجت السجخل لتفكيظ
بشية ككضيفة السجتسع كالجكلة ،كانتذار ثقافة التخشجؽ الصائفي عمى أنقاض الػحجة الػششية،
كالجفاع عغ جسيػرية السحاصرة الصائؽية كتبخيخ العشف السدمح أداة لئلكخاه االجتساعي
كالجيشي .لقج انعجمت خصط التشسية االستثسارية ،كانعجـ دكر الرشاعة كالدراعة في االقتراد
العخاقي ،كتبلشت فخص اإلعسار عبخ الرفقات الػىسية كانتذار الفداد الدياسي كالسالي
تحت رعاية االحداب كالسخجعيات الجيشية ،كضيخ الشطاـ الدياسي كػاحج مغ األنطسة
الذسػلية الفاشية الستبجاد االحداب السحىبية الستصخفة ،التي غحت الحخكب كنذخ ثقافة
الكخاـية ،فانعجمت فخص الجيسقخاشية كحقػؽ االنداف .لحا يفتخض إعادة الشطخ برػرة
شاممة في الفمدفة الجستػرية ككضيفة البشية الدياسية التي قامت عمى أساسيا العسمية
الدياسية.
اف الغدك األميخكي لمعخاؽ ،لع ُيدقط الدمصة فقط كإنسا الجكلة العخاؾية بكامل كياناتيا
كأكضاعيا ،كانبثقت عسمية سياسية قامت عمى الصائؽية الدياسية كالتيسير كاإلقراء،
كبالتالي انتيت إلى ما انتيت عميو ،ككصل العخاؽ إلى شخيق مدجكد ،أف" :المياث يجكر
حػؿ مػاقع السدؤكلية في الببلد ليذ لئلصبلح كإنسا لمييسشة كاالستحػاذ كتعسيق الذخكخ
الصائؽية كالجيػية" ،لحا لع تعج العسمية الدياسية في العخاؽ تُذخؼ حتى الذخكاء في العسمية
الدياسية.
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كدخل العخاؽ بالفعل نفق التقديع كالتجدئة بدبب األخصاء الستخاكسة كالدياسات
الصائؽية التي اتبعتيا الحكػمة بخئاسة نػرؼ السالكي .أف شبح التقديع بات يخيع بقػة
عمى العخاؽ ،كال بج مغ مػاقف حاسسة إليقاؼ التجىػر كإعادة العخاؽ لبلستقخار كالػحجة
كالدبلـ كاألمغ .لقج تغيخ السدخح الدياسي في العخاؽ بخمتو في ضل حكػمة نػرؼ
السالكي التي لع تكغ تديصخ إال عمى جدء مغ أرض العخاؽ ،كسا أف استسخار االنقداـ
السجتسعي الػاضح اآلف في العخاؽ دكف عبلج سيتبعو انقداـ جغخافي ( .)13كتتحسل
السدؤكلية كل مغ الػاليات الستحجة كإيخاف كمغ يتبشى السذخكع الصائفي الدياسي في
العخاؽ مغ رئيذ الحكػمة كمغ معو .
كلسػاجية األزمة الذاممة لمشطاـ الدياسي ،دعا ائتبلؼ الػششية العخاقي إلى إصبلح
مدارات العسمية الدياسية في العخاؽ مغ خبلؿ إخخاجيا مغ السحاصرة الصائؽية
الدياسية كالتيسير كاإلقراء .يجب أف يكػف ىجؼ العسمية الدياسية كاضحا في اقامة
دكلة السػاششة السجنية الحقة التي تشيس عمى العجؿ كالسداكاة كسيادة القانػف كبشاء
السؤسدات السيشية القادرة عمى تػفيخ مدتمدمات االمغ كالخجمات كايقاؼ التجاعيات
االمشية كتعبئة الصاقات ،لتحقيق االنترار الدياسي كالعدكخؼ عمى االرىاب كالقزاء
عمى كل اشكاؿ التصخؼ ليكػف العخاؽ اساسا لبلستقخار عمى السدتػػ الػششي
كاالقميسي كالعالسي.
كلفت إلى أف العخاؽ يسخ بأكضاع خصيخة لمغاية تتدع بالجمػية كالعشف كالفػضى،
كاالعتساد الكمي عمى األجشبي ،كتخاجع االداء الحكػمي ،كانتذار االرىاب كسيصختو
عمى مشاشق عجيجة مغ العخاؽ ،كانتذار عرابات الخصف كااليحاء )14(،كسا أكصمت
سياسات السحاصرة ،كمشاخات الصائؽية الدياسية ،كالتيسير كاإلقراء ،كغياب
السؤسدات السحتخفة كالسيشية التي تؤدؼ الى بشاء الجكلة الشاجدة ،النعجاـ األمغ كالدمع
األىمي ،كانييار التشسية االقترادية كضعف البشى التحتية ،مسا اكصل العسمية
الدياسية الى شخيق مدجكد ،كأصبح الفداد القاعجة كليذ االستثشاء ،كفقجاف األمغ،
كارتفاع ندبة الفقخ الى ما يديج عغ الثبلثيغ في السائة ،كازدياد التزخع الشقجؼ كالعجد
في السيدانية ككصػلو الى مدتػيات غيخ مدبػقة عمسا أف كل السػازنات الزخسة
شػاؿ الفتخات الساضية لع تدتخجـ إيجابا لتصػيخ البشى التحتية كتحديغ الخجمات (.)15
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لقج اتدعت الجعػات ،حتى مغ داخل أشخاؼ في العسمية الدياسية ،لمتعبيخ عغ السػاقف
الجاعسة لحق الجساىيخ في السصالبة بحقػقيا عبخ التطاىخ كاالعتراـ الدمسي مشح انصبلؽ
التطاىخات في شيخ شباط  .٢٠١١كسا رفعت شعارات السصالبة بالجكلة السجنية ،دكلة
السػاششة التي تقػـ عمى العجؿ كالسداكاة كسيادة القانػف .كالتأكيج عمى ضخكرة تحقيق
السرالحة الػششية ببعجييا األمشي كالدياسي لفتح صفحة ججيجة مغ تاريخ العخاؽ كالخخكج
مغ الشفق السطمع لمسحاصرة السقيتة .كالتأكيج عمى عجـ االستخفاؼ بإرادة الجساىيخ
كإىساؿ مصالبيا ،فمقج كاف لمسػقف الحكػمي غيخ الحكيع مغ ىحه السصالب السذخكعة ابمغ
االثخ ؼيسا كصمت اليو الببلد مغ تجاعيات مؤلسة .لحا يجب العسل لمخبلص مغ
السحاصرة الصائؽية كتديذ الجيغ ،كتحقيق السرالحة الػششية الحؿيؿية ،كاالقتراص مغ
الفاسجيغ كالسفدجيغ ،كاعادة االمػاؿ العخاؾية السشيػبة ،كتحقيق االصبلح الشاجد ،بسا يفزي
الى بشاء الجكلة السجنية دكلة السػاششة كسيادة القانػف كالسؤسدات الذخعية كالسيشية
كاالحتخاؼية (.)16
مسا يدتجعي العسل عمى تغييخ الػاقع العاـ ليذسل البشى التحتية كالػضع االمشي
كاالقترادؼ لمبمج كمشاىزة التسييد كالعشف ضج السخأة ،كمغ اجل اصبلح ىحا الػاقع ال بج
مغ اصبلح السشطػمات الؿيسية كتسكيغ التحجيث السجتسعي ،اف الجكلة السجنية ال تعشي شيئا
مالع تقع عمى مفاـيع السػاششة كبجكنيا ال يسكغ الحجيث عغ الجكلة السجنية كالتي ىي دكلة
السػاششة القائسة عمى العجؿ كالسداكاة كضساف الحقػؽ كسيادة القانػف .أؼ ضخكرة الخخكج
مغ نفق الصائؽية الدياسية كتحقيق السرالحة كالػحجة الػششية كمحاسبة الفاسجيغ .بشاء
الجكلة السجنية دكلة السػاششة القائسة عمى اسذ العجؿ كالحخية كالسداكاة كالسؤسدية كاحتخاـ
القانػف (.)17
السرالحة الحؿيؿية يشبغي أف تتع عبخ جسمة مغ االجخاءات الفػرية ،التي تتسثل في :إصجار
قانػف العفػ العاـ ،كحل معزمة اجتثاث البعث كالسدائمة كالعجالة ،كإنراؼ السطمػميغ
كالسحخكميغ ،كاالىتساـ بأكضاع الشازحيغ .حخكة الػفاؽ الػششي العخاقي 2آذار 2016
إشبلؽ سخاح الستيسيغ األبخياء ،كإعادة بشاء السجف ،كتػفيخ فخص العسل ،كالخخكج مغ
الصائؽية الدياسية كالسحاصرة السقيتة ،كبشاء دكلة السػاششة الحؿيؿية كسيادة القانػف،
كحرخ الدبلح بيج الجكلة العخاؾية ،كمحاربة الفداد ،باإلضافة الى حدمة مغ التذخيعات
التي شاؿ انتطارىا (. )18
األزمة الذاممة في العخاؽ ،ذات شبيعة دستػرية كـيكمية بشػية سياسية سمصات تذخيعية
كتشفيحية كقزائية ،ال تستمظ بخنامجا كاقعيا قاببل لمتصبيق ،سػاء في دعػات اإلصبلح أك
مػاجية كمعالجة الفداد أك كضع حج لمتجىػر األمشي أك الفداد السالي كالتفكظ االقترادؼ
الحؼ أصبح يذكل خصػرة كبيخة ،ليحا معالجة األمػر بذكل سصحي استبجاؿ كزراء ،بػزراء
تكشػقخاط ،لكغ القزية السيسة ىي الػضع الدياسي في البمج ىشاؾ تفخقة شائؽية ىشاؾ مشاخ
سياسي حاضغ لئلرىاب ىشاؾ انييار اقترادؼ ىشاؾ فداد أدارؼ كمالي  .فالسذكمة ال
تكسغ بػزيخ معيغ أك غيخه ،السذكمة بالصائؽية الدياسية كالتيسير ،كالصائؽية كالسحاصرة
دمخت البشية العخاؾية كفككت مفاصل الحكػمة (.)19
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يجب معالجة القزايا األساسية كالجػىخية في العخاؽ ،كالعسل لتقػيس البيئة الحاضشة
لمصائؽية كانياء سياسة اإلقراء كالتيسير ،فالسذكمة تكسغ في السشاخ الدياسي كفي العسمية
الدياسية ،التي قامت عمى أساس دستػرؼ خاشئ ،كعمى تكخيذ الشفػذ األجشبي كاالستئثار
بالقخار الدياسي الديادؼ كحتى بالسفاصل الجدئية لمق اخرات مغ قبل القػػ الخارجية،
كتتحسل السخاجع الجيشية الذيعية كالدشية كالسديحية (.)20
كسا دعا الؿيادؼ في الحدب الذيػعي العخاقي ،مفيج الجدائخؼ ،إلى :ضخكرة تحقيق
السرالحة الػششية كالخبلص مغ السحاصرة كإعبلف حخب عمى الفداد كي يدتعيج البمج
عافيتو .كؼيسا اشار الى أف التسييد كعجـ السداكاة في الحقػؽ كالسشافع مدتسخاف عمى قجـ
كساؽ ،كأكج أف ىشاؾ بعج فخصة إلنقاذ البمج ككضع نياية لبلزمات .كقاؿ إف "التسييد كعجـ
السداكاة في الحقػؽ كالسشافع كالسدايا يجخياف عمى قجـ كساؽ" ،مدتجركا أف "ما أكصمشا الى
ىحا الػاقع الخصيخ كالى األزمات الدياسية كاالقترادية كاألخبلؾية التي نعاني مشيا اليػـ،
ىػ نيج السحاصرة الصائؽية كعجـ الججية في تحقيق السرالحة الػششية الحؿيؿية كفي
محاربة الفداد السدتذخؼ" (.)21
كأضاؼ الجدائخؼ" :أمامشا فخصة إلنقاذ البمج ككضع نياية لبلزمات الستفاقسة ،بالتػجو لبشاء
البمج عمى أساس السػاششة كإقامة الجكلة السجنية كاحتخاـ حقػؽ الشاس حدب ما يشز عميو
الجستػر" .مبيشا أف" :الػفاء باستحقاؽ انجاز السرالحة الػششية كالتحخر مغ السحاصرة
الصائؽية كالقػمية كإعبلف حخب عامة كشاممة عمى الفداد كالسفدجيغ سيعيجاف لمعخاؽ عافيتو
مغ ججيج" (.)22
كسا اعمغ الشائب ميجؼ الحافع :اف مجمذ الشػاب عبارة عغ ـيكل شائفي فاشل كضيؽيا ك
ال يشفع ألؼ شيء ،كالغخيب في األمخ اف جسيع مغ شارؾ في العسمية الدياسية الفاسجة ىع
مدؤكلػف مدؤكلية مباشخة عغ جسيع اإلجخاءات بخعاية بػؿ بخيسخ الحاكع السجني األمخيكي
في العخاؽ كالسخجعية الذيعية في الشجف عغ انتاج كفخض دستػر عاـ  2005الحؼ كخس
الكخاـية كالتسييد الصائفي كاالقراء الدياسي كاتاح الفخصة كاممة لبلحتبلؿ االيخاني لمعخاؽ
كـيسشة السميذيات كاالستخبارات االيخانية لتجيخ البمج كافقار الذعب كنيب السميارات مغ
الجكالرات ،كسيأتي اليػـ الحؼ يحاسب ؼيو شعب العخاؽ ؾيادات األحداب اإلسبلمػية التي
نيبت الثخكات باسع الجيغ.
كفي نفذ اإلشار ،كعبخ سيشاريػىات الرخاع بيغ األحداب الصائؽية كتقسز األدكار ،دعا
مقتجػ الرجر انراره في ساحة التحخيخ ،إلى اعتراـ أماـ السشصقة الخزخاء ،التي تزع
مؤسدات الجكلة ،لسصالبة الحكػمة بإنجاز اإلصبلحات السػعػدة ،كفق بياف لمرجر ،نذخ
عمى مػقعو الخسسي ،كيتزسغ نرب خيع أماـ بػابات السشصقة الخزخاء ،كسط العاصسة
بغجاد ،كفي شيخ فبخايخ /شباط  ،2016أميل الرجر رئيذ الحكػمة ،حيجر العبادؼ45 ،
يػما لمػفاء بالتداماتو الستعمقة باإلصبلحات ،ال سيسا مكافحة الفداد ،كإال فإنو سيػاجو
ترػيتا بدحب الثقة في البخلساف(.)23
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ككاف رئيذ الػزراء حيجر العبادؼ ،قج دعا إلى "ثػرة حؿيؿية" ضج الفداد ،تبجأ بأعمى "رأس
فداد" في الجكلة ميسا كاف مشربو أك حدبو .كاجتسع مع القزاة ،كتعيج بإعصائيع الجعع
كالحساية البلزمة لمؿياـ بعسميع في محاربة الفداد كمبلحقة السفدجيغ .لكغ كعػده لع تتحػؿ
لبخنامج استخاتيجي إلجخاء االصبلحات الجحرية ألف الصبقة الدياسية مدؤكلة مدؤكلية
مباشخة عغ استذخاء الفداد في كافة مفاصل الشطاـ الدياسي.
كتراعجت االحتجاجات الذعبية في الفتخة األخيخة ضج سػء الخجمات كالفداد السدتذخؼ
في مخافق الجكلة .ككاف آخخ االحتجاجات في بغجاد في شيخ مارس /آذار ،كالحؼ جخػ
قخب أسػار السشصقة الخزخاء السحرشة ،كشارؾ ؼيو مئات اآلالؼ.
مسا تقجـ ندتخمز ثبلث مبلحطات جػىخية :االكلى ،تختبط بتشامي ضاىخة انعجاـ أك عجـ
كضػح الثقافة الجستػرية في السجتسع العخاقي كضعف االيساف بالجكلة الجستػرية السجنية
الجيسقخاشية ،كسا ادػ تيسير اليػية الػششية في الجستػر كسيادة الثقافة الصائؽية
كالسحاصرة الدياسية ،الحتكار حدب الجعػة الذيعي كحمفاءه مغ االحداب كالحخكات
كالسميذيات لمدمصات الثبلث كالييسشة عمى الجير كاألجيدة األمشية كالذخشة ،كػاحج مغ
االسباب الجػىخية لتفكظ العسمية الدياسية كانعجاـ االستقخار كاألمغ.
السبلحطة الثانية ،تتسثل في الخمل البشيػؼ في ىػية الجستػر لعاـ 2005ـ ،فيػ مغ جانب
يحاكؿ اف يصبع الشطاـ الدياسي بالصابع الجيشي كالسحىبي ،كفي نفذ الػقت يتزسغ
عشاصخ كمبادغ لمجكلة السجنية ،الستسثمة بزساف حقػؽ االنداف كالجيسقخاشية كحخية التعبيخ
عغ الخأؼ كتأسيذ مشطسات السجتسع السجني ،كالتي جاءت تعبي اخ عغ رغبة الػاليات
الستحجة االمخيكية كمدتذارييا في اعصاء شابع ليبخالي لمجستػر العخاقي .لقج دفعت ىحه
االزدكاجية كالتشاقس ،لمفػضى كاالزمات الدياسية كالنجالع الحخب األىمية السحىبية ،كعميشا
اف نتحكخ اف التاريخ الدياسي شيج ضيػر الجكلة الثيػقخاشية الجيشية في العرػر الػسصى ثع
ضيخت الجكلة السجنية ،دكلة القانػف كالحقػؽ لتفرل بيغ الجيشي كالدياسي ،كذخط لزساف
الجيسقخاشية كتحقيق التػازف كاالستقخار في السجتسعات.
السبلحطة الثالثة ،تخػ اف ال مشاص مغ الفرل بيغ الجيغ كالجكلة في العخاؽ كالبمجاف
العخبية ،كسا ال يػجج ضخكرة أك مبخر لئلشارة في الجستػر باف اإلسبلـ ديغ الجكلة الخسسي
كانو السرجر االساسي لمتذخيع ،الف مجتسعاتشا تتستع بأغمبية ساحقة مغ السدمسيغ كلعجـ
كجػد نسػذج لشطاـ اسبلمي مػحج كمتفق عميو ،بفعل الرخاعات السحىبية كما تقجمو مغ
نساذج متبايشة كمتشاقزة عمى صعيج االنطسة الدياسية ،كاليػـ تجج مجتسعاتشا نفديا أماـ
نسػذج دكلة كالية الفؿيو في ايخاف كدكلة الخبلفة االسبلمية ،بجانب نسػذج شالباف كنسػذج
الحكع العدكخؼ االسبلمي في الدػداف الحؼ قدع الدػداف لجكلتيغ كنسػذج السشطسات
االرىابية اإلسبلمػية في ليبيا ،كجسيعيا تقػد كسا في العخاؽ لطيػر الشطاـ الدياسي
الذسػلي االستبجادؼ السحىبي.
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لحا فاف الحل يكسغ في دستػر لجكلة مجنية عقبلنية تزسغ الحقػؽ لجسيع االدياف
كالسحاىب كالقػميات كالصبقات ،غيخ مشحازة لجيغ أك محىب كال لقػمية أك شبقة اجتساعية،
فالشطاـ الدياسي الجيسقخاشي يكػف محايجا كفػؽ جسيع السحاىب كااليجيػلػجيات لتجشب
سياسة االقراء كالتيسير كالسحاصرة الصائؽية كالدياسية التي دفعت العسمية الدياسية
في العخاؽ نحػ العجد كالتفكظ كالفداد االدارؼ كالسالي كانعجاـ الحقػؽ كالحخيات ،كسا
كضعت في تاريخشا السعاصخ ،الشطاـ الدياسي المبشاني اماـ مآزؽ كحخكب ديشية محىبية
دمػية كصخاعات ايجيػلػجية ،حيث يػاجو تشامي ضاىخة عجـ االستقخار الدياسي كالعجد
كانعجاـ القجرة عمى انتخاب رئيذ لمجسيػرية.
اف الخأؼ العاـ الدائج اليػـ عغ الشطاـ الدياسي الخاىغ في العخاؽ ،الحؼ يتدع بالفداد
كنيب  800مميار دكالر ما يػازؼ جسيع الشاتج االجسالي السحمي لمعخاؽ مشح عاـ 1921ـ
حتى االحتبلؿ االمخيكي عاـ 2003ـ ،بجانب انتذار التعرب السحىبي كالسحاصرة
الصائؽية كالدياسية كاالنتياكات الخصيخة لحقػؽ االنداف كانتذار الدجػف الدخية كالتعحيب
عمى ايجؼ السميذيات الصائؽية ،كفق ما تشذخه السفػضية الدامية لحقػؽ اإلنداف في األمع
الستحجة ،كمشطسة العفػ الجكلية ،بجانب كجػد اكثخ مغ  3.5مميػف نازح عخاقي يعانػف
مغ االىساؿ الحكػمي ،حدب البيانات الخسسية العخاؾية ،كىجخة اكثخ مغ  5.4مميػف
عخاقي في دكؿ العالع ،شبقا لػثائق السفػضية الدامية لبلجئيغ التابعة لؤلمع الستحجة ،كىع
يعانػف مغ ضخكؼ صعبة كمعقجة كاىساؿ مصمق مغ قبل الحكػمة العخاؾية ككأف السػضػع
ال يعشييا ،ككسا تذيخ البيانات الحكػمية ،يقع اكثخ مغ  %22مغ مػاششي العخاؽ تحت
مدتػؼ خط الفقخ كانتذار االمخاض كالجػع كالتذخد.
كلسػاجية االزمات الجستػرية كالدياسية كاالقترادية كاالجتساعية الخصيخة في العخاؽ،
يسكغ الحىاب لتبشي نطاـ فيجرالي عمى اساس إدارؼ سياسي كليذ محىبي اك قػمي،
بسعشى آخخ نطاما لبلمخكدية اإلدارية ،يزسغ التػزيع العادؿ لمثخكة كالدمصة كيحقق
االستقخار كاالمغ كيبعج العخاؽ عغ شبح الحخكب الجمػية ،كيزسغ التشسية الدياسية عبخ
مرالحة تاريخية يأتي في مقجمتيا الغاء القػانيغ االقرائية كالتعدؽية كالعسل مغ اجل
كحجة الذعب العخاقي في ضل دكلة مجنية ديسقخاشية ،تزسغ االستقخار كالتػازف كالتشسية
السدتجامة ،كىحا يتصمب تفكيظ العسمية الدياسية الفاسجة كاعادة ـيكمة الجستػر العخاقي
كالشطاـ الدياسي في إشار دكلة دستػرية عقبلنية تدتشج عمى الفرل بيغ الجيشي
كالدياسي.
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اخلبمتخ ٔاالعزُزبعبد
لقج كاجو الشطاـ الدياسي العخاقي تحجيات عجيجة ،تتسثل بإشكالية الذخعية الدياسية،
التي ىجدت كمازالت تيجد تػازف كاستقخار الشطاـ ،كغياب اليػية لمسذخكع الػششي الحؼ
يؤشخ الدمػؾ الدياسي لجسيع القػػ االجتساعية كالدياسية كاالقترادية سػاء عمى مدتػػ
عبلقات مؤسدات الشطاـ الدياسي ،أك في عبلقة السؤسدات بسشطسات السجتسع السجني،
كفي مدتقبل جسيػرية العخاؽ ،لزساف قجر مغ االستس اخرية كالتػازف لجكلة السؤسدات في
مػاجية تحجيات كتجاعيات االحتبلؿ كالتفكظ .إذا ،يبقى ىجؼ الحفاظ عمى الجكلة كبشية
الشطاـ الدياسي في إشار الريخكرة التاريخية لتصػر السجتسع العخاقي ،يسثل ىجفا لبمػرة
ىػية كششية عخاؾية جامعة ،لسختمف مكػنات الذعب العخاقي في إشار نطاـ سياسي يشدجع
معصيات كحاجات الصبقات كاالدياف كالقػميات ،كيػفخ فخصا لسقػمات البقاء كالتشسية
الذاممة السدتجامة .أؼ إنذاء نطاـ سياسي بخلساني ديسقخاشي تعجدؼ ،يػفخ إشا ار لكل
السشطسات كاألحداب في العخاؽ لتجج في الجستػر إشا ار سياسيا جامعا لمتعاير كالتعاكف
كالتػافق ،تحت إشار مغ الذخعية الدياسية التػافؿية ،بعيجا عغ السحاصرة السحىبية
كاالستحػاذ السحىبي كاإلقرائي الحتكار الدمصة الذسػلية.
كمغ السؤسف اف االحداب الدياسية ،عبخ تاريخ العخاؽ الحجيث ،لع تختقي إلى مدتػػ
تحجيات التحجيث كالتشسية الدياسية ،كبقيت أسيخة أليجيػلػجيات قادت لمجسػد الفكخؼ
كالعقائجؼ ،فجاء الشطاـ الدياسي امتجادا لتخكيبة االحداب كتشاقزات السجتسع العخاقي،
كانتقل الشطاـ الدياسي إلى التعجدية الدياسية بعج االحتبلؿ األمخيكي لمعخاؽ عاـ ،2003
كىي تعجدية إقرائية شسػلية ،اتدست بالتشاقس كالرخاع عمى الدمصة كالشفػذ كالثخكة ،ككل
ىحا انعكذ في تخاجع كاضح في القزية الػششية كاليػية العخاؾية ،كفذمت االحداب
الدياسية السذاركة في العسمية الدياسية ،في تحقيق إقامة دكلة عخاؾية ،كضساف كحجة
األرض كالديادة كالذعب ،كسا فذمت في تبشي التجاكؿ الدمسي لمدمصة ،كتعاني مغ سػء
اإلدارة كالفداد السالي ،كالبعج عغ معاييخ الحكع العقبلني ،كرفس الفرل بيغ الجيغ
كالدياسة ،حيث تجيخ اليػـ السخجعية في الشجف شؤكف العخاؽ الدياسية الحؼ يعاني مغ
التسدؽ كالتفكظ كانييار األمغ كاالستقخار.
كالحل البجيل يكسغ في التػافق الػششي حػؿ اليػية الػششية لجسيػرية العخاؽ ،كبشاء دكلة
السؤسدات كالفرل بيغ الدمصات ،كتػفيخ فخصة حؿيؿية لتصبيق العجالة االنتقالية ،في
إشار دستػر يزسغ استقخار الشطاـ كالذخعية كالتعجدية الدياسية ،مغ خبلؿ إجخاء انتخابات
سياسية شاممة ،تحت رعاية كإشخاؼ السجتسع الجكلي لزساف العجالة كالشداىة كالذخعية .اف
الجيسقخاشية تعبخ عغ كجػدىا عبخ دكلة الشطاـ كالجستػر ،دكلة التسايد كالتشػع بيغ
السؤسدات كالػضائف التي تؤدييا في السجتسع ،كىي أيزا تعكذ ثقافة كحزارة الذعػب،
كاف أحج محجدات ازدىار السؤسدات الجيسقخاشية ىػ السزسػف الفكخؼ كالثقافي لمسجتسع
الجيسقخاشي ،فبجكف كجػد ثقافة التعجدية الدياسية كاحتخاـ الخرػصية كالتشافذ فرل الجيغ
عغ الدياسة ،لغ يددىخ الشطاـ الدياسي في العخاؽ.
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الرخاع الخاىغ عمى الدمصة في العخاؽ ،يسثل امتجادا ألزمة الشطاـ الدياسي ،كعجـ قجرتو
عمى ضساف العجالة في تػزيع الثخكة كالسػارد كفذمو في ضساف حقػؽ االنداف
كالجيسقخاشية كعجده عغ تحقيق التجاكؿ الدمسي لمدمصة كاعتساده عمى ايجيػلػجية اقرائية
شائؽية تسثمت في ـيسشو االحداب الذيعية عمى الدمصات الثبلث مسا يذكل سببا جػىخيا
النجالع السػاجية كالشداع بيغ االحداب الذيعية التي تحتكخ الدمصة كتتػافق مع نطخية
كالية الفؿيو االيخانية ،التي تدتيجؼ تكفيخ كتقػيس الحكػمات الػضعية ،كالتسييج إلعبلف
حكػمات اسبلمية تخزع لمجسيػرية االسبلمية العالسية ،التي سيؤسديا اإلماـ السيجؼ
بعج عػدتو مغ الغيبة الكبخػ ،كىي مجخد خخافات تفتقج لؤلسانيج العمسية كالجيشية .بحلظ
يتخسخ ججؿ الرخاع كالحخكب بيغ الشسػذج الثيػقخاشي االيخاني كبيغ الشسػذج العقبلني
لبشاء دكلة السؤسدات كالجستػر .كالسذكمة تكسغ في معارضة أكثخ مغ مميار كربع مدمع
في العالع لشطخية كالية الفؿيو .
األزمة الدياسية كالجيشية العسيقة اليػـ في العخاؽ ،تعكذ خمبل بشيػيا كدستػريا خصي اخ
أسذ لطيػر نطاـ استبجادؼ فاشي شائفي ،اعتسج عمى احداب مارست االرىاب الدياسي
خبلؿ تاريخيا الجمػؼ في لبشاف كالعخاؽ كالكػيت كسػريا كاليسغ ،مجعػمة مغ شيخاف
كممتدمة بالتبعية لشطاـ كالية الفؿيو في قع .اف االحجاث كاالزمة الخاىشة في الحياة
الدياسية في العخاؽ ،تؤكج اف مشصقة الذخؽ االكسط تسخ بسخحمة خصيخة ججا مغ الرخاع
بيغ ـيسشة الجسيػرية االيخانية الثيػقخاشية االستبجادية الفاشية ،كبيغ نسػذج الجكلة
الجيسقخاشية الجستػرية السجنية.
ؼبعج فتخة قميمة مغ إقخار الجستػر الجائع بجأت بػادر الخبلؼ كالججاؿ الحاد حػلو تثار مغ
مشطسات مجنية كمؤسدات عمسية ،كىحا أمخ بجييي حيث تسكشت ىحه األشخاؼ مغ
االشبلع عميو بعج إق اخره ،إال أف السمفت لمشطخ ىػ االعتخاضات الكبيخة التي تػجو إلى
الػثيقة مغ قبل األشخاؼ التي ادعت أنيا كتبتو ،كميا كاف الحاؿ ال يداؿ الجستػر الجائع
يثيخ الججؿ ،كيدتسخ الشقاش حػؿ صياغتو كشبيعة الغسػض لسعطع مػاده ،مسا ُيثيخ
العجيج مغ االنقدامات كالخبلفات الدياسية.
لقج أصبح كاضحا بعج إقخار الجستػر أف مػاده تزسشت العجيج مغ السزاميغ الفزفاضة
كالسعاني الغامزة التي تُيجد الػحجة الػششية كتُفكظ الشديج االجتساعي ،بجانب العجيج مغ
التجخبلت الخارجية ،كغياب العخاقييغ الخبخاء في الذؤكف الجستػرية ،كضعف الحكػمة
االتحادية كاالنقدامات الحادة كالعسيقة قج أسيست جسيعيا في الػضع غيخ السدتقخ في
العخاؽ حتى اليػـ ،األمخ الحؼ أدػ إلى تػسع السصالب كالجعػات إلى تعجيل الجستػر.
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لقج ادعت الػاليات الستحجة األمخيكية أف احتبلؿ العخاؽ يدتيجؼ بشاء نطاـ سياسي
يتػافق مع خصط كاستخاتيجية الػاليات الستحجة األمخيكية في السشصقة الخامية إلى إنذاء
شخؽ أكسط ججيج ،أؼ نطاـ سياسي ديسقخاشي تُحتخـ ؼيو حقػؽ اإلنداف في العخاؽ،
كالعسل عمى تحػيمو إلى نسػذج ديسقخاشي يحتحػ بو مغ قبل دكؿ الجػار اإلقميسي.
كلكغ التجخبة كبعج مخكر ما يقارب  13سشة مغ االحتبلؿ كالشفػذ األمخيكي القػؼ
داخل العخاؽ ،انتجت التػصل إلى استشتاج يؤكج الفذل الحريع لجسيع ىحه األىجاؼ
األمخيكية ،كأف ما أسيع في ىحا الفذل ىػ أكجو القرػر الييكمية كالقانػنية كالدياسية
العسيقة في الجستػر العخاقي إلى حج كبيخ.
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انُظبو انربدلبَٔ ٙيذٖ يالءيزّ نٕالغ انؼشاق
يف ظم جتشثخ احلكى انشاُْخ فّٛ

األستاذ الدكتهر عامر عياش عبد
ادلمذيخ
في الخبع االخيخ مغ القخف العذخيغ كبجايات ىحا القخف حرل تقجـ كاضح لرالح
الجيسقخاشية كمفاـيسيا  ،فشذأت انطسة حكع ديسقخاشية عمى حداب انطسة الحكع السصمقة
كاالستبجادية كالجكتاتػرية  ،اف الذعب ىػ صاحب الديادة كىػ الحاكع في الحكػمات
الجيسقخاشية  ،فميذ الفخد كسا ىػ الحاؿ في انطسة الحكع الفخدية  ،كال لفئة مغ الذعب
كسا ىػ الحاؿ في حكػمات االقمية.
كاذا كاف الذعب ىػ صاحب الديادة كمرجرىا في الحكػمات الجيسقخاشية  ،فأف الصخيقة
التي يسارس فييا الذعب ىحه الديادة يختمف بحدب تشػع صػر الجيسقخاشية  ،فاذا باشخ
الذعب الدياسي بشفدو شؤكف الحكع بذكل مباشخ دكف اختيار نػاب اك مسثميغ عشو ،
فيشا نكػف اماـ صػرة الجيسقخاشية السباشخة  ،اما اذا باشخ الذعب شؤكف الدمصة
الدياسية عغ شخيق مسثميغ اك نػاب عشو  ،حيث يسارس ىؤالء الدمصة الدياسية باسع
الذعب  ،فيشا نكػف اماـ صػر الجيسقخاشية غيخ السباشخة (الشيابية) ،كاخي اخ صػرة
الجيسقخاشية شبو السباشخة كالتي تعشي اف يختار الذعب مسثميو لسسارسة الدمصة  ،كيحتفع
لشفدو بجدء مغ ىحه الدمصة يسارسيا بذكل مباشخ بالسطاىخ االتية  :االستفتاء الذعبي ،
االقتخاح الذعبي  ،االعخاض الذعبي  ،اقالة الشاخبيغ لشائبيع  ،الحل الذعبي ،كاخي اخ حق
العدؿ  .كاضافة ليحه الرػر مغ الجيسقخاشية ىشاؾ صػر اخخػ ليا كالجيسقخاشية الذعبية
(االشتخاكية) كالجيسقخاشية التػافؿية.
اف االنطسة الدياسية لمجيسقخاشية الغخبية (الميبخالية) تقػـ عمى مبجأ الفرل بيغ الدمصات،
الحؼ يعشي تػزيع كضائف الجكلة  ،التذخيعية كالتشفيحية كالقزائية عمى الييئات  ،تدتقل
كل مشيا عغ االخخػ في مسارساتيا لػضائفيا ،فالدمصة التذخيعية تسارس كضيفة التذخيع
 ،كالدمصة التشفيحية تسارس ميسة تشفيح القانػف  ،كتباشخ الدمصة القزائية تصبيق القانػف
عشجما تعخض عمييا السشازعات.
كقج اختمفت الجكؿ في كيؽية تصبيق ىحا السبجأ تبعا لصبيعة العبلقة بيغ سمصات الجكلة ،
فقج اخحت بعس الجكؿ بأسمػب االستقبلؿ التاـ اك السصمق بيغ الدمصات العامة كعجـ
كجػد تعاكف اال في حجكد معيشة كقج شبق ىحا االسمػب في الشطاـ الخئاسي،
47

كتأخح دكؿ اخخػ باألسمػب السخف في الفرل بيغ الدمصات أؼ كجػد تعاكف كرقابة
متبادلة بيغ الدمصات  ،كىحا االسمػب شبق في الشطاـ البخلساني كدكؿ اخخػ تأخح
بأسمػب ادماج الدمصات ككجػد تبعية لمدمصات  ،كخاصة التشفيحية  ،لمدمصة التذخيعية
 ،حيث تدتحػذ الييئة االخيخة عمى الجانب االكبخ مغ الدمصة  ،كىحا االسمػب شبق
في الشطاـ السجمدي اك حكػمة الجسعية  .كاضافة الى ىحه االنطسة الدياسية الثبلثة،
ىشاؾ انطسة جسعت بيغ مبلمح كاركاف ىحه االنطسة الخئيدية كاشمق عمييا االنطسة
السختمصة  ،اك شبو الخئاسية اك شبو البخلسانية.
نذأ الشطاـ البخلساني الحؼ يقػـ عمى مبجأ الفرل السخف بيغ الدمصات في بخيصانيا
كتصػر كتكاممت اركانو عبخ عذخات بل مئات الدشيغ  ،حتى اصبح بالذكل الحؼ نخاه
االف ثع انتقل ىحا الشطاـ الى الكثيخ مغ الجكؿ  ،كخرػصا التي استعسختيا بخيصانيا
فصبقتو بعزيا برػرة تقميجية  ،ؼيسا عجلت دكؿ اخخػ في ىحا الشطاـ بسا يتبلءـ مع
ضخكفيا الجستػرية كالدياسية فشذأت انطسة سياسية ىجيشة خخجت عغ االنطسة
الخئيدية الثبلث التي تقػـ عمى مبجأ الفرل بيغ الدمصات.
اف العخاؽ بعج االحتبلؿ االنكمػامخيكي في نيداف ،2003قج اعتسج الشطاـ البخلساني في
دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  2005في السادة ( )1مشو ،فيل اخح العخاؽ بالشطاـ
البخلساني التقميجؼ الحؼ نذأ في بخيصانيا  ،أـ انو أخح برػرة معجلة لياذا الشطاـ  ،ثع
ىل يبلئع الشطاـ البخلساني الحؼ أخح بو دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  2005كاقع
العخاؽ في ضل تجخبة الحكع الخاىشة ؼيو ؟ لئلجابة عمى ىحه التداؤالت كغيخىا ،
كلغخض اعصاء ترػر كاؼ ليحا السػضػع  ،سػؼ نتشاكلو كفقا لمشقاط االتية :
اكال  :اىسية السػضػع :تتسثل اىسية السػضػع في شبيعة الشطاـ البخلساني في العخاؽ
في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ ،2005حيث أخح ىحا الجستػر بشػع خاص  ،كسا
نخػ  ،مغ الشطاـ البخلساني يختمف عغ الشطاـ البخلساني التقميجؼ الحؼ أخحت بو
بخيصانيا .كسا اف لمسػضػع اىسية تتعمق بسجػ مبلءمة ىحا الشطاـ البخلساني الخاص
لػضع العخاؽ في ضل الػاقع الدياسي الخاىغ.
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ثانيا :اشكالية الجراسة :تتسثل مذكمة الجراسة في معخفة شبيعة الشطاـ البخلساني في
العخاؽ كفقا لمشرػص الجستػرية  ،كىل أخح الػاقع الجستػرؼ في العخاؽ بأركاف ىحا
الشطاـ  ،كاذا كاف ىشاؾ خخكجا عغ شبيعة ىحا الشطاـ فيل كاف ىشاؾ تشاغسا بيغ
الػاقعيغ الجستػرؼ كالدياسي  ،اـ ىشاؾ تباعج كتزاد بيغ الػاقعيغ.
ثالثا :مشيجية الجراسة  :سػؼ نعتسج السشيج التحميمي السقارف  ،حيث نقػـ بتحميل
الشرػص الجستػرية  ،كنػرد اراء الفقو الجستػرؼ ذات العبلقة بيحه الشرػص  ،مع
اجخاء السقارنة بيغ ىحه الشرػص كنرػص التذخيعات الجستػرية لمجكؿ التي اخحت
بالشطاـ البخلساني في العالع لمػصػؿ الى ترػر مشاسب كصحيح حػؿ شبيعة الشطاـ
البخلساني في العخاؽ كمجػ مبلءمتو لمػاقع الدياسي في العخاؽ.
رابعا :ـيكمية الجراسة :سػؼ نقػـ بتقديع ىحه الجراسة الى مبحثيغ  ،نتشاكؿ في االكؿ
الشطاـ البخلساني في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ ،2005ثع نتشاكؿ في السبحث
الثاني مجػ مبلءمة الشطاـ البخلساني لػاقع العخاؽ الدياسي بعج العاـ ،2003ثع نشيي
البحث بخاتسة تتزسغ اىع ما تػصمشا اليو مغ استشتاجات  ،كما نقتخحو مغ تػصيات
كمغ هللا التػفيق.
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ادلجؾش االٔل
انُظبو انربدلبَ ٙيف ظم دعزٕس مجٕٓسٚخ انؼشاق نؼبو 2005
تسييج :
اف فكخة الجيسقخاشية  ،كجسيع السحاىب الجيسقخاشية تعسل كتيجؼ الى حساية حخية الفخد
ضج شػياف الدمصة  ،بل انيا تعسل عمى ارجاع الدمصة الدياسية الى االرادة العامة
لمسجتسع الحؼ يخزع ليحه الدمصة  ،كبحلظ فأف ىحه الدمصة الدياسية تدتسج شخعيتيا مغ
الجساعة التي تحكسيا(.)1
اف الشطع الدياسية الجيسقخاشية تتشػع بحدب صػر الجيسقخاشية  ،فيشاؾ الجيسقخاشية السباشخة
كالجيسقخاشية شبو السباشخة كالجيسقخاشية غيخ السباشخة (الشيابية)،كىشاؾ صػر اخخػ
االشتخكية) كالجيسقخاشية التػافؿية (.)2
ا
لمجيسقخاشية  ،كالجيسقخاشية الذعبية (
اف الشطاـ البخلساني يشتسي الى صػرة الجيسقخاشية غيخ السباشخة (الشيابية)،حيث يقػـ ىحا
االخيخ عمى اركاف ىي :كجػد بخلساف مشتخب مغ الذعب كمو اك جمو  ،كيباشخ سمصة
فعمية  ،كتػقيت مجة البخلساف بفتخة محجدة كتججيجه بعج انتياء ىحه السجة ،كالشائب في
البخلساف يسثل االمة كميا كليذ جسيػر ناخبيو فقط  ،كاستقبلؿ العزػ عغ جسيػر ناخبيو
شيمة فتخة عزػيتو  .اضافة الى ذلظ فأف فقياء القانػف الجستػرؼ يقدسػف الشطع الدياسية
الغخبية عمى اساس مبجأ الفرل بيغ الدمصات  ،فاذا أخح الشطاـ الدياسي مبجأ الفرل التاـ
اك السصمق بيغ الدمصات فشكػف اماـ نطاـ رئاسي ،كاذا كاف الفرل مخنا بيغ الدمصات
فشكػف اماـ نطاـ بخلساني  ،كاذا كاف الفرل مع تخجيح احجػ الدمصات عمى االخخػ فشكػف
اماـ حكػمة جسعية (.)3
اف الشطاـ البخلساني ىػ نػع مغ انػاع الحكػمة الشيابية القائسة عمى اساس مبجأ الفرل بيغ
الدمصات(،)4كيقػـ عمى التػازف كالتعاكف بيغ الدمصتيغ التذخيعية ك التشفيحية التي تقػـ عمى
أساس الجياز التشفيحؼ السددكج(.)5
كقج عخؼ العخاؽ ىحا الشػع مغ الشطع الدياسية مشح بجايات القخف الساضي  ،فالقانػف
االساسي العخاقي لعاـ  1925أخح بيحا الشطاـ حتى عاـ  1958تاريخ نياية الشطاـ السمكي
في العخاؽ(،)6كبجاية الحكع الجسيػرؼ  ،حيث شبقت في العخاؽ دساتيخ مؤقتة ،حتى
االحتبلؿ االنكمػ-امخيكي لمعخاؽ في نيداف عاـ .2003
كقج صجرت مجسػعة ق اخرات عغ مجمذ االمغ الجكلي  ،قبل كبعج االحتبلؿ  ،حيث كاكبت
ىحه الق اخرات االحجاث كالتيجيجات التي كجيت لمعخاؽ قبل االحتبلؿ حيث صجر القخار
( )1441في  8/11/2002حيث تزسغ ىحا القخار بأف العخاؽ في حالة خخؽ جػىخؼ
لبللتدامات الجكلية  ،كمشح القخار فخصة لمعخاؽ لبلمتثاؿ لمذخعية الجكلية  ،كلدشا ىشا بغخض
مشاقذة ىحه الق اخرات كمجػ شخعيتيا بعج أف اثبتت االحجاث البلحقة زيفيا كابتعادىا عغ كل
االعخاؼ كالسػاثيق الجكلية  ،كبأنيا عبارة عغ ق اخرات
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ترجر عغ حكػمات دكؿ اثبتت كحلظ االحجاث ابتعادىا عغ الحؿيقة كالعجالة كاالندانية .
كبعج العجكاف الدافخ عمى العخاؽ كانتياء باالحتبلؿ العدكخؼ كسقػط الدمصة الدياسية في
،9/4/2003فقج صجر القخار ( )1483في ،22/5/2003كبجال اف يجيغ العجكاف كمغ
قامػا بو فقج اضفى الذخعية عمى عسمية االحتبلؿ  ،مسا شكل سابقة خصيخة في تاريخ
االمع الستحجة  ،كمخالفة كاضحة لسقاصجىا كاىجافيا  ،ككحلظ الدـ القخار سمصة االحتبلؿ
تييئة الطخكؼ لتسكيغ الذعب العخاقي مغ تقخيخ كرسع مدتقبمو الدياسي بحخية.
ثع صجر قخار اخخ بخقع ( )1511في  16/10/2003كأكج عمى ما سبق ذكخه  ،كصجر
القخار ( )1546في  30/6/2004الحؼ قخر اعادة الديادة الكاممة الى العخاؽ كانتياء
االحتبلؿ  ،كتغيخ تدسية قػات االحتبلؿ مغ قػات االئتبلؼ الى القػات متعجدة
الجشديات .كرغع أف ىحه الق اخرات الجكلية كغيخىا حاكلت مػاكبة التصػرات الدياسية
كاالمشية في العخاؽ  ،اال أف االشخ كالسعاييخ الدياسية ك القانػنية التي حاكؿ مجمذ
االمغ كضعيا لسعالجة اكضاع العخاؽ كانت غيخ كاؼية اك فعالة لغمبة الصابع الدياسي
عمييا  ،كالييسشة االمخيكية كالغخبية الػاضحة عمى ىحا السجمذ.
لقج بجأت االجخاءات الدياسية كالجستػرية بعج االحتبلؿ بتذكيل ((سمصة االئتبلؼ
السؤقتة)) لسسارسة الدمصة الدياسية االمخيكية بذكل مباشخ  ،كقج عيغ الدفيخ االمخيكي
((بػؿ بخيسخ)) مجي اخ اداريا ليحه الدمصة  ،كقج اصبح حاكسا مصمقا لمعخاؽ  ،كاستشج
لمق اخرات الرادرة مغ مجمذ االمة في اصجار اكامخ كلػائح  ،مشح بسػجبيا لشفدو جسيع
الدمصات التذخيعية كالتشفيحية كالقزائية في العخاؽ(. )7كقخر بقاء القػانيغ التي كانت
سارية قبل االحتبلؿ ما لع يتع الغائيا مغ قبمو(. )8ككحلظ قاـ بإلغاء الكثيخ مغ الكيانات
الجستػرية السدتشجة الى دستػر  1970السؤقت(.)9
كبتاريخ ،13/7/2003كفي سابقة خصيخة في تاريخ العخاؽ الدياسي كالجستػرؼ  ،قخر
الحاكع االمخيكي تأسيذ مجمذ الحكع عمى اساس السحاصرة القػمية كالصائؽية()10
.كالحؿيقة اف ىحا السجمذ كاف استذاريا  ،كالدمصات التي مشحت لو كانت سمصات
محجدة  ،فالدمصات الحؿيؿية بيج االحتبلؿ كالسجيخ االدارؼ لدمصة االئتبلؼ السؤقتة (بػؿ
بخيسخ) بسػجب ق اخرات مجمذ االمغ ذات العبلقة  ،كرغع ذلظ فقج عقج مجمذ الحكع
كسمصة االئتبلؼ السؤقتة اتفاؾية  ،ىي بسثابة خارشة شخيق الستعادة سيادة العخاؽ ككضع
دستػر دائع لو  ،بتاريخ  15/11/2003عقجت اتفاؾية بيغ مجمذ الحكع كسمصة
االئتبلؼ السؤقتة الستعادة سيادة العخاؽ ككضع دستػر دائع لو اال اف السػاعيج الػاردة في
ىحه االتفاؾية لع يتع االلتداـ بيا  .كبتاريخ  8/3/2004صجر قانػف ادارة الجكلة العخاؾية
لمسخحمة االنتقالية  ،مػقعا مغ اعزاء مجمذ الحكع كالسجيخ االدارؼ لدمصة
االئتبلؼ(.)11كىػ دستػر مؤقت  ،شبقت نرػصو  ،خبلؿ السخحمة االنتقالية  ،كضل نافحا
الى حيغ صجكر دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  2005كتذكيل الحكػمة العخاؾية
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الججيجة بسػجبو(. )12كقج أسذ ىحا الجستػر السؤقت االنتقالي لشطاـ بخلساني ججيج بعج
مخكر ()45عاما عمى سقػط الشطاـ البخلساني السمكي في ضل القانػف االساسي العخاقي
لعاـ (. )13()1925
كبتاريخ  30/6/2004بجأت الفتخة االكلى مغ السخحمة االنتقالية لتذكيل حكػمة عخاؾية
مؤقتة  ،مغ قبل سمصة االحتبلؿ بالتذاكر مع مجمذ الحكع  ،كبسداعجة مغ مسثل
االميغ العاـ لؤلمع الستحجة(. )14كبتاريخ  30/1/2005جخت انتخابات الجسعية الػششية
التي لع تذارؾ فييا قصاعات عخيزة مغ الذعب العخاقي  ،كبعجىا  ،جخػ تذكيل
الحكػمة العخاؾية االنتقالية  ،حيث بجأت الفتخة الثانية بحدب نرػص قانػف ادارة
الجكلة العخاؾية لمسخحمة االنتقالية(، )15حيث تع انتخاب مجمذ الخئاسة مغ رئيذ كنائبيغ
كتذكيل مجمذ الػزراء برجكر السخسػـ الجسيػرؼ السخقع ( )70في 19/5/2005
بعج مرادقة الجسعية الػششية  ،ككاف مغ اىع مياـ االخيخة كتابة مدػدة دستػر
دائع(. )16كفعبل تست كتابة مدػدة الجستػر عمى عجل كتع تأجيل كتخحيل الكثيخ مغ
السػضػعات السختمف عمييا  ،كلع تخ ىحه الشرػص الشػر حتى االف  .ثع جخػ
االستفتاء عمى ىحا الجستػر بتاريخ  15/10/2005كتست السػافقة عميو(. )17
كبتاريخ  15/12/2005جخت انتخابات الختيار اعزاء مجمذ الشػاب بسػجب احكاـ
دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ ،2005كقج تأخخ تذكيل الحكػمة بدبب الخبلؼ حػؿ
اسع السكمف بتذكيل الحكػمة كشكل ىحه الحكػمة  ،كبعج مفاكضات شاقة اعمغ عغ
ىحا التذكيل بتاريخ ، )18(20/5/2006كباشخت الحكػمة كىيئاتيا اعساليا ليحه الجكرة
كالبالغة أربع سشػات  .كجخت انتخابات نيابية لمجكرة التالية بتاريخ ،7/3/2010كاخخ
انتخابات جخت في  30/4/2014كتع انتخاب رئيذ لمجسيػرية بتاريخ 24/7/2014
،كصجر مخسػـ جسيػرؼ بتعييغ رئيذ الجسيػرية  ،حيث قاـ ذات الخئيذ السشتخب
بتعييغ نفدو(. )19كتع تكميف رئيذ الػزراء بتذكيل الحكػمة بتاريخ ،11/8/2014ثع
صجر السخسػـ الجسيػرؼ بتعييغ الحكػمة بتاريخ  22/10/2014عمى اف يشفح مغ
تاريخ ، )20(8/9/2014ككانت الػ ازرة كدابقتيا غيخ مكتسمة  ،ثع اكتسمت بعج ذلظ في
ضخكؼ بالغة الخصػرة كالتعقيج(. )21
كبعج ىحا التسييج الحؼ نخاه ضخكريا لسعخفة التصػرات الدياسية كصػال الى الجستػر
الحالي  ،كلسعخفة الجساتيخ التي أخحت بالشطاـ البخلساني في العخاؽ كحلظ  ،فبلبج بعج
ذلظ مغ االشبلع عمى نرػص دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  2005لسعخفة شبيعة
الشطاـ
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البخلساني الحؼ اخح بو ىحا الجستػر  ،كنبجأ بالسادة االكلى مغ ىحا الجستػر التي قزت باف
نطاـ الحكع في جسيػرية العخاؽ جسيػرؼ نيابي (بخلساني) ديسقخاشي(. )22
كىحا أكؿ نز صخيح في الجساتيخ العخاؾية الستعاؾبة عمى مرصمح الشطاـ البخلساني اال اف
السبلحطة عمى ىحا الشز ىػ كضع مرصمح بخلساني بيغ قػسيغ بعج مرصمح نيابي ،
ككأف السرصمحاف ليسا معشى كاحج كىحا غيخ صحيح فالشطاـ الشيابي ىػ غيخ الشطاـ
البخلساني  ،فكل نطاـ بخلساني ىػ نيابي كليذ كل نطاـ نيابي يعتبخ نطاما بخلسانيا  ،فكاف
عمى السذخع الجستػرؼ عجـ كضع القػسيغ لتجشب الخمط كااللتباس في معاني السرصمحات
الجستػرية(.)23
اف الشطع البخلسانية تتشػع في التصبيق باختبلؼ دساتيخ الجكؿ كشخؽ تصبيقيا لعشاصخ
كاركاف ىحا الشطاـ  ،كلكغ ىحا ال يعشي كجػد اختبلفات جػىخية تسذ جػىخ ىحا الشطاـ ،
بقجر ما يذيخ الى مخكنتو كسيػلة ارتكازه عمى اسذ مغ مبجأ الفرل السخف بيغ الدمصات
ك السداكاة بيغ ىيئات الدمصة  ،فاالختبلؼ بيغ ىحه الشطع ال يعجك أف يكػف في الجديئات
ك التفريبلت فقط دكف االركاف الخئيدية التي يقػـ عمييا ىحا الشطاـ(.)24
يقػـ الشطاـ البخلساني عمى ركشيغ ىسا  :ثشائية الدمصة التشفيحية كسشخرز لو السصمب
االكؿ مغ ىحا السبحث  ،كاالخح بسبجأ الفرل السخف بيغ الدمصتيغ التشفيحية ك التذخيعية
كىػ الخكغ الحؼ سػؼ نتشاكلو في السصمب الثاني ،ككسا يأتي :
ادلغهت االٔل  :صُبئٛخ انغهغخ انزُفٛزٚخ
اف ثشائية الدمصة التشفيحية في الشطاـ البخلساني  ،اصبح مبجأ عاما  ،كىػ الزابط
لتذكيل الدمصة التشفيحية في ىحا الشطاـ  ،فالصخؼ االكؿ ىػ رئيذ الجكلة كالػ ازرة كييئة
جساعية ىي الصخؼ الثاني.
كبيجؼ التعخؼ عمى شخفي الدمصة التشفيحية في الشطاـ البخلساني  ،سػؼ نقدع مصمبشا ىحا
الى فخعيغ  ،نتشاكؿ في االكؿ رئيذ الجكلة كفي الثاني الػ ازرة كعمى الشحػ االتي:
الفخع األكؿ – رئيذ الجكلة
رئيذ الجكلة في الجكؿ التي تأخح بالشطاـ البخلساني  ،يسكغ أف يكػف ممكا أك رئيذ
جسيػرية ،ؿ اف ىحا الشطاـ يػجج في الجكؿ التي تأخح بالشطاـ السمكي  ،ككحلظ الجكؿ ذات
الشطاـ الجسيػرؼ  ،فيحا الشػع مغ االنطسة الدياسية نذأ ك تصػر في بخيصانيا السمكية،
ثع اخحت بو دكؿ اخخػ كبمجيكا كالدػيج ثع اسبانيا كىي دكؿ ذات نطاـ ممكي ككحلظ اخحت
بو الجكؿ ذات الشطاـ الجسيػرؼ كفخندا عاـ  1870كجيكػسمػفاكيا كبػلػنيا عاـ
.)25(1926
اف القػاعج التي تحكع مشرب رئيذ الجكلة في الشطاـ البخلساني ىي :
اكال /عجـ السدؤكلية الدياسية  :اف رئيذ الجكلة في ىحا الشطاـ غيخ مدؤكؿ سياسيا اذ
تشحرخ ىحه السدؤكلية بالػ ازرة التي تتحسل كحجىا ادارة الجكلة كتشفيح القػانيغ
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كتكػف مدؤكلة اماـ البخلساف  ،كيتختب عمى عجـ السدؤكلية الدياسية لخئيذ الجكلة نتيجتاف
ىسا (: )26
.1حرخ الدمصة الفعمية بيج الػ ازرة  ،فيي السدؤكلة عغ الػضيفة التشفيحية فالقاعجة اف
الدمصة تػازؼ السدؤكلية  ،كبالتالي فمسا كاف رئيذ الجكلة ال يسمظ الدمصة فبل مدؤكلية
سياسية عميو.
.2عجـ جػاز عسل رئيذ الجكلة مشفخدا  ،كمغ ىشا كجب عمى رئيذ اف يعسل مذتخكا مع
احج الػزراء السدؤكليغ في الػ ازرة اك اكثخ مغ كزيخ اك لػ ازرة بأكسميا عغ شخيق اقتخاف
تػؾيع رئيذ الجكلة بتػؾيع رئيذ الػزراء ككزيخ اك اكثخ مغ الػزراء السختريغ  ،كىحه
الحالة يصمق عمييا بقاعجة التػؾيع السجاكر(.)27
ثانيا /ندبية السدؤكلية الجشائية  :ال يدأؿ رئيذ الجكلة في الجكؿ البخلسانية التي تأخح
بالشطاـ السمكي  ،الف ذلظ ال يتفق كشبيعة مخكده الدياسي ككػنو رم اد لبلمة كعجـ جػاز
السداس بحاتو  ،اما في الجكؿ البخلسانية التي تأخح بالشطاـ الجسيػرؼ فأف رئيذ الجسيػرية
يخزع لمسدؤكلية الجشائية سػاء تمظ التي تترل بأعسالو الػضيؽية اك االعساؿ خارج نصاؽ
اعسالو الػضيؽية  ،دكف اف يتشاقس ذلظ مع ما تػفخه الجساتيخ لمخئيذ مغ حرانة  ،اال اف
ىحه الحرانة ليدت مصمقة بل محاشة بذخكط معيشة  ،كىي في كل االحػاؿ ال تعشي عجـ
مدؤكليتو الجشائية عغ االفعاؿ التي يختكبيا(.)28
ثالثا /مخكد رئيذ الجكلة كدكره الحؿيقي  :ثار الخبلؼ بيغ الفقو حػؿ حؿيقة مخكد رئيذ
الجكلة في الشطاـ البخلساني كما ىػ دكره الفعمي  ،كقج انقدسػا في ىحا االمخ الى ثبلثة اراء
 ،حيث ذىب الجانب االكؿ مغ الفقو الى القػؿ بالجكر الدمبي لخئيذ الجكلة في ىحا الشطاـ
 ،كانو ال يسمظ سمصات فعمية ذات جانب ايجابي في ادارة شؤكف الجكلة  ،كانسا ىػ مشرب
شخفي كمخكده أدبي فقط ،كلحلظ يقاؿ بأنو يدػد كال يحكع  ،فالدمصات الفعمية بيج الػ ازرة كفقا
لقاعجة تبلزـ الدمصة كالسدؤكلية  ،كألسباب تاريخية كحلظ ،تبخر ىحا الخأؼ كتجعسو  ،ففي
انكمت اخ كىي ميج الشطاـ البخلساني كاف كما يداؿ دكر السمظ سمبيا  ،ككحلظ الحاؿ في فخندا
التي أخحت بيحا الشطاـ في ضل دستػرؼ الجسيػريتيغ الثالثة كالخابعة(.)29اما الجانب الثاني
ؼيقػؿ بالجكر االيجابي لخئيذ الجكلة  ،فيػ يسارس العجيج مغ االختراصات التي تتصمب
الجقة كالتذخيز في أدائيا  ،كيخػ اصحاب ىحا الخأؼ اف الجكر االيجابي الحؼ مغ السسكغ
أف يمعبو رئيذ الجكلة ال يتشافى مع قػاعج الشطاـ البخلساني  ،كعمى كجو الخرػص اذا كاف
ىحا الجكر مذتخكا مع الػ ازرة مسا يتصمب اف تتقبل الػ ازرة مثل ىحه السذاركة لتتحسل
السدؤكلية اماـ الدمصة التذخيعية  ،كأف يقػـ الػزراء بتغصية دكر رئيذ الجكلة بالذكل الحؼ
يسشع مشاقذة أعساؿ الخئيذ اماـ البخلساف كػنو غيخ مدؤكؿ(.)30اما الجانب الثالث مغ الفقو
 ،فيخػ بػجػد دكر فعمي لخئيذ الجكلة مع احتبلؿ الػ ازرة لمجكر االبخز كالخئيدي في مباشخة
السياـ التشفيحية في الجكلة في ضل الشطاـ البخلساني  ،مسا يفزي الى جعميا السدؤكلة اماـ
البخلساف سياسيا(.)31
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كيخػ غالبية الفقو  ،أف السدألة ليدت بجكر ايجابي اك سمبي كانسا بتصبيق ضػابط الشطاـ
البخلساني في كل دكلة عمى حجة كحدب ما يقخره دستػر ىحه الجكلة مغ دكر كاسع اك
محجكد لخئيذ الجكلة(.)32اما في العخاؽ  ،ككسا سبق لشا كذكخنا بأف دستػر جسيػرية العخاؽ
لعاـ  2005قج نز في السادة االكلى مشو عمى اف الشطاـ الجستػرؼ في العخاؽ ىػ نيابي
(بخلساني) ديسقخاشي  ،كسا اعتسج السذخع الجستػرؼ العخاقي ركشي الشطاـ البخلساني مغ ثشائية
الدمصة التشفيحية  ،كمبجأ الفرل السخف بيغ الدمصات أؼ كجػد تعاكف كرقابة متبادلة بيغ
الدمصتيغ التشفيحية كالتذخيعية  .كتتػزع الدمصة التشفيحية في دستػر جسيػرية العخاؽ الشافح
بيغ رئيذ الجسيػرية كمجمذ الػزراء(.)33كقج كصفت السادة ( )67مغ الجستػر  ،رئيذ
الجسيػرية بأنو رمد كحجة الػشغ كيسثل سيادة الببلد كيديخ عمى ضساف االلتداـ بالجستػر
كالسحافطة عمى استقبلؿ الببلد كسيادتيا ككحجة أراضييا شبقا ألحكاـ الجستػر  .كىحا ما
يتفق مع دكر رئيذ الجكلة في الشطاـ البخلساني الحؼ يشبغي اف يكػف حياديا بيغ سمصات
الجكلة كخاصة التذخيعية ك التشفيحية بسا يتفق كاحكاـ الجستػر كالقدع الحؼ أداه اماـ مجمذ
الشػاب(.)34
كلكغ كيف يتع اختيار رئيذ الجسيػرية؟ كما ىي صبلحياتو كما ىػ دكره؟ كىل الخئيذ
مدؤكؿ؟ كاماـ اؼ جية؟ سػؼ نجيب عمى ىحه التداؤالت في ثبلث فقخات  ،ككسا يأتي :
اختيار رئيذ الجسيػرية كصبلحياتو يتع اختيار رئيذ الجسيػرية مغ قبل مجمذ الشػاب في
الجمدة االكلى ليحا السجمذ كبأغمبية ثمثي عجد اعزائو(.)35كقج حل مجمذ الخئاسة محل
رئيذ الجسيػرية في الجكرة االنتخابية االكلى  ،كىػ مجمذ مكػف مغ رئيذ
كنائبيغ(.)36كفي حالة عجـ حرػؿ اؼ مغ السخشحيغ لسشرب رئيذ الجسيػرية عمى
الغالبية السصمػبة ،يتع التشافذ بيغ السخشحيغ الحاصميغ عمى أعمى االصػات  ،كيعمغ
رئيدا مغ يحرل عمى أكثخية االصػات في االقتخاع الثاني(.)37أؼ باألغمبية البديصة
ألعزاء مجمذ الشػاب الحاضخيغ  .كيذتخط في السخشح لخئاسة الجسيػرية اف يكػف عخاؾيا
بالػالدة كمغ ابػييغ عخاقييغ كاف يكػف كامل االىمية كأتع االربعيغ سشة مغ عسخه كاف يكػف
ذا سسعة حدشة كخبخة سياسية كمذيػد لو بالشداىة كاالستقامة كالعجالة كاالخبلص لمػشغ
كغيخ محكػـ عميو بجخيسة مخمة بالذخؼ(.)38كعمى الخغع مغ كجػد ىيئة تشفيحية اخخػ ،
ىي مجمذ الػزراء  ،تسمظ سمصات فعمية  ،فأف لخئيذ الجسيػرية اختراصات يسارسيا
الى جانب الػ ازرة كإصجار العفػ الخاص كمشح االكسسة كالشياشيغ(.)39كلو ايزا
اختراصات يسارسيا بذكل مشفخد عغ الػ ازرة كمشيا السرادقة عمى السعاىجات كاالتفاؾيات
الجكلية  ،كالسرادقة كاصجار القػانيغ التي يدشيا مجمذ الشػاب  ،كدعػة االخيخ لبلنعقاد
خبلؿ مجة ( )15يػما مغ تاريخ السرادقة عمى نتائج االنتخابات(.)40ككحلظ الجعػة لجمدة
استثشائية لمسجمذ كتسجيج دكرة االنعقاد(.)41كقبػؿ الدفخاء كاصجار السخاسيع الجسيػرية
كالسرادقة عمى احكاـ االعجاـ الرادرة مغ السحاكع العخاؾية السخترة كالؿيادة التذخيؽية
كاالحتفالية لمقػات السدمحة(.)42
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كتكميف مخشح الكتمة الشيابية االكثخ عجدا بتذكيل الحكػمة(.)43كالحمػؿ محل رئيذ مجمذ
الػزراء عشج خمػ السشرب ألؼ سبب كاف لحيغ تذكيل ك ازرة ججيجة(.)44كيبلحع عمى الجكر
االخيخ لخئيذ الجسيػرية في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  2005بأف ىشاؾ خخكجا
كاضحا عمى ضػابط الشطاـ البخلساني  ،فالفقخة اكال مغ السادة ( )81مشو نرت عمى أف
يقػـ رئيذ الجسيػرية  ،مقاـ رئيذ مجمذ الػزراء  ،عشج خمػ السشرب ألؼ سبب كاف .
ففي الشطاـ البخلساني يجب اف يكػف رئيذ الجكلة شخرا أخخ غيخ شخز رئيذ الػزراء ،
فبل يجػز لخئيذ الجكلة الجسع بيغ السشربيغ  ،فالشطاـ البخلساني يػجب الفرل العزػؼ
بيغ مشرب رئيذ الجكلة كمشرب رئيذ الػزراء(.)45
.2دكر رئيذ  :في ضػء الربلحيات التي يسارسيا رئيذ الجكلة كالتي سبق لشا ذكخىا ،
في الفقخة الدابقة  ،فيل يعصي ىحا الػضع دكر لو كفاعمية في الحياة الدياسية ؟ كلئلجابة
عمى ذلظ نقػؿ بأف لخئيذ الجسيػرية دكر فاعل بسػجب الربلحيات السسشػحة لو في
الجستػر كمسا يسكغ أف يمعبو مغ دكر خارج نصاؽ الشرػص الجستػرية اذا كاف لو كتمة
سياسية كبيخة تجعسو  .اف الشرػص الجستػرية التي تعصي رئيذ الجسيػرية الجكر الفاعل ،
ما جاء في البشج (ب )1-مغ الفقخ ثامشا مغ السادة ( )61مغ الجستػر الي تجيد لخئيذ
الجسيػرية تقجيع شمب الى مجمذ الشػاب بدحب الثقة مغ رئيذ مجمذ الػزراء  ،كاشتخاط
مػافقة رئيذ الجسيػرية عمى شمب رئيذ الػزراء لحل مجمذ الشػاب( .)46اضافة الى
اختراص رئيذ الجسيػرية بتكميف مخشح الكتمة الشيابية االكثخ عجدا ،بتذكيل مجمذ
الػزراء(.)47ىحه االختراصات كغيخىا تعصي دك ار كبي اخ لخئيذ الجسيػرية  ،كخرػصا في
العبلقة بيغ مجمذ الػزراء كمجمذ الشػاب  ،كمسا يقػؼ ىحا الجكر اذا كاف رئيذ الجسيػرية
يشتسي الى كتمة بخلسانية كبيخة  ،كىحا ما حرل في الجكرتيغ االنتخابيتيغ االكلى ك الثانية
حيث كاف الخئيذ يشتسي الى التحالف الكخدستاني ،حيث تستع بشفػذ كبيخ في العسمية
الدياسية  ،كلكشو تعخض لمسخض في كاليتو الثانية  ،مسا احجث خمبل في مؤسدة الخئاسة
كادػ ذلظ الى اضعافيا  ،كتقػية مؤسدة رئاسة الػزراء مسا خمق كضعا غيخ متػازف استسخ
حتى بجاية الجكرة االنتخابية الثالثة.
.3مدؤكلية رئيذ الجكلة  :مشح السذخع الجستػرؼ العخاقي في الجستػر الشافح لسجمذ الشػاب
مداءلة رئيذ الجسيػرية بشاء عمى شمب مدبب  ،باألغمبية السصمقة لعجد
اعزائو(.)48ككحلظ لسجمذ الشػاب اعفاء رئيذ الجسيػرية مغ مشربو بعج ادانتو مغ
السحكسة االتحادية العميا في حالة الحشث باليسيغ الجستػرية أك انتياؾ الجستػر اك الخيانة
العطسى  ،كيكػف قخار االعفاء بحات االغمبية  ،أؼ باألغمبية السصمقة لعجد اعزاء مجمذ
الشػاب(.)49اف دكر السحكسة االتحادية العميا بيحا الذأف ىػ اختراصيا في الفرل في
االتيامات السػجية الى رئيذ الجسيػرية كفي حالة االدانة في الحاالت الثبلثة الدابقة فأنو
يعفى
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مغ مشربو مغ قبل مجمذ الشػاب  ،كاف ىحا االختراص لمسحكسة االتحادية العميا يذسل
رئيذ مجمذ الػزراء ك الػزراء  ،عمى اف يشطع ذلظ بقانػف(.)50اال اف ىحا القانػف لع
يرجر حتى االف  .كيبجك أف ىحه السدؤكلية كما يتختب عمييا مغ اعفاء رئيذ الجسيػرية
مغ السشرب ىي تأكيج لمجكر الحؿيقي الحؼ يسارسو رئيذ الجسيػرية  ،كىحا الػضع يتفق
مع قاعجة تػازؼ الدمصة ك السدؤكلية  ،كىػ خخكج أخخ عمى ضػابط الشطاـ البخلساني
التقميجؼ الحؼ يقخر عجـ مدؤكلية رئيذ الجكلة.

انفشع انضبَ – ٙانٕصاسح
اف لمػ ازرة الجكر الفعاؿ كالخئيدي كاألبخز في الدمصة التشفيحية في الشطاـ البخلساني ،
كىي تذكل الذق الثاني مغ الييئة التشفيحية في ىحا الشػع مغ األنطسة  ،بجانب رئيذ
الجكلة الحؼ يتستع بجكر كصبلحيات محجكدة.
كيسكغ ايجاز ابخز خرائز الػ ازرة في الشطاـ البخلساني بسا يأتي :
اكال  /استشاد الػ ازرة الى ثقة البخلساف  :فعمى الخغع مغ أف رئيذ الجكلة ىػ مغ يختار رئيذ
الػزراء ككحلظ الػزراء اك يكتفي بتكميف رئيذ الػزراء بتذكيل الػ ازرة ليقػـ األخيخ باختيار
كزراء حكػمتو اال اف ذلظ مخىػف بأف يكػف رئيذ الػزراء السكمف مشتسيا الى االغمبية
الحدبية مغ البخلساف  ،كىػ ما يتحقق في االنطسة البخلسانية التي تعتسج نطاـ الحدبيغ ،
فتكػف الػ ازرة عشجىا ك ازرة اغمبية ،كلكغ الحاؿ يكػف مغاي اخ في االنطسة التعجدية  ،ؼيجب
حيشيا تذكيل حكػمة اغمبية ائتبلؼية  ،كفي كل االحػاؿ البج مغ حرػؿ الػ ازرة بخئيديا
ككزرائيا عمى ثقة البخلساف التي تشبع مغ رضا البخلساف عمى بخنامج عسل الػ ازرة الحؼ
يعخض لمبخلساف  ،كاال ؼيرار الى تكميف رئيذ كزراء ججيج(.)51
ثانيا /الػ ازرة كحجة متجاندة متزامشة  :يشبغي أف يكػف الػزراء مجسػعة متجاندة متفاىسة
متفقة عمى الدياسة العامة لمػ ازرة بالذكل الحؼ يجعل كل كاحج مشيع يجافع عغ ىحه الدياسة
اماـ البخلساف كاماـ الخاؼ العاـ في الجاخل كالخارج،
كاف يتزامغ الجسيع في مػاجية السدؤكلية الدياسية اماـ البخلساف كفي تشفيح اعساؿ
الحكػمة التي تع االعبلف عشيا كنالت ثقة البخلساف عشج تذكيل الػ ازرة(.)52كال يتغيخ ىحا
الػضع اذا كانت الػ ازرة ائتبلؼية اك ك ازرة أزمة اك حخب  ،ؼيفتخض بالجسيع مغ رئيذ
كاعزاء في الػ ازرة أف يعسمػا بخكح الفخيق الػاحج الحؼ تكػف غايتو تحقيق اىجاؼ الحكػمة
مغ خبلؿ تشفيح الدياسة السقخرة لمػ ازرة خبلؿ مجة عسل ىحه الحكػمة  ،التي قج ال تصػؿ في
مثل ىحه الػ ازرات.
ثالثا /الػ ازرة اداة لمحكع كليدت اداة لمتشفيح  :اذا كاف الشطاـ الخئاسي يجعل الػزراء تابعيغ
لخئيذ الجسيػرية  ،كيعسمػف كسدتذاريغ لجيو في ضل رئاسة الخئيذ لمدمصة التشفيحية
بسفخده دكف اف يذاركو احج(.)53ككاف نطاـ حكػمة الجسعية يجعل مغ الجسعية الػششية
مييسشة عمى الحياة الدياسية لتذكل لجشة إلدارة الذؤكف التشفيحية ميستيا اداء الػاجبات التي
تكمفيا بيا الجسعية الػششية  ،فأف لمػ ازرة في الشطاـ البخلساني سياسة حكع خاصة تشفخد بيا
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عغ الدمصة التذخيعية في الببلد  ،فيي ليدت مجخد أداة تشفيح  ،فالػ ازرة يشبغي اف تحرل
عمى ثقة البخلساف  ،عمى اساس رضى مسثمي الذعب عمى البخنامج الحكػمي كسياسة
الحكع التي تصخحيا الػ ازرة ،كىػ ما يعشي حتسا اف الػ ازرة ليدت مجخد اداة تشفيح لتػجييات
الدياسة التشطيسية  ،كلكشيا اداة حكع ليا كجيات نطخ متسيدة في ادارة شؤكف الببلد بسا يتفق
مع رؤػ الحدب الدياسية الحؼ يسمظ االغمبية البخلسانية كالحؼ يجعع الػ ازرة.
رابعا /الػزراء يجخمػف البخلساف برفتيع كزراء  :تدسح دساتيخ بعس الجكؿ التي أخحت
بالشطاـ البخلساني لمػزراء سػاء تع اختيارىع مغ بيغ اعزاء البخلساف اك مغ غيخ اعزاء
البخلساف بحزػر جمدات البخلساف سػاء السجمذ الحؼ ىع اعزاء ؼيو اك السجمذ الثاني ،
كاف يذارؾ في السشاقذات كابجاء اآلراء كالجمػس في االماكغ السخررة لؤلعزاء  ،كليذ
في االماكغ السخررة لمدكار  ،كىحا االمخ مصبق في ضل دستػر الجسيػرية الخامدة
الفخندي  ،ككحلظ في بمجيكا  .كلكغ الحاؿ مختمف في انكمت اخ ميج الشطاـ البخلساني  ،فبل
يدسح لمػزراء بالحزػر اال في جمدات السجمذ الحؼ ىع اعزاء ؼيو  ،اما السجمذ االخخ
ؼيسكغ اختيار ككيل ك ازرة بخلساني مغ السجمذ ليسثل الػ ازرة في جمدات السجمذ  ،كىحا
الػضع في االحػاؿ الصبيعية  ،اما اذا كانت ىشاؾ دعػة مغ السجمذ ؼبإمكاف رئيذ الػزراء
كالػزراء الحزػر  ،كفي حالة الخد عمى االسئمة ك االستجػابات ؼيكػف حزػر رئيذ
الػزراء اك اؼ مغ الػزراء كجػبيا كاال تعخض الستغيب لدحب الثقة مشو في البخلساف(.)54
اما كضع الػ ازرة في العخاؽ  ،فقج نرت السادة ( )66مغ الفرل الثاني مغ الباب الثالث
مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  2005عمى اف الدمصة التشفيحية االتحادية تتكػف مغ
رئيذ الجسيػرية  ،كمجمذ الػزراء  ،كتسارس صبلحياتيا كفقا لمجستػر كالقانػف  ،كقج نطع
الجستػر احكاـ رئيذ الجسيػرية في الفخع االكؿ مغ الفرل الثاني كمجمذ الػزراء في الفخع
الثاني  ،فجاء تشطيع ثشائية الدمصة التشفيحية ؼيو مشصؿيا كمتدمدبل مغ حيث الذكل
كالسػضػع.
اف مجمذ الػزراء ىػ الييئة التي تسمظ الدمصة الفعمية االكبخ في الدمصة التشفيحية كاف ىيئة
مجمذ الػزراء تتستع بخرائز تتفق فييا مع ما ىػ عميو الحاؿ في االنطسة البخلسانية
االخخػ  ،مع كجػد اختبلؼ في بعس االحكاـ  ،يدجل خخكجا عغ بعس قػاعج الشطاـ
البخلساني التقميجؼ  ،كسػؼ نتشاكؿ ىحه الخرائز ككسا يأتي :
.1استشاد الػ ازرة الى ثقة البخلساف  :اذ اشتخط الجستػر العخاقي أف يكمف رئيذ الجسيػرية ،
مخشح الكتمة الشيابية االكثخ عجدا  ،بتذكيل مجمذ الػزراء  ،كتصمب اف يحرل السكمف
عمى ثقة مجمذ الشػاب باألغمبية السصمقة  ،كتكػف صيغة الثقة ىي بالسػافقة عمى الػزراء
مشفخديغ ككحلظ السػافقة عمى السشياج الػزارؼ  ،كيقػـ مخشح الكتمة الشيابية االكثخ عجدا
السكمف بتذكيل مجمذ الػزراء بتدسية اعزاء ك ازرتو خبلؿ مجة اقراىا ثبلثػف يػما مغ
تاريخ التكميف  ،كفي حالة اخفاؽ السكمف في تذكيل الػ ازرة خبلؿ ىحه السجة اك في
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حالة عجـ نيل الػ ازرة لمثقة مغ مجمذ الشػاب  ،فيتػلى رئيذ الجسيػرية تكميف مخشح
اخخ بتذكيل الػ ازرة  ،خبلؿ خسدة عذخ يػما(.)55
كىشا البج مغ التأكيج ،أف ثقة مجمذ الشػاب بسجمذ الػزراء ك الػزراء مصمػبة ابتجاء
كانتياء  ،فبل يكفي اف يحرل مجمذ الػزراء عمى ثقة مجمذ الشػاب عشج تذكيمو ،بل
يشبغي أف تبقى حائدة عمى ىحه الثقة  ،اذ يحق لسجمذ الشػاب سحب الثقة مغ اؼ مغ
الػزراء باألغمبية السصمقة  ،ؼيعج مدتؿيبل مغ تاريخ سحب الثقة ،عمى أف يكػف شخح
الثقة بو بشاء عمى رغبة الػزيخ نفدو اك بشاء عمى شمب مػقع مغ ( )50عزػا مغ
مجمذ الشػاب  ،كبعج مشاقذة استجػاب مػجو اليو ،كال يرجر السجمذ ق اخره في شمب
سحب الثقة اال بعج سبعة أياـ في االقل مغ تاريخ تقجيسو(.)56
كسا اف لخئيذ الجسيػرية أك لخسذ اعزاء مجمذ الشػاب تقجيع شمب الى مجمذ
الشػاب بدحب الثقة مغ رئيذ مجمذ الػزراء بعج استجػاب مػجو اليو  ،كبعج سبعة
اياـ في االقل مغ تقجيع ذلظ الصمب  ،كيكػف قخار مجمذ الشػاب سحب الثقة مغ
رئيذ مجمذ الػزراء باألغمبية السصمقة لعجد اعزائو  ،كتعج الػ ازرة مدتقيمة في حالة
سحب الثقة مغ رئيذ مجمذ الػزراء(.)57بيشسا في حالة سحب الثقة مغ الػزيخ ؼيكتفي
باستقالتو بسفخده  ،مالع تتزامغ معو الػ ازرة فتدتقيل بأجسعيا  .كلع يحجث حتى اليػـ
كبعج مخكر اكثخ مغ ( )12عاما عمى العسمية الدياسية في العخاؽ أؼ سحب لمثقة
سػاء مغ كزيخ اك رئيذ مجمذ الػزراء.
.2الػ ازرة كحجة متجاندة متزامشة  :مغ ضخكرات ؾياـ الػ ازرة لعسميا عمى اكسل كجو
كتشفيح سياستيا في الحكع  ،أف تكػف ىحه الػ ازرة متجاندة  ،أؼ أف تكػف ىشاؾ كحجة
في الفكخ كالتػجو  ،كيكػف السدؤكؿ عغ ذلظ رئيذ مجمذ الػزراء  ،أؼ ادامة زخع
كحجة الػ ازرة كتجانديا  ،لحا فأف الجستػر العخاقي نز عمى أف سحب الثقة مغ رئيذ
مجمذ الػزراء يعشي استقالة الػ ازرة بأكسميا  ،الف سحب الثقة مشو يعشي سحب الثقة
مغ مجمذ الػزراء بأكسمو  ،كلكغ الجستػر أقخ في ىحه الحالة باستسخار رئيذ مجمذ
الػزراء كالػزراء في مشاصبيع  ،لترخيف االمػر اليػمية  ،لسجة ال تديج عمى ()30
يػما  ،الى حيغ تأليف مجمذ الػزراء الججيج(.)58كنخػ أف التجانذ ندبي في ضل
الػضع الجستػرؼ كالدياسي في العخاؽ  ،كتعجد االحداب كالكتل الدياسية السذاركة في
العسمية الدياسية  ،كتصبيق مبجأ السحاصرة الصائؽية كالحدبية  ،كل ىحه االسباب
كغيخىا جعمت مغ الػ ازرات السذكمة في العخاؽ ك ازرات ائتبلؼية ضعيفة  ،الفتقارىا
لعػامل الػحجة ك التجانذ.
كسا أف السدؤكلية تزامشية لسجمذ الػزراء  ،فجسيع الػزراء مدؤكليغ عغ الدياسة
العامة لمػ ازرة اماـ مجمذ الشػاب  ،ككحلظ فأف كل مشيع مدؤكؿ مدؤكلية شخرية ،
في حالة كاف ترخفو خارج نصاؽ الدياسة العامة لمػ ازرة ،كىحا ما نرت عميو السادة
( )83مغ الجستػر حيث جاء فييا (( :تكػف مدؤكلية رئيذ مجمذ الػزراء كالػزراء
اماـ مجمذ الشػاب  ،تزامشية كشخرية)).
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.3الػ ازرة اداة لمحكع كليدت اداة لمتشفيح  :اف لمػ ازرة سياستيا الخاصة في الحكع كتعبخ
عغ رؤػ االغمبية التي تتذكل مشيا  ،كىحا ما جاء بو الجستػر  ،حيث قخر أف رئيذ
مجمذ الػزراء ىػ السدؤكؿ التشفيحؼ السباشخ عغ الدياسة العامة لمجكلة  ،كىػ القائج
العاـ لمقػات السدمحة  ،كيتػلى ادارة مجمذ الػزراء كتخأس اجتساعاتو  ،كلو اقالة
الػزراء بسػافقة مجمذ الشػاب(.)59كسا يقػـ رئيذ مجمذ الػزراء بأعجاد السشياج الػزارؼ
الحؼ يحرل بسػجبو عمى ثقة مجمذ الشػاب باألغمبية السصمقة(.)60اف السشياج الػزارؼ
يسثل بخنامج عسل الػ ازرة كسياستيا في كافة السجاالت الجاخمية كالخارجية  ،كرؤية
الػ ازرة في كل السػضػعات التي يذسميا السشياج  .ككحلظ فأف لسجمذ الػزراء
صبلحيات كاسعة مشيا تخصيط كتشفيح الدياسة العامة لمجكلة  ،كالخصط العامة
كاالشخاؼ عمى عسل الػ ازرات  ،كالجيات غيخ السختبصة بػ ازرة  .كاقتخاح مذخكعات
القػانيغ كاصجار االنطسة ك التعميسات كالق اخرات  ،بيجؼ تشفيح القػانيغ  ،كاعجاد مذخكع
السػازنة العامة كالحداب الختامي كخصط التشسية  .كالتػصية الى مجمذ الشػاب
بالسػافقة عمى تعييغ ككبلء الػ ازرة ك الدفخاء ككبار السػضفيغ السجنييغ ك العدكخييغ .
ككحلظ التفاكض بذأف السعاىجات كاالتفاؾيات الجكلية ،كالتػؾيع عمييا  ،اك مغ
يخػلو(.)61
.4الػزراء يجخمػف مجمذ الشػاب برفتيع كزراء  -:خبلفا لسا ىػ معسػؿ بو في
االنطسة البخلسانية التقميجية لع يجد الجستػر العخاقي الجسع بيغ عزػية مجمذ الشػاب
 ،كأؼ عسل  ،أك مشرب رسسي اخخ(.)62كىحا الػضع يزعف عخػ التعاكف بيغ
مجمذ الشػاب كمجمذ الػزراء بذكل عاـ  .كلكغ ذلظ ال يسشع مغ دخػؿ الػزراء الى
مجمذ الشػاب برفتيع كزراء  ،حيث يحق ألعزاء مجمذ الػزراء حزػر جمدات
السجمذ بشاء عمى شمبيع  ،كمػافقة ـيأة الخئاسة كالسذاركة في الشقاشات الستعمقة
بذؤكف ك ازرتو أك الذؤكف الستعمقة بالحكػمة ،كلو استرحاب كبار مػضفي الػ ازرة
لبلستعانة بيع بأذف الخئيذ  .ككحلظ البج مغ حزػر الػزراء اك رئيذ الػزراء في
حالة تػجيو اسئمة اك استجػابات  ،اك شخح مػضػع عاـ لمسشاقذة(.)63
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ادلغهت انضبَ : ٙاألخز مبجذأ انفظم ادلشٌ ثني انغهغزني انزُفٛزٚخ
ٔانزششٚؼٛخ
تأخح االنطسة الشيابية عسػما بسبجأ الفرل بيغ الدمصات  ،كلكغ كل نطاـ مغ ىحه
االنطسة يأخح بإحجػ صػر ىحا السبجأ  ،فالشطاـ الخئاسي يأخح بسبجأ الفرل الذجيج اك
السصمق اك الجامج اك التاـ بيغ الدمصات  ،كيكػف ذلظ عمى االقل في فكختو االساسية
 ،بحيث يػجج نػع مغ العبلقة بيغ الدمصات في ىحا الشطاـ سػاء في نرػص
الجساتيخ اك في الػاقع العمسي كيحىب الخأؼ الخاجح مغ الفقو أف ال فرل تاـ بيغ
الدمصات  ،كانسا ىشاؾ مخكنة كلكغ بشدب متفاكتة  ،كاقل ىحه الشدب في الشطاـ
الخئاسي  ،في ما تكػف السخكنة االكبخ لسبجأ الفرل بيغ الدمصات في الشطاـ البخلساني
الحؼ يتسيد بإقامة عبلقات كثيقة كمتبادلة بيغ الدمصتيغ التذخيعية كالتشفيحية مغ خبلؿ
كسائل التأثيخ الستبادؿ بيشيسا(،)64كسػؼ نقدع ىحا السصمب الى فخعيغ نتشاكؿ في
االكؿ  ،مطاىخ التعاكف كالخقابة التي تباشخىا الدمصة التذخيعية اتجاه الدمصة التشفيحية
 ،بيشسا نتشاكؿ في الفخع الثاني  ،مطاىخ التعاكف كالخقابة التي تباشخىا الدمصة التشفيحية
اتجاه الدمصة التذخيعية ،ككسا يأتي :
الفخع االكؿ  :مطاىخ التعاكف ك الخقابة التي تباشخىا الدمصة التذخيعية تجاه الدمصة
التشفيحية

تباشخ الدمصة التذخيعية مجسػعة مغ االعساؿ كاالجخاءات تتعاكف فييا مع الدمصة
التشفيحية كتخاقب عسل االخيخة  ،كمغ اىع مطاىخ ىحه االعساؿ كاالجخاءات ما يأتي :
اكال  :اختيار رئيذ الجسيػرية عغ شخيق البخلساف  :اذا كاف رئيذ الجكلة ممكا فأف
اعتبلئو العخش يكػف كفقا ألحكاـ كراثة العخش كسا ىػ الحالة في بخيصانيا ك االردف،
اما اذا كاف رئيذ الجكلة رئيدا لمجسيػرية فسغ السسكغ اختياره عغ شخيق البخلساف،
كسا ىػ الحاؿ في لبشاف(،)65ككحلظ في اليشج ،حيث نرت السادة ( )54مغ الجستػر
اليشجؼ عمى اف يشتخب رئيذ الجكلة مغ قبل اعزاء مجسع انتخابي مكػف مغ اعزاء
كبل مجمدي البخلساف السشتخبيغ كاعزاء الجسعية التذخيعية لمػاليات السشتخبيغ.
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اما في العخاؽ فأف مجمذ الشػاب يختز بانتخاب رئيذ الجسيػرية(،)66كيكػف ذلظ
بأغمبية ثمثي عجد اعزائو مغ بيغ السخشحيغ ليحا السشرب  ،كاذا لع يحرل اؼ مغ
ىؤالء السخشحيغ عمى ىحه االغمبية  ،فيتع التشافذ بيغ السخشحيغ الحاصميغ عمى اعمى
االصػات  ،حيث يعمغ رئيدا مغ يحرل عمى اكثخية االصػات في االقتخاع الثاني(،)67أؼ
باألغمبية البديصة في الجػلة الثانية  .كنخػ أف ىحا االختراص الحؼ يسارسو مجمذ
الشػاب يسثل مطيخ مغ مطاىخ التعاكف التي تقػـ بيا الدمصة التذخيعية تجاه الدمصة
التشفيحية  ،فيي التي تختار أحج شخفي الييئة التشفيحية في الببلد  ،كىػ رئيذ الجكلة ،
كفي ذات الػقت فأف مسارسة ىحا االختراص يذكل كحلظ نػعا مغ الزغط عمى
الدمصة التشفيحية ،كربسا قج يرل الحاؿ احيانا الى كضع التبعية مسا يزعف مؤسدة
الخئاسة ك الدمصة التشفيحية بذكل عاـ في العخاؽ في مػاجية الدمصة التذخيعية.
ثانيا  :الدؤاؿ  :ىػ كسيمة رقابية تسمكيا الدمصة التذخيعية تجاه الدمصة التشفيحية  ،كالتي
ال تحسل معشى االتياـ ك السحاسبة  ،كبسػجبيا يحق لكل عشرخ مغ اعزاء البخلساف أف
يػجيو الى رئيذ الػزراء اك نػابو اك احج الػزراء اك غيخىع مغ اعزاء الحكػمة ،بغخض
االستفدار عغ أمخ ال يعمسو العزػ  ،اك التحقق مغ حرػؿ كاقعة كصل عمسيا اليو ،
مسا يجخل في نذاط الػ ازرة أك لفت نطخ الحكػمة الى مػضػع معيغ(.)68اف حق الدؤاؿ
يعتبخ حقا شخريا لعزػ البخلساف فمو أف يتشازؿ عشو اك يدتخده  ،كيتػلج الدؤاؿ في مجاه
كاثاره عشج حج االستيزاح عغ أمخ يجيمو العزػ  ،كسا انو يػجو الى كزيخ في مػضػع
يجخل في اختراص ك ازرتو  ،كسا أف حق الدؤاؿ مغ الحقػؽ الثابتة ألعزاء البخلساف
سػاء تع الشز عميو في الجستػر أـ ال  ،كالدؤاؿ ال يفيج معشى السحاسبة اك االتياـ ،
كانسا غايتو االستفياـ ك االستعبلـ  ،كىػ يشحرخ بيغ عزػ البخلساف مقجـ الدؤاؿ كبيغ
الػزيخ السػجو اليو  ،فبل يجػز لباقي االعزاء مغ حيث السبجأ التجخل كالتعقيب  ،فبل
تتختب عميو مشاقذة عامة  .ككحلظ فأف الدؤاؿ ال يؤدؼ الى اتخاذ أؼ قخار مغ السجمذ ،
بل يشتيي اما باإلجابة عميو اك بالتعقيب عمى ىحه االجابة  ،كفي كل االحػاؿ فأف الدؤاؿ
يدقط بدكاؿ صفة العزػ الحؼ تقجـ بو  ،أك زكاؿ مغ كجو اليو ،ككحلظ فأف الدؤاؿ
يدقط بانتياء دكر االنعقاد الحؼ قجـ الدؤاؿ خبللو(.)69
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كفي العخاؽ فقج اجاز الجستػر لعزػ مجمذ الشػاب أف يػجو الى رئيذ مجمذ الػزراء ك
الػزراء  ،اسئمة في أؼ مػضػع يجخل في اختراصيع  ،كلكل مشيع االجابة عغ اسئمة
االعزاء  ،ك بالشطخ لكػف الدؤاؿ عبلقة بيغ الدائل كالسدؤكؿ فمؤلكؿ كحجه دكف بؿية
أعزاء السجمذ حق التعقيب عمى اجابة السدؤكؿ(.)70كسا يشبغي أف يكػف الدؤاؿ تحخيخيا
كليذ شفػيا  ،أما االجابة ؼيسكغ أف تكػف شفػية مغ السدؤكؿ كاف تتع ىحه االجابة خبلؿ
اسبػع عمى االقل مغ تاريخ اببلغو لمسدؤكؿ  ،كفي جسيع االحػاؿ ال يجػز اف يتأخخ الخد
اكثخ مغ اسبػعيغ(.)71
ثالثا  :شخح مػضػع عاـ لمسشاقذة  :ىػ مطيخ مغ مطاىخ التعاكف بيغ الدمصتيغ التشفيحية
كالتذخيعية  ،كاليجؼ مغ شمبات السشاقذة العامة تكػف بقرج استيزاح سياسة الحكػمة ،
ككحلظ بغخض تبادؿ الخأؼ بيغ البخلساف ك الػ ازرة بذأف مػضػع معيغ يتعمق بالدياسة
العامة لمػ ازرة(.)72كقج نز الجستػر العخاقي ككحلظ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب عمى ىحه
الػسيمة  ،حيث اجاز الجستػر لخسدة ك عذخيغ عزػا في األقل مغ اعزاء مجمذ الشػاب
 ،شخح مػضػع عاـ لمسشاقذة  ،الستيزاح سياسة كاداء مجمذ الػزراء  ،أك احجػ الػ ازرات
 ،كيقجـ الى رئيذ مجمذ الشػاب  ،ثع بعج ذلظ يقػـ رئيذ مجمذ الػزراء أك الػزراء بتحجيج
مػعج لمحزػر اماـ مجمذ الشػاب لسشاقذتو(.)73
رابعا  :االستجػاب  :ىػ شمب يقجمو نائب أك عجد مغ الشػاب كتابة الى رئيذ السجمذ
الشيابي  ،لتػجيو اتياـ الى الحكػمة أك أحج الػزراء أك الى مغ يجيد الجستػر أك الشطاـ
الجاخمي لمسجمذ تػجيو االستجػاب الييع  ،حػؿ مػضػع محجد يقع في اختراص السػجو
اليو االستجػاب  ،كذلظ لسشاقذتو في السجمذ  ،كاتخاذ القخار السشاسب بذأنو(.)74كبحلظ فأف
االستجػاب يذكل مخحمة اكثخ تقجما في رقابة الدمصة التذخيعية عمى الدمصة التشفيحية  ،فبل
يكتفي ؼيو باالستعبلـ اك االستفدار كسا في الدؤاؿ  ،كانسا يرل الى حج االنتقاد ك االتياـ
كالسحاسبة لخئيذ الػزراء أك احج الػزراء اك الػ ازرة بأكسميا اذا ما كاف ىشاؾ سياسة خاشئة
اك عسل غيخ دقيق يتعمق بأمخ ىاـ عمى درجة مغ الخصػرة عمى مرالح الببلد  ،كمغ ىشا
فأف االستجػاب ال يقترخ عمى عبلقة مباشخة بيغ الدائل كالسدؤكؿ كسا في الدؤاؿ  ،كانسا
يستج الى بؿية اعزاء البخلساف مسغ لع يداىسػا في تقجيع االستجػاب اذ يجػز ألؼ مشيع أف
يذتخؾ في مشاقذة االستجػاب  ،كحتى في حالة اقتشاع العزػ شالب االستجػاب باإلجابة
أك قخر سحب االستجػاب  ،ؼيحق ألؼ عزػ اخخ أف يتبشى االستجػاب فيتع االستسخار
بالسشاقذة لغاية حدع السػضػع كمغ مخاشخ االستجػاب أنو في حالة عجـ قشاعة البخلساف
بإجابة رئيذ الػزراء أك الػزيخ السختز  ،فأف ذلظ قج يؤدؼ الى اثارة السدؤكلية الدياسية
لمػ ازرة بأجسعيا أك الػزيخ السختز  ،مسا قج يؤدؼ الى االستقالة(.)75
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كل تمظ السخاشخ الستختبة عمى االستجػاب دفعت الجساتيخ ككحلظ االنطسة الجاخمية لمسجالذ
الشيابية الى احاشة السػضػع بسجسػعة مغ الزسانات مشيا ،ا ف يقجـ شمب االستجػاب مغ
عجد مغ االعزاء  ،كاف يسشح رئيذ الػزراء اك الػزيخ السدتجػب مجة معيشة لتحزيخ رده كما
يجعسو مغ كثائق كمدتشجات(.)76كقج نز الجستػر العخاقي عمى حق عزػ مجمذ الشػاب ،
كبسػافقة خسدة ك عذخيغ عزػا  ،تػجيو استجػاب الى رئيذ مجمذ الػزراء اك الػزراء ،
لسحاسبتيع في الذؤكف التي تجخل في اختراصيع  ،كال تجخؼ السشاقذة في االستجػاب اال
بعج سبعة أياـ في االقل مغ تقجيسو( .)77فاذا اقتشع السجمذ بػجية نطخ السدتجػب عجت
السدألة مشتيية كاال ؼيسكغ اف يؤدؼ االستجػاب الى سحب الثقة مشو(.)78
خامدا  :التحقيق البخلساني  :ىػ كسيمة مغ كسائل الخقابة البخلسانية عمى الحكػمة ،يسارسيا
السجمذ بأكسمو اك عغ شخيق لجشة مكػنة مغ عجد محجد مغ اعزائو  ،تعصى صبلحيات
كاسعة مغ اجل استطيار الحقائق كجسع السعمػمات في مػضػع يجخل باختراصو  ،كاالنتياء
بتػصية تخفع الى السجمذ الشيابي الحؼ تكػف لو الكمسة الفرل في السػضػع(.)79
اف البخلساف قج ال يكتفي بصخيقتي الدؤاؿ ك االستجػاب لمػصػؿ بذكل مباشخ الى السعمػمة
التي يخكـ معخفتيا  ،مسا يجفعو في كثيخ مغ االحياف الى تذكيل لجاف بخلسانية لمتحقيق في
االمخ السصخكح ؼيو  ،كىحه المجاف أما أف تكػف احجػ المجاف البخلسانية الجائسة أك أف يذكل
لجشة مؤقتة ليحا الغخض تشتيي ميستيا بانتياء التحقيق  ،فسغ الشادر أف يقػـ البخلساف بييئتو
العامة بأجخاء ذلظ التحقيق  ،كتقػـ المجشة باستجعاء مغ تخػ ضخكرة استجعائو لمحرػؿ عمى
السعمػمات كاالستيزاح مشو ك االشبلع عمى أية كثائق اك أكراؽ اك مدتشجات تخز التحقيق
 ،كاالنتقاؿ كالجخػؿ الى أؼ مػقع تخػ ضخكرة االشبلع عميو  ،كتحخر في الشياية محز اخ
بالشتائج التي تػصمت الييا كالتػصيات التي تقتخحيا لمبخلساف  ،عمى أف ىحه التػصيات غيخ
ممدمة لمبخلساف فالكمسة االخيخة لو اذ يدتصيع اف يقخر عمى أثخ نتائج كتػصيات التحقيق
البخلساني ،أما غمق التحقيق اذا اتزح لو اف ما تع التحقيق بو متػافق مع احكاـ القانػف  ،كاما
اف يقخر االستجػاب لمػ ازرة أك احج الػزراء اك شخح الثقة بالػ ازرة أك أحج الػزراء برػرة مباشخة
دكف الجخػؿ في االستجػاب كاثارة السدؤكلية الػ ازرية(.)80
كالججيخ بالحكخ أف اجخاء التحقيق البخلساني  ،ال يتعمق بػجػد اسباب محجدة لؿيامو  ،اال اف
الفقو يحكخ مجػعة مغ االسباب يسكغ لمبخلساف بؿياميا اجخاء التحقيق  ،فعمى سبيل السثاؿ في
حالة كجػد عيػب تكتشف عسل أحج السخافق اك السؤسدات اك السرالح العامة  ،اك في
التحقيق في حادثة سياسية خصيخة اك فزيحة مالية اك سياسية عمى درجة كبيخة مغ
االىسية(.)81
كلع يشز الجستػر العخاقي الشافح عمى كسيمة التحقيق  ،اال اف ذلظ ال يسشع مغ التأكيج عمى أف
التحقيق البخلساني ىػ حق أصيل لمسجالذ الشيابية في جسيع االنطسة الشيابية ،سػاء البخلساني
اك الخئاسي  ،الف ىحا الحق مدتسج مغ شبيعة الػضائف التي تسارسيا السجالذ الشيابية في
ىحه االنطسة  ،فالػضيفتاف التذخيعية ك الخقابية المتاف تسارسيا ىحه السجالذ يعصيانيا الحق
في تذكيل لجاف تتػلى فحز اعساؿ كانذصة الحكػمة ك الػصػؿ الى الحؿيقة كعخضيا اماـ
السجالذ الشيابية(.)82
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كقج نز الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي عمى ىحه الػسيمة كنطسيا  ،حيث اعصى
لمسجمذ الحق في تذكيل لجاف فخعية كلجاف مؤقتة كلجاف تحقيق بحدب مقتزيات العسل
كالسػضػعات السعخكضة عميو  ،كيتع تذكيل المجاف السؤقتة كلجاف التحقيق بسػافقة اغمبية
عجد الحاضخيغ في السجمذ بشاء عمى اقتخاح مغ ـيأة الخئاسة أك مغ خسديغ عزػا مغ
االعزاء(.)83كتتستع لجشة التحقيق بربلحية تقري الحقائق ؼيسا ىػ معخكض عمييا مغ
قزايا كيحق لمجشة دعػة أؼ شخز لدساع اقػالو عمى كفق الصخؽ االصػلية  ،كليا حق
االشبلع عمى كل مالو عبلقة بالقزية السعخكضة عمييا مغ دكف السداس بالقزايا
السعخكضة عمى القزاء كليا االستعانة بالخبخاء  ،كيتع تحجيج اجػرىع باالتفاؽ مع ىيئة
الخئاسة(.)84ثع بعج انتياء التحقيق تقػـ المجشة بخفع تقخيخىا كتػصياتيا الى ـيأة الخئاسة
لعخضيا عمى السجمذ التخاذ ما يخاه مشاسبا(.)85كىشا البج مغ التأكيج أف التحقيق الحؼ يجخيو
السجمذ يذسل رئيذ الجسيػرية ك اعزاء مجمذ الػزراء بسغ فييع رئيذ الػزراء ك أؼ
مدؤكؿ اخخ في الدمصة التشفيحية بذأف أؼ كاقعة يخػ السجمذ اف ليا عبلقة بالسرمحة
العامة اك حقػؽ السػاششيغ(.)86
سادسا  :السدؤكلية الدياسية لمػ ازرة  :سبق الحجيث عغ أف االستجػاب كالتحقيق يسكغ أف
يجفع البخلساف اك بعس اعزائو الى تحخيظ السدؤكلية الدياسية لمػ ازرة بأكسميا اذا تعمق
االمخ بخصأ اك تقريخ عمى جانب كبيخ مغ الخصػرة مغ جية رئيذ الػزراء فتكػف
السدؤكلية الدياسية ىشا مدؤكلية تزامشية كػنو يسثل الػ ازرة بأكسميا ،اما اذا كاف التقريخ اك
الخصأ مغ جانب أحج الػزراء في ادائو ألعسالو الستعمقة بػ ازرتو كلع تتزامغ معو الػ ازرة
كتبخر ترخفاتو فأف السدؤكلية الدياسية التي تصخح ىي السدؤكلية الفخدية لمػزيخ السختز ،
كيتختب عمى اثارة السدؤكلية التزامشية ،شخح الثقة بالػ ازرة بأجسعيا  ،كربسا يرل االمخ الى
سحب الثقة مشيا  ،مسا يػجب عمى الػ ازرة تقجيع استقالتيا  ،في حيغ ال يتختب عمى السدؤكلية
الفخدية لمػزيخ سػػ شخح الثقة بو  ،كربسا يرل االمخ الى سحب الثقة مشو كاستقالتو لػحجه
مالع تزامغ الػ ازرة معو  ،فتتحػؿ السدؤكلية الفخدية الى مدؤكلية تزامشية(.)87
كبالشطخ لخصػرة السدؤكلية الػ ازرية ك الشتائج الستختبة عمييا  ،فقج احاشتيا الجساتيخ
بالزسانات  ،مشيا أف يدبقيا الدؤاؿ اك االستجػاب  ،كاف ال يتع الترػيت عمى شخح الثقة
االبعج مػافقة عجد معيغ مغ اعزاء البخلساف  ،كاف ال يتع سحب الثقة اال بعج الحرػؿ عمى
اغمبية خاصة  ،كاف تعصى مجة معيشة تفرل بيغ قخار االتياـ كشخح الثقة كبيغ الترػيت
عميو(.)88
كفي العخاؽ  ،فأف الجستػر اعصى لسجمذ الشػاب حق سحب الثقة مغ الػزيخ اك رئيذ مجمذ
الػزراء  ،ككحلظ اعفاء مدؤكلي الييئات السدتقمة  ،في حالة عجـ اقتشاع السجمذ بإجاباتيع
عمى االستجػابات السقجمة الييع  ،عمى التفريل الحؼ اكردناه في الحجيث عغ خرائز
الػ ازرة(.)89
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سابعا  :االتياـ الجشائي لخئيذ الجسيػرية ك الػزراء  :اذا كانت دساتيخ الجكؿ السمكية تجعل
السمظ في مشأػ عغ السداءلة جشائيا  ،فأف الجساتيخ الجسيػرية تجيد خزػع رئيذ
الجسيػرية لمسدؤكلية الجشائية  ،ككحلظ مع رئيذ الػزراء ك الػزراء  ،كلكغ بالشطخ ألىسية
السشاصب التي يذغميا ىؤالء  ،كاف البج مغ احاشة عسمية اتياميع بزسانات كاجخاءات
معقجة  ،اىسيا االتياـ اماـ البخلساف  ،كاف تجخؼ السحاكسة اماـ السحكسة العميا في الببلد ،
اك محكسة خاصة ليحا الغخض  ،كانو ال يجػز القاء الؿبس عمى رئيذ الجكلة اك محاكستو
اال بتػجيو االتياـ اليو مغ قبل البخلساف برػرة رسسية(.)90
كفي العخاؽ  ،فقج الحطشا عغ حجيثشا عغ السدؤكلية رئيذ الجسيػرية  ،كيف اف السذخع
الجستػرؼ العخاقي مشح لسجمذ الشػاب سمصة تػجيو االتياـ كاحالة رئيذ الجسيػرية الى
السحكسة االتحادية العميا بأغمبية عجد اعزائو السصمقة  ،ثع بعج ذلظ اعفائو مغ مشربو
باألغمبية السصمقة لعجد اعزاء مجمذ الشػاب كحلظ  ،بعج ادانتو مغ السحكسة االتحادية العميا
في حالة الحشث باليسيغ الجستػرية اك انتياؾ الجستػر اك الخيانة العطسى(.)91
ككحلظ فأف السحكسة االتحادية العميا تختز في الفرل في االتيامات السػجية الى رئيذ
مجمذ الػزراء كالػزراء(.)92عمى أف يشطع ذلظ بقانػف  ،اال اف ىحا القانػف لع يرجر لحج
االف.
ثامشا  :الديارات التفقجية  :اجاز الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب  ،ككشػع مغ انػاع الخقابة التي
يباشخىا السجمذ ،ؿ اؼ مغ اعزائو الؿياـ بديارات تفقجية الى اية ك ازرة اك دائخة مغ دكائخ
الجكلة لكي يصمع عمى حدغ سيخ العسل كتصبيق احكاـ القانػف(.)93
انفشع انضبَ : ٙيظبْش انزؼبٌٔ ٔ انشلبثخ انز ٙرجبششْب انغهغخ انزُفٛزٚخ جتبِ
انغهغخ انزششٚؼٛخ
في مػاجية االعساؿ ك االجخاءات كمطاىخ الخقابة التي تباشخىا الدمصة التذخيعية تجاه
الدمصة التشفيحية كلكي تكػف ىشاؾ مداكاة بيغ الدمصتيغ كتػاز ك بسا يزسغ فربل مخنا
بيشيسا  ،فأف الدمصة التشفيحية مجسػعة مغ االعساؿ ك االجخاءات التي بسػجبيا تتعاكف مع
الدمصة التذخيعية كتخاقب عسميا  ،كمغ مطاىخ ىحا التعاكف كالخقابة ما يأتي :
أكال  :االعساؿ الخاصة بتكػيغ البخلساف  :تتجخل الدمصة التشفيحية مسثمة بالػ ازرة كرئيذ
الجكلة في بعس االحياف في تكػيغ البخلساف عغ شخيقيغ  :االكؿ ىػ التجخل في تعييغ
بعس اعزاء البخلساف ك اعزاء احج السجمديغ كسا في بخيصانيا  ،اذ اف مجمذ المػردات
يتع اختيار اعزائو بالتعييغ(،)94ككحلظ الحاؿ في االردف  ،حيث تشز السادة ( )36مغ
الجستػر االردني الشافح لعاـ  1952عمى أف السمظ يعيغ اعزاء مجمذ االعياف  ،كسا أنو
يعيغ كحلظ مغ بيشيع رئيدا لمسجمذ  ،كيقبل استقالتيع  .اما الصخيق الثاني ؼيكػف بأجخاء
العسمية االنتخابية  ،بجأ مغ تدجيل الشاخبيغ ك السخشحيغ ،مخك ار باستكساؿ ججاكؿ الشاخبيغ
كتحجيج الجكائخ االنتخابية كتذكيل المجاف االنتخابية كتشطيع
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الحسبلت االنتخابية كالجعػة لمترػيت كفتح باب الترػيت  ،كاعبلف انتياء الترػيت
كالفخز كاعبلف الشتائج  ،كالشظ اف ىحه العسميات ليا تأثيخىا الكبيخ عمى تػجيات الخأؼ العاـ
مغ خبلؿ كسائل االعبلـ  ،كالييسشة عمى العسمية االنتخابية(.)95
كفي العخاؽ  ،فأف السفػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات(،)96ىي التي تقػـ بػضع االسذ ك
القػاعج السعتسجة ك االشخاؼ ك االعبلف ك تشطيع ك تشفيح كافة انػاع االنتخابات كاالستفتاءات
االتحادية ك االقميسية كالسحمية في السحافطات غيخ السشتطسة بإقميع في جسيع انحاء
العخاؽ(،)97كىي ىيئة ميشية حكػمية مدتقمة كمحايجة كتتستع بالذخرية السعشػية كتخزع
لخقابة مجمذ الشػاب  ،بشز الجستػر كالقانػف  ،كبالتالي فأف عسل ىحه الييئة مدتقل ك ال
عبلقة ليا بسجمذ الػزراء  ،اال اف ق اخ ار صاد ار مغ السحكسة االتحادية العميا جعل مخجعيتيا
لسجمذ الػزراء  ،بحجة اف الجستػر لع يحجد جية ارتباشيا(.)98كقج اضعف ىحا القخار
استقبللية ىحه الييئات  ،كالغاية مغ اسباغ ىحه الرفة عمييا ك عمى غيخىا مغ الييئات
االخخػ.
ثانيا  :دعػة البخلساف لبلنعقاد كتأجيمو  :ال يكػف البخلساف في حالة انعقاد دائع  ،كانسا لو
ادكار انعقاد عادية كاخخػ استثشائية  ،فأما العادية فيي التي يعسل فييا البخلساف كفق
تػقيتات محجدة في الجستػر ك الشطاـ الجاخمي كبذكل عادؼ كل عاـ  ،أما االستثشائية مشيا
 ،فيي التي تكػف اثشاء العصمة الدشػية عشجما تكػف ىشاؾ ضخكرة لحلظ  ،كتتػلى الدمصة
التشفيحية ميسة الجعػة النعقاد البخلساف في دكرة انعقاده العادية  ،كيسكشيا اف تتأخخ في
الجعػة الى ذلظ لتأخيخ البت في مػضػع تخغب في تأخيخه  ،كسا أف فس ادكار االنعقاد
العادية يكػف بجعػة مغ الدمصة التشفيحية  ،بل حتى تأجيل دكرة االنعقاد يكػف عغ شخيق
ىحه الدمصة ،كبالشطخ ألىسية ىحا الحق السسشػح لمدمصة التشفيحية فقج احاشتو الجساتيخ
بجسمة مغ الزسانات مشيا اف التأخيخ في الجعػة لجكر االنعقاد العادؼ يشبغي أف يكػف لسجة
قريخة  ،كاال فأف البخلساف يشعقج حكسا دكف الحاجة الى دعػة  ،كاف تأجيل دكر االنعقاد
يشبغي اف يكػف لسجة قريخة حجدتيا اغمب  ،الجساتيخ كاف فس دكر االنعقاد ال يسكغ اف
يتع قبل اقخار قانػف السػازنة كي ال تػقف مرالح الجكلة كشؤكف الػ ازرات  ،اما ادكار
االنعقاد االستثشائية فأف الجعػة الييا كفزيا تكػف عغ شخيق الدمصة التشفيحية ك ال تحاط
في الغالب بأية ضسانات كػف تقجيخىا متخكؾ لمدمصة التقجيخية لمدمصة التشفيحية  ،سػػ
تحجيج السػضػعات في الجعػة النعقاد الجكرة االستثشائية  ،فبل يجػز مشاقذة أؼ مػضػع
سػػ التي كردت في الجعػة(.)99
كفي العخاؽ فأف مجمذ الشػاب يشعقج في اكؿ اجتساع لو بجعػة مغ رئيذ الجسيػرية بسخسػـ
جسيػرؼ  ،خبلؿ خسدة عذخ يػما مغ تاريخ السرادقة عمى نتائج االنتخابات العامة ،
كبالشطخ لخصػرة ىحا الحق ك امكانية أف يكػف سببا في تعصيل الحياة البخلسانية فقج احاشو
السذخع بزسانة ميسة ىي عجـ جػاز تأخيخ الجعػة اكثخ مغ السجة اعبله(.)100
اما ادكار االنعقاد االستثشائية فتتع بجعػة مغ رئيذ الجسيػرية اك رئيذ مجمذ الػزراء اك
رئيذ مجمذ الشػاب اك خسديغ عزػا مغ اعزاء السجمذ  ،عمى أف ال يشاقر السجمذ
اال السػضػعات التي اكجبت الجعػة اليو .كسا اجاز الجستػر ألؼ مغ
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الجيات ذاتيا شمب تسجيج الفرل التذخيعي لجكرة انعقاد السجمذ بسا ال يديج عمى ثبلثيغ
يػما النجاز السيسات التي تدتجعي ذلظ(.)101
كالججيخ بالحكخ اف السذخع لع يتصخؽ الى تأجيل ادكار االنعقاد العادية كال الى فس ادكار
االنعقاد  ،مسا يجؿ عمى اختراص مجمذ الشػاب بحلظ دكف تجخل مغ الدمصة التشفيحية.
ثالثا  :السداىسة في العسمية التذخيعية  :تسشح الجساتيخ في الجكؿ التي تأخح بالشطاـ
البخلساني مجسػعة مغ الػسائل لمدمصة التشفيحية لمتجخل في العسمية التذخيعية التي يفتخض
أف تكػف خالرة لمدمصة التذخيعية كمشيا  :اقتخاح القػانيغ كصياغتيا عمى شكل مذخكعات
قػانيغ  ،كتتػلى ايزا صياغة اقتخاحات القػانيغ التي تصخح عغ شخيق اعزاء البخلساف
لتجعميا بذكل مدػدة قانػف يرمح لسشاقذتو ك الترػيت عميو ،ككحلظ االعتخاض التػؾيفي
عمى القػانيغ  ،اضافة الى عسمية اصجار التذخيع كنذخه ،كىي عسميات تمدـ بأجخائيا
الدمصة التشفيحية بعج ترجيق رئيذ الجكلة عمى القانػف الحؼ أقخه البخلساف  ،كتبجك خارج
العسمية التذخيعية(.)102
كفي العخاؽ فأف مذخكعات القػانيغ تقجـ مغ رئيذ الجسيػرية ككحلظ مغ مجمذ الػزراء ،
كسا أف مقتخحات القػانيغ تقجـ مغ عذخة مغ اعزاء مجمذ الشػاب اك مغ احجػ لجانو
السخترة(.)103ككحلظ فأف الجستػر أجاز لسجمذ الخئاسة الحؼ يقػـ مقاـ رئيذ الجسيػرية
في الجكرة االنتخابية االكلى أف يعتخض عمى القػانيغ ك الق اخرات التي يدشيا مجمذ الشػاب ،
فتعاد الى مجمذ الشػاب إلعادة الشطخ في الشػاحي السعتخض عمييا ك الترػيت عمييا
باألغمبية البديصة  ،كتخسل ثانية الى مجمذ الخئاسة ،كفي حالة عجـ السػافقة عمييا ثانية
مغ مجمذ الخئاسة  ،خبلؿ عذخة اياـ مغ تاريخ كصػليا اليو  ،تعاد الى مجمذ الشػاب
الحؼ لو أف يقخىا بأغمبية ثبلثة اخساس عجد اعزائو  ،غيخ قابمة لبلعتخاض  ،كيعج
مرادقا عمييا(.)104كىحا االعتخاض خاص لسجمذ الخئاسة فالحكع الدابق ال مثيل لو في
الشز الػارد في الجستػر حػؿ مرادقة رئيذ الجسيػرية عمى القػانيغ التي يدشيا مجمذ
الشػاب  ،فخئيذ الجسيػرية يتػلى السرادقة عمى القػانيغ كاصجارىا  ،بعج اقخارىا مغ
مجمذ الشػاب  ،كفي حالة عجـ مرادقتو عمييا بعج مزي خسدة عذخ يػما مغ تاريخ
تدمسيا  ،فتعج مرادقا عمييا(.)105كالحؿيقة النعخؼ ما ىي الحكسة مغ عجـ اعصاء حق
االعتخاض لخئيذ الجسيػرية  ،بيشسا اعصي لسجمذ الخئاسة في الجكرة االنتخابية االكلى ،
كيبجك أف السدألة تتعمق بتصبيق مبجأ الفرل بيغ الدمصات كاعتبا ار أف عسمية التذخيع ىي
كضيفة تعػد لسجمذ الشػاب كال مجاؿ لتأخيخ التذخيعات الرادرة مغ اكثخ مغ خسدة عذخ
يػما.
رابعا  :الجسع بيغ عزػية البخلساف ك السشرب الػزارؼ  :اف مغ متصمبات الشطاـ البخلساني
 ،انو يجيد الجسع بيغ السشرب الػزارؼ اك ككالة الػ ازرة كبيغ عزػية البخلساف  ،اذ أف ذلظ
يسكغ الػزيخ السختز اك ككيل الػزيخ السعشي بسشاقذة االمػر التي تخز ك ازرتو في
جمدات البخلساف  ،كىحا الجسع يجدج مبجأ التعاكف بيغ الدمصتيغ التشفيحية ك التذخيعية(.)106
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كقج حطخ الجستػر العخاقي الجسع بيغ عزػية مجمذ الشػاب  ،كاؼ عسل  ،أك اؼ
مشرب رسسي اخخ(،)107كنخػ اف ىحا الخخكج عغ قػاعج الشطاـ البخلساني جاء نتيجة لمفيع
الخاشئ لسبجأ الفرل بيغ الدمصات الحؼ نز عميو الجستػر العخاقي صخاحة في السادة
( )47مشو  ،حيث نرت ىحه السادة عمى أف الدمصات االتحادية تتكػف مغ الدمصات
التذخيعية ك التشفيحية ك القزائية  ،تسارس اختراصاتيا كميساتيا عمى أساس مبجأ
الفرل بيغ الدمصات(.)108ككسا نعمع فأف لسبجأ الفرل بيغ الدمصات صػر أحجىا مبجأ
الفرل السخف بيغ الدمصات الحؼ يأخح بو الشطاـ البخلساني.
خامدا  :حق الػزراء في حزػر جمدات البخلساف ك االكلػية في الكبلـ  :أجازت دساتيخ
بعس الجكؿ التي اخحت بالشطاـ البخلساني لػزراء الحكػمة حزػر جمدات أؼ مغ مجمذ
البخلساف  ،سػاء ذلظ الحؼ ىػ عزػ ؼيو اـ ال  ،ؼيسا اكتفت دساتيخ اخخػ بإجازة
الحزػر لجمدات السجمذ الحؼ ىػ عزػ ؼيو  ،أما السجمذ الحؼ ليذ عزػ ؼيو  ،فأف
لمػزيخ اف يختار ككيل كزيخ مغ اعزائو ليذارؾ في السشاقذات التي تخز الػ ازرة  ،كاذا
ما اجيد لخئيذ الػزراء اك الػزيخ الحزػر  ،فاف لو السذاركة في السشاقذة كابجاء الخأؼ
كالترػيت عشجما يكػف عزػا في ذلظ السجمذ  ،بل لو االكلػية في الكبلـ كشخح رأيو ،
عمى اعزاء السجمذ انفديع(.)109كقج اجاز الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب  ،لخئيذ
الجسيػرية ك اعزاء مجمذ الػزراء حزػر جمدات السجمذ بشاء عمى شمبو  ،كمػافقة
ـيأة الخئاسة ك السذاركة في السشاقذات الستعمقة بذؤكف ك ازرتو اك الذؤكف الستعمقة
بالحكػمة كلو استرحاب كبار مػضفي الػ ازرة لبلستعانة بيع بأذف مغ الخئيذ(.)110
سادسا  :حق حل البخلساف  :يعشي الحل  ،انياء مجة البخلساف قبل نياية السجة القانػنية
السحجدة لمشيابة(.)111كقج مشحت االنطسة البخلسانية لمدمصة التشفيحية الحق في حل مجمذ
الشػاب كأسمػب ديسقخاشي لبلحتكاـ الى الذعب بشاخبيو  ،كالجعػة الى انتخابات ججيجة،
فأف افخزت االنتخابات عغ اعادة انتخاب البخلساف القجيع الحؼ تع حمو  ،فعمى الػ ازرة أف
تدتقيل  ،كاف افزت االنتخابات الى اغمبية ججيجة تتفق كرؤػ الػ ازرة سار األمخ برػرة
شبيعية  ،كاستتب الػضع الدياسي في الببلد  .اف حق الحل اعصي لمدمصة التشفيحية في
مػاجية حق البخلساف بصخح الثقة بالػ ازرة كمداءلتيا سياسيا كسحب الثقة مشيا  ،كىػ الحق
الحؼ يجدج التػازف كالسداكاة بيغ الدمصتيغ التذخيعية كالتشفيحية(.)112
كمع اف حق الحل ال يسشح لمػ ازرة  ،كانسا لخئيذ الجكلة غيخ السدؤكؿ ،فأف األخيخ ال
يبادر بحاتو باتخاذ ىحا القخار  ،كانسا بعج تػصية اك استذارة الػ ازرة  ،كاف يتع التػؾيع عمى
قخار الحل مغ رئيذ الػزراء الى جانب رئيذ الجكلة لتحسل السدؤكلية عغ
ذلظ(.)113كبالشطخ لمسخاشخ الجسة التي قج تعرف بالحياة الدياسية نتيجة مسارسة حق
الحل  ،فقج احاشتو دساتيخ االنطسة البخلسانية بسجسػعة مغ الزسانات اىسيا عجـ جػاز
حل البخلساف الججيج لحات الدبب الحؼ حل بسػجبو البخلساف الدابق  ،كاف يكػف قخار الحل
مدببا  ،ككحلظ عجـ جػاز حل البخلساف اثشاء استجػاب
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كأف يتزسغ قخار اك أمخ حل البخلساف دعػة لمشاخبيغ إلجخاء انتخابات ججيجة في كقت
قريخ ك محجد  ،كاف يتع دعػة البخلساف الججيج لبلنعقاد ايزا خبلؿ مجة قريخة
كمحجدة مغ تاريخ اعبلف نتائج االنتخابات لكي ال تتعصل الحياة الشيابية(.)114
كؼيسا يتعمق بأحكاـ حل مجمذ الشػاب في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ  ،فأف السذخع
الجستػرؼ العخاقي  ،كفي سابقة كاحكاـ ججيجة تخخج عغ احكاـ الحل في االنطسة
البخلسانية  ،حيث جعل أمخ الحل لمسجمذ ذاتو كبقخار يرجر باألغمبية السصمقة لعجد
اعزائو بشاء عمى شمب مغ ثمث اعزائو  ،اك شمب مغ رئيذ مجمذ الػزراء
كبسػافقة رئيذ الجسيػرية  ،كال يجػز حل السجمذ في اثشاء مجة استجػاب رئيذ
الػزراء  ،كيجعػ رئيذ الجسيػرية  ،عشج حل مجمذ الشػاب  ،الى انتخابات عامة في
الببلد خبلؿ مجة اقراىا ستػف يػما مغ تاريخ الحل  ،كيعج مجمذ الػزراء في ىحه
الحالة مدتؿيبل ،كيػاصل ترخيف االمػر اليػمية(.)115كنخػ في ىحا الشز الجستػرؼ
خخكجا اخخ عمى ضػابط الشطاـ البخلساني  ،حيث تع سمب الدمصة التشفيحية اختراصا
عمى جانب كبيخ مغ االىسية في مػازاة مشح مجمذ الشػاب حق سحب الثقة مغ الػ ازرة
مسا يتخؾ خمبل كاضحا في مػضػع التػازف ك التعادؿ بيغ الدمصتيغ التشفيحية ك
التذخيعية ،كيكػف ىحا الخمل لرالح الدمصة التذخيعية عمى حداب الدمصة التشفيحية ،
كىػ ما سيؤدؼ بالتأكيج الى رجحاف كفة الدمصة التذخيعية عمى الدمصة التشفيحية.
كبعج أف استعخضشا أركاف الشطاـ البخلساني في العخاؽ  ،كالحطشا أف االركاف الخئيدية
ليحا الشطاـ متػافخة في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ ،2005كلكغ الحطشا أف
بعس االسذ اليامة السػجػدة ضسغ االركاف الخئيدية مفقػدة في الشطاـ البخلساني
العخاقي في ضل دستػره الشافح مسا يذكل انحخافا عغ الشطاـ البخلساني التقميجؼ،
كلتدميط الزػء عغ شبيعة ىحا الشطاـ البخلساني السصبق في العخاؽ  ،كىل تتػافق ىحه
الصبيعة مع الػصف الحؼ اشمقو السذخع الجستػرؼ عميو  ،كمجػ مبلءمة ىحا الشطاـ
لػاقع العخاؽ بعج العاـ ،2003سػؼ نتشاكؿ كل ىحه الشقاط كغيخىا في السبحث الثاني
مغ ىحا البحث.
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ادلجؾش انضبَ : ٙيالءيخ انُظبو انربدلبَ ٙنٕالغ انؼشاق ثؼذ انؼبو 2003
تشاكلشا في السبحث االكؿ مغ ىحا البحث الشطاـ البخلساني في ضل دستػر جسيػرية
العخاؽ لعاـ ،2005حيث تصخقشا الى اركاف الشطاـ البخلساني التقميجؼ كالحطشا تػافخ ىحه
االركاف في الشطاـ الدياسي في العخاؽ في ضل ىحا الجستػر كلكغ الحطشا في ذات
الػقت خخكجا عغ االسذ اليامة في ىحا الشػع مغ الشطع الدياسية  ،مسا يدتػجب
كصف ىحا الشطاـ بذكل دقيق في ضل دستػر العخاؽ الشافح  ،ثع نخػ مجػ مبلءمة ىحا
الشطاـ لػاقع العخاؽ الدياسي بعج العاـ ،2003كىحا ما سشحاكؿ التعخؼ عميو في مصمبيغ
 :نتحجث في االكؿ عغ شبيعة الشطاـ البخلساني السصبق في العخاؽ  ،كفي الثاني عغ
مجػ مبلءمتو لػاقع العخاؽ بعج العاـ .2003

ادلغهت االٔل  :عجٛؼخ انُظبو انربدلبَ ٙادلغجك يف انؼشاق
يحىب جانب مغ فقو القانػف الجستػرؼ(،)116الى أنو مغ الرعب كضع اسذ محجدة
لمشطاـ البخلساني  ،كذلظ لتشػع االنطسة البخلسانية كاعتسادىا شخؽ مختمفة في التصبيق
باختبلؼ الجكؿ  ،كلكغ كل تمظ التصبيقات ميسا كانت متسيدة ال تجعل ىشاؾ اختبلفات
جػىخية في أركاف ىحا الشطاـ  ،بقجر ما تبخز السخكنة ك الديػلة في اعتساد ىحا الشطاـ
كارتباشو بالجيسقخاشية عغ شخيق اعتساد مبجأ الفرل السخف بيغ الدمصات  ،كالسداكاة
كالتػازف بيشيسا  .ؼيكفي لمقػؿ بػجػد نطاـ بخلساني  ،كجػد بخلساف كحكػمة يدتقل كل
مشيسا عغ االخخ الى حج ما مع ؾياـ تعاكف كتجانذ كاندجاـ كتػازف تزسشو الػسائل
الخقابية الستبادلة  ،كسا أف عجـ التكافؤ بيغ الدمصتيغ قج يبجك شبيعيا في كثيخ مغ
االحياف لكشو ال يرل الى حج الغاء احجاىسا  ،بل يطل لكل مشيسا جانبا مغ االستقبللية
ك الخرػصية التي تسكشيا مغ تػجيو شؤكنيا بشفديا.

71

بيشسا يخػ اخخكف(،)117اف الشطاـ البخلساني الخالز ال يتػافخ اال باعتساد االسذ ك
التفريل التي اتفق الفقو الجستػرؼ عمى أنيا مغ اركاف كمدايا الشطاـ البخلساني ،أما اذا كاف
في الشطاـ الشيابي السعتسج مدج بيغ اسذ كمدايا اكثخ مغ نطاـ معا كالشطاـ البخلساني ك
الخئاسي اك البخلساني كحكػمة الجسعية  ،فأف ذلظ يفزي بالشتيجة الى كجػد نطاـ ىجيغ ال
يسكغ اف يػصف بأنو بخلساني خالز أك رئاسي خالز اك حكػمة جسعية خالرة  ،كانسا
يسكغ أف يصمق عميو بأنو نرف بخلساني اك نرف رئاسي اك نرف حكػمة جسعية  ،كىػ
ما دفع البعس الى كصف الشطاـ الشيابي في ضل دستػر الجسيػرية الخامدة الفخندي لعاـ
 1958الشافح بأنو نطاـ نرف رئاسي كػنو أقخب الى الشطاـ البخلساني مشو الى الشطاـ
الخئاسي  ،حيث تػجج ؼيو العشاصخ الجػىخية لمشطاـ البخلساني مغ ثشائية الدمصة التشفيحية ك
تعاكف كرقابة متبادلة بيشيا كبيغ الدمصة التذخيعية  ،كخاصة ؼيسا يتعمق بتػازؼ كسائل
الخقابة مغ سمصة البخلساف في سحب الثقة كحق الدمصة التشفيحية في حل البخلساف  ،كالفارؽ
الخئيدي يكسغ في قػة رئيذ الجسيػرية الشابعة مغ اختياره مباشخة مغ قبل الذعب مسا
يجعمو عمى قجـ السداكاة مع البخلساف كترخفو بذكل مشفخد مسا يزعو في مخكد يتفػؽ ؼيو
عمى الػ ازرة.
كؼيسا يتعمق بالشطاـ الشيابي الحالي في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  2005فأف ؼيو
مغ السدايا ما يجعمو يػصف بالشطاـ نرف البخلساني  ،كاالصح كصفو بالشطاـ شبو
البخلساني  ،الف ىحا الػصف اكثخ عسػمية كدقة مغ تعبيخ نرف بخلساني  ،كذلظ العتساد
الشطاـ الشيابي في العخاؽ االركاف االساسية في الشطاـ البخلساني  ،مع كجػد انحخاؼ كاضح
في ىحا الشطاـ بشرػص دستػرية تبعجه عغ كصف الشطاـ البخلساني بسطيخه الشقي ،
كتجعمو اقخب الى نطاـ حكػمة الجسعية  ،كذلظ بدبب رجحاف كفة الدمصة التذخيعية عمى
الدمصة التشفيحية  ،كىحه الشرػص الجستػرية ىي :
أكال  :مدؤكلية رئيذ الجسيػرية  :خبلفا لمشطاـ البخلساني الخالز  ،فقج جعل الجستػر
العخاقي الشافح رئيذ الجسيػرية مدؤكال أماـ اماـ البخلساف بشاء عمى شمب مدبب باألغمبية
السصمقة لعجد اعزاء مجمذ الشػاب  ،كيسكغ أف ترل ىحه السدؤكلية الى حج اعفاء رئيذ
الجسيػرية مغ مشربو في حالة ادانتو مغ قبل السحكسة االتحادية العميا بالحشث في اليسيغ
الجستػرية أك انتياؾ الجستػر اك الخيانة العطسى(.)118
ثانيا  :رئيذ الجسيػرية يعسل مشفخدا  :مشح الجستػر العخاقي لخئيذ الجسيػرية مجسػعة مغ
الدمصات التي يسارسيا  ،برػر مشفخدة عغ الػ ازرة  ،كخبلفا لقاعجة التػؾيع السجاكر  ،التي
يأخح بيا الشطاـ البخلساني الخالز  ،كمشيا السرادقة عمى السعاىجات ك االتفاؾيات الجكلية
ك القػانيغ التي يدشيا مجمذ الشػاب  ،كدعػة مجمذ الشػاب لبلنعقاد كقبػؿ الدفخاء ك
اصجار السخاسيع الجسيػرية  ،كالسرادقة عمى احكاـ االعجاـ كتكميف مخشح الكتمة الشيابية
االكثخ عجدا بتذكيل مجمذ الػزراء  ،كاالكثخ مغ ذلظ  ،لو الحق في شمب سحب الثقة مغ
رئيذ مجمذ الػزراء مغ قبل مجمذ الشػاب  ،اضافة الى بعس االختراصات التي
يسارسيا الى جانب الػ ازرة اك تػصية مشيا(.)119
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ثالثا  :عجـ جػاز الجسع بيغ عزػية مجمذ الشػاب ك الػ ازرة  :فسغ بيغ مسيدات الشطاـ
البخلساني اف الػزراء الحيغ يتع اختيارىع مغ بيغ اعزاء البخلساف يحتفطػف بعزػيتيع في
البخلساف اال اف الجستػر العخاقي تبشى اتجاىا مختمفا بتقخيخه عجـ جػاز الجسع بيغ عزػية
البخلساف كأؼ عسل اك مشرب ادارؼ أك حكػمي(.)120
رابعا  :الحل الحاتي لسجمذ الشػاب  :كىػ العشرخ اك السيدة األساسية التي تسيد الشطاـ شبو
البخلساني في العخاؽ عغ الشطاـ البخلساني الخالز  ،اذ أف ىحا االخيخ يسشح الدمصة
التشفيحية كسيمة ميسة تػازؼ كسيمة البخلساف في سحب الثقة مغ الػ ازرة اال كىي حل البخلساف
 ،كالجعػة النتخابات ججيجة  ،غيخ أف السذخع الجستػرؼ العخاقي انحخؼ عغ ىحا السشيج ،
كسمب الدمصة التشفيحية ىحه الػسيمة  ،بأف جعل قخار حل مجمذ الشػاب بيج السجمذ
ذاتو(،)121مسا يجعل الحل شبو مدتحيل  ،كىحا ما يؤكج رأيشا بعجـ امكاف كصف الشطاـ
الدياسي في العخاؽ بأنو نطاـ بخلساني خالز  ،كامكانية كصفو بأنو نطاـ شبو بخلساني.
خامدا  :حمػؿ رئيذ الجسيػرية محل رئيذ مجمذ الػزراء عشج خمػ السشرب  :اف حمػؿ
رئيذ الجسيػرية محل رئيذ الػزراء عشج خمػ السشرب ألؼ سبب كاف يعج خخكجا كاضحا
عمى خرائز الشطاـ البخلساني  ،ففي ىحا األخيخ يػجج فرل عزػؼ بيغ السشربيغ  ،كال
يجػز الجسع بيشيسا  ،كال يقمل مغ شأف ىحا الخخكج ما تزسشو الشز الجستػرؼ الحؼ يقخر
 ،انو عشج تحقق الحالة الدابقة يقػـ رئيذ الجسيػرية بتكميف مخشح اخخ بتذكيل الػ ازرة
خبلؿ مجة ال تديج عمى خسدة عذخ يػما  ،كفقا ألحكاـ السادة ( )76مغ الجستػر(.)122
سادسا  :االختراصات الػاسعة  ،كغيخ السألػفة في االنطسة البخلسانية  ،التي نز عمييا
دستػر جسيػرية العخاؽ كمشحيا لسجمذ الشػاب  ،فإضافة الى االختراصات الخئيدية
لمسجمذ  ،كىي االختراصات التذخيعية كالخقابية كالسالية  ،فقج اختز السجمذ بانتخاب
رئيذ الجسيػرية  ،كتشطيع عسمية السرادقة عمى السعاىجات ك االتفاؾيات الجكلية بقانػف ،
كالسػافقة عمييا  ،اضافة الى السػافقة عمى تعييغ كبار ك مدؤكلي الدمصة القزائية  ،ككبار
مػضفي الجكلة مغ درجة مجيخ عاـ فسا فػؽ ك الدفخاء ككبار ضباط كقادة الجير(.)123مسا
يجعل مجمذ الشػاب ىػ السييسغ عمى ىيئات ك سمصات الجكلة كافة بسا فييا الدمصتيغ
التشفيحية ك التذخيعية  ،كىي اختراصات ال تكاد تكػف مػجػدة اال في نطاـ حكػمة
الجسعية السصبق في سػيد اخ.
كبحلظ نجج أف الػاقع الجستػرؼ في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ ،2005قج جاء بشطاـ
شبو بخلساني  ،فيػ خميط مغ الشطاـ البخلساني كنطاـ حكػمة الجسعية  ،كلكغ ىل أف ىحا
الشطاـ ىػ السبلئع لػاقع العخاؽ الدياسي الحالي بعج االحتبلؿ؟،أـ ىشاؾ ضخكرة لتغييخ ىحا
الشطاـ كالعسل عمى انذاء دستػر ججيج؟،أـ أف التعجيل يكفي لبمػغ ىحه الغاية؟
سػؼ نجيب عمى كػل ىحه التداؤالت كغيخىا في السصمب الثاني مغ ىحا السبحث ككسػ ػا
يأتي :
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ادلغهت انضبَ : ٙيذٖ يالءيخ انُظبو انربدلبَ ٙيف انؼشاق نهٕالغ انغٛبع ٙثؼذ
انؼبو 2003
افخز الشطاـ البخلساني السشرػص عميو في دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  2005كاقعا
سياسيا مغاي اخ لمػاقع الجستػرؼ مسا خمق تشاف اخ كاضحا بيغ الػاقعيغ  ،فالػاقع الجستػرؼ ،
اشخنا اليو بذكل مفرل في السصمب االكؿ  ،حيث الحطشا رجحاف كفة الدمصة التذخيعية
السسثمة بسجمذ الشػاب عمى الدمصة التشفيحية  ،كاف الشطاـ الدياسي في ضل ىحه الشرػص
الجستػرية ىػ نطاـ بخلساني خاص  ،اشمقشا عميو نطاما شبو بخلساني  .اما الػاقع الدياسي
 ،فقج افخز مفاـيع ججيجة ككاقع كتصبيقات عابخة لمشرػص الجستػرية  ،كىحه السفاـيع
كالػقائع تتسثل بتصبيق الجيسقخاشية التػافؿية بجال عغ نطاـ االغمبية الحؼ تجدجه الجيسقخاشية
غيخ السباشخة (التسثيمية) اك الشيابية  ،ككحلظ ضعف الدمصة التذخيعية (مجمذ الشػاب)
كـيسشة الدمصة التشفيحية عميو  ،كايزا عجـ ؾياـ القزاء العخاقي كخاصة القزاء الجستػرؼ
بمعب الجكر االيجابي لمتػفيق بيغ الدمصتيغ كاقامة التػازف السصمػب بيشيسا كعجـ فاعمية
الشطاميغ الحدبي ك االنتخابي .كسػؼ نتشاكؿ ىحه السػاضيع في اربعة فخكع  ،ككسا يأتي :
انفشع االٔل  :رغجٛك انذميمشاعٛخ انزٕافمٛخ يف انؼشاق
نز دستػر جسيػرية العخاؽ  ،كسا سبق كذكخنا  ،في مادتو االكلى عمى اف نطاـ
الحكع في جسيػرية العخاؽ جسيػرؼ نيابي بخلساني  ،كيتختب عمى ذلظ أف تذكل الحكػمات
في العخاؽ عمى أساس االغمبية  ،اال أف ما جخػ العسل عميو عشج تذكيل الحكػمات
الستعاؾبة ،ىػ أنيا تذكل عمى أساس تػافقي  ،كقج كاف لػاقع االحتبلؿ االثخ الكبيخ في
ذلظ  ،حيث عسق االحتبلؿ االنكمػامخيكي االنقدامات االجتساعية داخل السجتسع العخاقي،
ككحلظ االختبلفات الدياسية مسا جعل تصبيق الشطاـ الجيسقخاشي الشيابي البخلساني غيخ
مدتقخ في العخاؽ عمى الخغع مغ الشز عميو في الجستػر.
كنتيجة ليحا الػاقع فقج أخح العخاؽ مشح عاـ  2003برػرة الجيسقخاشية التػافؿية التي تعشي
تذكيل الدمصة الدياسية مغ خبلؿ ائتبلؼ كاسع مغ االحداب كالدياسييغ الحيغ يسثمػف كافة
السكػنات اليامة في مجتسع متشػع كتعجدؼ(.)124
كمغ السسكغ أف تتخح ىحه الرػرة مغ صػر الجيسقخاشية  ،اشكاال متشػعة مغ الحكػمات
تختمف باختبلؼ شبيعة الشطاـ الدياسي السصبق في كل دكلة  ،كفي العخاؽ تع تذكيل
حكػمات ائتبلؼية مػسعة الف الشطاـ ؼيو نيابي بخلساني  ،كاشمق عمى ىحه الحكػمات عشج
تذكيميا  ،حكػمة الػحجة الػششية اك الذخاكة الػششية  ،كلكغ ىحه الحكػمات كعمى الخغع
مغ اشبلؽ ىحه التدسيات عمييا  ،اال انيا في حؿيقتيا حكػمات محاصرة قػمية كديشية
كشائؽية  ،ككانت البحرة االكلى لشطاـ السحاصرة الصائؽية في
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مجمذ الحكع الحؼ شكل بتاريخ  13/7/2003بقخار مغ السجيخ االدارؼ لدمصة االئتبلؼ
السؤقتة ((بػؿ بخيسخ)) الحؼ اعصى ( )13مقعجا لمصائفة الذيعية )5( ،مقاعج لمعخب الدشة،
كذات العجد لمكخد  ،كلكل مغ التخكساف ك السديحييغ الكمج ك اشػرييغ مقعجا كاحجا  ،ليكػف
عجد السجمذ ( )25مقعجا  ،كاستسخ ىحا الػضع  ،أؼ تذكيل الحكػمات عمى اساس تػزيع
السشاصب عمى اساس السحاصرة في الحكػمات السؤقتة ك االنتقالية كالتي شكمت بسػجب
دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  2005الشافح  ،حيث شكمت ثبلث حكػمات في ضمو كانت .
جسيعيا عمى أساس السحاصرة  ،التي يخاىا البعس أنيا عبارة عغ حرػؿ أشخاص
كمكػنات عمى مشاصب ىامة كحداسة عمى أساس القػمية كالجيغ ك الصائفة بغس الشطخ عغ
الكفاءة ك الشداىة ك االخبلص  ،كسا أنيا تعشي كحلظ أف يغس كل شخؼ مغ اشخاؼ العسمية
الدياسية الشطخ عغ اخصاء الصخؼ االخخ  ،مسا اضعف مؤسدات الجكلة كافة كقمل مغ
فاعميتيا في تقجيع االفزل لمذعب  ،ناـيظ عغ التخىل الكبيخ في الػ ازرات ك السشاصب
إلرضاء جسيع السذتخكيغ في تذكيل الحكػمات الستعاؾبة(.)125
كبخزت مخاكؼ مغ أف يتحػؿ العخاؽ الى لبشاف اخخ  ،الحؼ تدشج ؼيو السشاصب العميا في
الجكلة عمى اسذ شائؽية ك قػمية  ،بل يحىب البعس الى أبعج مغ ذلظ حيث يخػ اف مشيج
السحاصرة اصبح ثقافة كتػجو عاـ بالشدبة لمكتل الدياسية ال يسكشيا الخخكج مشو  ،كاذا
استسخ ىحا الشيج كىحه الثقافة فأنيا قج تؤدؼ الى تقديع العخاؽ(.)126كبالعػدة عمى نيج
السحاصرة في لبشاف  ،فيي عبارة عغ ميثاؽ كششي غيخ مكتػب بيغ اكؿ رئيذ لمجسيػرية
كأكؿ رئيذ كزراء  ،بعج االستقبلؿ عاـ ،1943كاىع احكامو  ،أف يكػف رئيذ الجسيػرية
مديحيا ماركنيا  ،كرئيذ الػزراء مدمسا سشيا  ،كرئيذ مجمذ الشػاب شيعيا  ،كقج كازف
السيثاؽ بيغ الصػائف السختمفة  ،كاشتخط اف يخاعي تذكيل الػ ازرة العجد الشدبي لكل شائفة ،
ككصل االمخ الى السجمذ الشيابي  ،حيث تكػف ؼيو ندبة الشػاب السديحييغ الى الشػاب
السدمسيغ  6 :الى ،5كلكغ التصبيق العسمي لمسيثاؽ ،لع يقترخ عمى السشاصب الخئاسية
الثبلثة  ،بل امتج ليذسل السشاصب العدكخية كالقزائية ك االدارية  ،كتسادػ ليذسل كل
شيء(.)127كقج مخ لبشاف بأزمات كحخكب اىمية  ،امتجت حتى االف حيث يعاني ىحا البمج مغ
ازمة فخاغ دستػرؼ متسثل بفذل مجمذ الشػاب في انتخاب رئيذ الجسيػرية رغع شغػر ىحا
السشرب ألكثخ مغ عاـ ،اضافة الى ازمات اخخػ امشية كسياسية ك اقترادية  ،كاف
لمسحاصرة الصائؽية كالجيشية دكر كبيخ في نذػئيا.
اف تصبيق الجيسقخاشية التػافؿية في العخاؽ كما نتج عشيا مغ األخح بالسحاصرة الصائؽية ك
القػمية  ،قج ادػ الى بخكز ضاىخة الفداد االدارؼ كالسالي كانتذارىا عمى نصاؽ كاسع في
اجيدة الجكلة السختمفة  ،مسا ادػ الى اىجار االمػاؿ العامة  ،كضيػر جياز ادارؼ ضعيف
كغيخ كفػء في العخاؽ  ،حتى اصبحت االثار الدمبية الستختبة عمى الفداد االدارؼ ك السالي
مغ اىع العػامل التي تعيق عسمية االصبلح في دكائخ الجكلة(.)128
كمغ االثار الدمبية لتصبيق الجيسقخاشية التػافؿية في العخاؽ كحلظ عجـ كجػد معارضة فاعمة ،
كىشا البج مغ االشارة الى اىسية السعارضة الدياسية في االنطسة الدياسية
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الشيابية  ،كخاصة الشطاـ البخلساني الحؼ يقػـ عمى التعجدية  ،حيث تعسل السعارضة عمى
مخاؾبة اجيدة الجكلة السختمفة كمتابعة نذاشاتيا  ،كمحاكلة التأثيخ في الخأؼ العاـ كنػعيتو
بذكل مدتسخ  ،كفي ذات الػقت فأف السعارضة تعسل عمى حساية حقػؽ كحخيات
السػاششيغ مغ مخاشخ االستبجاد كالقسع الحؼ قج تتعخض مغ قبل الحكػمة .فالسعارضة
السشطسة  ،اصبحت ضخكرة مغ ضخكرات الشطاـ الشيابي  ،فبل ديسقخاشية حؿيؿية مغ دكف
كجػد معارضة فاعمة داخل السجالذ الشيابية(.)129كلكغ البعس يخػ  ،اف الشطاـ الدياسي
الحؼ يدتشج عمى التعجدية الحدبية  ،فأف السعارضة ؼيو ال تذعخ بالحخج اماـ الخأؼ العاـ اك
الذعػر بالسدؤكلية  ،في حالة عجـ الػفاء بالػعػد التي قصعتيا عمى نفديا اماـ ناخبييا ،
ألنيا معارضة داخمية  ،ضسغ االئتبلؼ الحاكع  ،كبالتالي غالبا ما تحسل الحدب االكبخ اك
الكتمة االكبخ ضسغ االئتبلؼ مدؤكلية االخصاء التي تقع فييا الحكػمة االئتبلؼية(.)130اما
كضع السعارضة في العخاؽ  ،بعج لعاـ  ،2003فيخػ البعس اف حجاثة التجخبة الجيسقخاشية
 ،تجعل الشطخة الييا ضيقة ،باعتبارىا الجانب الخاسخ شعبيا ك في االنتخابات  ،مسا كلج
رغبة لجػ الدياسييغ بالسشاصب الحكػمية ك الرخاع عمييا بيغ الكتل ك االحداب الدياسية
السختمفة  ،كىحا الػاقع  ،مع كثخة امتيازات السشاصب الحكػمية  ،جعل الكثيخ مغ القػػ
السذاركة الفاعمة في العسمية الدياسية مغ االحداب ك الكتل  ،بل كحتى الكيانات الفخدية
تبتعج عغ أف تكػف جدءا مغ معارضة بخلسانية فاعمة تداىع في تقػيع كتػجيو العسل
الحكػمي  ،فالسعارضة تشذط لخجمة الذعب  ،كليذ اليجؼ مشيا التدؿيط الدياسي  ،اك
االساءة أك عخقمة العسل الحكػمي  ،فالسعارضة في البمجاف العخيقة في الجيسقخاشية ىي عيغ
السػاشغ عمى الحكػمة  ،كىي بحلظ تؤدؼ كاجبا كششيا ال يقل عغ العسل الحكػمي(.)131
انفشع انضبَ : ٙضؼف انغهغخ انزششٚؼٛخ
الحطشا عشج اشارتشا لمػاقع الجستػرؼ رجحاف كفة الدمصة التذخيعية السسثمة بسجمذ
الشػاب عمى الدمصة التشفيحية  ،اال أف الػاقع الدياسي يشبئشا بغيخ ذلظ  ،حيث يبلحع
ضعف كاضح لمدمصة التذخيعية السسثمة بالبخلساف كيعج الدبب الخئيدي في ذلظ الى تذكيل
الحكػمة عمى اساس تػافقي كاشتخاؾ اغمب الكتل ك االحداب الدياسية الكبيخة في الحكػمة
كخاصة زعسائيا  ،مسا كلج حالة استسخت في الحكػمات الستعاؾبة  ،كىي ـيسشة الحكػمة
عمى مجمذ الشػاب  ،كعجـ رغبة السجمذ في محاسبة الحكػمة اك اعزائيا ألنيا تسثل
اغمبية السجمذ بل زعساء االحداب السسثمة في مجمذ الشػاب ،فكانت كسائل الخقابة التي
يسمكيا السجمذ تجاه حكػمة ضعيفة  ،كغيخ فعالة  ،كلع يحرل حتى ىحا التاريخ أف اثيخت
السدؤكلية الػ ازرية في ضل الجستػر الشافح  ،رغع كجػد مخالفات دستػرية كقانػنية خصيخة في
كافة مفاصل الجكلة  ،كىشا نػرد مثاؿ عمى ضعف الجكر الخقابي لسجمذ الشػاب  ،ففي
جمدة مجمذ الشػاب االعتيادية الدابعة عذخ في يػـ الدبت  29/8/2015تع استجػاب
كزيخ الكيخباء  ،بعج انجالع مطاىخات في بغجاد كاغمب السحافطات  ،لمسصالبة بإقالة كزيخ
الكيخباء عمى خمؽية تخدؼ مشطػمة الكيخباء كقمة تجييدىا في الريف العاـ الحالي
(،)2015ككاف السدتجػب يشتسي
76

لحات الكتمة الشيابية التي يشتسي الييا الػزيخ  ،كىحه كسا نخاىا بجعة غيخ مألػفة في التقاليج
البخلسانية  ،اضافة الى ذلظ فأف الشائب اشار الى أف االستجػاب سػؼ يكػف ميشيا كليذ
سياسيا  ،كىحه كحلظ بجعة اخخػ ال أساس دستػرؼ اك قانػني اك حتى مشصقي ليا ،
فاالستجػاب لو شبيعة سياسية قصعية كال يػجج مفيػـ الستجػاب ميشي ،كاف اشبلؽ مثل ىحه
التدسيات التي ال اساس قانػني اك دستػرؼ ليا  ،تذيخ الى نػع مغ انػاع السجاممة لمػزيخ
مسا يزعف ىحه الػسيمة اليامة لمخقابة  ،كاستسخ االستجػاب بيغ الشائب كالػزيخ فقط كلع
يتجخل اؼ نائب في ىحا االستجػاب الياـ لػزيخ مدؤكؿ عغ ك ازرة أثارت الخأؼ العاـ في
العخاؽ في الكثيخ مغ السحافطات كفي العاصسة بغجاد  ،ثع بعج ذلظ تحػؿ الشائب السدتجػب
الى محامي لمجفاع عغ الػزيخ ،حيث اكج بأف سػء االدارة ال تختبط بالػزيخ الحالي  ،كانسا
يكل الػزراء مشح عاـ  2003كالتي افزت الى سػء الػضع العاـ لمكيخباء  ،كفي ختاـ جمدة
االستجػاب صػت السجمذ عمى القشاعة بأجػبة الػزيخ  ،ثع اعمغ رئيذ السجمذ انتياء
االستجػاب  ،كانتياء السداءلة بشاء عمى ترػيت السجمذ(.)132كبيحا انتيى ىحا االستجػاب
كسا انتيى غيخه مغ االجخاءات الخقابية غيخ السشتجة كغيخ الفعالة  ،مسا يؤشخ عمى ضعف
كبيخ في الجانب الخقابي لسجمذ الشػاب  .كحلظ فأف مغ اسباب ضعف مجمذ الشػاب كثخة
الػياب ألعزائو عغ اجتساعاتو  ،فقج اصبح الػياب ضاىخة خصيخة تؤثخ عمى عسل السجمذ
 ،ككحلظ تجؿ عمى البلمباالة كعجـ االلتداـ بالشطاـ الجاخمي كالقػانيغ  ،كيػرد البعس مثاال
عمى ذلظ  ،في جمدة مجمذ الشػاب السشعقجة يػـ الخسيذ  26/9/2013حيث غاب ثمث
اعزاء السجمذ في ىحه الجمدة  ،كىحا الثمث ىػ دائع الػياب( .)133كنخػ أف غياب ىحا
العجد مؤشخ عمى ضعف اداء السجمذ كضعف الذعػر بالسدؤكلية القانػنية كاالخبلؾية  .كقج
كذف احج اعزاء المجشة القانػنية في السجمذ عغ كجػد خخؽ كاضح في تصبيق الشطاـ
الجاخمي لسجمذ الشػاب  ،حيث اكج عمى أف الشطاـ الجاخمي يتزسغ فقخات تحاسب الشائب
الستغيب  ،قج ترل حج الفرل  ،كلكغ ال تػجج ألية إلتساـ عسمية الفرل(.)134كفي الحؿيقة
الحطشا أف اعزاء مجمذ الشػاب كالسيتسيغ مغ خارج السجمذ ال يعمسػف ايغ الجداء الحؼ
يسكغ فخضو عمى الشائب في حالة الػياب  ،اف الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب قج الدـ عزػ
السجمذ بحزػر اجتساعات السجمذ كلجانو التي ىػ عزػ فييا  ،كال يجػز لو الػياب اال
بعحر مذخكع يقجره الخئيذ اك رئيذ المجشة السخترة(.)135كسا اف السجمذ يشذخ الحزػر
كالػياب في نذخة السجمذ االعتيادية كاحجػ الرحف  ،كىحا االجخاء ىػ نػع مغ العقػبة
السعشػية لسغ يغيب مغ االعزاء  ،ككحلظ يذكل ىحا االجخاء نػع مغ الحخج لمشائب اماـ
جسيػر ناخبيو  .كلييأة الخئاسة في حالة تكخار الػياب مغ دكف عحر مذخكع خسذ مخات
متتالية اك عذخ مخات غيخ متتالية خبلؿ الجكرة الدشػية اف تػجو تشبييا خصيا الى العزػ
الغائب تجعػه الى االلتداـ بالحزػر كفي حالة عجـ امتثالو لييأة الخئاسة  ،ؼيعخض السػضػع
عمى السجمذ بشاء عمى شمب الييأة  ،كسا تدتقصع مغ مكافأة عزػ مجمذ الشػاب في حالة
غيابو ندبة معيشة يحجدىا السجمذ(.)136كلكغ االجخاء االشج ىػ ما جاء في قانػف استبجاؿ
اعزاء مجمذ الشػاب  ،حيث تشتيي العزػية في السجمذ عشج اقالة العزػ لتجاكز غياباتو
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بجكف عحر مذخكع ألكثخ مغ ثمث جمدات السجمذ مغ مجسػع الفرل التذخيعي
الػاحج(.)137
كمغ اسباب ضعف الجكر الخقابي كالتذخيعي لسجمذ الشػاب  ،ما يحرل داخل السجمذ مغ
سجاالت كمذادات كبلمية  ،قج ترل احيانا الى التجافع ك االشتباؾ باأليجؼ بيغ بعس
نػاب الكتل الدياسية بدبب الخبلفات حػؿ بعس مذاريع القػانيغ اك اسباب اخخػ سياسية
 ،كىحا الػضع ىػ انعكاس لبلزمات الدياسية التي يسخ بيا العخاؽ  ،كىػ كحلظ يداىع في
تعصيل دكر مجمذ الشػاب التذخيعي كالخقابي(.)138
اف مغ اسباب ضعف مجمذ الشػاب  ،كـيسشة الحكػمة عميو ىػ مػضػع السشاصب العميا
في الجكلة سػاء السجنية اـ العدكخية اـ القزائية  ،حيث يختز مجمذ الشػاب بالسػافقة
عمى تعييغ ىؤالء بشاء عمى اقتخاح مغ مجمذ الػزراء(.)139كلكغ الحؼ حرل في عيج
الحكػمات الستعاؾبة في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ الشافح  ،اف السشاصب العميا مغ ككبلء
ك ازرات ك مدتذاريغ كاصحاب الجرجات الخاصة  ،ككبار قادة الجير يجخؼ تكميفيع بسياـ
ىحه السشاصب مغ قبل الػزراء كرئيذ الػزراء  ،دكف مػافقة مجمذ الشػاب  ،فالسئات مشيع
غيخ مثبتيغ في شغل ىحه السشاصب لعجـ عخض اسسائيع عمى مجمذ الشػاب لمترػيت
عمييع  ،كىحا الػضع الغخيب جعل رئيذ الػزراء الحالي  ،كبعج انجالع السطاىخات  ،يدتعج
لحسمة تغييخات كاسعة تذسل الػ ازرات كافة كالييئات السدتقمة  ،بغخض اعادة التػازف كتػزيع
مشاصب ككبلء الػ ازرات كالجرجات الخاصة  ،كانياء مػضػع تكميف اشخاص لذغل
الجرجات الخاصة بالػكالة.
كبشاء عمى ما سبق ذكخه نبلحع بذكل كاضح ضعف مجمذ الشػاب  ،كـيسشة الحكػمة عميو
 ،فالسبادرة كانت دائسا مغ قبل الحكػمة سػاء في االصبلح أـ في مسارسة االختراصات
 ،فمع نعثخ عمى محصة في العسمية الدياسية كاف مجمذ الشػاب ىػ السبادر فييا  ،بل اف
عسمو ركتيشي كعمى كتيخة كاحجة  ،رغع ىحا الخمل الكبيخ الحؼ نخاه في مؤسدات الجكلة  ،بل
كفي السجمذ ذاتو  ،مسا خمق كاقعا غخيبا في ادارة الجكلة عمى السدتػييغ الدياسي ك
االدارؼ  ،حيث القى ىحا الػاقع بطبللو عمى الػضع العاـ االجتساعي ك االقترادؼ ،
كاخي اخ السالي  ،مسا ادػ الى انجالع مطاىخات في الريف الساضي استسخت حتى اليػـ ،
كانت بجاياتيا بغخض تحديغ الخجمات كخاصة الكيخباء  ،ثع تحػلت الى مصالب اخخػ
سياسية كاقترادية كمالية  ،كضخكرة االصبلح كمحاسبة الفاسجيغ  ،ناـيظ عغ الػضع
الستخدؼ في السحافطات الغخبية كخخكجيا مغ سيصخة الجكلة العخاؾية  ،كتيجيخ سكانيا
كتجميخ مستمكاتيع  ،لكل ىحه االسباب كغيخىا اصبحت الجكلة العخاؾية بجسيع ىيئاتيا
التذخيعية كالتشفيحية ك القزائية  ،اماـ مدؤكلية كبيخة كحؿيؿية  ،تحتاج الى جيج مزاعف
مغ الجسيع  ،بغخض البجء بعسمية ججية لئلصبلح  ،كمعالجة السذاكل الخصيخة التي يعاني
مشيا العخاؽ  ،كنخػ اف عمى مجمذ الشػاب السدؤكلية االكبخ في عسمية االصبلح كتػجيو
بػصمة الببلد الى الػجية الرحيحة.
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انفشع انضبنش  :دٔس انمضبء انذعزٕس٘ انؼشال ٙيف انزٕاصٌ ثني انغهغبد
نز دستػر جسيػرية العخاؽ الشافح عمى الدمصة القزائية(،)140كافخد ليا الفرل الثالث مغ
الباب الثالث  ،كنز عمى استقبلليا  ،كاستقبلؿ القزاة(،)141كبيغ أف ىحه الدمصة تتكػف مغ
مجمذ القزاء االعمى  ،كالسحكسة االتحادية العميا  ،كمحكسة التسييد االتحادية  ،كجياز
االدعاء العاـ كىيئة االشخاؼ القزائي  ،كالسحاكع االتحادية االخخػ التي تشطع كفقا
لمقانػف(.)142كقج افخد الجستػر الفخع الثاني مغ الفرل الثالث لمسحكسة االتحادية العميا  ،كىي
ىيئة قزائية مدتقمة ماليا كاداريا ك تختز في الكثيخ مغ السػاضيع كبزسشيا الخقابة عمى
دستػرية القػانيغ كاالنطسة الشافحة  ،كتفديخ نرػص الجستػر(.)143كقج تذكمت ىحه السحكسة
في ضل قانػف ادارة الجكلة العخاؾية لمسخحمة االنتقالية لعاـ ،2004الحؼ نز عمييا كبيغ
اختراصاتيا(.)144ثع صجر قانػف السحكسة االتحادية في العاـ  2005في ضل قانػف ادارة
الجكلة  ،ككحلظ الشطاـ الجاخمي لمسحكسة(.)145كقج نز الجستػر عمى كجػب صجكر قانػف
يشطع تكػيغ السحكسة كعسميا بقانػف يدغ بأغمبية ثمثي اعزاء مجمذ الشػاب(،)146اال اف ىحا
القانػف لع يرجر لحج االف رغع عخضو عمى مجمدي الشػاب بييئة مذخكع قانػف ألكثخ مغ مخة
 ،كنخػ في ذلظ مخالفة دستػرية كاضحة تتعمق بييئة قزائية دستػرية ىامة  ،كاف مغ السسكغ
لػ شكمت عمى اسذ ميشية كدستػرية سميسة أف تمعب دك ار ىاما في الػضع العادؼ كفي
االزمات التي مخ كيسخ فييا العخاؽ في الػقت الحاضخ.
اف السحكسة االتحادية العميا التي شكمت في ضل قانػف ادارة الجكلة العخاؾية لمسخحمة االنتقالية
ضمت تعسل في ضل قانػنيا كنطاميا الجاخمي الدابقيغ لرجكر الجستػر الحالي ،كقج كانت
ق اخراتيا مػضع ججؿ كنقاش فقيي كسياسي  ،بل كحتى شعبي بدبب ميل ق اخراتيا باتجاه رغبة
كسياسة الحكػمة  ،مسا خمق انصباعا لجػ القصاعات الذعبية كالخسسية باف ق اخرات السحكسة
ترب دائسا في مرمحة كتػجيات الحكػمة عمى حداب الييئات األخخػ.
كعشج اشبلعشا عمى ق اخرات السحكسة االتحادية نجج ما يأتي :
اكال /بعس ق اخرات السحكسة انتقرت مغ حق مجمذ الشػاب في اقتخاح القػانيغ  ،بأف اشتخشت
اف تحاؿ مقتخحات القػانيغ التي تقجـ مغ عذخة مغ اعزاء مجمذ الشػاب اك مغ احجػ لجانو
السخترة(،)147الى الحكػمة لػضعيا بييئة مذخكعات قػانيغ تقجـ مغ رئيذ الجسيػرية
كمجمذ الػزراء(.)148ففي قخار السحكسة السخقع /44اتحادية 2010/بتاريخ  12/7/2010جاء
باف القانػف رقع ( )18لدشة 2010بفظ ارتباط دكائخ الذؤكف االجتساعية في ك ازرة العسل
كالذؤكف االجتساعية يعتبخ غيخ دستػرؼ مسا اقتزى الغاءه كالغاء االثار الستختبة عميو ،
ككانت حجج السحكسة تدتشج الى نرػص دستػر جسيػرية العخاؽ الشافح  ،الحؼ رسع في السادة
( )60مشفحيغ تقجـ مغ خبلليا مذخكعات القػانيغ  ،كىحاف السشفحاف يعػداف حر اخ لمدمصة
التشفيحية كىسا رئيذ الجسيػرية كمجمذ الػزراء  ،كاذا ما قجمت مغ غيخىسا  ،فأف ذلظ  ،ككسا
تخػ السحكسة  ،يعج مخالفة دستػرية لشز السادة (/60اكال) مغ الجستػر  ،كاف الفقخة (ثانيا)
مغ ذات السادة  ،اجازت لسجمذ الشػاب تقجيع مقتخحات القػانيغ عغ شخيق عذخة مغ اعزاء
مجمذ الشػاب اك مغ احجػ لجانو السخترة  ،كمقتخح القانػف ال يعشي مذخكع
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القانػف،الف السقتخح ىػ فكخة كالفكخة ال تكػف مذخكعا  ،كيمدـ أف يأخح السقتخح شخيقة الى
احج السشفحيغ السذار الييسا إلعجاد مذخكع قانػف كفق مسارستو القػانيغ ك التذخيعات
الشافحة  ،اذا كافق ذلظ سياسة الدمصة التشفيحية التي أقخىا مجمذ الشػاب(.)149
كاستسخت السحكسة االتحادية العميا عمى ىحا الشيج  ،حيث اعتبخت تذخيع قانػف تحجيج
مجة كالية رئيذ الجسيػرية كرئيذ مجمذ الشػاب كرئيذ مجمذ الػزراء كاف قج شخع
خبلفا لمجستػر ألنو كاف مجخد مقتخح قانػف كلع يقجـ لسجمذ الشػاب كسذخكع قانػف مغ
قبل رئاسة الجسيػرية اك مجمذ الػزراء كسا يػجب الجستػر ذلظ( .)150ككحلظ كلحات
االسباب اعتبخت السحكسة االتحادية العميا اف السادتاف ( )3ك ( )4مغ القانػف رقع ()50
لدشة  2007تعجاف غيخ دستػريتاف ؼيسا يتعمق بالخكاتب التقاعجية لخئيذ مجمذ الشػاب
كنائبيو كاعزاء السجمذ(.)151كايزا في قخار اخخ اعتبخت ؾياـ مجمذ الشػاب بإجخاء
تغييخات جػىخية عمى مذخكع قانػف مجمذ القزاء االعمى جعمو مخالفا ألحكاـ الجستػر
مغ الشاحيتيغ الذكمية كالسػضػعية(.)152
ثانيا /تجخل السحكسة في كسائل الخقابة التي تسارسيا الدمصة التذخيعية تجاه الدمصة
التشفيحية  ،ففي احجػ ق اخراتيا اعتبخت اف االستجػاب فاقج لدشجه الجستػرؼ ك القانػني
كعجتو مغ قبيل الدؤاؿ اك االستيزاح(،)153كنخػ اف ىحه الػسائل كمشيا االستجػاب مغ
اختراص السجمذ كال يجػز ألية جية التجخل فييا  ،حيث أف مبخرات السحكسة غيخ
مقشعة  ،تعتبخ مغ قبيل التجخل في صمب عسل مجمذ الشػاب.
ثالثا /تفديخ السادة ( )76مغ الجستػر  ،كتبخيخ عجـ تدسية كزراء الػ ازرات اليامة  :فقج
فدخت السحكسة السادة ( )76مغ الجستػر الخاصة بالكتمة الشيابية االكثخ عجدا التي ليا
حق تذكيل الحكػمة كىي الكتمة التي تكػنت بعج االنتخابات مغ خبلؿ قائسة كاحجة
دخمت االنتخابات باسع كرقع معيشيغ كحازت عمى العجد االكثخ مغ السقاعج اك الكتمة التي
تجسعت مغ قائستيغ اك اكثخ ثع تكتمت بكتمة كاحجة ذات كياف كاحج اييسا االكثخ
عجدا(.)154كقج اتاح ىحا القخار لخئيذ الػزراء في ذلظ الػقت كزعيع كتمة دكلة القانػف
تذكيل الحكػمة بعج ائتبلفو مع قػػ اخخػ  ،كاستبعجت كتمة العخاؾية مغ تذكيل الحكػمة
 ،كقج احجث ىحا القخار ججال عمى نصاؽ كاسع  ،اال اف ذلظ لع يفس الى اية نتيجة ،
الف ق اخرات السحكسة االتحادية العميا باتة ممدمة لمدمصات كافة(.)155
كلع تكتف السحكسة االتحادية بحلظ  ،بل أصجرت قخار اخخ بخر لخئيذ الػزراء السكمف
تدسية الػزراء اصالة اك ككالة كعمى دفعات  ،حيث جاء في ق اخراىا باف ال كجػب عمى
رئيذ الػزراء السكمف تدسيتو اعزاء ك ازرتو جسيعيع كسا ال يػجج ما يسشع عميو تدسيتيع
أصالة اك ككالة كعمى دفعات  ،كمغ حق مجمذ الشػاب السػافقة عمى الػزراء كالسشياج
الػزارؼ خارج السجة السشرػص عمييا في الجستػر(.)156
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كقج ساقت السحكسة مبخرات غخيبة كبعيجة عغ السشصق القانػني ك نرػص الجستػر الػاضحة
ك الرخيحة بيحا الذأف  .كلع تكتف السحكسة بحلظ  ،بل ذىبت بعيجا  ،عشجما بخرت لخئيذ
الػزراء عجـ تدسيتو لثبلثة مغ اىع الػزراء  ،الجفاع  ،الجاخمية  ،االمغ الػششي  ،مسا خمق
حالة غخيبة بييسشة رئيذ الػزراء عمى ىحه الػ ازرات حتى نياية الجكرة االنتخابية ،اضافة الى
سيصختو عمى مؤسدة رئاسة الجسيػرية  ،بعج مخض رئيذ الجسيػرية ،كىخكب أحج نػابو ،
كبقاء الشائب االخخ الحؼ يشتسي لحات كتمة رئيذ الػزراء مسا خمق كاقعا غخيبا كاد أف يعرف
بالجكلة العخاؾية  ،نتيجة النفخاد شخز كاحج بكل ىحه السؤسدات اليامة  .كعػدا عمى قخار
السحكسة االتحادية العميا  ،حيث جاء ؼيو  ،اف الصعغ بجستػرية عجـ تدسية ثبلثة كزراء
الػزرات الجفاع ك الجاخمية ك االمغ الػششي رغع مخكر اكثخ مغ خسدة اشيخ عمى تذكيل
الػ ازرة ال يعج خخقا ألحكاـ الجستػر ألنو لع يخد نز في دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ 2005
يسشع عشج تذكيل الحكػمة نػط بعس الػ ازرات بػزراء جخػ الترػيت عمييع ككالة(.)157كىحا
القخار كغيخه ال اساس لو في الجستػر اك القانػف  ،كندتغخب صجكر مثل ىحه الق اخرات مغ
محكسة عميا  ،تقع عمييا مدؤكلية كبيخة في التػازف بيغ الدمصات  ،حيث ساىست في تفاقع
الػضع في العخاؽ  ،ككصػلو الى ما نخاه اليػـ.
رابعا /الحقت ق اخرات السحكسة بعس الييئات السدتقمة بالدمصة التشفيحية  ،حيث جاء في أحج
ق اخرات السحكسة اف ارتباط بعس الييئات السدتقمة بسجمذ الشػاب ال يحػؿ دكف اشخاؼ مجمذ
الػزراء عمى نذاشيا شبقا لمسادة (/80اكال) مغ الجستػر  ،أما الييئات السدتقمة  .السختبصة
بسجمذ الػزراء اك التي لع يحجد الجستػر جية ارتباشيا كتسارس مياـ تشفيحية فأف مخجعيتيا
لسجمذ الػزراء(.)158كيخػ البعس اف ىحا القخار الخاص بارتباط الييئات السدتقمة غيخ سميع
مغ الشاحية الجستػرية  ،لحا فقج اثار ىحا القخار الججؿ بيغ الكتل الدياسية السختمفة  ،كصجرت
تفديخات مختمفة ليحا القخار مغ العجيج مغ االشخاؼ  ،ككل جية فدخت القخار بسا يتفق اك
يتعارض مع مرالحيا ،مسا زاد مػضػع الييئات السدتقمة غسػضا كتعقيجا(.)159كىكحا فأف
السحكسة االتحادية العميا بجؿ اف تجج الحمػؿ لمكثيخ مغ االشكاالت الجستػرية ك القانػنية نججىا
تديج مغ ىحه االشكاالت  ،كتبخز معزبلت تحتاج الى حمػؿ اضاؼية كتفديخات ججيجة بجؿ
ايجاد الحل الشيائي كالقصعي.
كبعج استعخاضشا لبعس احكاـ ىحه السحكسة نجج بأنيا  ،كفي مجاؿ التػازف بيغ الدمصتيغ
التذخيعية كالتشفيحية  ،كايجاد الحمػؿ ألؼ غسػض دستػرؼ اك قانػني لع تدتصع اف تمعب الجكر
االيجابي في ىحا االتجاه  ،بل أف احكاميا كانت في اغمبيا تسيل لرالح الدمصة التشفيحية ،
مسا كلج انصباعا لجػ الكثيخ مغ االشخاؼ بأنيا مشحازة تساما لمحكػمة  .اف اسباب ذلظ كسا
نخاىا ىػ عجـ صجكر قانػف ىحه السحكسة بسػجب السادة ( )92مغ دستػر جسيػرية العخاؽ رغع
مخكر عذخ سشػات تقخيبا عمى صجكره  ،ثع اف تذكيل ىحه السحكسة لو شابع سياسي كليذ
قانػني اك قزائي فقط  ،كسا ىػ التذكيل الحالي لمسحكسة  ،التي تذكمت في ضل قانػف ادارة
الجكلة العخاؾية لمسخحمة االنتقالية  ،كبالتالي اصبح مغ الزخكرؼ بل ىػ كاجب كالداـ دستػرؼ
كسياسي إلصجار ىحا القانػف ،كالبج مغ بمػرة كايجاد االرادة الدياسية لتحقيق ىحه الغاية.
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انفشع انشاثغ  :ػذو فبػهٛخ انُظبيني احلضث ٔ ٙاالَزخبثٙ
تعتبخ االحداب الدياسية مغ العشاصخ الخئيدية ك السحػرية في الحياة الجيسقخاشية
كىي كحلظ مغ العشاصخ اليامة في الشطاـ الجستػرؼ الرحيح  ،فيي التي تػجو االفخاد
لمػجية الرحيحة في ضل جساعة سياسية مشطسة.
كالحدب ىػ مجسػعة مغ االفخاد تجسعيع فكخة سياسية معيشة تجفعيع لمعسل السشطع ك
السدتسخ بيجؼ استبلـ الدمصة اك االشتخاؾ فييا  ،كذلظ بقرج تحقيق اىجاؼ معيشة(.)160
كاالنطسة الحدبية تقدع الى  :نطاـ الحدب الػاحج  ،كنطاـ الثشائية الحدبية  ،كنطاـ
التعجدية الحدبية(.)161
كقج اخح العخاؽ بعج عاـ  2003بشطاـ التعجدية الحدبية  ،كتعشي التعجدية الحدبية  ،كجػد
ثبلثة احداب فأكثخ  ،كل مشيا قادر عمى السشافدة الدياسية كالتأثيخ عمى الخأؼ العاـ مغ
خبلؿ تأثيخ دائع كثابت يكدبيا القػة ك االستقخار  ،كيسيدىا عغ غيخىا مغ التجسعات غيخ
الثابتة كالسدتقخة  .كيؤثخ نطاـ التعجدية الحدبية تأثي اخ كبي اخ في الشطاـ الدياسي  ،ؼيصبعو
بصابع يختمف عغ االنطسة التي يدػد فييا الثشائية الحدبية كنطاـ الحدب الػاحج  .كىحا
الشطاـ يعكذ التشاقزات االيجيػلػجية ك االجتساعية ك االقترادية السػجػدة في
مجتسعات دكؿ العالع  ،التي تتبمػر بالتالي بذكل خرػمات سياسية تجكر بيغ مجسػعات
مشطسة  ،يزسغ ليا نطاـ االنتخاب الدائج القجرة عمى التذبث بذخريتيا ك االستسخار
في السشافدة الدياسية(.)162
كبعج االحتبلؿ في عاـ ،2003كبعج أف كاف العخاؽ يحكع بشطاـ الحدب الػاحج  ،اسدت
كتذكمت كضيخت عذخات االحداب كالكتل الدياسية حيث بمغ عجد ىحه الكتل حتى نياية
عاـ  )467( 2005كياف سياسي بيشيا ( )249تشطيع سياسي  ،كىحا العجد مغ الكيانات
الدياسية غيخ مألػفة بالشدبة لمذارع العخاقي  ،كيخػ البعس اف اسباب ىحا التعجد غيخ
السدبػؽ  ،ىػ االنقداـ السجتسعي  ،كتعجد اليػيات  ،كالتأثيخات الخارجية اضافة الى
التذخيعات الججيجة(.)163
كلػضع اشار قانػني لؤلحداب كالكتل الدياسية ك االنتخابات لعزػية السجمذ الػششي
لمحكػمة العخاؾية االنتقالية في بجاية االحتبلؿ  ،فقج صجر أمخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة
السشحمة  ،رقع ( )97لدشة ( 2004قانػف االحداب كالييئات الدياسية)،كقج تعالت
االصػات إلصجار قانػف االحداب الدياسية ليشطع عسل االحداب ك الكتل الدياسية،
كالخخكج مغ فػضى العسل الحدبي غيخ السشطع  ،كبقي الػضع عمى ما ىػ عميو لحيغ
صجكر القانػف رقع ( )36لدشة  2015بتاريخ ( 17/9/2015قانػف االحداب
الدياسية)(.)164
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كبيجؼ ىحا القانػف الى تشطيع االحكاـ ك االجخاءات الستعمقة بتأسيذ االحداب
كانذصتيا  ،كتحقيق مبجأ التعجدية الدياسية ك الحدبية القائسة عمى الذخعية الجستػرية ،
كضساف حخية السػاششيغ في تأسيذ االحداب ك االنزساـ الييا اك االندحاب مشيا .
اف ما يؤخح عمى ىحا القانػف  ،اف دائخة شؤكف االحداب ك التشطيسات الدياسية ،
السدؤكلة عغ تدجيل كمتابعة االحداب  ،ىي دائخة تابعة لمسفػضية العميا السدتقمة
لبلنتخابات كتختبط بسجمذ السفػضيغ  ،ككاف مغ السدتحدغ اف تكػف ىشاؾ ىيئة
مدتقمة لمؿياـ بيحه السياـ لخصػرتيا كاىسيتيا كاتداعيا.
اـ الشطاـ االنتخابي  ،السصبق في العخاؽ بعج االحتبلؿ في عاـ ،2003فيػ نطاـ
التسثيل الشدبي  ،الحؼ بجأ تصبيقو في العخاؽ  ،بعج صجكر أمخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة
رقع ( )96لدشة ( 2004قانػف االنتخابات)،الحؼ كضع االشار القانػني النتخاب
الجسعية الػششية االنتقالية  ،كاعتسج ىحا القانػف  ،كسا سبق لشا القػؿ  ،نطاـ التسثيل
الشدبي  ،كاعتبخ العخاؽ دائخة انتخابية كاحجة  ،كاخح بشطاـ القائسة السغمقة  .ثع صجر
بعج ىحا القانػف قانػف االنتخابات رقع ( )16لدشة  2005الحؼ اقختو الجسعية الػششية
العخاؾية في ضل قانػف ادارة الجكلة العخاؾية لمسخحمة االنتقالية(،)165كسخػ ىحا القانػف
عمى انتخابات مجمذ الشػاب التي جخت بتاريخ .)166(15/12/2005ثع صجر القانػف
رقع ( )26لدشة ،)167(2009قانػف تعجيل قانػف االنتخابات رقع ( )16لدشة 2005
الحؼ جعل كل محافطة دائخة انتخابية كاحجة تختز بعجد مغ السقاعج يتشاسب مع عجد
سكاف السحافطة حدب اخخ االحرائيات السعتسجة لمبصاقة التسػيشية  ،كاصبح التخشيح
بصخيقة القائسة السفتػحة كليذ السغمقة  ،كتػزع السقاعج بعج جسع االصػات الرحيحة
التي حرمت عمييا القائسة في الجائخة االنتخابية كتقدع عمى القاسع االنتخابي لتحجيج
عجد السقاعج السخررة لتمظ القائسة  ،كتػزع السقاعج داخل القائسة استشادا الى عجد
االصػات التي حرل عمييا كل مشيع كيكػف الفائد االكؿ مغ يحرل عمى اعمى
االصػات  ،كىكحا بالشدبة لبؿية السخشحيغ عمى اف ال تقل ندبة الشداء عغ ربع
الفائديغ ،كسا نز الجستػر عمى ذلظ حيث جاء ؼيو بأف قانػف االنتخابات يدتيجؼ
تحقيق ندبة تسثيل لمشداء ال تقل عغ الخبع مغ عجد اعزاء مجمذ الشػاب(.)168كقج
سخػ ىحا التعجيل في قانػف االنتخابات رقع ( )26لدشة  2009عمى انتخابات مجمذ
الشػاب التي جخت بتاريخ .)169(7/3/2010ثع صجر اخي اخ قانػف انتخاب مجمذ
الشػاب العخاقي رقع ( )45لدشة ،2013كقج سخػ ىحا القانػف عمى انتخابات مجمذ
الشػاب التي جخت بتاريخ .)170(30/4/2014
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اف نطاـ التسثيل الشدبي الحؼ اخح بو العخاؽ بعج عاـ ،2003ىػ الشطاـ الحؼ يحرل
بسػجبو كل حدب اك اتجاه عمى عجد مغ السقاعج الشيابية يتشاسب مع ما حرل عميو
مغ اصػات صحيحة  ،كىػ كسيمة لتسثيل االقميات الى جانب االغمبية بشدب تتفاكت
حدب ثقل مؤيجييا في الييئة االنتخابية(.)171كمغ مدايا ىحا الشطاـ انو يحقق العجالة
في تسثيل جسيع االحداب كاالتجاىات الدياسية  ،كلكشو في ذات الػقت يفخز سمبيات
كثيخة  ،تؤثخ عمى الشطاـ الدياسي  ،حيث أثخت ىحه الدمبيات عمى الػاقع الدياسي في
العخاؽ بذكل مباشخ  ،فسغ سمبيات ىحا الشطاـ أنو يداعج في زيادة عجد االحداب
كبخكز االحداب الرغيخة  ،كيتختب عمى كثخة االحداب السسثمة في السجمذ الشيابي ،
الى صعػبة الحرػؿ عمى اغمبية داخل السجمذ  ،كيشتج عغ ذلظ تذكيل حكػمات
ائتبلؼية مغ عجد مغ االحداب  ،كمغ السعخكؼ  ،ضعف ىحا الشػع مغ الحكػمات ،
كعجـ تستعيا بالتجانذ ك االستقخار الزخكرياف لعسل أية حكػمة.
ككحلظ فأف ىحا الشطاـ يؤدؼ مغ الشاحية العسمية الى استسخار عزػية بعس ؾيادات
االحداب في السجمذ الشيابي رغع عجـ تستعيع بالذعبية السصمػبة  ،كعجـ حرػليع
عمى االصػات في دكائخىع االنتخابية  ،الف ىحا الشطاـ يقػـ عمى تجسيع االصػات في
الجكائخ السختمفة  .كمغ سمبيات ىحا الشطاـ ،ضعف التأثيخ السباشخ لمشاخبيغ في القخار
الدياسي  ،كذلظ الف ىحا القخار يرجر مغ حكػمات ائتبلؼية ذات احداب متعجدة ،
كغالبا ما يدتشج ىحا القخار عمى الحمػؿ الػسصى التي تػفق بيغ مختمف االتجاىات
السذاركة في االئتبلؼ(.)172كىحا ما حرل في العخاؽ  ،حيث نبلحع صعػبة كالدة
الحكػمات الستعاؾبة  ،حيث يدتغخؽ تذكيميا شيػ ار عجيجة  ،ففي الجكرة االنتخابية
االكلى  ،جخت االنتخابات الختيار اعزاء مجمذ الشػاب بتاريخ ،15/12/2005في
ضل دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ ،2005كلع تذكل الحكػمة اال بتاريخ
.20/5/2006كفي الجكرة الثانية جخت االنتخابات بتاريخ ،7/3/2010كلع تذكل
الحكػمة اال بتاريخ .)173(22/12/2010كفي الجكرة الثالثة الحالية  ،جخت االنتخابات
في ،30/4/2013كلع تذكل الحكػمة اال بتاريخ .8/9/2014
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اف قانػف انتخاب مجمذ الشػاب العخاقي رقع ( )45لدشة  2013الحؼ شبق في انتخابات
مجمذ الشػاب بتاريخ ،30/4/2014جاء بصخيقة ججيجة في تػزيع السقاعج ضسغ نطاـ
التسثيل الشدبي  ،حيث اخحت القػانيغ الدابقة بصخيقة القاسع االنتخابي كسخحمة اكلى ،
كتػزع السقاعج عمى أساسو كالسخحمة الثانية عمى أساس الباقي االقػػ  .كيصمق عمى الصخيقة
الججيجة ((سانت ليغػ في تػزيع السقاعج))،كسساىا القانػف ((نطاـ سانت ليغػ
السعجؿ))(.)174ألنو عجؿ في الخقع االكؿ مغ االرقاـ الفخدية  ،فبجؿ اف يكػف الخقع االكؿ
(،)1اصبح (،)1,6كىحه الصخيقة تديج مغ فخص االحداب الرغيخة بالفػز بأحج السقاعج التي
يتع التشافذ عمييا  ،مسا يؤدؼ الى زيادة في عجد االحداب كالكيانات السسثمة بالسجمذ
الشيابي ؾياسا بصخؽ تػزيع السقاعج االخخػ  ،اضافة الى التفاكت الكبيخ في ؾيسة
السقعج(.)175
لقج افخز الشطاـ االنتخابي السصبق في العخاؽ  ،كعجـ كجػد قانػف لؤلحداب الدياسية يشطع
عسميا  ،كيبيغ حقػقيا كالتداماتيا كمرادر تسػيميا  ،مجمدا لمشػاب غيخ فعاؿ كيتدع
بالزعف في تكػيشو كأدائو  ،كاف صجكر قانػف االحداب الدياسية رقع ( )36لدشة
،2015اليغيخ مغ األمخ شيئا  ،فقج جاء متأخ اخ  ،كالغخيب في ىحا القانػف  ،أنو صجر
دكف اشارة الى اساسو الجستػرؼ  ،كىػ نز السادة (/39أكال) التي جاء فييا بأف حخية
تأسيذ الجسعيات ك االحداب الدياسية  ،اك االنزساـ الييا  ،مكفػلة  ،كيشطع ذلظ بقانػف،
مسا يجؿ عمى ضعف في ابججيات الفيع الجستػرؼ كالقانػني في اعمى مؤسدات الجكلة.
كيعج ىحا االستعخاض لمػاقعيغ الجستػرؼ ك الدياسي  ،الحطشا التشافخ كعجـ التصابق بيغ
الػاقعيغ  ،فبيشسا يجؿ الػاقع الجستػرؼ عمى تفػؽ الدمصة التذخيعية عمى الدمصة التشفيحية ،
فأف الػاقع الدياسي يجؿ عمى خبلؼ ذلظ  ،حيث يجؿ عمى ضعف الدمصة التذخيعية في
مػاجية الدمصة التشفيحية لؤلسباب التي اكردناىا في الرفحات الدابقة.
اضافة الى ما ذكخناه في ىحا السبحث  ،فأف مغ اسباب الفداد االدارؼ كالسالي بعج عاـ
،2003الحؼ انتذخ في كل مفاصل الجكلة العخاؾية  ،ىػ عجـ اعجاد الحداب الختامي
لجسيع الدشػات بعج العاـ ،2003كىحا الحداب  ،ىػ الحؼ في ضػئو يدتصيع مجمذ
الشػاب تقييع اداء الحكػمة في الجانب السالي ،كعمى كجو التحجيج  ،كيؽية تشفيح السػازنة
العامة  ،كنخػ اف في ذلظ مخالفة دستػرية صخيحة يتحسل مدؤكليتيا بالتداكؼ مجمذ
الشػاب كمجمذ الػزراء  ،فالسادة ( )80مغ الجستػر كفي فقختيا الخابعة تبيغ أف مجمذ
الػزراء يسارس صبلحية اعجاد مذخكع السػازنة العامة كالحداب الختامي ،كسا أف الفقخة
(اكال) مغ السادة ( )62تشز عمى اف يقجـ مجمذ الػزراء مذخكع قانػف السػازنة العامة ك
الحداب الختامي الى مجمذ الشػاب إلق اخره.
اف ما تع ذكخه في الدابق مغ مػاشغ الزعف  ،كعجـ التصبيق الدميع لمشرػص الجستػرية
اضافة الى عجـ اكتساؿ السؤسدات الجستػرية في ضل دستػر جسيػرية
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العخاؽ الشافح  ،كالسحكسة االتحادية العميا كمجمذ االتحاد  ،كالكثيخ مغ الييئات السدتقمة
،كعجـ صجكر الكثيخ مغ القػانيغ التي نز عمييا الجستػر كخاصة الستعمقة بالحقػؽ
كالحخيات  ،اضافة الى الفذل في تشفيح السادة ( )142مغ الجستػر الستعمقة بالتعجيبلت
الجستػرية  ،كتجاكز السجة السشرػص عمييا في ىحه السادة  ،اضافة الى انتذار الفداد في
مؤسدات الجكلة كعمى نصاؽ كاسع  ،كسا سبق كذكخنا  ،كانتذار البصالة كالتخمف االقترادؼ
الذجيج  ،كارتفاع معجالت الجخيسة بكل اشكاليا ،كانتذار االمخاض االجتساعية غيخ السألػفة
سابقا في السجتسع العخاقي كالسخجرات  ،اضافة الى الفتغ الصائؽية كالعخؾية كالسحىبية  ،مع
كجػد جيات خارجية تغحؼ كل ىحه الدمبيات  ،ككحلظ خخكج الكثيخ مغ السجف كالقخػ عغ
سيصخة الجكلة ككقػعيا تحت سيصخة مجاميع مدمحة  ،كل ىحه االسباب كغيخىا ادت الى
ضعف في البشى الدياسية كاالمشية كاالجتساعية كاالقترادية كالتعميسية كالخجمية كالعمسية ،
كانتيت بأزمة مالية خصيخة يعيذيا العخاؽ بدبب تخاجع اسعار الشفط الحؼ يعتسج عميو العخاؽ
اعتسادا كبي اخ  ،كتخاجع الخجمات بشاء عمى ذلظ  ،ليحه االسباب كغيخىا فقج دخل العخاؽ
بأزمة سياسية كدستػرية تدتمدـ اجخاء تغييخات جحرية في الجكلة العخاؾية  ،حيث بجأ رئيذ
الػزراء بحدـ مغ االصبلحات  ،كحرل عمى تفػيس مغ مجمذ الشػاب لبلستسخار بيحه
االصبلحات(.)176
كاماـ ىحا الػاقع الجستػرؼ  ،الحؼ تػصمشا ؼيو الى اف الشطاـ في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ
الشافح لعاـ  2005قج اخح بشػع خاص مغ الشطاـ البخلساني  ،اشمقشا عميو نطاـ شبو بخلساني
 ،يسيل الى نطاـ حكػمة الجسعية  ،فيػ خميط مغ الشطاـ البخلساني كنطاـ حكػمة الجسعية .
كتػصمشا كحلظ اف الػاقع الدياسي  ،يجؿ عمى ضعف الدمصة التذخيعية في مػاجية الدمصة
التشفيحية لؤلسباب التي ذكخناىا في السصمب الثاني مغ السبحث الثاني ،فأماـ ىحه الػقائع
الستشاقزة  ،ما ىػ الحل في ضل تفاقع االزمات التي اشخنا الييا؟ ،لئلجابة عمى ذلظ نقػؿ ،
أف ىشاؾ بعس االصػات التي تعالت مصالبة بتغييخ الشطاـ الدياسي مغ بخلساني الى
رئاسي(،)177كالكثيخ مغ ىحه االصػات تعتقج اف الشطاـ الخئاسي ىػ نػع مغ االنطسة
الذسػلية اك الجكتاتػرية(،)178كالحؿيقة اف الشطاـ الخئاسي ىػ نػع مغ االنطسة الجيسقخاشية
التي تقػـ عمى مبجأ الفرل بيغ الدمصات ،كىػ مغ االنطسة الشيابية  ،اؼ يأخح برػرة
الجيسقخاشية غيخ السباشخة اك التسثيمية  ،كلكشو يقػـ عمى مبجأ احادية الدمصة التشفيحية  ،مبجأ
الفرل الذجيج بيغ الدمصات(.)179
اف اختيار نسط معيغ مغ االنطسة الدياسية  ،ليذ باألمخ الييغ  ،كعمى كجو الخرػص
عشجما يكػف ىحا الشطاـ اك يؤسذ عمى انقاض نطاـ سابق  ،اثبت التجخبة فذمو  ،فالشطاـ
الدياسي في العخاؽ يسخ بأزمة حؿيؿية  ،بل حتى مفيػـ الجيسقخاشية ذاتو يسخ بأزمة في
العخاؽ  ،كنخػ اف ثقة الذعب العخاقي بالجيسقخاشية بجأت تتدعدع  ،بدبب عجـ قجرتيا عمى
تحقيق امالو ك تصمعاتو  ،كتصبيق مبجأ السداكاة كالعجالة بيغ افخاده  ،فأكشكت عمى االنييار
 ،كبجأت الجػاء تتييأ لطيػر نطاـ قج يكػف دكتاتػريا اك قخيبا مغ ىحا السفيػـ  ،بعج انجالع
السطاىخات في كل انحاء العخاؽ كسقػط الكثيخ مغ السجف كالقخػ بيج السدمحيغ  ،كبخكز
بػادر الثػرة اك انقبلب في محيط اقميسي كدكلي قج يجفع بيحا
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االتجاه  ،بعج اف ضعف السج الجيسقخاشي كاصابو الػىغ  ،ليذ في العخاؽ فحدب  ،بل في
كل بمجاف الخبيع العخبي.
كاماـ ىحا الػاقع  ،فبلبج مغ البحث عغ الحمػؿ  ،كعغ البجيل  ،كي الترل االمػر الى
مخحمة البلعػدة  .اف الذعػب كالجكؿ مخت بتجارب  ،يسكغ االستفادة مشيا  ،كنخػ أف
التجخبة الفخندية في ضل الشطاـ الدياسي كالجستػرؼ في الجسيػرية الخابعة (دستػر 27
تذخيغ االكؿ عاـ ،)1946ىي تجخبة يسكغ االستفادة مشيا  ،حيث كاف الشطاـ الدياسي في
ضل ىحا الجستػر بخلسانيا  ،كقج كثخت االزمات الػ ازرية في ضل ىحا الجستػر  ،مع عجـ
ايجاد الحمػؿ ليحه االزمات  ،كنتج عغ ذلظ شل العسل الدياسي ،كاسباب ذلظ تعػد الى
حخب الجدائخ ،كالتسخدات العدكخية ىشاؾ  ،كحلظ فاف عجـ مبلءمة بعس نرػص
الجستػر لمػاقع الدياسي السذحػف في االساس  ،مسا ادػ الى انحخاؼ في سيخ االنطسة
التي تػجو الشطاـ الدياسي  ،فقاـ التزارب كالتشابح بيغ الدمصات  ،بجؿ التعاكف  ،فأصيب
العسل الحكػمي بالعجد الحؼ انتيى باالنييار  ،مسا أدػ الى جيػد استثشائية قاـ بيا
الجشخاؿ الفخندي ((ديغػؿ)) افزت الى تأسيذ نطاـ سياسي كدستػرؼ ججيج في ضل
دستػر عاـ ،1958كاشمق عمى الشطاـ الججيج  ،الجسيػرية الفخندية الخامدة  ،حيث كاف
ىحا الجستػر في بجاية بخلسانيا  ،ثع ادخمت عميو تعجيبلت  ،مشيا تعجيل عاـ ،1962الحؼ
نز عمى انتخاب رئيذ الجكلة باالقتخاع العاـ السباشخ  ،كبحلظ فأف ىحا الجستػر عسل عمى
تقػية كدعع رئيذ الجكلة ،سػاء مغ الصخيقة التي يشتخب بيا  ،اك مغ االختراصات
الػاسعة التي يسارسيا(.)180
كنخػ اف الػضع الحؼ مخت بو فخندا مذابو لمػضع الحؼ يسخ بو العخاؽ في الػقت
الحاضخ  ،فيشاؾ حاجة لتعجيبلت جػىخية عمى دستػر جسيػرية العخاؽ  ،كنخػ اف الصخيق
السدجكد الحؼ كصل اليو الػاقعيغ الجستػرؼ ك الدياسي في العخاؽ  ،الحؼ اشخنا اليو في
سياؽ ىحا البحث  ،قج يحتاج الى اكثخ مغ التعجيل  ،أؼ الى صياغة دستػر ججيج  ،يبقي
عمى السبلمح الخئيدية لمشطاـ البخلساني  ،أؼ ثشائية الدمصة التشفيحية  ،كاألخح بسبجأ الفرل
السخف بيغ الدمصات  ،كلكغ الججيج الحؼ نخػ اف يأخح بو الجستػر الججيج ،ىػ تقػية الدمصة
التشفيحية مسثمة بخئيذ الجكلة  ،عغ شخيق انتخابو مباشخة مغ الذعب مسا يعصيو قػة شعبية
كتفػيس يدتصيع بػاسصة مغ مسارسة اختراصاتو بقػة ك عديسة  ،كالصخيقة الثانية لتقػية
رئيذ الجكلة ىي بسشحو اختراصات كاسعة كحؿيؿية ،مشيا تخؤسو لسجمذ الػزراء كاختياره
لخئيذ الػزراء ،بذخط حرػؿ االخيخ عمى الثقة مغ مجمذ الشػاب  ،كحقو في حل مجمذ
الشػاب  ،بذخكط يشز عمييا الجستػر ،كيفزل أف تكػف مذجدة  ،كاختراصات اخخػ
تشفيحية كتذخيعية كقزائية يتع االتفاؽ عمييا  ،كميا كبسجسميا ىجفيا تقػية مخكد رئيذ
الجكلة.
اف ىحا السقتخح يحتاج العػدة الى الدمصة التأسيدية األصمية ،أؼ الى الذعب  ،بريغة يتع
االتفاؽ عمييا عبخ حػار كششي شامل تذارؾ ؼيو جسيع مكػنات الذعب العخاقي دكف
استثشاء  ،لمػصػؿ الى الغاية التي نصسح الييا جسيعا.
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اف الشطاـ شبو البخلساني الحؼ يسيل الى حكػمة الجسعية الحؼ جاء بو دستػر جسيػرية
العخاؽ  ،كسا نخاه غيخ مبلئع لمػاقع الدياسي كاالجتساعي العخاقي  ،فالشطاـ الحؼ نقتخحو
،كىػ نطاـ شبو بخلساني ايزا  ،كلكشو نطاـ مختمط  ،يجسع بيغ الخرائز االيجابية
لمشطاميغ  ،فيػ شبو بخلساني يسيل الى الشطاـ الخئاسي  ،فالخرائز االيجابية لمشطاـ
الخئاسي تتسثل بقػة رئيذ الجكلة كدكره االيجابي  ،كقػتو الستسثمة بانتخابو بذكل مباشخ مغ
الذعب  ،فيػ يدتسج قػتو مغ الذعب بذكل مباشخ ،كىحا الػضع سػؼ يداعج في حل
االزمات كاالكضاع الدياسية ك االمشية ك االجتساعية كاالقترادية التي يعاني مشيا العخاؽ ،
كفي ذات الػقت نبقي عمى الخرائز االيجابية التي يتستع بيا الشطاـ البخلساني كمشيا ،
مشع االستبجاد  ،في حالة محاكلة مسارسة نػع مغ الجكتاتػرية ،نتيجة لمتسثيل الػاسع في ىحا
الشػع مغ االنطسة  ،كالثقة التي يجب أف تتستع بيا الحكػمة التي يختارىا رئيذ الجسيػرية
مغ قبل البخلساف  ،كبالتالي يؤدؼ ذلظ تخسيخ السفاـيع الجيسقخاشية  ،كسا اف الشطاـ
البخلساني يبخز التفاعل بيغ الدمصات الثبلث  ،أؼ كجػد تعاكف كرقابة بيغ الدمصات.
ىحا ىػ الشطاـ الدياسي ك الجستػرؼ الحؼ نخاه مشاسبا  ،اما اسمػب نذأة ىحا الجستػر الحؼ
يفخز ىحا الشطاـ  ،فشخػ اف ذلظ يكػف عبخ انتخاب جسعية تأسيدية مغ قبل الذعب ،كبعج
أف تفخغ مغ صياغة مدػدة الجستػر  ،يتع عخضو عمى الذعب عبخ استفتاء دستػرؼ ،ككل
ذلظ يكػف بخعاية االمع الستحجة لزساف الحيادية  ،كعجـ التجخل االقميسي اك الجكلي.

كمغ هللا التػفيق

88

اخلبمتخ
في خاتسة ىحه الجراسة  ،البج لشا مغ ذكخ خبلصة لسا تػصمشا اليو مغ استشتاجات
كتػصيات  ،ككسا يأتي :
أكال  :االستشتاجات  :انتييشا في ىحا البحث  ،الى الكثيخ مغ االستشتاجات سػؼ نحكخىا،
ككسا يأتي :
تقػـ االنطسة الشيابية  ،مغ بخلساني اك رئاسي اك حكػمة جسعية  ،عمى مبجأ الفرل بيغ
الدمصات  ،كبشدب مختمفة مغ السخكنة  ،اعبلىا تتجدج في الشطاـ البخلساني ،كتدتشج ىحه
االنطسة عمى أركاف أربعة  ،ىي كجػد بخلساف مشتخب كمو أك جمو مغ الذعب  ،كتأقيت
مجة البخلساف  ،كاف الشػاب ؼيو يسثمػف االمة  ،كانقصاع عبلقة الشائب بجسيػر ناخبيو بسجخد
انتخابو  ،مع االشارة الى أف نطاـ حكػمة الجسعية الشيابية السصبق في سػيد اخ ؼيو خخكج
عمى الخكشيغ االخيخيغ  ،ألسباب تتعمق بصبيعة ىحا الشطاـ كالتاريخ الجستػرؼ كالدياسي في
ىحا البمج  .اضافة الى أف االنطسة الشيابية في غالبيتيا تأخح بسبجأ سيادة االمة  ،الحؼ
يتصابق مع ىحه االنطسة  ،بيشسا نطاـ حكػمة الجسعية الشيابية السصبق في سػيد اخ يأخح
بسبجأ الديادة الذعبية التي تتعارض مع الخكشيغ االخيخيغ مغ اركاف الشطاـ الشيابي.
يقػـ الشطاـ البخلساني عمى ركشيغ  :االكؿ  ،ىػ ثشائية الدمصة التشفيحية  ،لتتكػف مغ رئيذ
دكلة (ممظ اك رئيذ الجسيػرية) غيخ مدؤكؿ سياسيا  ،ؼيسا تتأرجح مدؤكليتو الجشائية بيغ
نطاـ كاخخ  ،كك ازرة مدؤكلة اماـ البخلساف  .كالخكغ الثاني  ،ىػ األخح بسبجأ الفرل السخف
بيغ الدمصات  ،أؼ كجػد تعاكف كرقابة متبادلة بيغ الدمصتيغ التشفيحية ك التذخيعية  ،بسا
يزسغ السداكاة كالتػازف بيغ ىاتيغ الدمصتيغ مغ خبلؿ مشح سمصات رقابية متبادلة
لكبلىسا.
اعتسج السذخع الجستػرؼ العخاقي الخكشيغ الخئيدييغ في الشطاـ البخلساني ،عشجما كزع الدمصة
التشفيحية بيغ رئيذ الجسيػرية كمجمذ الػزراء  ،كمشح الدمصتيغ التذخيعية كالتشفيحية كسائل
لمتعاكف كالخقابة الستبادلة  ،بعج أخحه بسبجأ الفرل بيغ الدمصات  ،مع تخجيح كفة الدمصة
التذخيعية عمى الدمصة التشفيحية  .كلكغ السذخع الجستػرؼ العخاقي خخج عغ العشاصخ
االساسية لخكشي الشطاـ البخلساني في مػاضيع عجة ىي  :مدؤكلية رئيذ الجسيػرية أماـ
مجمذ الشػاب  ،نتيجة لمدمصات الفعمية التي يسمكيا كيسارسيا برػرة مشفخدة عغ الػ ازرة .
كحمػؿ رئيذ الجسيػرية محل رئيذ الػزراء عشج خمػ السشرب ألؼ سبب  .كعجـ جػاز
الجسع بيغ عزػية مجمذ الشػاب كالسشرب الػزارؼ .كحخماف الدمصة التشفيحية مغ الػسيمة
االساسية التي تؤثخ فييا عمى الدمصة التذخيعية  ،كىي كسيمة الحل  ،التي تقابل حق
االخيخة في سحب الثقة مغ الػ ازرة
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،كىحه الػسيمة ىي التي تزسغ التػازف كالسداكاة بيغ الدمصتيغ  ،حيث اعصي ىحا الحق
لسجمذ الشػاب ذاتو  ،فأصبح حق حل السجمذ ذاتيا  ،كليذ عغ شخيق الدمصة التشفيحية.
اف خخكج السذخع الجستػرؼ العخاقي عغ بعس العشاصخ االساسية ألركاف الشطاـ البخلساني
 ،جعل مغ الرعػبة بسكاف كصفو بالشطاـ البخلساني التقميجؼ بسطيخه الشقي  ،بل تػصمشا
الى اف ىحا الشطاـ ىػ شبو بخلساني  ،تخجح ؼيو الدمصة التذخيعية عمى الدمصة التشفيحية ،
كذلظ الختبلؿ التعادؿ ك التػازف بيشيسا  ،كسا سبق كذكخنا  ،كلتستع الدمصة التذخيعية ،
مسثمة بسجمذ الشػاب بربلحيات كاسعة  ،مشيا  ،انتخاب رئيذ الجسيػرية  ،كايزا
السػافقة عمى تعييغ كبار القزاة كمدؤكلي الدمصة القزائية  ،ككبار مػضفي الجكلة مغ
درجة مجيخ عاـ فسا فػؽ ،كالدفخاء  ،ككبار ضباط كقادة الجير  ،كصبلحيات اخخػ كثيخة
 ،اضافة الى كضائفو االساسية  ،التذخيعية  ،كالخقابية  ،كالسالية.
تػصمشا مغ خبلؿ ىحا البحث  ،الى أف الػاقع الدياسي في العخاؽ كاف مخالفا لمػاقع
الجستػرؼ  ،حيث شبقت الجيسقخاشية التػافؿية بجال مغ نطاـ االغمبية السعسػؿ بو في
االنطسة الشيابية البخلسانية  ،كاشمق عمى الحكػمات التي شكمت في العخاؽ في ضل الجستػر
الشافح بحكػمات الػحجة الػششية  ،اك الذخاكة الػششية السبشية عمى السحاصرة العخؾية
كالصائؽية  ،مسا نتج عغ ذلظ تفذي ضاىخة الفداد االدارؼ كالسالي  ،كعجـ كجػد معارضة
فاعمة  .ككحلظ الحطشا في الػاقع الدياسي ضعفا لمدمصة التذخيعية في مسارساتيا
الختراصاتيا التذخيعية  ،كالخقابية كالسالية  ،كايزا مغ مطاىخ ضعف مجمذ الشػاب
كثخة غيابات اعزائو  ،كما يحرل داخمو مغ سجاالت كمذادات كبلمية  ،قج ترل احيانا
الى االشتباؾ باأليجؼ  .كسا أف مغ اسباب ضعف مجمذ الشػاب  ،كـيسشة الحكػمة عمى
السذيج الدياسي في العخاؽ  ،االحكاـ التي صجرت مغ السحكسة االتحادية العميا التي كانت
في اغمبيا في صالح الحكػمة عمى حداب مجمذ الشػاب  ،فقج صجرت ق اخرات مغ ىحه
السحكسة تشتقز مغ حق مجمذ الشػاب في اقتخاح القػانيغ  ،ككحلظ فأف السحكسة تجخمت
في كسائل الخقابة التي يسارسيا مجمذ الشػاب تجاه الػ ازرة  ،مسا ساىع في اضعاؼ ىحا
االختراص الخقابي الياـ  ،كايزا تفديخ السادة ( )76مغ الجستػر الحؼ كاف في صالح
الحكػمة  ،ثع تبعتو بق اخرات اخخػ حػؿ تذكيل الحكػمة عمى دفعات  ،حيث بخرت
السحكسة ذلظ  ،كبخرت لخئيذ الحكػمة كحلظ عجـ تدسية كزراء الىع الػ ازرات في الحكػمة
 ،كايزا اصجرت السحكسة ق اخ ار الحقت بسػجبو بعس الييئات السدتقمة بالدمصة التشفيحية .
كسا اف عجـ فاعمية الشطاميغ الحدبي كاالنتخابي أدػ الى افخاز حكػمات ائتبلؼية غيخ
متجاندة اك مدتقخة  ،كضعف التأثيخ السباشخ لمشاخبيغ في القخار الدياسي  ،ككحلظ ادػ
ذلظ الى افخاز مجالذ لمشػاب ضعيفة في التكػيغ كاالداء.
لؤلسباب الدابقة  ،كاسباب اخخػ  ،فأف الشطاـ شبو البخلساني الحؼ جاء بو دستػر جسيػرية
العخاؽ لعاـ ،2005نخاه غيخ مبلئع لػاقع العخاؽ في ضل تجخبة
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الحكع الخاىشة ؼيو  ،كالبج مغ اجخاء تغييخات دستػرية شاممة إلصبلح ىحا الػضع ،
كايجاد الشطاـ الدياسي السبلئع لػاقع العخاؽ.
ثانيا  :التػصيات  :نتيجة لؤلكضاع الدياسية ك االقترادية ك االجتساعية كالسالية
التي يسخ بيا العخاؽ  ،كنتيجة لمصخيق السدجكد الحؼ كصل اليو الػاقعيغ الجستػرؼ ك
الدياسي في العخاؽ  ،كالتي اشخنا الييا في سياؽ البحث  ،فشخػ أف السقتخحات
كالتػصيات التي نخاىا مشاسبة لسػاجية ىحه الطخكؼ كاالكضاع  ،ىي كسا يأتي :
اف السقتخحات التي سػؼ نحكخىا  ،تحتاج الى اكثخ مغ تعجيل  ،كنخػ أف السدألة
تحتاج الى صياغة دستػر ججيج  ،فالجستػر الحالي ؼيو الكثيخ مغ السػاد التي تحتاج
الى اعادة نطخ ،ككحلظ ؼيو مػاد تحكع الفتخة االنتقالية في العخاؽ ،كبالتالي فبل ضخكرة
لػجػدىا ضسغ نرػص الجستػر.
اف العػدة الى الدمصة التأسيدية االصمية  ،أؼ الى الذعب  ،تحتاج الى تحزيخات
دؾيقة كمجركسة  ،كتكػف عغ شخيق عسمية تػعية كاسعة تذسل قصاعات كاسعة مغ
الذعب عبخ كسائل االعبلـ كافة  ،كعبخ تجسعات كمؤتسخات تفزي الى حػار كششي
شامل  ،تذارؾ ؼيو جسيع مكػنات الذعب العخاقي دكف استثشاء ،لمػصػؿ الى افزل
الخيارات ؼيسا يتعمق بالشطاـ الدياسي كالجستػرؼ في العخاؽ  .أما اسمػب نذأة ىحا
الجستػر  ،فشخػ أف تكػف عبخ انتخاب جسعية تأسيدية مغ قبل الذعب  ،تكػف ميستيا
كضع مدػدة الجستػر  ،كتكػف مشفتحة عمى كل اآلراء كالسقتخحات مغ الذعب كمغ
الستخرريغ في الجامعات كمخاكد الجراسات كمؤسدات السجتسع السجني  ،كمؤسدات
الجكلة  ،كبعج أف تفخغ مغ صياغة مدػدة الجستػر  ،يتع عخضيا عمى الذعب
لبلستفتاء.
نقتخح االبقاء عمى شكل الجكلة االتحادية  ،أؼ أف يكػف العخاؽ دكلة متحجة اتحادا
مخكديا (فيجراليا)،كنطاـ الحكع ؼيو جسيػرؼ  ،نيابي  ،يأخح بسبجأ الفرل السخف بيغ
الدمصات  ،كمبجأ استقبلؿ القزاء  ،كاحتخاـ الحقػؽ كالحخيات لجسيع السػاششيغ دكف
تسييد  ،كتخسيخ مبجأؼ السداكاة كالعجالة.
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كنقتخح ؼيسا يتعمق بصبيعة نطاـ الحكع  ،االبقاء عمى السبلمح الخئيدية لمشطاـ البخلساني ،أؼ
ثشائية الدمصة التشفيحية  ،كاألخح بسبجأ الفرل السخف بيغ الدمصات الحؼ يسيد ىحا الشطاـ
عغ غيخه مغ األنطسة الدياسية  ،كلكغ الججيج الحؼ نقتخحو ؼيسا يتعمق بالدمصة التشفيحية
ىػ تقػيتيا  ،كليذ ـيسشتيا عمى الدمصات  ،كيكػف ذلظ بتقػية رئيذ الجسيػرية ،عغ
شخيق انتخابو مباشخة مغ الذعب  ،مسا يعصيو قػة شعبية كتفػيس يدتصيع بػاسصة ،
مسارسة اختراصاتو بثقة كعديسة  ،كالصخيقة االخخػ لتقػية رئيذ الجسيػرية  ،ىي بسشحو
اختراصات كاسعة كحؿيؿية  ،كمشيا تخؤسو لسجمذ الػزراء كاختيار رئيذ الػزراء  ،بذخط
حرػؿ األخيخ عمى ثقة مجمذ الشػاب  ،كحقو في حل مجمذ الشػاب  ،بذخكط يشز
عمييا الجستػر بذكل مفرل  ،كذلظ لخصػرة حق الحل ،كالغاء صيغة الحل الحاتي لمسجمذ
 .كايزا اعصاء رئيذ الجسيػرية الحق في االعتخاض التػؾيفي عمى القػانيغ التي ترجر
مغ البخلساف  ،عمى اف يػضع نز بإمكانية اصجار التذخيع في حالة اصخار البخلساف عميو
بأغمبية يتع االتفاؽ عمييا  ،كنقتخح أف تكػف بأغمبية ثمثي االصػات.
كبحلظ فأنشا نجسع بيغ ايجابيات الشطاميغ الخئاسي كالبخلساني  ،ؼيصبق بسػجب ذلظ نطاـ
شبو بخلساني اك شبو رئاسي يجسع بيغ خرائز الشطاميغ  ،كىػ الشطاـ الحؼ نخاه مشاسبا
لػاقع العخاؽ في ضل تجخبة الحكع الخاىشة ؼيو.

كمغ هللا التػفيق
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انُظبو االَزخبث ٙاألَغت يف انؼشاق

أ .م.د .سلهى احمد ميدان
ادلغزخهض
اكتدبت االنتخابات مشح فتخة شػيمة أىسية بالغة كذلظ كػنيا تعج الػسيمة الجيسقخاشية
الػحيجة لبمػغ السبجأ الجيسقخاشي في الحكع الدياسي لمببلد  ،كسا كمغ خبلليا يدتصيع
الشاخبػف مغ إثبات حقيع في اختيار مسثمييع في السجمذ الشيابي  ،لحلظ فقج حخصت
الجكؿ ذات الشطع الجيسقخاشية عمى تزسيغ دساتيخىا كنطسيا القانػنية االخخػ ليحه
الػسيمة كعسمػا عمى إحاشتيا بالكثيخ مغ الزسانات التي تكفل سيخ االنتخابات بحخية
كنداىة .
كيقف الشطاـ االنتخابي في مقجمة الجعائع االساسية التي تقػـ عمييا نداىة االنتخابات ،
كذلظ اذا ماتع كضعو كفق آلية مغ شانيا اف تحقق الشداىة السشذػدة كتخخج بسجمذ نيابي
معبخ عغ حؿيقة االردة الذعبية في التسثيل كاالختيار .
كبالخغع مغ اف لكل دكلة ضخكفيا الخاصة كنديجيا االجتساعي السسيد كالحؼ في ضػئو
يتع اختيار الشطاـ االنتخابي االندب لبلنتخابات البخلسانية  ،اال اف مسا تجتسع عميو كمسة
فقياء القانػف الجستػرؼ تتسحػر حػؿ الشطاـ االنتخابي الحؼ يحاكؿ تسثيل كل فئات
كاشياؼ الذعب .
كبشاء عمى ما تقجـ  ،فقج اثخنا عمى انفدشا اف نخػض غسار بحثشا ىحا  ،كالحؼ سيتسحػر
في ثبلثة مباحث ككاالتي :
السبحث االكؿ  :يجكر حػؿ تعخيف الشطاـ االنتخابي كبياف انػاع الشطع االنتخابيةالسعسػؿ بيا في الجكؿ الجيسقخاشية .
 السبحث الثاني  :يتشاكؿ بياف الشطع االنتخابية السصبقة في االنتخابات العخاؾية فياألعػاـ  2005ك 2010ك. 2014
 السبحث الثالث  :يبيغ الدمبيات كالسداكغ التي تعتخؼ الشطع االنتخابية السصبقة مغجية كسا كيبيغ الشطاـ االنتخابي السقتخح في االنتخابات العخاؾية مغ جية اخخػ .
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ادلمذيخ
ف
اف مغ بيغ اكثخ السبادغ استق اخ ار في االنطسة القانػنية  ،كاتفاقا بيغ فقياء القانػ ،
كتشريرا في التذخيعات الػضعية ،ىػ السبجأ الستزسغ اف الذعب مرجر الدمصات
الحؼ اصبح مغ ابخز سسات الشطع الجيسقخاشية في الجكؿ الشيابية كافة .
كال يسكغ ألؼ شعب اف يبمغ السبجأ الجيسقخاشي مالع يستصي كسيمة االنتخابات كيتخحىا
شخيقا كمدمكا تػصمو إلى ىيئة معبخة عغ آرائو كتصمعاتو كشسػحاتو في الحاضخ
كالسدتقبل  ،تمظ الييئة الستسثمة بسجمذ الشػاب .
بيج اف االنتخابات عسػما ليدت بالزخكرة اف تفخز مجمدا معب اخ عغ حؿيقة االرادة الذعبية
 ،اذ قج تدتخجـ آليات االنتخابات بصخيقة تتجاىل تمظ االرادة كتربػا لتغميب السرالح
الخاصة دكف السرمحة العامة  ،كعمى العكذ  ،اذا ما استخجمت بصخيقة غمبت السرمحة
العامة كقجمت االرادة الذعبية عمى غيخىا فيي كالشظ ستخمز إلى مجمذ نيابي معب اخ
عغ االرادة الذعبية كممبيا لسا تربػا اليو ىحه اإلرادة كمحققا لسا اكدعتو مغ آماؿ
كشسػحات ؼيو .
كيأتي الشطاـ االنتخابي في مقجمة ىحه اآلليات  ،اذ مغ خبللو يسكغ التحكع بذكل
االنتخابات كبالشتائج التي تفخزىا كالسقاعج التي تسشحيا لمكيانات كالقػائع كالسخشحيغ
الستشافديغ .
فإذا كاف ىحا ىػ حاؿ الشطاـ االنتخابي عسػما  ،فاف خرػصيتو في االنتخابات العخاؾية
تدتبيغ ندكال عشج التحػالت الجحرية في الشطاـ الدياسي كحجاثة تجخبتو في انتخابات
بخلسانية حؿيؿية شيجت تبشي اكثخ مغ نطاـ انتخابي  ،التي لكل مشيا محاسغ ما يؤخح
مشيا كما يخد عمييا مغ عيػب.
كلكل ما تقجـ ىشا اىسية كدكر لمشطاـ االنتخابي في العسمية االنتخابية ك لخرػصية
االنتخابات العخاؾية ،فقج عدمشا عمى الخػض في سيخ بحثشا ( الشطاـ االنتخابي االندب
 ) ...محاكليغ بياف الشطخية العامة في الشطع االنتخابية  ،كسشخكد عمى االنتخابات
العخاؾية مدتجميغ انطستيا االنتخابية السعسػلة كمتػصميغ إلى ابخز نطاـ انتخابي مقتخح
نخاه االندب إلجخاء االنتخابات العخاؾية.
اكال  :اىسية الجراسة  :تتسحػر اىسية الجراسة مسا يحتمو الشطاـ االنتخابي مغ دكر في
مجسل العسمية االنتخابية ،فيػ ما يحجد شكل االنتخابات فخدؼ اـ بالقائسة كىػ ما يتخجع
االصػات إلى استحقاقات مغ السقاعج الشيابية كىػ ما يسشح مقاعج مخررة لبعس
الكيانات  ،ىحا زيادة عمى أىسيتو الخاصة في االنتخابات العخاؾية.
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ثانيا  :مذكمة الجراسة  :تجكر مذكمة الجراسة في السآخح كالسداكغ كالعيػب التي اعتخت
الشطع االنتخابية في العخاؽ  ،اذ لع يدمع مشيا أؼ مغ ىحه الشطع في االنتخابات الشيابية
الثبلث  ،كسا تبجك السذكمة التي يعالجيا البحث حػؿ أؼ مغ الشطع االنتخابية يعج
االصمح كاالندب في االنتخابات العخاؾية كالحؼ مغ شانو اف يتبلفى ما كصست بو الشطع
السصبقة مغ عيػب ك سمبيات .
ثالثا  :مشيجية الجراسة  :اذ تقػـ الجراسة كفقا لمسشيج السقارف حيث ستقارف الجراسة بيغ
مختمف األنطسة االنتخابية  ،كسا ستقارف بيغ التجارب االنتخابية البخلسانية العخاؾية ،زيادة
عمى السشيج التحميمي لمشرػص الجستػرية كالتذخيعية العادية .
رابعا  :ـيكمية الجراسة  :ستتخكد الجراسة في ثبلثة مباحث ككاالتي :
السبحث األكؿ  :سيػضح التعخيف بالشطاـ االنتخابي كاألنػاع السختمفة لمشطع االنتخابية .
السبحث الثاني  :سيتشاكؿ الشطع االنتخابية السصبقة في االنتخابات الشيابية العخاؾية .
السبحث الثالث  :سيبيغ ما يؤخح عمى األنطسة االنتخابية السصبقة في االنتخابات العخاؾية
مغ جية  ،كسيمقي الزػء عمى الشطاـ االنتخابي السقتخح في االنتخابات العخاؾية .
كنشيي بحثشا في خاتسة نزسشيا ما تػصمشا اليو مغ استشتاجات كما بجا لشا مغ مقتخحات ،
رافعييا إلى الجيات السخترة عمى أمل األخح بيا.
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ادلجؾش االٔل
يفٕٓو انُظبو االَزخبثٙ
سشبيغ في ىحا السبحث مفيػـ الشطاـ االنتخابي كذلظ مغ خبلؿ تقديسو إلى ثبلثة مصالب
 ،االكؿ يتشاكؿ التعخيف بالشطاـ االنتخابي كالسصمب الثاني يبيغ الشطع السسيجة لمعسمية
االنتخابية ،اما السصمب الثالث فديػضح الشطع السعاصخة لمعسمية االنتخابية ككاالتي:
ادلغهت األٔل
انزؼشٚف ثبنُظبو االَزخبثٙ
سشبيغ مغ خبلؿ ىحا السصمب مفيػـ الشطاـ االنتخابي في كل مغ المغة كفي السعشى
االصصبلحي ألجل استجبلء حؿيقة التعخيف بالشطاـ االنتخابي .
)
1
(
فإما كمسة (نطاـ ) فيي مذتقة مغ الفعل ( نطع )  ،كالتي تعشي التختيب كالجسع كالتشديق ،
كاالنتخاب يعشي االختيار  ،كىي كمسة مذتقة مغ الفعل ( نخب ) يقاؿ  :جاء في نخب
أصحابو أؼ مغ خيارىع ( ،)2كبحلظ فاف السعاني الستقجمة لكبل السرصمحيغ  ،يعشي الجسع
كالتشديق لعسمية االختيار كاالنتقاء .
اما في االصصبلح  ،فاف الشطاـ االنتخابي يعشي ( االلية التي يتع بسػجبيا تخجسة عسمية
ادالء الشاخبيغ ألصػاتيع إلى مقاعج نيابية برػرة عادية كدؾيقة سػاء عمى السدتػػ الػششي
أك السحمي )( ،)3أك ىػ(عسمية اختيار القادة أك صشع القخار بػاسصة عسمية الترػيت) ()4
كبحلظ فاف الشطاـ االنتخابي يسثل االلية التي تشتيجيا الجية السشطسة لبلنتخاب  ،سػاء كانت
الدمصة التشفيحية اـ جية مدتقمة  ،يعتسج مغ خبلؿ ىحه االلية تحجيج الكيؽية التي يتع مغ
خبلليا انتخاب الشػاب مغ جية  ،كسا كتقػـ ىحه اإللية بعسمية تحػيل األصػات السجلى بيا
في صشاديق االقتخاع إلى ما يقابميا مغ استحقاؽ لمسقاعج الشيابية في االنتخابات الػششية أك
االنتخابات السحمية .
كيجب اف يترف الشطاـ االنتخابي بعجة صفات كمسيدات مغ اجل اف يترف بالذسػلية كيعج
مسثبل عغ مختمف اشياؼ كالػاف الذعب االجتساعي  ،فسثبل يجب اترافو باف يكػف مفيػما
ككاضحا كمتجشبا قجر االمكاف عغ التعقيج كمذتسبل عمى كافة الشذاشات السفتػحة كمعد از
لمثقة بيغ االحداب كجسػع الذعب في العسمية االنتخابية  ،كسا يجب اف يكػف الشطاـ
االنتخابي عادال يأخح في الحداب عجـ التفخقة بيغ السخشحيغ مغ اشخاص كقػائع  ،كسا كاف
يعصى لكل صػت انتخابي نفذ الثقل الدياسي كبجكف تسيد (. )5
( )1لػيذ معمػؼ  ،السشجج في المغة كاالعبلـ  ،ط ،14دار الذخكؽ  ،بيخكت  ، 2986 ،ص.817
( )2دمحم بغ ابي بكخ بغ عبج القادر الخازؼ  ،مختار الرحاح  ،دار الخسالة  ،الكػيت  . 1983 ،ص650
( )3سخبدت مرصفى  ،الشطع االنتخابية السصبقة في العخاؽ ،بحث مشذػر في السؤتسخ العمسي االكؿ
لمسفػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات العخاؾية  ،اربيل  ، 2011 ،ص. 283
(Academic American Encyclopedia Arete Babliching company Inc.Volume 7, )4
united state, New JERSSY , 1981,P.103.
( )5كرقة عسل بعشػاف ( معمػمات انتخابية ىامة )  ،اعجتيا السفػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات العخاؾية
بالتعاكف مع الفخيق الجكلي لجعع االنتخابات  ،بغجاد  ، 2008 ،ص. 3
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كال تػجج قاعجة عامة تفخض تبشييا مغ قبل كل الجكؿ مغ حيث كضع الشطاـ االنتخابي  ،فقج
تيجؼ دكؿ إلى تحقيق غاية ما في كقت ما كتدعى لتحقيق تمظ الغاية مغ خبلؿ الشطاـ
االنتخابي  ،كلتكغ مثبل رغبتيا في تذجيع االحداب الرغيخة لمسذاركة في العسمية االنتخابية ،
بيج اف دكؿ اخخػ أك الجكؿ ذاتيا كفي كقت اخخ تتغيخ رؤاىا تجاه ىحا اليجؼ كتحىب إلى
ابعاد االحداب الرغيخة كصب التذجيع لؤلحداب الكبيخة مثبل لزساف كجػد اغمبية مخيحة في
البخلساف  ،فتخاىا عشج ذاؾ تأخح بشطاـ انتخابي معيغ – كىػ نطاـ االغمبية – دكف بؿية
االنطسة  ،مسا يذجع الباحث عمى القػؿ باف عسمية صشع الشطاـ االنتخابي تتجاذبيا اعتبارات
قانػنية كسياسية كسا كتؤثخ فييا االيجلػجية التي تشتيجا الرفػة الحاكسة في الببلد  ،كل ىحه
السحجدات تتطافخ ؼيسا بيشيا لتشتج الشطاـ االنتخابي السصبق في االنتخابات الػششية .
ادلغهت انضبَٙ
انُظى ادلًٓذح نهؼًهٛخ االَزخبثٛخ
بجأ الفقو الجستػرؼ يتجو نحػ االىتساـ الستدايج بجراسة االنطسة االنتخابية ،كذلظ لسا ليحه
االنطسة مغ تأثيخ مباشخ كعسيق عمى كل العسمية االنتخابية كتحجيج صفتيا الجيسقخاشية مغ
عجمو.
كتتعجد ىحه االنطسة كتتشػع كذلظ تبعا لمشطخة الدياسية التي تشطخىا الرفػة الحاكسة في الببلد،
أك تبعا لمػجية القانػنية التي تشتيجيا السجالذ الشيابية ،كسي اخ مشا مع مشاىج الجراسات
الستخررة فأنشا سػؼ نبيغ اىع ىحه الشطع السصبقة في االنتخابات الشيابية كالتي تتسثل
باالتي:
انفشع االٔل
االَزخبة ادلجبشش ٔاالَزخبة غري ادلجبشش
يعج االنتخاب مباش اخ اذا تع اختيار مسثمي الذعب برػرة مباشخة أؼ عمى درجة كاحجة مغ
قبل الذعب الدياسي( ،)1كبحلظ يتع اختيار اعزاء الييئة التذخيعية – أك بعس اعزاء الييئة
التذخيعية -مغ قبل مجسػع الشاخبيغ ،كذلظ باف يتزسغ الجستػر كقانػف االنتخابات نرا يؤكج
باف االنتخاب يكػف مباشخة مغ قبل الشاخبيغ كبجكف كسيط ،كيطيخ ىحا الشػع مغ الشطع
االنتخابية في االنتخابات الشيابية العخاؾية.
كعمى الشؿيس مغ ىحا يكػف االنتخاب غيخ مباشخ اذا انحرخ دكر الشاخبيغ – الذعب
الدياسي -بانتخاب مشجكبيغ تكػف ميستيع انتخاب الشػاب ،كبحلظ يكػف االنتخاب عمى
درجتيغ ،درجة انتخاب السشجكبيغ مغ قبل مجسػع الشاخبيغ كدرجة انتخاب الشػاب مغ قبل
السشجكبيغ( ،)2كيطيخ ىحا الشػع مغ الشطع االنتخابية في االنتخابات الخئاسية األمخيكية.
()1د.نعساف احسج الخصيب ،الػسيط في الشطع الدياسية كالقانػف الجستػرؼ ،ط ،1دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع،
 ،2009ص.316
()2د .عبج الغشي بديػني عبجهللا ،الشطع الدياسية ،الجار الجامعية لمصباعة كالشذخ ،بيخكت ،ب.ت،ص.232
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انفشع انضبَٙ
االَزخبة انفشد٘ ٔاالَزخبة ثبنمبئًخ
تدتمدـ العسمية االنتخابية كجػب تقديع الببلد إلى دكائخ انتخابية متعجدة ،ألجل تسكيغ
الشاخب مغ معخفة السخشح أك السخشحيغ ألجل السفاضمة ىحا مغ جية  ،كسا كيتحجد-
السخشح -في إشار جغخافي معيغ يسارس ؼيو نذاشو االنتخابي مغ حسمة انتخابية مغ جية
اخخػ.
كعشج الشطخ إلى ىحا التقديع لمجكائخ االنتخابية ،يسكغ تحجيج الشطاـ االنتخابي فاذا كاف ىحا
اإلجخاء يفزي إلى تقديع الببلد إلى دكائخ انتخابية تكػف بعجد الشػاب السخاد انتخابيع ،أؼ بعجد
السقاعج الشيابية السخاد شغميا مغ قبل السخشحيغ ،فإنشا بيحه الرػرة نكػف اماـ االنتخاب
الفخدؼ ،كبحلظ يكػف لكل دائخة انتخابية نائب كاحج يتع انتخابو مغ قبل الشاخبيغ في ذات الجائخة
االنتخابية( ،)1كال يجػز ليع انتخاب أكثخ مغ مخشح كاحج في الػرقة االنتخابية كاال عجت تمظ
الػرقة باشمة ،كبحلظ تترف ىحه الجكائخ بكثخة عجدىا كصغخ حجسيا.
اما اذا قدست الببلد إلى دكائخ انتخابية كبيخة ككاف عجدىا اقل مغ عجد السقاعج السخاد شغميا
مغ قبل السخشحيغ عشج ذاؾ عج ىحا االنتخاب انتخابا بالقائسة ،كالحؼ مغ شأنو اف يجعل لكل
ناخب ملء قائسة مغ بيغ السخشحيغ في الجائخة االنتخابية كحدب ما ىػ مقخر في قانػف
االنتخابات( ،)2كىحا ما أخحت بو االنتخابات العخاؾية الستعاؾبة كسا سيأتي بيانو.
انفشع انضبنش
َظبو متضٛم ادلظبحل ٔادلٍٓ
قج تحىب بعس الجكؿ إلى تبشي نطاـ انتخابي يقػـ عمى تخريز مقاعج لحكؼ السيغ
كالسرالح مثل تسثيل الفبلحيغ أك العساؿ أك السيشجسيغ أك االشباء كغيخىع  ،كذلظ بيجؼ
تسثيل ىحه العشاصخ االجتساعية كاالقترادية كالفشية في البخلساف  ،زيادة عمى تسثيل االحداب
الدياسية (.)3

()1د .ابخاـيع عبج العديد شيحا ،الشطع الدياسية كالقانػف الجستػرؼ ،مشذأة السعارؼ ،اإلسكشجرية ،ب .ت،
ص.294
()2د .ثخكت بجكؼ ،الشطع الدياسية ،ج ،1دار الشيزة العخبية ،القاىخة،1964 ،ص.230
()3د .نعساف احسج الخصيب  ،مخجع سابق  ،ص. 336
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ادلغهت انضبنش
انُظى ادلؼبطشح نهؼًهٛخ االَزخبثٛخ
في ىحه السخحمة مغ مخاحل العسمية االنتخابية ،يػجج نطاماف رئيداف مغ األنطسة
االنتخابية ،ىسا نطاـ األغمبية كنطاـ التسثيل الشدبي ،إذ يستاز ىحاف الشطاماف عغ غيخىسا مغ
االنطسة االنتخابية في انيسا يتعمقاف بشتيجة االنتخاب كليذ بإجخاء الترػيت كسا ىػ عميو
حاؿ بؿية نطع االنتخاب ،كألجل الػقػؼ عمى ىحاف الشطاماف فإنشا سشتشاكليسا ككاالتي:
انفشع االٔل
َظبو االغهجٛخ
كيقرج بو الشطاـ أك آلية االنتخاب التي يتحجد بسقتزاىا فػز السخشح أك القائسة بالسقعج
أك بالسقاعج الشيابية بعج الحرػؿ عمى اكثخية االصػات في الجائخة االنتخابية التي تع التخشيح
فييا(.)1
فإذا حاز السخشح عمى اغمبية اصػات الجائخة االنتخابية فانو يعج فائ اد دكف غيخه مغ السخشحيغ،
ككحلظ الحاؿ مع القائسة كذلظ عشج التخشيح عمى اساسيا.
كيأخح نطاـ األغمبية إحجػ الرػرتيغ اآلتيتيغ:
اكال :نطاـ األغمبية البديصة
كىػ ما يدسى بشطاـ األغمبية الشدبية ،كيقزي باف السخشح الحؼ يحرل عمى اكثخية
االصػات في الجائخة االنتخابية كالتي تديج عمى ما حرل عميو أؼ مخشح اخخ ضسغ الجائخة
ذاتيا فانو يعج فائ اد بالسقعج الشيابي دكف غيخه مغ السخشحيغ ،كذلظ بغس الشطخ عغ مجسػع
االصػات التي حرل عمييا بؿية السخشحيغ الستشافديغ ضسغ الجائخة االنتخابية( ،)2ككحلظ ىػ
الحاؿ مع القائسة في حالة التخشيح بالقائسة.
بحلظ فأف السخشح الحؼ يحرل عمى اعمى االصػات ضسغ الجائخة االنتخابية يعج فائ اد بالسقعج
الشيابي ،ميسا كاف الفارؽ ضئيبل بيشو كبيغ مغ يميو مغ السخشحيغ ،كسا كيعج ذات السخشح
فائ اد بعج حرػلو عمى اعمى االصػات حتى كاف كاف مجسػع االصػات التي حرل عمييا
مجسػع السخشحيغ تديج عمى اصػات السخشح الفائد ،كذلظ الف العبخة بأصػاتو ؾياسا إلى
اصػاتيع كبل عمى حجا ،كليدػا مجتسعيغ.
ثانيا :نطاـ االغمبية السصمقة:

()1د .دمحم كاضع السذيجاني ،الشطع الدياسية ،السكتبة القانػنية ،بغجاد ،ب.ت ،ص ،84كلمسديج يشطخMichel :
Debre- Refair une democratie, unedmocratie, un Erat,un pouvoir, plon , paries
1958,p.27.
()2ىاشع حديغ عمي ك د.سمػػ احسج ميجاف ،نحػ نطاـ انتخابي افزل في العخاؽ‘ بحث مشذػر في السؤتسخ
العمسي االكؿ لمسفػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات ،مصبعة الػقف الحجيثة ،اربيل ،العخاؽ ،2011 ،ص.325
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في ىحه الرػرة مغ صػر نطاـ االغمبية فاف السخشح كألجل فػزه بالسقعج الشيابي فبل بج مغ اف
يحرل عمى اكثخ مغ نرف االصػات الرحيحة التي اشتخكت في االنتخاب( ،)1كأيا كانت
ىحه الديادة حتى لػ كانت صػت كاحج فقط ،ككحلظ الحاؿ بالشدبة لمقائسة اذ يجب حرػليا
عمى اكثخ مغ نرف االصػات الرحيحة السجلى بيا في انتخابات الجائخة االنتخابية(،)2
كبسػجب ىحه الرػرة فانو ال يكفي اف يحرل السخشح أك القائسة عمى اكثخية االصػات
فحدب ،بل البج لو مغ اف يحرل بسا يديج عمى نرف االصػات الرحيحة السجلى بيا في
صشاديق االقتخاع.
كيسكغ القػؿ باف الرػرة االكلى الستسثمة باألغمبية البديصة تؤدؼ إلى اعبلف الفائد مغ الجػلة
االكلى كمغ ثع فبل يرار إلى جػلة ثانية لبلقتخاع  ،عمى عكذ ما ىػ الحاؿ عميو في االغمبية
السصمقة اذ غالبا ما تفزي إلى جػلة ثانية أك حتى ثالثة كذلظ عشج عجـ بمػغ أؼ مغ
السخشحيغ أك القػائع الستشافدة لسا يديج عمى نرف االصػات .
انفشع انضبَٙ
َظبو انزًضٛم انُغجٙ
اذا كاف نطاـ االغمبية يفزي إلى اف مغ يحرل عمى اغمبية االصػات فانو يدتأثخ بكل
السقاعج الشيابية السخررة لمجائخة االنتخابية  ،فانو كالحالة ىحه الشظ في اىجاره لعجد غيخ
قميل كال يدتياف بو مغ االصػات الرحيحة التي حرل عمييا بؿية السخشحيغ أك القػائع التي
تمت في عجد االصػات السخشح أك القائسة الفائدة  ،كمغ ثع اىجار لحؿيقة التسثيل الشيابي
كضياع لخأؼ مؤيج بشدبة غيخ قميمة لئلرادة الذعبية  ،كاماـ الحالة ىحه فقج تبشت العجيج مغ
الجكؿ نطاـ التسثيل الشدبي محاكلة مشيا في تحقيق تسثيل لؤلقميات كالسكػنات كالقػائع التي لع
تبمغ حج االغمبية في حرادىا لؤلصػات  ،ككاف العخاؽ مغ بيغ ىحه الجكؿ التي تبشت ىحا
الشطاـ كلمػقػؼ عمى مفيػـ كانػاع ىحا الشطاـ  ،فأنشا سشتشاكلو كفقا لبلتي :
اكال :مفيػـ التسثيل الشدبي
يعخؼ التسثل الشدبي بانو " اعصاء كل حدب أك تجسع يسثل رأيا أك اتجاىا معيشا  ،عجدا مغ
السقاعج
)
3
(
الشيابية يتشاسب مع قػتو العجدية "  ،كبسػجبو فاف ىحا الشطاـ يقػـ عمى تقميز الفارؽ
كتحقيق التقارب بيغ الشدبة السئػية لسجسػع االصػات التي حرل عمييا الحدب أك الكياف مع
الشدبة السئػية مغ مجسػع السقاعج الشيابية السخررة لمسجمذ الشيابي .
()1الرػت الرحيح ىػ الرػت السػثق في الػرقة االنتخابية السصابق لمذخكط التي يتصمبيا قانػف االنتخابات
ألجل عجىا صحيحة حيث عجـ تزسشيا السع غيخ مخشح ،أك غيخ كاضح مغ اسساء السخشحيغ أك اكثخ مغ
العجد السحجد أك عجـ احتػائيا عمى ما يجؿ عمى شخريتو أك ىػية الشاخب كغيخىا مغ شخكط صحة
الترػيت.
()2د .عبج الحسيج متػلي كاخخكف ،القانػف الجستػرؼ كالشطع الدياسية ،مشذأة السعارؼ ،االسكشجرية ،ب.ت،
ص.85
()3د .عبجك سعج كد .عمي مقمج كد .عراـ نعسة اسساعيل  ،الشطع االنتخابية  ،ط ،1مشذػرات الحمبي الحقػؾية
 ،بيخكت  ،ب .ت ،ص. 229
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كيتزح مغ ىحا اف نطاـ التسثيل الشدبي يقػـ عمى تػزيع السقاعج الشيابية عمى القػائع الستشافدة
كل حدب قػتو العجدية مغ االصػات الستحرمة مغ الجائخة االنتخابية  ،االمخ الحؼ ال يدتؿيع
مع الحاؿ اال في نطاـ االنتخاب في القائسة كالتي تقزي بتخريز السقاعج لكل دائخة
انتخابية كمغ ثع تقاسع ىحه السقاعج عمى القػائع الستشافدة  ،االمخ الحؼ ال يدتؿيع مع االنتخاب
الفخدؼ الحؼ يقخ بتخريز مقعج كاحج لكل دائخة انتخابية .
ثانيا :انػاع نطاـ التسثيل الشدبي
رغع استقخار القاعجة الستزسشة بتسثيل مختمف الكيانات -قجر االمكاف -في حالة تبشي نطاـ
التسثيل الشدبي ،اال انو لو صػر كانػاع نتشاكليا كفقا لبلتي:
 -1نطاـ التسثيل الشدبي الكامل
يقػـ ىحا الشطاـ عمى احتداب جسيع االصػات الرحيحة عمى نصاؽ الجكلة كميا ،كمغ ثع يتع
تقديع ىحا السجسػع عمى عجد السقاعج الشيابية السخررة لمسجمذ الشيابي ،كناتج القدسة -كىػ
ما يدسى بػ( العجد االنتخابي السػحج) يسثل العجد الػاجب بمػغو مغ االصػات ألجل حرػؿ
القائسة عمى مقعج نيابي كاحج ،كىكحا يتزاعف استحقاؽ القائسة لمسقاعج الشيابية بقجر حرػليا
عمى( العجد االنتخابي السػحج) مغ االصػات الرحيحة (.)1
كمسا الشظ ؼيو اف كل قائسة حاصمة عمى مقعج أك اكثخ في الجائخة االنتخابية ،سيكػف ليا ك
ال شظ متبقي مغ االصػات لع يرل إلى بمػغ العجد االنتخابي السػحج ،ففي ىحه الحالة تجسع
االصػات الستبؿية في كل دائخة لمقائسة االنتخابية كعمى صعيج الجكلة كتدتحق القائسة مقعجا
نيابيا كمسا حرمت عمى العجد االنتخابي السػحج أك مزاعفاتو(.)2
ك بحلظ تطيخ محاسغ ىحه الرػرة في انيا تحاكؿ تسثيل الكتل كاالحداب الرغيخة مغ خبلؿ
تخجسة اصػاتيا إلى مقاعج تتشاسب مع ىحه االصػات ،كىي بحلظ تتجشب اىجار االصػات كسا
كاف عميو نطاـ االغمبية بكبل صػرتيو.
 -2نطاـ التسثيل الشدبي التقخيبي
تقػـ ىحه الصخيقة عمى اساس احتداب االصػات التي تحرل عمييا القائسة في دائخة انتخابية
كاحجة ،ثع قدسة ىحا السجسػع عمى عجد السقاعج الشيابية السخررة لتمظ الجائخة ،كيدسى الشاتج
بػ ( القاسع االنتخابي) ،كالحؼ في ضػئو تدتحق القائسة لسقعج نيابي كالحؼ يتكخر استحقاقيا
لمسقاعج كمسا حرمت عمى القاسع االنتخابي في دائختيا االنتخابية( ،)1كبحلظ فأف ىحه الرػرة
تقػـ عمى مدتػػ الجائخة االنتخابية ال عمى مدتػػ البمج كسا عميو الحاؿ في التسثيل الشدبي
الكامل.

()1د .عبج الغشي بديػني عبجهللا ،نطع االنتخابات في مرخ كالعالع ،مشذأة السعارؼ االسكشجرية ،ب.ت،
ص.125
( )2ىاشع حديغ عمي ،الزسانات الجستػرية لشداىة االنتخابات الشيابية ،دار الجامعة الججيجة ،االسكشجرية،
 ،2013ص.115
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كعشج تػزيع السقاعج كفقا ليحه الصخيقة ،فأف الػاقع العسمي يفزي إلى كجػد عجد مغ السقاعج
الشيابية تبقى شاغخة ،كذلظ لعجـ كصػؿ الكتل إلى القاسع االنتخابي لسخات متعجدة تعادؿ عجد
السقاعج الشيابية السخررة لمجائخة االنتخابية اذ تػجج شخيقتاف رئيديتاف لتػزيع السقاعج الذاغخة
كالتي تتسثبلف باالتي(: )2
أ -شخيقة الباقي االقػػ
تقػـ ىحه الصخيقة عمى احتداب الباقي مغ االصػات التي حرمت عميو القػائع الستشافدة كالتي
لع يرل ىحا الباقي إلى حج القاسع االنتخابي ،اذ يتع عشجىا التػزيع برػرة تشازلية ،حيث
يحىب السقعج االكؿ مغ السقاعج الذاغخة إلى القائسة ذات الباقي االعمى مغ االصػات ،كيحىب
السقعج الثاني -في حالة كجػده -إلى القائسة التي تمي القائسة االكلى مغ حيث العجد الستبقي
مغ االصػات ،كىكحا ىي الصخيقة لحج نفاذ كل السقاعج الذاغخة الستبؿية().
ب شخيقة السعجؿ األقػػ
تفتخض ىحه الصخيقة في عسمية تػزيع السقاعج الستبؿية عمى إضافة مقعج نيابي – افتخاضي-
إلى كل قائسة متشافدة في الجائخة االنتخابية  ،كبعج ىحا االفتخاض تقػـ العسمية عمى اساس
قدسة عجد االصػات التي حرمت عمييا القائسة عمى عجد السقاعج التي حرمت عمييا مزافا
الييا السقعج االفتخاضي  ،كالشاتج يسثل "السعجؿ" التي تتشافذ القػائع في ضػئو لمحرػؿ عمى
السقاعج الستبؿية(.)3
كبالشطخ إلى السعجالت التي تسثل حاصل قدسة مجسػع اصػات كل قائسة عمى عجد السقاعج
 األصمية مشيا  +السقعج السفتخض – يتزح لشا السعجالت التي تخخج بيا القػائع الستشافدة ،عشجىا تحرل القائسة ذات السعجؿ االقػػ عمى اكؿ السقاعج الذاغخة  ،ثع تمييا القائسة ذات
ثاني اعمى معجؿ ثع الثالثة كىكحا كصػال إلى استشفاذ كل السقاعج الذاغخة فػ ػ ػ ػي الجائخة
االنتخابية .
كبعج االنتياء مغ مخحمة استحقاؽ كل قائسة مغ السقاعج الشيابية  ،تأتي مخحمة تػزيع السقاعج
التي حرمت عمييا القائسة االنتخابية عمى السخشحيغ داخل ىحه القائسة  ،كالتي تعتسج عمى ما
تبشاه قانػف االنتخابات مغ أنػاع القػائع  ،فيي أما اف تكػف قػائع مغمقة تعجـ حخية الشاخب في
اختيار السخشح  ،أك تكػف قػائع مفتػحة تدسح لمشاخب اف يختار بيغ مخشحي القائسة  ،كسا قج
تكػف القػائع مفتػحة مع حخية السفاضمة كالتي تتيح لمشاخب اف يختار كيفاضل بيغ السخشحيغ
()1انجرك ريشػلجز كاخخكف ،انػاع الشطع االنتخابية ،تخجسة كخيدتيشا خػشابا بتػ ،ط ،1مؤسدة مػكخياني لمبحػث
كالشذخ ،اربيل ،2007 ،ص.113
()2تػجج شخيقة ثالثة تدسى شخية ىػنجت ندبة إلى االستاذ الجكتػر ىػنجت استاذ القانػف السجني في جامعة(
كانت) في بمجيكا ،كبالخغع مغ اعتساد ىحه الصخية عمى الية مختمفة عغ تمظ التي تعتسجىا الصخيقتاف اعبله إلى
انيا تفزي إلى نفذ الشتائج التى تتػصل الييا شخيقة الباقي االقػػ ،لحلظ سػؼ نتجاكز ىحه الصخيقة في
الجراسة)(.د .عبج الغشي بديػني ،نطع االنتخابات في مرخ كالعالع ،مخجع سابق ،ص.126
()3د .عبجك سعج كاخخكف  ،مخجع سابق  ،ص 245ككحلظ يشطخRene chapus – Droit :
. administrany general, Tome, 5edition ,Montchrestien, paris, 1990.p.196.
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في القػائع الستشافدة مغ خبلؿ اعجاد الشاخب لقائسة ججيجة يتع تذكيميا مغ بيغ السخشحيغ في
القػائع االنتخابية  ،كالتي تسثل لمشاخب كامل الحخية في االختيار كالسفاضمة .
كاما ما يشصػؼ عمى ىحا الشطاـ مغ اخبلؿ في حخية الشاخب كفخض نخب بخلسانية قج ال تسثل
حؿيقة االرادة الذعبية  ،لحلظ فقج عدفت اغمب الجكؿ عغ تبشي ىحا الشطاـ كلع يعج لو تصبيق
اال في اضيق الحجكد(.)1
ادلجؾش انضبَٙ
انُظى االَزخبثٛخ ادلغجمخ يف االَزخبثبد انؼشالٛخ
شيج عاـ  2005ثبلثة تجارب انتخابية  ،تسثمت بانتخابات الجسعية الػششية في
 30/1/2005اذ كانت ميسة ىحه الجسعية تتسثل بػضع دستػر دائع لمببلد ،كفعبل تع كضعو
كاالستفتاء عميو في  ، 15/10/2005ثع نطست بعج ذلظ السفػضية العميا لبلنتخابات السدتقمة
لبلنتخابات العخاؾية اكؿ انتخابات لمبخلساف تتع في ضل الجستػر الجائع كالستسثمة باالنتخابات
الشيابية الختيار اعزاء مجمذ الشػاب التي اجخيت في  ، 15/12/2005ثع اعقبيا انتخابات
الجكرة البخلسانية الثانية التي جخت في  ، 7/3/2010ثع اخي اخ انتخابات الجكرة البخلسانية الثالثة
الحالية  ،كلمػقػؼ عمى الشطع االنتخابية السصبقة في ىحه االنتخابات البخلسانية الثبلث  ،فأنشا
سػؼ نتشاكليا كاآلتي:
ادلغهت األٔل
االَزخبثبد انربدلبَٛخ نؼبو 2005
بعج انذاء ىيئة السفػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات العخاؾية  ،اصبحت ىحه الييئة ىي
الدمصة االنتخابية الحرخية كالػحيجة في العخاؽ كالسدؤكلة عغ تشطيع كاجخاء االنتخابات (. )2
اجخيت ىحه االنتخابات  2005كفقا لجستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  2005كقانػف االنتخابات
رقع ( )16لدشة  ، 2005كمجسػعة مغ الشطع كاالكامخ الرادرة عغ السفػضية  ،فقج تبشى
الجستػر –داللة -نطاـ التسثيل الشدبي عشجما نز عمى اف (  ...كيخاعى تسثيل سائخ مكػنات
الذعب ؼيو )( ، )3ؼيسا نز صخاحة قانػف النتخابات عمى تبشي ىحا الشطاـ عشجما نز عمى
اف ( يتع تػزيع السقاعج السخررة لمجكائخ االنتخابية
()مشيا ما أخح بو الجستػر السرخؼ لعاـ  ، 1970كالحؼ نز في السادة ( )87عمى اف " ...
كعجد اعزاء مجمذ الذعب السشتخبيغ عمى اف ال يقل عغ ثبلثسائة كخسدػف عزػا نرفيع
عمى االقل مغ العساؿ كالفبلحيغ" .

( )1قخار سمصة االئتبلؼ السؤقتة السخقع  92في /31مايػ 2004/الخاص بتأسيذ السفػضية العميا السدتقمة
لبلنتخابات العخاؾية .
( )2السادة  49مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
( )3السادة ( )16مغ قانػف االنتخابات العخاقي رقع  16لدشة  2005السمغي .
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مغ خبلؿ نطاـ التسثيل الشدبي  ، )1( ) ...كسا كاستصخدت ذات السادة تبشييا ليحا الشطاـ
كبياف الرػرة التي تصبق في االنتخابات  ،كذلظ بعجما بيشت باف ( تكػف كل محافطة كفقا
لمحجكد االدارية الخسسية دائخة انتخابية تختز بعجد مغ السقاعج يتشاسب مع عجد الشاخبيغ
السدجميغ في السحافطة  ، )2( ) ...كبحلظ فقج تع تقديع الببلد إلى دكائخ انتخابية متعجدة عمى
عكذ ما ىػ كاف عميو الحاؿ في انتخابات الجسعية الػششية التي اعتبخت الببلد بأجسعيا دائخة
انتخابية كاحجة  ،كبيغ القانػف باف ( يقدع مجسػع االصػات الرحيحة في الجائخة عمى عجد
السقاعج السخررة ليا لمحرػؿ عمى القاسع االنتخابي ) ( ، )3كمغ ىحا الشز يفيع باف
الرػرة السصبقة مغ صػر التسثيل الشدبي ىي صػرة التسثيل الشدبي التقخيبي كذلظ مغ خبلؿ
اعتساد االصػات الرحيحة عمى مدتػػ الجائخة االنتخابية  ،ال عمى مدتػػ البمج ككل .
أما السقاعج الستبؿية فقج تع تػزيعيا كفقا لصخيقة الباقي األقػػ( ،)4كسا ابتجع القانػف ما يدسى
ب ػ ( السقاعج التعػيزية ) التي يتع استحقاقيا عمى أساس السعجؿ الػششي الحؼ يعشي ندبة عجد
األصػات الرحيحة في الببلد مقدػما عمى عجد السقاعج الستكػف مشيا السجمذ الشيابي  ،ك
مغ خبلؿ استخخاج السعجؿ الػششي تبجا مخحمة تقديع اصػات كل كياف عمى ىحا السعجؿ ألجل
بياف استحقاقيغ ىحه السقاعج التعػيزية  ،اذ ( يبجأ تػزيع السقاعج التعػيزية عمى الكيانات
التي لع تحرل عمى تسثيل في الجائخة االنتخابية بذخط حرػليا عمى السعجؿ الػششي ) (، )5
ثع اذا بقيت مقاعج تعػيزية فيي ( تػزع السقاعج الستبؿية عمى الكيانات السسثمة في الجكائخ
االنتخابية بشدبة عجد أصػاتيا عمى مجسػع األصػات )( ،)6كنخػ باف تػزيع السقاعج التعػيزية
يبجأ عمى القػائع التي لع تحرل عمى تسثيل في دكائخىا االنتخابية  ،نخاه يمصف مغ كجػب أك
اشتخاط بمػغ القاسع االنتخابي فالشتيجة اف بعس القػائع كبالخغع مغ عجـ حرػليا عمى القاسع
االنتخابي في الجائخة االنتخابية إال انيا قج تطفخ بسقعج نيابي أك أكثخ كذلظ في حالة بمػغيا
لمسعجؿ الػششي  ،كالحؿيقة انو أباف االنتخابات لعاـ  2005لع يفد بالسقاعج التعػيزية مغ
الكيانات التي لع تحرل عمى القاسع االنتخابي في دكائخىا االنتخابية إال كياف كاحج فقط كىػ
كياف قائسة الخافجيغ  ،أما السقاعج األخخػ فقج تع تػزيعيا عمى الكيانات السدتحقة ،بعج
حرػليا عمى استحقاقيا مغ السقاعج كفقا لمقاسع االنتخابي (.)7

( )1المادة ( )16من لانون االنتخابات العرالً رلم  16لسنة  2005الملغً .
()2المادة (-15ثانٌا) من لانون االنتخابات العرالً رلم  16لسنة  2005الملغً .
( )3المادة ( ) 2- 16من لانون االنتخابات العرالً رلم  16لسنة  2005الملغً .
( )4المادة ( )3-16من لانون االنتخابات العرالً رلم  16لسنة  2005الملغً .
()5المادة ( )3-17من لانون االنتخابات العرالً رلم  16لسنة  2005الملغً .
()6المادة ( )4-17من لانون االنتخابات العرالً رلم  16لسنة  2005الملغً .
()7سرى هاشم دمحم صادق النعٌمً ،االنتخابات البرلمانٌة االتحادٌة فً العراق وافالها المستمبلٌة ،ط ،1تموز
للطباعة والنشر والتوزٌع ،2015 ،ص 119
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كحخصا مغ السذخع في تسثيل سائخ السكػنات  ،فقج اكجب اف تكػف امخأة كاحجة عمى األقل
ضسغ أكؿ ثبلثة مخشحيغ في القائسة ( ، )1كنخػ بانو كاف األكلى االكتفاء بفتح باب التخشيح
لمشداء دكف تحجيج ندبة محجدة  ،كتخؾ ذلظ كفقا لئلرادة الذعبية  ،اف شأت تسثيميغ بشدبة
معيشة مغ عجمو .
)
2
(
إال أف ابخز ما يؤخح عمى ما جاء بو ىحا القانػف ىػ تبشيو لمتخشيح بصخيقة القائسة السغمقة ،
التي أعجمت كل كسيمة حخية اختيار كمفاضمة بيغ السخشحيغ  ،األمخ الحؼ اكتفى بو القانػف
بحخية الشاخب في اختيار الكياف دكف امتجاد ذلظ إلى حخية اختيار السخشح  ،األمخ الحؼ شػه
حؿيقة اإلرادة الذعبية  ،مغ خبلؿ إفخاز نػاب ال يسثمػف حؿيقة اختيار كرغبة الذعب في
التسثيل الشيابي .
كسا يزاؼ إلى مأخح ىحا القانػف ىػ نز السادة ( )18التي تزسشت اآلتي " تقجـ الكيانات
الدياسية قػائع مخشحييا لذغل السقاعج التعػيزية " ،إذ بعج أف تبيغ ما لمكياف مغ استحقاؽ
مغ السقاعج التعػيزية – كفقا لسا تقجـ –فاف رئيذ الكياف يقجـ لمسفػضية العميا السدتقمة
لبلنتخابات قائسة بالسخشحيغ لذغل ىحه السقاعج  ،كبحلظ فاف باستصاعة الكياف كمغ خبلؿ
رئيدو أف يقجـ أؼ شخز تشصبق عميو شخكط السخشح  ،كبغس الشطخ عغ مجػ تأييج الذعب
لو ،إذ أف ىحا األخيخ لع تتح لو الفخصة لمتعخؼ عمى ىحا السخشح أك فخصة قبػلو مغ خبلؿ
انتخابو أك عجـ قبػلو ،بل يفخض عمى اإلرادة الذعبية كيربح نائبا كيجبخ الذعب بقبػؿ نيابتو
كتسثيمو  ،كىي مقاعج ليدت بالقميمة ،إذ يبمغ عجدىا ( )45مقعجا ،كبالتالي فاف اليػة ليدت
بالبديصة !! كالتغييب لئلرادة الذعبية ليدت باليديخة  ،األثخ الحؼ يذجع الباحث عمى القػؿ
باف آلية االنتخاب في انتخابات  2005كانت تقػـ كفقا لصخيقة مددكجة مغ القائسة االنتخابية
السغمقة  ،مخة أكلى عشج تقجيع السخشحيغ إلى السفػضية  ،فيي غاية في الغسػض كعجـ الجراية
مغ قبل الشاخبيغ  ،كمخة ثانية عشج تقجـ قائسة السخشحيغ لذغل السقاعج التعػيزية !!!
ادلغهت انضبَٙ
االَزخبثبد انربدلبَٛخ نؼبو 2010
في ىحه االنتخابات قخر كل مغ الجستػر الشافح كقانػف االنتخابات اآلخح بشطاـ التسثيل
الشدبي برػرة عامة  ،إذ بالخغع مغ التعجيل الحؼ ش أخ عمى قانػف االنتخابات رقع 16لدشة
 ، 2005إال انو بقي معتسجا لحات الشطاـ في تػزيع السقاعج .

()1المادة ( )4-10من لانون االنتخابات العرالً رلم  16لسنة  2005الملغً .
()2المادة ( )4-9من لانون االنتخابات العرالً رلم  16لسنة  2005الملغً .
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كبيانشا لمشطاـ االنتخابي في  ، 2005يتخكد في اجساؿ أكجو التعجيل التي شخأت عمى قانػف
االنتخابات  ،فابتجاء تع اآلخح بصخيقة القائسة السفتػحة في التخشيح بجال مغ القائسة السغمقة ()
،ك بسػجب ىحا التعجيل تع مشح الشاخب شي مغ حخية االختيار في أسساء السخشحيغ داخل
القائسة االنتخابية الػاحجة  ،كسا عجلت السادة الخاصة بعجد أعزاء مجمذ الشػاب مغ خبلؿ
إضافة ندبة نسػ سكاني بعجد ( )%2،8لكل محافطة سشػيا  ،كبحلظ أصبح عجد الشػاب في
ىحه الدشة  310نائب()  ،زيادة عمى ( )8مقاعج لمسكػنات ك( )7مقاعج تعػيزية كششية () ،
كبحلظ يكػف العجد الشيائي مغ السقاعج الشيابية لسجمذ الشػاب كفقا لبلنتخابات  2010ىػ
( )325مقعجا نيابيا .
)
1
(
كسا أخحت أنطسة السفػضية بسرصمح ( الكياف السدتبعج )  ،كالحؼ يقزي باستبعاد الكياف
الدياسي السذارؾ في العسمية االنتخابية كالحؼ لع يحخز القاسع االنتخابي في دائختو االنتخابية
 ،األمخ الحؼ يفزي إلى استئثار القػائع الفائدة -التي أحخزت القاسع االنتخابي لكل السقاعج
الشيابية السخررة لمجائخة االنتخابية  ،فيي ابتجاء تحرل عمى حرتيا مغ السقاعج الشيابية
كفقا الستحقاقيا مغ األصػات الرحيحة كبشدبة إحخازىا لمقاسع االنتخابي لسخة أك أكثخ كىي
مغ جية أخخػ تأخح السقاعج الذاغخة كفقا الستبعاد الكيانات السشافدة التي لع تحخز القاسع
االنتخابي  ،األمخ الحؼ ييجد اإلرادة الذعبية بخمتيا  ،إذ قج تفزي ىحه اآللية إلى احتسالية
فػز كياف كاحج بكل السقاعج الشيابية السخررة لمجائخة االنتخابية كذلظ في حالة فػزه كحجة
بالقاسع االنتخابي  ،األمخ الحؼ يذجع الباحث إلى القػؿ اف ىحه اآللية ىي صػرة شبق
األصل لشطاـ األغمبية  ،بجال مغ التسثيل الشدبي !!!
كسا كاف عجد السقاعج التعػيزية قج تع تقميرو مغ ( )45إلى ( ، )7كالسذكمة تكسغ في شخيقة
مشح ىحه السقاعج  ،إذ بعج أف كانت تعصى لمكيانات الرغيخة التي لع تبمغ القاسع االنتخابي في
الجائخة االنتخابية بذخط بمػغيا لمسعجؿ الػششي  ،فإنيا كفي ضل ىحه االنتخابات أعصيت لمقػائع
ذات االستحقاؽ األكبخ  ،كذلظ مغ خبلؿ اعتساد السفػضية لمسعادلة اآلتية الستحقاؽ السقعج
التعػيزي  :حرة الكياف الشيابي مغ السقاعج التعػيزية = عجد مقاعج الكياف  ،مقدػما عمى
السقاعج العامة كمزخكبا في  ، 7كبحلظ تدتأثخ ذات الكيانات الفائدة بالسقاعج التعػيزية ،
األمخ الحؼ يجعمشا نقخر باف آلية االستحقاؽ لمسقاعج البخلسانية في انتخابات  2010تقػـ عمى
استئثار كمحاباة مددكجة لمقػائع الكبيخة مخة أكلى عشج استبعاد الكيانات الرغيخة التي لع تبمغ
القاسع االنتخابي في الجائخة االنتخابية  ،كاقترار األمخ عمى القػائع الكبيخة  ،كمخة ثانية عشج
استحقاؽ السقاعج التعػيزية لحات القػائع الكبيخة التي سبق ليا الحرػؿ عمى مقعج كاحج أك
اكثخ بشاء عمى حرػليا لمقاسع االنتخابي  ،ىحا كبالخغع مغ إصجار السفػضية لشطاـ جاء بالية
مستازة تبيغ الكيؽية التي يتع فييا تػزيع السقاعج التعػيزية )2( ،السادة ( )3القانػف رقع ()26
لدشة  ، 2009الخاص بتعجيل قانػف االنتخابات رقع  16لدشة  2005السمغي .
( )1السادة ( /1اكال ) القانػف رقع ( )26لدشة  ، 2009الخاص بتعجيل قانػف االنتخابات رقع  16لدشة
 2005السمغي )( .القدع الثاني مغ الشطاـ رقع ( )21لدشة  2010الخاص بتػزيع السقاعج النتخابات مجمذ
الشػاب الرادر عغ السفػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات العخاؾية .
( )2السخجع ذاتو .
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كالتي تفزي إلى تقديع األصػات التي يحرل عمييا السخشح غيخ الفائد عمى مجسػع األصػات
التي حرل عمييا الكياف في الجائخة االنتخابية  ،إذ يسشح السقعج التعػيزي لمسخشح الحاصل
عمى اكبخ ندبة اصػات مغ بيغ السخشحيغ ( ، )1إال أف ىحا الشطاـ كبالخغع مغ اعتساده عمى
االستحقاؽ االنتخابي كأخحا باالعتبار الفػارؽ في عجد السقاعج كالشدبة الكيانية بيغ الجكائخ
االنتخابية ،إال انو قج أقري مغ التصبيق في تػزيع السقاعج التعػيزية عمى الكيانات  ،كحل
محمو مشح ىحه السقاعج لخئيذ الكياف يػزعو عمى السخشحيغ حدب ىػاه كتبعا لمزغػشات
الدياسية التي تسارس عميو مغ مختمف الجيات ذات العبلقة .
ادلغهت انضبنش
االَزخبثبد انربدلبَٛخ نؼبو 2014
قبيل ىحه الجكرة االنتخابية  ،عسج مجمذ الشػاب إلى إجخاء إصجار قانػف ججيج النتخابات
مجمذ الشػاب العخاقي ( ، )2كاف قج ضسشو آلية ججيجة في استحقاؽ السقاعج الشيابية عمى
الكيانات الفائدة  ،اذ تدسى ىحه اآللية بصخيقة( سانت ليغػ)( ، )3كالتي سبق اف شبقت في
انتخابات مجالذ السحافطات سشة  ، 2013اذ اف الشتائج التي تخمز إلييا ىحه الصخيقة تبلزـ
عجالة االستحقاؽ بيغ القػائع كالكيانات الستشافدة كذلظ كفقا لسجسػع األصػات التي يحرل
عمييا كل كياف  ،كىحا ما تع فعبل في نتائج انتخابات مجالذ السحافطات العخاؽ عاـ . 2013
كلتػضيح ىحا نزخب السثاؿ االتي:
نفتخض اف ىشاؾ ثبلثة قػائع قج تتشافذ في دائخة انتخابية كاحجة عمى السقاعج الشيابية السخررة
ليا كالبالغ عجدىا ( )5مقاعج  ،اذ حرمت قائسة (أ) عمى ( )45،000صػت  ،كقائسة (ب)
حرمت عمى ( )35،000ؼيسا حرمت قائسة (ج) عمى ( )20،000صػت  ،كأتباعا ليحه
الصخيقة في استحقاؽ السقاعج الشيابية الخسذ  ،فإنشا نقدع مجسػع أصػات كل كياف عمى
األعجاد الفخدية كصػال إلى العجد ( )5الحؼ يداكؼ مجسػع السقاعج الشيابية السخررة لمجائخة
االنتخابية  ،ككاالتي :
الموائم
لائمة (أ)
لائمة (ب)
لائمة (ج)

()3

()1

15,000 45،000
11,666V 35،000
6,666 20،000

()5
9,000
7,000
4,000

( )1نطاـ رقع ( )21لدشة  2010الخاص بتػزيع السقاعج النتخابات مجمذ الشػاب الرادر عغ السفػضية .
( )2كىػ قانػف انتخابات مجمذ الشػاب العخاقي رقع ( )45لدشة . 2013
( )3ابتكخت ىحه الصخيقة سشة  1910ككانت الجنسارؾ اكؿ مغ اخح بيحه الصخيقة ثع تبعيا التخكيج كالدػيج ،
كتقػـ ىحه الصخيقة عمى قدسة اصػات كل كياف في دائخة انتخابية معيشة عمى االعجاد الفخدية (، 7 ، 5 ،3 ، 1
 ) ...مغ العجد ( )1إلى العجد الفخدؼ الحؼ يسثل مجسػع السقاعج الشيابية السخررة لكل دائخة  ،ثع يتع اختيار
اعمى ناتج قدسة ثع الحؼ يميو ثع الحؼ يميو  ،كصػال إلى استشفاذ السقاعج عمى الكيانات الفائدة  ،لمسديج حػؿ ىحا
الشطاـ يشطخ  :د .عبجك سعج كاخخكف  ،مخجع سابق  ،ص . 251- 249
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كباستخخاج أعمى خسذ مخخجات القدسة  ،نكػف قج حرمشا عمى اآلتي  :القائسة (أ) استحقت
مقعجاف  ،كالقائسة (ب) استحقت مقعجاف  ،كالقائسة (ج) استحقت مقعج كاحج .
كلكغ بالخغع مغ ذلظ  ،فاف ىحه الصخيقة (سانت ليغػ ) يبجك انيا ال تشاؿ رضا أعزاء
البخلساف العخاقي كيبجك اف الشتائج العادلة التي خخجت بيا انتخابات مجالذ السحافطات كفقا
ليحه الصخيقة ال تسثل تصمعاتيع  ،لحلظ عسجكا إلى إدخاؿ تعجيل إلى ىحه الصخيقة  ،تعجيبل مغ
شانو اف يقمب كل فائجة عامة متػخاة مغ ىحه الصخيقة  ،كجعميا فائجة خاصة ترب في
مرمحة القػائع الكبيخة  ،األمخ الحؼ نخاه لع يبق ليحه الصخيقة سػػ االسع فقط !! فمقج نز
قانػف االنتخابات الججيج عمى اف (( يتع تػزيع السقاعج عمى القػائع الستشافدة كفقا لشطاـ سانت
ليغػ السعجؿ ككسا يمي  :أكال  :تقدع األصػات الرحيحة لمقػائع الستشافدة عمى األعجاد
التدمدمية ( ) ... ،7 ،5 ،3 ،1,6كبعجد السقاعج السخررة لمجائخة االنتخابية )) ( ، )1اذ
بإضافة العجد العذخؼ ()6إلى العجد الرحيح ( )1يكػف القانػف قج أعصى أفزمية لمقػائع
الكبيخة عمى حداب القػائع الرغيخة  ،كىحه الديادة في الخقع األكؿ ( )1تعج سابقة كدخيمة عمى
نطاـ سانت ليغػ  ،إذ حتى الجكؿ التي لع تصبق شخيقة سانت ليغػ األساسية  ،بل أخحت
بصخيقة معجلة ليحا الشطاـ سسيت شخيقة ( سانت ليغػ السعجؿ ) فأنيا تقػـ عمى قدسة مجسػع
األصػات لكل قائسة عمى األعجاد (  ، )2( ) ... ، 7 ، 5 ، 3 ، 1,4اما مذخعشا العخاقي –
أعزاء البخلساف – فقج أمعشػا في زيادة خدارة القػائع الرغيخة كذلظ لتحقيق زيادة فائجة
األحداب الكبيخة  ،كعجلػا الريغة السعجلة ليحا الشطاـ كجعمػىا ( )1،6بجال مغ (. )1،4
ادلجؾش صبنش
عهجٛبد ٔيغبٔة انُظى االَزخبثٛخ ادلغجمخ ٔالرتاػ انُظبو االطهؼ
مسا الشظ ؼيو اف السعيار السعػؿ عميو في اختيار الشطاـ االنتخابي األصمح ألجل إجخاءات
االنتخابات البخلسانية العخاؾية  ،يتحجد كفقا لسا يتزسشو مغ مػاد كإجخاءات تتبلفى سمبيات
كمداكغ الشطع االنتخابية السصبقة في االنتخابات البخلسانية ،لحلظ فإنشا سػؼ نتشاكؿ ىحا
السبحث مغ خبلؿ تقديسو عمى مصمبيغ ،نبيغ في األكؿ مآخح كمداكغ الشطع االنتخابية
السصبقة في االنتخابات العخاؾية ،كنذيخ في الثاني إلى الشطاـ االنتخابي االفزل ككاالتي:

()1السادة ( )14مغ قانػف انتخابات مجمذ الشػاب العخاقي رقع ( )45لدشة . 2013
()2د .عبجك سعج كاخخكف  ،مخجع سابق  ،ص  ، 249كيشطخ  :مقاؿ بعشػاف(سانت ليغػ) السعجؿ يدخؽ
اصػاتشا ،متاح عمى شبكة االنتخنت عمى السػقع االلكتخكني www.almada paper .net \ arتاريخ الديارة
.20/1/2016
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ادلغهت األٔل
يؤخز ٔيغبٔة انُظى االَزخبثٛخ ادلغجمخ يف االَزخبثبد انؼشالٛخ
استباف لشا اف انتخابات  2005قج شابيا العجيج مغ الدمبيات التي في حؿيقتيا تعج إجخاءات
لدػء الشطاـ االنتخابي السصبق  ،كسا كشسمت ىحه السأخح كل مغ انتخابات  2010كانتخابات
 2014كالتي سشتشاكليا كفقا لبلتي:
انفشع األٔل
يآخز ٔيغبٔة َظبو اَزخبثبد . 2005
يؤخح عمى ىحا الشطاـ العجيج مغ السبلحطات ،نػجدىا باالتي:
اآلخح بالقائسة السغمقة  ،التي اعجمت كل سبل االختيار كالسفاضمة لجػ الشاخبيغ كالتي ما نخاىا
اال محاباة لمكتل الكبيخة كتأييج رغبتيا في تزسيغ قػائسيا بأسساء مخشحيغ تحخص عمى فػزىع
بالسقاعج الشيابية  ،كقج تكػف كاثقة بعجـ فػزىع لػ كانت األسساء مكذػفة مغ خبلؿ القائسة
السفتػحة .
نز قانػف االنتخابات رقع  16لدشة  2005في السادة /15ثانيا مشو عمى اف كل محافطة تعج
دائخة انتخابية (  ..تختز بعجد مغ السقاعج يتشاسب مػ ػع عجد الشاخبيغ السدجميغ في
السحافطػ ػة  ، ) ...في الػقت الحؼ نز الجستػر عمى اف (( يتكػف مجمذ الشػاب مغ عجد
مغ األعزاء بشدبة مقعج كاحج لكل مائة ألف ندسة مغ نفػس العخاقييغ يسثمػف الذعب العخاقي
بأكسمو . )1( )) ..
كبحلظ يطيخ التشاقس في السعيار الحؼ اعتسجه قانػف االنتخابات في استحقاؽ السحافطات
لمسقاعج الشيابية كالحؼ اعتسج عمى أسساء الشاخبيغ في سجل الشاخبيغ  ،كليذ الشز الجستػرؼ
الحؼ يجعل عجد أعزاء مجمذ الشػاب يعتسج عمى نفػس العخاقييغ الحيغ يسثمػف الذعب
العخاقي بأكسمو اذ مسا الشظ االىسية القرػػ في تسثيل كل فئات الذعب صغيخىا ككبيخىا
العاقل كفاقج االىمية ،ككفقا لسبجأ ( تجرج القػانيغ ) الحؼ يسثل دعامة اساسية لؿياـ الجكلة
القانػنية  ،يجب تغميب الشز الجستػرؼ عمى أؼ نز قانػني اخخ نافح في الببلد .

()1السادة ( / 49اكال ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة . 2005
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السقاعج التعػيزية  ،أك كل امخ استحقاقيا إلى رؤساء الكيانات مغ خبلؿ الشز عمى اف
( تقجـ الكيانات الدياسية قػائع مخشحييا لذغل السقاعج التعػيزية ) ( ، )1كىي مقاعج كثيخة
تتسثل ب ػ  45مقعجا ( ، )2اذ اعصي رئيذ الكياف السدتحق لمسقعج التعػيزي كامل الحخية في
اختيار الذخز كخمع عميو صفة الشائب  ،كبحلظ سمب ىحا الحق مغ عسػـ الذعب  ،كأككل
إلى شخز كاحج فقط ألنو رئيذ كياف سياسي !!
)
3
(
حػؿ الكػتا في تسثيل الشداء كالبالغة ندبتيا ربع عجد أعزاء مجمذ الشػاب العخاقي  ،فمشا
اف نتداءؿ حػؿ ىل اف ندبة الشداء ىي الخبع مغ مجسػع الذعب العخاقي (، )4اـ ىػ معيار
جدافي ال يعتسج عمى أؼ أساس مغ ذلظ ؟ إذف كاف األكلى باف يكتفي بفتح باب التخشيح
لمشداء مسغ تشصبق عمييا الذخكط  ،كجعل تسثيميا في مجمذ الشػاب العخاقي معتسجا عمى ندبة
الترػيت كحؿيقة اإلرادة الذعبية في االختيار .
انفشع انضبَٙ
يآخز ٔيغبٔة َظبو اَزخبثبد 2010
أجخيت ىحه االنتخابات كفقا لتعجيل قانػف االنتخابات رقع  16لدشة  ، 2005كىػ القانػف
رقع  26لدشة  2009ككفقا لسا تقجـ كمغ خبلؿ استقخاء ىحا القانػف كما تزسشتو مغ نطاـ
انتخابي  ،يسكغ بياف مآخح كسمبيات ىحا الشطاـ مغ خبلؿ ما يأتي :
)
5
(
جاء ىحا الشطاـ بشدبة نسػ سكاني لجسيع السحافطات بسعجؿ ( )%2،8سشػيا  ،كىحا يخالف
مع ما بيشتو تقاريخ سكاف العخاؽ السعجة مغ قبل التشسية البذخية كالتي تقزي باف الديادة ىي
بػاقع  ، )6( %2،6كىحا ما يجعل حؿيقة مقاعج مجمذ الشػاب ىي  323مقعجا كليذ !! 325
نز ذات القانػف السعجؿ عمى اف تسشح السقاعج الذاغخة لمقػائع الفائدة التي حرمت عمى عجد
مغ السقاعج بحدب ندبة ما حرمت عميو مغ األصػات"( ، )7كىحا تكخيذ كاضح لييسشة
الكتل الكبيخة عمى الكتل الرغيخة  ،ؼبالػقت الحؼ يفتخض أف يتع إنراؼ الكتل الرغيخة
كشسػليا بالتسثيل الشيابي مغ خبلؿ استحقاقيا لمسقاعج الذاغخة  ،نخػ باف الشز القانػني يؤكج
االستحقاؽ السزاعف لمقػائع الكبيخة  ،مخة مغ خبلؿ استحقاقيا لمقاسع االنتخابي كمخة مغ
خبلؿ إعادة استحقاقيا لمسقاعج الذاغخة !!
نطاـ القاسع االنتخابي في ىحه االنتخابات كفي التي سبقتيا  ،نخاه اق اخ ار كاضحا لتدمط كـيسشة
الكتل الكبيخة  ،كذلظ مغ كجػب كصػؿ القائسة ليحا القاسع مغ األصػات ألجل استحقاقيا
لمسقاعج الشيابية.
( )1السادة ( )18مغ قانػف االنتخابات العخاقي رقع  16لدشة  2005السمغي .
()2السادة ( / 15اكال ) مغ قانػف االنتخابات العخاقي رقع  16لدشة  2005السمغي .
()3السادة ( / 49رابعا ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة . 2005
( )4سخػ ىاشع دمحم صادؽ الشعيسي ،مخجع سابق ،ص .123
( )5السادة ( االكلى  /اكال ) مغ قانػف االنتخابات رقع  26لدشة  2009السعجؿ لقانػف االنتخابات رقع  16لدشة
. 2005
( )6حػؿ تمظ التقاريخ يشطخ شبكة السعمػمات العالسية http : //hdr.undp.org/en/media .www.
Cositegov.9
( )7السادة (  /3رابعا ) مغ قانػف االنتخابات رقع  26لدشة  2009السعجؿ لقانػف االنتخابات رقع  16لدشة
. 2005
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كؼيسا يخز السقاعج التعػيزية  ،فقج أصجرت السفػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات نطاما
يقزي بتػزيع السقاعج التعػيزية عمى السخشحيغ استشادا إلى ندبة أعمى األصػات التي حرل
عمييا السخشح في الكياف السذسػؿ بسقعج أك أكثخ مغ ىحه السقاعج التعػيزية ( ، )1بيج اف
التعجيل الحؼ شخاء عمى قانػف االنتخابات لع يذسل السادة ( )18التي تسشح الحق لمكيانات
الدياسية في تقجيع مخشحييا لذغل السقاعج التعػيزية  ،كبحلظ صيخ إلى تغميب التذخيع
العادؼ عمى نطاـ السفػضية  ،األمخ الحؼ فػت فائجة جسة كانت لترب في مبجأ السداكاة في
االستحقاؽ كالتسثيل الشيابي كتغمب اإلرادة الذعبية عمى إرادة الكيانات الدياسية .
انفشع انضبنش
يآخز ٔيغبٔة َظبو اَزخبثبد 2014
في ىحه االنتخابات جاء السذخع العخاقي بشطاـ ججيج لتػزيع السقاعج الشيابية  ،ىػ نطاـ (
سانت ليغػ) كالحؼ في حؿيقتو يسثل صػرة مغ صػر التسثيل الشدبي  ،بيج انو يختمف في اف
ىحا الشطاـ ال يفزي إلى مقاعج شاغخة  ،بل اف العسمية الحدابية تدتمدـ تػزيع كامل السقاعج
عمى الكيانات الستشافدة  ،كعشج الشطخ في ىحه اآللية كىحا الشطاـ مغ الشطع االنتخابية  ،تتبيغ
لشا السآخح اآلتية :
اف قانػف النتخابات الججيجة الحؼ جخت االنتخابات في ضمو  ،لع يأتي بالسقاعج التعػيزية ،
الحؼ كانت تمصف شيء ما مغ حجة الشطاـ االنتخابي كتذسل قجر اإلمكاف الكيانات الرغيخة
بتسثيل نيابي  ،اال اف قانػف انتخابات مجمذ الشػاب العخاقي رقع  45لدشة  2013قج خمى مغ
ىحه السقاعج التي كانت كالشظ ترب في مرمحة الكيانات الرغيخة .
-2اعتسج في ىحه االنتخابات الريغة السعجلة لشطاـ ( سانت ليغػ ) كالتي تقزي بػ ( تقديع
األصػات الرحيحة لمقػائع الستشافدة عمى األعجاد التدمدمية ( )2( ) ... ، 7 ، 5 ، 3 ،1،6
 ،كبسػجب ىحه الريغة السعجلة التي يكاد يشفخد العخاؽ في تبشييا  ،فقج حخمت الكيانات
الرغيخة مغ أؼ فخصة تسثيل في السجمذ الشيابي  ،كخخجت انتخابات  2014ببخلساف مسثل
مغ القػائع كالكتل الكبيخة ،كغيب الكثيخ مغ األصػات الذعبية التي لع تبلقي تسثيل نيابي ليا
يتػافق مع ندبتيا في الترػيت ،كسا كنخػ باف ىحا التعجيل يعج في حؿيقتو خصػة ثالثة
يخصػىا البخلساف العخاقي في سعيو كراء تغييب تسثيل الكيانات الرغيخة لسرمحة الكيانات
الكبيخة ،فقج سبقتيا

()1
()2

كىػ نطاـ تػزيع السقاعج رقع ( )21لدشة  2010الرادر عغ السفػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات العخاؾية
السادة ( / 14اكال ) مغ قانػف انتخابات مجمذ الشػاب العخاقي رقع  45لدشة . 2013
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الخصػتاف الستسثمتاف بالقائسة السغمقة كالقاسع االنتخابي كألجل تػضيح ىحه اآللية كالػقػؼ عمى
حؿيقة ما تخخج بو مغ نتائج كاستحقاقات لمقػائع الستشافدة ،فأنشا سشتشاكؿ تػضيحو مغ خبلؿ
افتخاضشا لسثاؿ تصبيقي لقػائع انتخابية معيشة حرمت عمى اصػات محجدة ،كنخػ استحقاقيا مغ
السقاعج الشيابية كفقا لشطاـ سانت ليغػ بريغتو االصمية مخة ،ككفقا لشطاـ سانت ليغػ بريغتو
السعجؿ مخة اخخػ ،ثع نقف عمى الفخؽ في السخخجات ككاالتي:
نفتخض اف اربع قػائع قج تشافدت عمى السقاعج الشيابية البالغ عجدىا ()10مقاعج في الجائخة
االنتخابية – كخكػؾ -ككانت نتيجة كل قائسة مغ االصػات كاالتي القائسة (أ) حرمت عمى
()10,000صػت صحيح ،كالقائسة (ب) حرمت عمى( ()6,000كالقائسة (ج) حرمت
عمى( )2000صػت صحيح ؼيسا كاف نريب القائسة(د) عمى ( )1000صػت صحيح فقط،
ككفقا لشطاـ ليغػ– االساسي -يكػف االستحقاؽ حدب الججكؿ االتي:
اسم الكيان

عدد االصوات

المسمة على -
-1

3

5

7

9

أ

10000

10000

3330

2000

1429

x1112

ب

6000

6000

v2000

v 1200

858

667

ج

2000

2000

667

400

286

223

د

1000

x1000

333

200

143

112

كبعج الحرػؿ عمى الشتائج كمخخجات القدسة في اعبله ،يطيخ باف قائسة(أ) قج استحقت ()5
مقاعج ،ؼيسا استحقت قائسة(ب) ( )3مقاعج ،ككاف نريب كل مغ قائستي(ج،د) مقعج كاحج
لكل مشيسا ،كاالف نعيج ذات القػائع كذات االصػات كنصبق نطاـ سانت ليغػ بريغتو السعجلة
كالتي استخجمت في انتخابات  ،2014كحدب الججكؿ االتي:
الميمة على
6/1
6250

3

5

7

9

3330

v2000

v1429

x1112

2000

v1200

x858

667

400

286

223

200

143

112

اسم الكيان

عدد االصوات

أ

10000

ب

6000

3750

ج

2000

V1250

667

د

1000

625

333
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كبالسقارنة بيغ نتائج كبل الججكليغ ،يتزح اف الججكؿ االكؿ الحؼ يسثل الريغة االصمية لشطاـ
سانت ليغػ جاء مشرفا أك عادال تجاه القػائع الستػسصة كالرغيخة ،اذ انو قج شسل قائسة_د)
بسقعج نيابي رغع قمة االصػات الحاصمة عمييا كالبالغ ( )1000صػت صحيح ،في الػقت
الحؼ حرمت القائسة(أ) عمى ( )5مقاعج عغ االصػات البالغة( )10000كالحؼ يعشي اف
حرة السقعج الشيابي ىي( )2000صػت كىحه الشدبة ىي ذاتيا كانت اساسا الستحقاؽ
القائسة(ب،ج)  ،االمخ الحؼ يطيخ انراؼ ىحه الريغة لمقػائع الرغيخة كيرب في مرمحة
تسثيميا الشيابي.
اما الججكؿ الثاني كالحؼ يسثل الريغة السعجلة لشطاـ سانت ليغػ ،فانو يطيخ اف القػائع ذات
االصػات الكبيخة ،كىي في فخضشا كل مغ(أ،ب) قج استأثخت بأغمبية السقاعج اذ احتفطت
القائسة(أ) باستحقاقيا الشيابي البالغ( )5مقاعج في الػقت الحؼ استفادت القائسة(ب) مغ ىحه
الريغة فدادت عجد مقاعجىا مغ ( )3إلى ( )4مقاعج كاحتفطت القائسة(ج) بسقعجىا الػحيج،
ؼيسا حخمت القائسة(د) أؼ تسثيل نيابي.
مغ خبلؿ ما تقجـ يحىب الباحث إلى اف ىحه الريغة السعجلة تعج في حؿيقتيا شخيقة كشكل
ججيج مغ اشكاؿ االلتفاؼ عمى االرادة الذعبية ،اذ تسثل اقتصاعا لمسقعج الشيابي السدتحق اصبل
لمقائسة(د) كاضافتو إلى استحقاؽ القائسة الكبيخة (ب) كىػ ما ضيع عمى كل جساىيخ كمؤيجؼ
قائسة(د) مغ أؼ فخصة لمتسثيل الشيابي
عكذ ما كاف عميو الحاؿ في ضل الريغة االساسية لحات الشطاـ.
ادلغهت انضبَٙ
انُظبو االَزخبث ٙادلمرتػ نالَزخبثبد انؼشالٛخ
بجاية يسكغ القػؿ بانو ال يسكغ التأكيج بػجػد نز قانػني دائع كثابت كيكػف قانػنا ابجيا،
كيرمح لمتصبيق في كل زماف كمكاف لشطاـ انتخابي معيغ ،بل اف الشطع االنتخابية يجب اف
تخاجع في كل بمج مع كل دكرة انتخابية لغخض دراسة مجػ مػاءمتيا إلرادة الشاخبيغ ىحا مغ
جية ،كمجػ تمبيتيا لمتصػرات كالتغييخات التي قج تحجث في الببلد مغ الشػاحي الدياسية
كاالمشية كاالقترادية كاالجتساعية كالجيسغخاؼية كالثقاؼية التي تؤثخ عمى القػاعج القانػنية عسػما
كعمى الشز السقخر لمشطاـ االنتخابي خرػصا  ،مسا ال شظ ؼيو اف البجيل األندب ىػ ما
يعج افزل بسحتػاه مغ الشسػذج الدابق  ،كفي ميجاف اقتخاح نطامشا االنتخابي األندب ،
ؼيجب اف يقػـ ىحا االقتخاح عمى تبلفي السأخح كالسبادغ التي كصست بيا الشطع االنتخابية
التي سبق كشبقت في االنتخابات العخاؾية الشيابية الثبلث  ،كعغ الشطخ في ىحه العيػب
لسحاكلة تجشبيا ،فانا نطامشا االنتخابي السقتخح يقػـ عمى :
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اإلبقاء عمى مباشخيو االنتخاب ،كبكبل نػعيو الفخدؼ كبالقائسة السفتػحة .
رفع الكػتا السعصاة لمشداء كجعل استحقاقيغ لمسقعج الشيابي رىشا باإلرادة الذعبية ،كفقا لسا ىػ
الحاؿ مع الخجاؿ ،كذلظ بؿياـ القائسة الستشافدة عشج إدراجيا ألسساء مخشحييا اف تداكؼ عجد
أسساء السخشحيغ مغ الشداء بعجد اسساء السخشحيغ مغ الخجاؿ عمى حج سػاء ،كنخػ اف ىحا
السقتخح يجعل تسثيل الشداء في القائسة االنتخابية كسخشحات يكاد يقتخب مغ ندبتيا الحؿيؿية
في السجتسع.
اعتساد عجد نفػس كل محافطة – دائخة انتخابات – مغ خبلؿ ك ازرة التجارة كبخنامج البصاقة
التسػيشية ألجل إقخار استحقاؽ كل محافطة مغ السقاعج الشيابية  ،بجال مغ افتخاض ندبة نسػ
سكاني معيشة .
ىحا ؼيسا يتعمق بالسخحمة الدابقة لمعسمية االنتخابية كالستزسشة لسجسػعة قػاعج كإجخاءات كاجب
استحزارىا كالشز عمييا في الشطاـ االنتخابي تسييجا لبجء العسمية االنتخابية .
ثع بعج االنتياء مغ اجخاء عسمية الترػيت  ،تطيخ كاكثخ مغ أؼ كقت مزى ميسة كاىسية
الشطاـ االنتخابي كذلظ مغ خبلؿ الشز عمى تبشي أؼ مغ الشطع الستعمقة بإقخار نتيجة
االنتخاب ؟أؼ مغ الشطع يفخز فػز مخشح ما دكف غيخه أك قائسة دكف غيخىا ؟ أؼ مغ الشطع
التي قج تدتحزخ أك تغيب بعس الكتل كالقػائع الستشافدة ؟
لئلجابة عمى االسئمة السصخكحة  ،فاف الباحث كمغ خبلؿ بيانو لؤلنطسة االنتخابية السصبقة
في العخاؽ  ،كاضياره لسا اعتخاىا مغ عيػب  ،فأنشا نقتخح اف تجخؼ انتخاباتشا الػششية مشيا
كالسحمية كفقا لشطاـ سانت ليغػ االصمية  ،دكف السعجلة  ،أؼ تمظ الريغة التي تقػـ عمى
قدسة مجسػع اصػات الكيانات عمى (  )... ، 7 ، 5، 3 ،1كػنيا ككسا رايشا في السثاؿ
السقارف كيف اف الريغة االصمية ليحا الشطاـ تشرف دكف غيخىا لمقػائع عامة كباألخز
الرغيخة مشيا  ،كػف اف أؼ نطاـ انتخابي يعج االفزل كاالندب لمتصبيق كمسا كاف اقخب إلى
تسثيل كل فئات كاشياؼ الذعب  ،كفي نطخنا ىحا ىػ حاؿ سانت ليغػ بريغتو االصمية .
كسا كنزيف إلى ىحا الريغة  ،اف يتع اضافة مقاعج تعػيزية تقجر بػ ( ) %5مغ السقاعج
العامة الػششية ،كاف تعصى لمقػائع التي لع تحرل عمى تسثيل في دكائخىا االنتخابية  ،اذ
تدتحقيا القػائع ذات اعمى االصػات عمى مدتػػ البمج  ،فاذا كانت السقاعج التعػيزية عجدىا
( )20استحقتيا القػائع العذخيغ ،ذات األصػات األكثخ عمى مدتػػ البمج  ،كاف كانت السقاعج
اكثخ مغ ىحا العجد أك اقل فتعصى القػائع االنتخابية بحات عجد السقاعج التعػيزية ،
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كعغ شخيقو مشح السقعج التعػيزي لمقائسة السدتحقة لو فشخػ اف يتع تفعيل ( نطاـ تػزيع
السقاعج ) لدشة  ، )1( 2010كالحؼ يقزي بقدسة اصػات السخشح صاحب اعمى االصػات
بالقائسة عمى مجسػع أصػات القائسة في الجائخة االنتخابية  ،كفي ضػء مخخجات القدسة يسشح
السقعج التعػيزي لمسخشح الحاصل عمى اكبخ ندبة اصػات مغ بيغ السخشحيغ  ،كبحلظ تتحقق
أعمى درجة مغ درجات حؿيقة االستحقاؽ كتسشح السقعج التعػيزي اكال لمقائسة التي لع تحرل
عمى تسثيل نيابي في الجائخة االنتخابية  ،ثع انو كمغ جية اخخػ يسشح لمسخشح األكؿ السدتحق
في القائسة عمى مدتػػ البمج ككل .
ىحا ىػ ما يشرب عميو اقتخاحشا لمشطاـ االنتخابي الحؼ نخاه االندب النتخاباتشا الػششية مشيا
كالسحمية  ،عمى اف تحتاط العسمية االنتخابية بكامل ضسانات االنتخابات الستسثمة باالخح
باالقتخاع العاـ كاقخار السداكاة في الترػيت كالحخية في االنتخابات كتعجد الجكائخ االنتخابية ثع
تػاجج الخقابة القزائية كرقابة مؤسدات السجتسع السجني كرقابة السشطسات الجكلية  ،مغ اجل
افخاز مجمذ نيابي معبخ عغ حؿيقة االرادة الذعبية في العخاؽ.

( )1الشطاـ رقع ( )21لدشة  2010نطاـ تػزيع السقاعج النتخابات مجمذ الشػاب  ،الرادر عغ السفػضية العميا
السدتقمة لبلنتخابات العخاؾية .
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اخلبمتخ
بعج االنتياء مغ كتابة بحثشا السػسػـ ب ػ ( الشطاـ االنتخابي االندب في العخاؽ ) البج اف
تدتبيغ نتائجو كتشزج ثساره  ،فتكتسل بحلظ نتيجة مػجدة تسكغ القارغ مغ االفادة مشيا بيدخ
كسيػلة .
كعميو فأنشا سشػرد ما تع التػصل اليو في خاتسة بحثشا ىحا مغ خبلؿ االتي :
ا
أال  :االعزُزبعبد :
بجأ كاضحا االىسية الكبيخة كالسكانة الستسيدة لمشطاـ االنتخابي  ،كػنو يسثل العسػد الفقخؼ
لسجسل العسمية االنتخابية  ،فيػ ما يحجد نػع االنتخابات كيعسل تحػيل االصػات السجلى بيا
في صشاديق االقتخاع الى مقاعج نيابية تدتحق لمسخشحيغ كفقا لآللية التي قخرىا الشطاـ
االنتخابي .
اضيخ البحث اف نطاـ التسثيل الشدبي يعج اكثخ كاقعية في مشح االستحقاؽ لمقػائع الستشافدة ،
مغ غخيسة الثاني مغ الشطع االنتخابية كىػ نطاـ االغمبية  ،كػف االكؿ يعسل عمى مشح
الكيانات كالقػائع الستشافدة مقاعج نيابية تتػافق مع لمكياف مغ تأييج ككثخة عجدية في االصػات
في الجائخة االنتخابية .
جخت االنتخابات الشيابية العخاؾية الثبلث الستعاؾبة كفق انطسة انتخابية متعجدة  ،لع تدمع
جسيعيا مغ السآخح كالعيػب .

ا
صبَٛب  :ادلمرتؽبد :
كتتزسغ ما نخاه لداما عميشا اف نبجيو مغ مقتخحات نخفعيا إلى الجيات كالييئات الجستػرية
في الببلد  ،كالتي تتسثل بػ :
اف يتع اعتساد ارقاـ دؾيقة لشفػس كل محافطة  ،حتى يتع تحجيج العجد الحؿيقي الستحقاؽ كل
دائخة انتخابية مغ السقاعج الشيابية .
نقتخح تعجيل نز السادة ( /49اكال ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ، 2005كذلظ بديادة
الشدبة مغ نفػس العخاقييغ ألجل تسثيميا بسقعج نيابي كاحج  ،مغ مائة الف إلى مائة كخسدػف
الف  ،كذلظ بسا يكفل تقميز عجد أعزاء مجمذ الشػاب العخاقي  ،كبالتالي التقميل مغ
السكافآت كاالمتيازات السالية  ،كىػ ما تدتمدمو الصخؼ الخاىشة في العخاؽ .
كسا كنخػ ضخكرة األخح بالسقتخح الستقجـ مغ الشطاـ االنتخابي الحؼ نخاه األندب إلجخاء
االنتخابات العخاؾية  ،كبكل ما تزسشو السقتخح الستقجـ مغ تخريز مقاعج تعػيزية مع
التأكيج عمى اآللية السبيشة في مشح كل مقعج تعػيزي  ،كالتي مغ شانيا اف تحقق العجالة في
االستحقاؽ كاستحزار لئلرادة الذعبية كاحتخاما ليا بػصفو صاحبة الدمصة في الببلد .
كمغ هللا التػفيق
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Abstract

The elections have acquired a great importance since a long time, as
they are the only democratic means to gain the democratic principle in
the political regime of the country through which the voters could prove
their right to choose their representatives in the parliamental council,
therefore, the states with democratic regimes have insisted on
including this means within their constitutions and other legal rules,
and provided them with many reassurances which vouch the process
of election freely and honestly.
The election system is on the top of the essential pillars on which the
integrity of the election depend, if it is formulated according to a
mechanism that can achieve the required integrity and provide a
parliamental council expressing about the fact of the people's will in
representation and choice.
Though each state has its own conditions and outstanding social
layers according to which the best system of the parliamental elections
is chosen, hence, the decision of the constitutive law specialists
focuses on the election system trying to represent all sects and layers
of people.
Based on whatever mentioned earlier, we go through this research
which focuses on three sections as follows:
-The first section: It deals with the definition of the political system
and explaining the types of the election systems applied by the
democratic states.
-The second section: It deals with the explanation of the election
systems applied in the Iraqi elections in 2005-2010-2014.
-The third section: It deals with the shortcomings and defects included
in the applied election systems from one hand, and it also deals with
the suggested election system in the Iraqi elections from another hand.
Finally, we ended our research with an epilogue consisting of
conclusions and suggestions.
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ٔالغ جتشثخ انغهغخ انزُفٛزٚخ ( احلكٕيخ ) يف ظم دعزٕس 2005

األستاذ الدكتهر احمد خهرشيد حميدي
ادلمذيـخ
يعج مبجأ ثشائية الدمصة التشفيحية الدسة األساسية لمشطاـ البخلساني  ،حيث تتكػف مغ
رئيذ كرئيذ الػزراء ككل مشيسا مدتقل عغ اآلخخ مغ الشاحية الذكمية كالسػضػعية
كىحا السبجأ يتختب عميو تقييج صبلحيات رئيذ الجسيػرية مقابل سعة صبلحيات رئيذ
الػزراء باعتباره السدؤكؿ الفعمي عغ الحكػمة  ،كلقج مارس العخاؽ حكسا" قخيبا" مغ ىحا
الشسط قبل الدتيشات مغ القخف الساضي في العيج السمكي أباف االحتبلؿ البخيصاني  ،حيث
كانت الدمصة متخكدة في يج السمظ  ،كلكغ القاعجة حيشحاؾ أف السمظ ال يخصئ كبالتالي
تحخره عغ السدؤكلية  ،كليحا كاف بجيييا" أف ال تكػف لو سمصات فعمية فكاف لداما" في
ىحه الحالة أف يػجج مغ يكػف مدؤكال" كيتحسل أعباء الحكع كالسدؤكليات الستختبة عميو
مجنيا" كسياسيا" كجشائيا"  ،كىكحا انتقمت الدمصة إلى رئيذ الػزراء ليكػف مدؤكال" أماـ
البخلساف ثع يبادر إلى تذكيل مجسػعة مغ الػزراء إلدارة دفة الحكع .
كلقج تبػأ سمصة الحكع في تمظ الحؿبة العجيج مغ رؤساء الػزراء  ،كلكغ ذلظ الشسط لع يكغ
بخلسانيا" حؿيؿيا"  ،الف الدمصة التشفيحية الستسثمة بخئيذ الػزراء ككزرائو كانت خاضعة
ألكامخ السمظ الحؼ يجدج سمصة االحتبلؿ  ،ككانت تخاعي مرالح بخيصانيا في السشصقة
كتغمبيا عمى مرالح العخاؽ الػششية  ،بيج أف دستػر العخاؽ لدشة  2005نز صخاحة
في السادة ( )1مشو عمى أف ( جسيػرية العخاؽ دكلة اتحادية كاحجة مدتقمة  ،نطاـ الحكع
فييا جسيػرؼ  ،نيابي بخلساني ديسقخاشي ) كبيحا يكػف الجستػر العخاقي قج تبشى الشطاـ
البخلساني  ،ثع أكرد شخكط كصبلحيات الدمصة التشفيحية  ،رئيذ الػزراء كرئيذ الجسيػرية
في السػاد مغ ( . )86-66
كلكغ في الػاقع التصبيقي ثسة إشكاليات جسة تعتخؼ العجيج مغ الشرػص الجستػرية
الخاصة بربلحيات الدمصة التشفيحية كذلظ لػجػد التجاخبلت كالتشاقزات ؼيسا بيشيا .
كلقج حاكلشا بياف ؼيسا إذا كاف الجستػر العخاقي الشافح لدشة  2005قج سار عمى غخار
الشطع البخلسانية بتقييج صبلحيات رئيذ الجسيػرية كتػسيع صبلحيات رئيذ الػزراء
التقميجية  ،آـ انو اتخح شخيقا" آخخ في تحجيجه ليحه الربلحيات  ،كبعبارة أدؽ ىل التدـ
العخاؽ بسدار الشطاـ البخلساني كسا جاء في دستػره ؟

125

ىحا كقج قدسشا البحث كفق الخصة اآلتية -:
خصة البحث /
السقجمة /
السبحث األكؿ  /مبجأ ثشائية الدمصة التشفيحية .
السصمب األكؿ  /التعخيف بسبجأ ثشائية الدمصة التشفيحية .
السصمب الثاني  /أشخاؼ الدمصة التشفيحية .
الفخع األكؿ  /رئيذ الجسيػرية .
الفخع الثاني  /رئيذ الػزراء .
السصمب الثالث  /شخكط تعييغ رئيذ الجسيػرية كرئيذ الػزراء .
السبحث الثاني  /صبلحيات الدمصة التشفيحية بسػجب دستػر  2005الشافح .
السصمب األكؿ  /صبلحيات رئيذ الجسيػرية .
السصمب الثاني  /صبلحيات رئيذ الػزراء .
الخاتسة /
السرادر /
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ادلجؾش األٔل
يجذأ صُبئٛخ انغهغخ انزُفٛز٘
نذأ مبجأ ثشائية الدمصة التشفيحية كغيخه مغ السبادغ كالقػاعج األخخػ لمشطاـ البخلساني في
كشف الشطاـ االنكميدؼ  ،حيث إف تاريخ ضيػر السبجأ ىػ تاريخ ضيػر الػ ازرة آك مجمذ الػزراء
في القخنييغ الدابع عذخ كالثامغ عذخ  ،كانتقاؿ اختراصات الدمصة التشفيحية تجريجيا مغ يج
السمظ غيخ السدؤكؿ إلى ك ازرة مدؤكلة أماـ البخلساف .
كيعج ىحا السبجأ الخريرة الثانية لمشطاـ البخلساني  ،إلى جانب الفرل السخف بيغ الدمصات
القائع عمى التعاكف كالتػازف بيشيا  ،كفحػاه أف يكػف عمى رأس الدمصة التشفيحية عشرخاف كىسا
رئيذ الجسيػرية الحؼ يدػد كال يحكع  ،كشخز آخخ ىػ رئيذ الػزراء الحؼ يتػلى مياـ
الحكع مع عجد مغ الػزراء يجتسعػف في مجمذ متزامغ ىػ مجمذ الػزراء  ،كمغ ىشا قاـ
الفرل بيغ رئاسة الجكلة  ،كىحه يتػالىا رئيذ الجكلة ( ممكا" كاف آـ رئيذ جسيػرية ) كرئاسة
الحكػمة كالتي يصمق عمييا رئيذ الػزراء آك رئيذ مجمذ الػزراء آك الػزيخ األكؿ بحدب
تدسية البمج  ،كال يجػز آف يجسع شخز كاحج بيغ الػضيفتيغ  ،بسعشى ال يجػز لخئيذ
الجسيػرية آف يتػلى رئاسة الجسيػرية كرئاسة الػ ازرة.
ادلغهت األٔل
انزؼشٚف مبجذأ صُبئٛخ انغهغخ انزُفٛزٚخ
إف مبجأ الثشائية في الدمصة التشفيحية في الشطاـ البخلساني  ،يعشي كجػد شخريغ عمى رأس
تمظ الدمصة  ،إذ تػزع مياـ الدمصة التشفيحية بيغ العزػيغ  ،رئيذ الجسيػرية مغ جانب
كرئيذ الػزراء مغ جانب آخخ  ،كلكغ اآلمخ ال يقف عشج ىحا الحج بل يتعجاه كيفخض نػعا
معيشا مغ العبلقة بيغ ىحيغ العزػيغ (. )1
ففزبل عغ االستقبلؿ العزػؼ لخئيذ الػزراء في مػاجية رئيذ الجسيػرية  ،فانو يتع تػزيع
االختراصات التشفيحية برػرة تخجح بكثيخ كفة رئيذ الػزراء كحكػمتو  ،ؼيكػف ىػ صاحب
االختراص العاـ في ىحا السيجاف ككحلظ تقع السدؤكلية عمى الحكػمة كحجىا دكف رئيذ
الجسيػرية (. )2
فكمسة الثشائية يجب آف ال يفيع مشيا بأنيا تعشي السداكاة بيغ الخأسيغ السػجػديغ عمى قسة
الدمصة التشفيحية بل آف عجـ السداكاة بيشيسا ىػ عيغ السصمػب مغ كراء تمظ الكمسة في الدمصة
التشفيحية (. )3
 )1يشطخ :ابخاـيع عبج العديد شيحا  ،الشطع الدياسية كالقانػف الجستػرؼ  ،مشذاة السعارؼ باإلسكشجرية ،
 ، 2000ص . 416
 )2يشطخ :د .رافت فػدة  ،ثشائية الدمصة التشفيحية بيغ الذكل كالسػضػع في دستػر  ، 1971دار الشيزة
العخبية  ،القاىخة  ، 2001 ،ص. 99
 )3يشطخ :د .عمي الباز  ،صػر الشطاـ البخلساني بيغ التقميج كالتججيج  ،دراسة تصبيؿية مقارنة لمجستػر الكػيتي
كدساتيخ مجمذ التعاكف الخميجي  ،مجمذ دراسات الخميج كالجديخة العخبية  ، 1989 ،ص. 58
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ادلغهت انضبَٙ
أعشاف انغهغخ انزُفٛزٚخ
سشتشاكؿ في ىحا السصمب أشخاؼ الدمصة التشفيحية مغ خبلؿ فخعيغ  ،نبحث في الفخع األكؿ
مشو رئيذ الجسيػرية  ،كنبحث في الفخع الثاني مشو رئيذ الػزراء .
انفشع األٔل
سئٛظ اجلًٕٓسٚخ
إف رئيذ الجسيػرية ذك سمصة رمدية كمخكد أدبي ال يتستع سػػ بحقػؽ اسسية ال يبت فييا
بشفدو كإنسا تتػالىا الػ ازرة السدؤكلة  ،فيػ ال يؤدؼ دك ار فاعبل في الحياة الدياسية بل إف دكره
عمى األكثخ تأممي آك شخفي كسجخد ديكػر لمشطاـ الدياسي في الجكلة  ،فيػ يجدج فكخة الجكلة
ألنو ال سمصة لو كال مدؤكلية عميو  ،بل ىػ يؤدؼ دك ار" معشػيا ذا اثخ أدبي أيزا" عمى سيخ
أعساؿ الحكػمة مدتسجا مغ شخريتو كمغ تجاربو الدياسية آك مغ خمل معيغ يريب تخكيبة
الدمصات العامة في الجكلة (. )1
فيػ أكثخ بعجا" عغ الديادة الذعبية عغ رئيذ الػزراء كاقل مشو بكثيخ في تسثيل األمة  ،إال
انو يعج حكسا" بيغ البخلساف كالحكػمة  ،يقػـ بالتػفيق بيشيسا إف آمكغ حاؿ كجػد نداع عغ
شخيق إسجاء الشرح كالسذػرة  ،كمغ متصمبات الحفاظ عمى ىحا الجكر لخئيذ الجسيػرية في
الشطاـ البخلساني شبقا لسبجأ ثشائية الدمصة التشفيحية ىي آف يبقى رئيذ الجسيػرية مدتقبل" تجاه
رئيذ الػزراء مغ ناحية  ،كالحؼ يعشي حطخ الجسع بيغ كضيفتي رئيذ الجسيػرية كالبخلساف
كاف ال يداؿ أماـ البخلساف  ،كبشفذ الجرجة آف ال يكػف رئيذ الجسيػرية في مكانة عميا مغ
البخلساف يديصخ عميو خاصة إذا كانت تػليتو السشرب متأتيا" عبخ االنتخاب الذعبي (. )2
ادلغهت انضبَٙ
سئٛظ انٕصساء
يصمق عميو اسع رئيذ الػزراء ( الحكػمة ) في مقابل رئيذ الجسيػرية  ،كيعسل معو عجد
مغ الػزراء يذكمػف مجمدا" كتكػف مدؤكلياتيع جساعية كتزامشية كليحا سسيت الحكػمة في
الشطاـ البخلساني ب ( حكػمة الػ ازرة ) (. )3

ٌ )1نظر :د .طعٌمة الجرف  ،نظرٌة الدولة واالسس العامة للتنظٌم السٌاسً  ،دار النهضة العربٌة  /الماهرة
 ، 1964 ،ص . 460
ٌ )2نظر :د .رأفت فودة  ،المصدر السابك  ،ص 11وما بعدها .
ٌ )3نظر :د .دمحم باهً اوٌون  ،الرلابة البرلمانٌة على أعمال الحكومة فً النظامٌن المصري والكوٌتً  ،دار
الجامعة الجدٌدة للنشر  ،اإلسكندرٌة  ، 2002 ،ص. 92
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كالػ ازرة تعج السحػر الخئيذ الفعاؿ حيث تقع عمييا أعباء مسارسة الدمصة الفعمية الحؿيؿية في
ميجاف الدمصة التشفيحية كىي كحلظ بسثابة حجخ الداكية في الشطاـ البخلساني كحمقة الػصل بيغ
البخلساف كرئيذ الجسيػرية (. )1
كالػزراء يجتسعػف بخئاسة رئيذ ليع يصمق عميو رئيذ الػزراء كىع الحيغ يقػمػف بتيديخ
سياسية الببلد تحت مبجأ السدؤكلية التزامشية أماـ البخلساف  ،كنط اخ ألىسية مخكد رئيذ
الػزراء كتدايج دكره الستػاصل مقاربة بييئة الػ ازرة كميا  ،أصبح الشطاـ كمو يدسى باسسو
( حكػمة الػزيخ األكؿ )(. )2
كرئيذ الػزراء ىػ الحؼ يذكل مع الػزراء اسسا" كعسبل" ُلب كجػىخ الدمصة التشفيحية  ،فيػ
صاحب الدمصة الفعمية كمحػر الشطاـ البخلساني ألنو السيسيغ عمى ترخيف شؤكف الجكلة ،
لحلظ يقع عمى عاتقو عبأ السدؤكلية ألنو شالسا تكػف ىشاؾ سمصة تكػف ثسة مدؤكلية  ،كرئيذ
الػزراء يكػف في غالب األمػر مغ زعساء حدب األغمبية في البخلساف آك مغ زعساء أحداب
متعجدة في حالة تذكيل حكػمة ائتبلؼية .
كعبلقة رئيذ الػزراء مع رئيذ الجسيػرية ليا جانباف  ،الجانب الذكمي كيتزسغ الفرل
العزػؼ بيغ مشربو كمشرب رئيذ الجسيػرية كعجـ جػاز الجسع بيشيسا في شخز كاحج ،
آما الجانب الثاني كيدسى بالجانب السػضػعي يتعمق بشقل اختراصات الدمصة التشفيحية
الفعمية إلى رئيذ الػزراء  ،كبعبارة أدؽ يجب آف يعيج بكبل السشربيغ إلى شخريغ مختمفيغ ،
كاف يحطخ الجسع بيغ السشربيغ .
كمغ الججيخ بالحكخ إف الق اخرات الرادرة مغ رئيذ الجسيػرية تجب مػافقة رئيذ الػزراء آك
الػزيخ السختز في ك ازرتو آك كبلىسا معا"  ،كال يكتفي في ىحه الحالة بالسػافقة الذفػية آك
الزسشية آك الدمبية كإنسا يشبغي آف تتجدج ىحه السػافقة عمى شكل تػؾيع كتابي يػضع إلى
جانب تػؾيع رئيذ الجسيػرية كفي الغالب األعع مغ األمػر يػضع ىحا التػؾيع قبل آف يػقػ ػع
رئيذ الجسيػرية عمى الق ػخار آك السخسػـ كىػػ ما يعخؼ بالتػؾيع السج ػاكر (. )3

 )1يشطخ :د .الديج صبخؼ  ،الػزيخ األكؿ في انكمت اخ  ،بحث مشذػر في كمية القانػف كاالقتراد  ،جامعة فؤاد
األكؿ  ،العجد ( ، 1945 ، )5-4ص 351كما بعجىا .
 )2يشطخ :انجريو ىػريػ  ،القانػف الجستػرؼ كالسؤسدات الجستػرية  ،جدئاف  ،تخجسة عمي مقمج كآخخكف ،
األىمية لمشذخ كالتػزيع  ،بيخكت  ، 1974 ،ص 214كما بعجىا .
 )3يشطخ :لصيف مرصفى اميغ  ،العبلقة بيغ رئيذ الجكلة كرئيذ الػزراء في الشطاـ البخلساني  ،دراسة
تحميمية مقارنة  ،رسالة دكتػارة  ،جامعة الدميسانية  ،كمية القانػف  ، 2008 ،ص 28كما بعجىا .
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ادلغهت انضبنش
ششٔط رؼٛني سئٛظ اجلًٕٓسٚخ ٔسئٛظ انٕصساء
تتبايغ شخكط تعييغ رئيذ الجسيػرية كرئيذ الػزراء في الشطاـ البخلساني مغ بمج إلى آخخ
حدب دستػره الحؼ اقخه شعبو  ،لكغ رغع ىحا التبايغ ثسة سسات مذتخكة تػحج ىحه الذخكط
لتعج بسثابة قاعجة ندبية يسكغ الخكػف إلييا في اختيارىسا  ،كمغ ابخز ىحه الدسات كأف يكػف
رئيذ الجسيػرية مغ أبػؼ بمجه بالػالدة  ،كاف يكػف كامل األىمية يتستع بدسعة حدشة كغيخ
محكػـ عميو بجخيسة مخمة بالذخؼ  ،كمذيػدا" لو بالشداىة كاالستقامة كالعجالة كاإلخبلص
لمػشغ بعيجا" عغ االرتباشات بجيات إقميسية آك دكلية تشعكذ سمبا" عمى مرالح بمجه  ،كاف
يكػف في سغ اكتدب مغ خبلؿ سشػاتو الخزانة كالشزػج كالخبخة السيشية كالدياسية خاصة كىػ
شخز يتخبع قسة اليخـ الػضيفي لمجكلة .
كاف ال يتشافى سمػكو الذخري مع عادات كتقاليج بمجه بل يجدجىا ليكػف بسثابة قجكة خاصة
إزاء األجياؿ الراعجة  ،كبغس الشطخ عغ لغتو (األـ) عميو آف يتقغ لغة بمجه الخسسية بذكل
سمذ  ،كلبق  ،كمخكنة تامة  ،إضافة إلى لغة أخخػ مغ المغات الحية إف تيدخ لو ذلظ كاف
يكػف ذا مؤىل عمسي كذيادة جامعية آك ما يػازييا ألنو يسثل سمصة رمدية تجدج فكخة الجكلة .
آما رئيذ الػزراء ؼيذتخط ؼيو ما يذتخط في رئيذ الجسيػرية مغ شخكط كلكغ في سغ أدنى
مغ سغ رئيذ الجسيػرية كػنو يسارس الدمصة التشفيحية الفعمية كيتػلى ؾيادة الجكلة مقارنة
بربلحيات رئيذ الجسيػرية التذخيؽية  ،الحؼ يكػف اختراصاتو شكمية  ،لحا مغ الزخكرة
القرػػ آف تتػافخ ؼيو المياقة البجنية التامة كاف ال يعيقو داء عغ أداء ميامو ألنو ىػ السدؤكؿ
الفعمي عغ إدارة الحكػمة في كل لحطة إذا جاز التعبيخ .
كيتع اختيار رئيذ الػزراء مغ مخشح الكتمة الشيابية األكبخ عجدا" بيشسا يتع اختيار رئيذ
الجسيػرية مغ مخشح الكتمة التي تمييا في العجد (. )1

 )1يشطخ :د .عثساف خميل عثساف  ،القانػف الجستػرؼ  ،مصبعة االىالي  ،بغجاد  ، 1940 ،ص ، 237كيشطخ
د .زيغ بجر فخاج  ،الدؤاؿ كػسيمة مغ كسائل الخقابة البخلسانية  ،دار الشيزة العخبية  ،القاىخة ، 1990 ،
ص.54
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ادلجؾش انضبَٙ
طالؽٛبد انغهغخ انزُفٛزٚخ مبٕعت انذعزٕس 2005
سشتشاكؿ في ىحا السبحث صبلحيات الدمصة التشفيحية الستسثمة بخئيذ الجسيػرية كرئيذ
الػزراء بسػجب دستػر  2005الشافح مغ خبلؿ السصمبيغ اآلتييغ -:
ادلغهت األٔل
طالؽٛبد سئٛظ اجلًٕٓسٚخ
ذكخنا سابقا إف العخاؽ تبشى الشطاـ البخلساني بسػجب الجستػر الرادر لدشة  2005كمغ ثع
اخح بسبجأ ثشائية الدمصة التشفيحية  ،لحا فاف ىشاؾ صبلحيات عجيجة لخئيذ الجكلة التذخيعية
كالتشفيحية كسشتشاكليا كسا يأتي-:
أكال :ػ ػ صبلحيات رئيذ الجسيػرية التذخيعية.
ثانيا  :ػ ػ صبلحيات رئيذ الجسيػرية التشفيحية .
ثالثا :ػ ػ صبلحيات رئيذ الجسيػرية القزائية .
أكال"  /صبلحيات رئيذ الجسيػرية التذخيعية .
تتسثل صبلحيات رئيذ الجسيػرية التذخيعية بسا يأتي -:
 -1دعػة البخلساف لبلنعقاد -:
نرت السادة  54مغ الجستػر عمى انو (( يجعػ رئيذ الجسيػرية مجمذ الشػاب لبلنعقاد
بسخسػـ جسيػرؼ خبلؿ (خسدة عذخ يػما ) مغ تاريخ السرادقة عمى نتائج االنتخابات العامة
 ،كتعقج الجمدة بخئاسة اكبخ األعزاء سشا النتخاب رئيذ السجػمذ كنائبيو كال يجػز التسجيج
ألكثخ مغ السجة السحكػرة أنفا" )) .
 - 2دعػة البخلساف إلى اجتساع استثشائي
نرت السادة  58عمى انو (( لخئيذ الجسيػرية أك لخئيذ مجمذ الػزراء آك لخئيذ مجمذ
الشػاب آك لخسديغ عزػا مغ أعزاء السجمذ دعػة مجمذ الشػاب إلى جمدة استثشائية كيكػف
االجتساع مقتر اخ عمى السػضػعات التي أكجبت الجعػة إليو )) .
يبلحع عمى ىحا الشز انو لع يسيد الشز في الجعػة إلى الجمدة االستثشائية في أثشاء عصمة
البخلساف آك في حالة انعقاده في دكرتو العادية .
 - 3شمب حل مجمذ الشػاب -:
نرت السادة  64عمى آف (( يحل مجمذ الشػاب باألغمبية السصمقة لعجد أعزائو بشاءا عمى
شمب مغ ثمث أعزائو آك شمب مغ رئيذ مجمذ الػزراء كبسػافقة رئيذ الجسيػرية كال يجػز
حل السجمذ في أثشاء مجة استجػاب رئيذ الػزراء )) .
كاألغمبية السصمػبة لحل السجمذ ىي األغمبية السصمقة إذف دكر رئيذ الجسيػرية فقط السػافقة
عمى شمب رئيذ الػزراء الف صبلحياتو محجكدة كشخؼيو فالحل ذاتي إف صح التعبيخ.
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 - 4الجعػة لبلنتخابات عشج حل مجمذ الشػاب -:
نرت السادة \64ثانيا عمى حقو بأف(( يجعػ رئيذ الجسيػرية عشج حل مجمذ الشػاب
إلى انتخابات عامة في الببلد خبلؿ مجة أقراىا ( ستػف يػما ) مغ تاريخ الحل كيعج مجمذ
الػزراء في ىحه الحالة مدتؿيبل كيػاصل ترخيف األمػر اليػمية))،كيبلحع عمى ىحا الشز أف
دعػة رئيذ الجسيػرية إلدامية باف يجعػ إلى انتخابات عامة خبلؿ ( 60يػـ )كلكغ ما الحل
إذا لع يجعػ الخئيذ إلى ذلظ .
 - 5حق إقخار مذخكعات القػانيغ -:
نرت السادة  / 60أكال" عمى انو ( مذخكعات القػانيغ تقجـ مغ رئيذ الجسيػرية كمجمذ
الػزراء)) .
 - 6الترجيق كإصجار القػانيغ -:
نرت ـ /73عمى انو ((رئيذ الجسيػرية يرادؽ كيرجر القػانيغ التي يدشيا مجمذ
الشػاب كتعج مرادقا عمييا بعج مزي ( خسدة عذخ يػما ) مغ تاريخ تدمسيا ).
 - 7حق شمب تعجيل الجستػر كالسرادقة عميو .
لخسذ 1/5
نرت السادة  1\126عمى انو( لخئيذ الجسيػرية كمجمذ الػزراء مجتسعيغ آك ُ
مغ أعزاء مجمذ الشػاب اقتخاح تعجيل الجستػر) .
ثانيا ػ ػ اختراصات رئيذ الجسيػرية التشفيحية -:
يتػلى رئيذ الجسيػرية الربلحيات التشفيحية اآلتية  :ػ
 -1تدسية رئيذ الػزراء -:
نرت السادة  76بأف((يكمف رئيذ الجسيػرية مخشح الكتمة الشيابية األكثخ عجدا بتذكيل
مجمذ الػزراء خبلؿ (خسدة عذخ يػما ) مغ تاريخ انتخاب رئيذ الجسيػرية)) .
كيبلحع إف دكر رئيذ الجسيػرية دكر شكمي فيػ يدسي مخشح الكتمة الشيابية األكثخ عجدا
لتأليف الػ ازرة فقط  ،كلع يحجد الشز برػرة صخيحة ما السقرػد بالكتمة الشيابية األكثخ عجدا
؟ ىل ىي الكتمة الفائدة في االنتخابات  ،آـ التي تذكل بعج تذكيل البخلساف كحجكث االئتبلفات
بيغ الكتل البخلسانية الفائدة لتكػف الكتمة األكثخ عجدا لحلظ .
 -2السرادقة عمى السعاىجات كاالتفاؾيات الجكلية -:
نرت السادة  2/ 73مغ الجستػر عمى صبلحية رئيذ الجسيػرية في السرادقة عمى
السعاىجات كاالتفاقات الجكلية كىحا االختراص شكمي ألنو يعج مرادقا عمييا بعج مزي 15
يػـ بعج مػافقة مجمذ الشػاب عمى السعاىجة آك االتفاؾية .
 - 3الؿيادة التذخيؽية كاالحتفالية لمقػات السدمحة -:
نرت عمى ذلظ السادة  73ؼ  9بقػليا ((:يقػـ بسيسة الؿيادة العميا لمقػات السدمحة
لؤلغخاض التذخيؽية كاالحتفالية)) كىحا الحق يدتصيع مسارستو في السشاسبات كاألعياد الػششية
برفة تذخيؽية فقط ،كاف الؿيادة الفعمية لمقػات السدمحة بيج رئيذ مجمذ الػزراء .
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 / 4إصجار السخاسيع الجسيػرية
نرت عمى ىحا الحق السادة  73ؼ 7بقػليا عمى أف لخئيذ الجسيػرية الحق
( ......إصجار السخاسيع الجسيػرية) .
 / 5مشح األكسسة كالشياشيغ بشاء عمى تػصية رئيذ مجمذ الػزراء
نرت السادة  73ؼ  5عمى إف لخئيذ الجسيػرية الحق في (( مشح األكسسة
كالشياشيغ بتػصية مغ رئيذ مجمذ الػزراء كفقا لمقانػف ))
 / 6قبػؿ الدفخاء .
نرت عمى ذلظ السادة  73ؼ 6بقػليا عمى اف لخئيذ الجسيػرية الحق ( ......قبػؿ الدفخاء)
.
 / 7إعبلف الحخب كحالة الصػارغ
نرت السادة  61ؼ  9أ عمى اف ((السػافقة عمى إعبلف الحخب كحالة الصػارغ تتع
بأغمبية الثمثيغ بشاءا عمى شمب مذتخؾ مغ رئيذ الجسيػرية كرئيذ مجمذ الػزراء)) إذف
صبلحية رئيذ الجسيػرية ىشا فقط تقجيع شمب مذتخؾ مع رئيذ الػزراء لسسارسة ىحه
الربلحية ،آما كقف الحخب كعقج الرمح كاليجنة لع يحجد الجستػر ،ذلظ لكغ استشادا إلى
قاعجة تػازؼ االختراصات مغ يسمظ قخار الحخب يسمظ قخار كقفو كالرمح كاليجنة .
 /8شمب سحب الثقة مغ رئيذ مجمذ الػزراء-:
أجازت السادة ( )61ثامشا  /ب /1 /مغ الجستػر لخئيذ الجسيػرية تقجيع شمب إلى
مجمذ الشػاب بدحب الثقة مغ رئيذ مجمذ الػزراء ،كتقترخ صبلحية الخئيذ ىشا عمى
مجخد تقجيع الصمب الف األمخ يعػد في الشياية إلى مجمذ الشػاب .
 -3اختراصات رئيذ الجسيػرية القزائية -:
كتتسثل ىحه االختراصات بسا يأتي-:
 / 1حق العفػ الخاص أيزا بتػصية مغ مجمذ الػزراء
نرت السادة  73ؼ  1مغ الجستػر عمى انو لخئيذ الجسيػرية الحق في((إصجار
العفػ الخاص بتػصية مغ رئيذ مجمذ الػزراء  ،باستثشاء ما يتعمق بالحق الخاص ،
كالسحكػميغ بارتكاب الجخائع الجكلية كاإلرىاب كالفداد السالي كاإلدارؼ)) كىحه الربلحية ال
يدتصيع رئيذ الجسيػرية مسارستيا إال بتػصية مغ رئيذ مجمذ الػزراء .
 /2السرادقة عمى أحكاـ اإلعجاـ
نرت عمى ىحه الربلحية السادة  73ؼ  8مغ الجستػر كىحا االختراص أيزا
شكمي حيث يرادؽ رئيذ الجكلة عمى أحكاـ اإلعجاـ التي ترجرىا السحاكع السخترة باستثشاء
ما ذكخناه في الفقخة الدابقة التي تتعمق بالعفػ الخاص .
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ادلغهت انضبَٙ
طالؽٛبد سئٛظ انٕصساء انؼشالٙ
كقاعجة عامة يتستع رئيذ الػزراء بربلحيات كاسعة في األنطسة البخلسانية كػنو السدئػؿ
الفعمي عغ إدارة الجكلة ككحلظ الحاؿ بالشدبة لمعخاؽ بعج آف اخح بالشطاـ البخلساني بسػجب
دستػر  ،2005لحا يتستع رئيذ الػزراء في العخاؽ بربلحيات كتشفيحية كتذخيعية كقزائية
كاسعة كتتسثل بسا يأتي :
أكال" -:صبلحيات رئيذ الػزراء التذخيعية :
كتتسثل ىحه الربلحيات بسا يأتي-:
 1ػ أعجاد مذاريع القػانيغ :
بيغ الجستػر العخاقي لدشة  2005حق تقجيع مذخكعات القػانيغ مغ قبل رئيذ الجسيػرية
كمجمذ الػزراء ،ككسا ذكخنا اف الجستػر العخاقي قج ميد بيغ اقتخاح القػانيغ كبيغ تقجيع
السذخكعات مغ قبل الجيات التي حجدىا  ،كىشاؾ مغ يخػ باف ىحا الحق يفتخض آف يسشح
إلى مجمذ الػزراء عمى غخار األنطسة البخلسانية التقميجية ( )1كاف ىشاؾ نقز في السادة 73
حيث لع يخد فييا حق رئيذ الجسيػرية باالقتخاح بذكل مباشخ ،بل أعصى ذلظ مباشخة إلى
مجمذ الػزراء ،كىحا ما نرت عميو ـ  10 / 73حيث نرت عميو بذكل غيخ مباشخ
(( مباشخة أية صبلحيات أخخػ رئاسية كاردة في ىحا الجستػر)) .
ككاف يفتخض آف تكػف صبلحية تقجيع مذخكعات القػانيغ مغ قبل رئيذ الجسيػرية كاردة
في السادة ( )73بذكل مباشخ ألنيا حجدت صبلحيات رئيذ الجسيػرية .
 -2تشفيح القػانيغ - :
كسا ىػ معمػـ إف الػ ازرة آك الحكػمة ىي جية تشفيحية كإنيا األساس في تشفيح القػانيغ
ككاجبيا الخئيدي يكػف عغ شخيق إصجار -:
أكال  :الق اخرات اإلدارية التشطيسية ( المػائح التشطيسية ) .
ثانيا  :الق اخرات اإلدارية الفخدية .
كقج نرت عمى ذلظ السادة  ( 3/ 80يسارس مجمذ الػزراء  ،إصجار األنطسة كالتعميسات
كالق اخرات بيجؼ تشفيح القانػف

 )1يشطخ :لصيف مرصفى اميغ  ،السرجر الدابق  ،ص 28كما بعجىا .
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ا
صبَٛب -:اخزظبطبد سئٛظ انٕصساء انزُفٛزٚخ -:
تتسثل اختراصات رئيذ الػزراء التشفيحية بسا يأتي-:
 1ػ اختيار الػزراء :
بعج تكميف رئيذ الجسيػرية لخئيذ الكتمة الشيابية األكثخ عجدا بتذكيل الػ ازرة خبلؿ ()15
يػـ ػ ػ كسا ذكخنا سابقا  ،يبجأ رئيذ الػزراء باختيار أعزاء ك ازرتو  ،لحا تعج سمصة رئيذ
الػزراء سمصة فعمية في عسمية اختيار الػزراء فيػ الحؼ يتعامل معيع كيقػمػف بتشفيح أكامخه ،
كعميو ال يجػز لخئيذ الجكلة آف يفخض عميو اختيار كزي اخ معيشا.
كبصبيعة الحاؿ إف لكل ك ازرة كزيخ كاحج  ،كلكغ يجػز آف يتػلى احج الػزراء ك ازرتيغ لفتخة
مؤقتة ،كقج يحتفع رئيذ الػزراء لشفدو بػ ازرة آك أكثخ استثشاءا  ،كبعج ذلظ يقػـ رئيذ الػزراء
بعخض أسساء ك ازرتو عمى مجمذ الشػاب لمحرػؿ عمى الثقة بسػافقة البخلساف باألغمبية
السصمقة بسػجب السادة (ـ. )76
كبحلظ يدايخ الشطاـ العخاقي الشطاـ البخلساني بتقػية البخلساف كرئيذ الػزراء ،كلكغ الػاقع
الحالي لمعخاؽ يبجك آف سمصة رئيذ الػزراء في عسمية اختيار كزراءه مقيجة بسػافقة رؤساء
الكتل الشيابية عمييع قبل عخض األسساء عمى البخلساف ،فكل كتمة تخشح مجسػعة مغ األسساء
إلشغاؿ السشاصب الػ ازرية السخررة لمكتمة ،كما دكر رئيذ الػزراء أال اختيار احج األسساء
السعخكضة عميو لذغل السشرب الػزارؼ  ،فدمصتو تقجيخية في اختيار احج األسساء السخشحة
مغ قبل الكتمة دكف آف تكػف لجيو حخية في اختيارىع بسحس ارداتو بعيجا عغ السحاصرة
كتجاكز الكتل البخلسانية الفائدة في االنتخابات .
 2ػ ػ إدارة مجمذ الػزراء :
يتػلى رئيذ الػزراء إدارة السجمذ كتشديق أعسالو ،ألنو يعج السدؤكؿ األكؿ عغ السجمذ
أماـ البخلساف كتشاط بو ـيسشة سياسة الدمصة التشفيحية كيعسل عمى تػحيج كتشديق الجيػد بيغ
الػزراء كىػ الحؼ يجعػ مجمذ الػزراء لبلنعقاد ،كيقػـ بخئاسة جمداتو كالتشديق بيغ الػ ازرات
السختمفة ،كمتابعة تشفيح بخنامج الػ ازرة كلو في ذلظ آف يصمب السعمػمات البلزمة التي تػضح لو
السػقف ،حيث تقػـ الػ ازرات باإلعساؿ اإلدارية اليػمية كلكل كزيخ آف يتػلى شؤكف ك ازرتو
كيجيخىا باألسمػب الحؼ يحقق أىجاؼ الػ ازرة كيشفح سياستيا العامة  ،كقج نرت عمى ذلظ السادة
( )78مغ الجستػر العخاقي عمى (( رئيذ مجمذ الػزراء ىػ السدؤكؿ التشفيحؼ السباشخ عغ
الدياسة العامة لمجكلة كالقائج العاـ لمقػات السدمحة يقػـ بإدارة مجمذ الػزراء كيتخأس اجتساعاتو
كلو الحق بإقالة الػزراء بسػافقة مجمذ الشػاب )) .
 3ػ ػ كضع بخنامج الدياسة العامة :
يقرج بيحا البخنامج ىػ بياف مشياج الحكػمة لدياستيا كأساليب تشفيحىا كالػسائل كاألىجاؼ
التي تخيج تحؿيقيا  ،كل ىحا يعخض عمى البخلساف لمحرػؿ عمى الثقة كاف ىحا البخنامج قابل
لمتشفيح كالتعجيل مدتؿببل عمى آف يصخح ذلظ أيزا" عمى البخلساف مغ اجل الحرػؿ عمى الثقة
بو (. )1
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 4ػ ػ مباشخة العسل الحكػمي :
كسا ىػ معخكؼ إف الػ ازرة تعج األساس في الشطاـ البخلساني ألنيا صاحبة الدمصة الفعمية
في إدارة الدياسة العامة لمجكلة كسا يعج رئيذ الػزراء الخكيدة األساسية في ذلظ ،كالخئيذ
الفعمي لمجكلة يعسل عمى تػحيج كتشديق الجيػد بيغ الػزراء لتشفيح الدياسة العامة لمجكلة (. )2
 -5تعييغ السػضفيغ كعدليع :
مغ اختراصات الدمصة التشفيحية كحلظ تعييغ السػضفيغ كعدليع بسا ليا مغ سمصة رئاسية
في ذلظ كتختمف الجساتيخ في إعصاء ىحه الربلحية لمدمصة التشفيحية بيغ تعيغ السػضفيغ
الكبار في الجكلة كالقزاة كالدفخاء لخئيذ الجكلة مثبل  ،كالسػضفيغ األدنى درجة لمػزراء ،
كؼيسا يخز ككاالت الػزراء كالدفارات كأصحاب الجرجات الخاصة يكػف التعييغ مغ قبل
رئيذ الػزراء كلكشيا مختبصة بسػافقة مجمذ الشػاب آما السػضفيغ اآلخخيغ يتع تعييشيع مغ قبل
مجمذ الػزراء كالػ ازرات السخترة .
 -6اختراصات رئيذ الػزراء االستثشائية :
كتتسثل ىحه االختراصات بإعبلف حالة الصػارغ كاألحكاـ العخؼية ،ككحلظ إعبلف
الحخب كؾيادة القػات السدمحة إذا ما مخ البمج بطخؼ استثشائي ،كقج نز الجستػر بذكل
كاضح في السادة  / 9/ 61أ-ب مشو عمى آف تعمغ حالة الصػارغ لسجة ثبلثيغ يػـ قابمة
لمتسجيج كبالسػافقة عمييا في كل مخة مغ قبل البخلساف بأغمبية الثمثيغ مغ أعزائيا بشاء عمى
شمب مذتخؾ مغ رئيذ الجسيػرية كرئيذ مجمذ الػزراء .
كلكغ يبلحع عمى ىحه السادة آف إعبلف حالة الصػارغ ىػ مذتخؾ بيغ رئيذ الجكلة كرئيذ
الػزراء كلكغ ما الحكع إذ قجـ احجىسا شمبا لحلظ كاألخخ امتشع عغ تقجيع الصمب في ىحه
الحالة  ،لحا نخػ ضخكرة آف يقترخ الصمب عمى احجىسا تبلؼيا لئلشكاليات التي تحرل في
الحالة الدابقة .
ثالثا -:اختراصات رئيذ الػزراء القزائية -:
لع يذخ الجستػر العخاقي لدشة  2005عشجما بيغ اختراصات رئيذ الػزراء إلى
اختراصاتو القزائية  ،بيج إف السادة  73مغ الجستػر التي تشاكلت اختراصات رئيذ
الجسيػرية أجازت لخئيذ الػزراء رفع تػصية لخئيذ الجسيػرية بإصجار العفػ العاـ ،كلكغ
السبادغ العامة لمقانػف تعج تشفيح األحكاـ القزائية مغ مياـ مجمذ الػزراء باعتبار إف
الدمصة التشفيحية ىي السدؤكلة عغ تشفيح األحكاـ القزائية كعمى رأسػيا رئيذ الػزراء .

 )1يشطخ :لصيف مرصفى  ،السرجر الدابق  ،ص. 156
 )2يشطخ :السرجر نفدو  ،ص. 159
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اخلبمتـــخ
بعج آف خمرشا مغ تحميل الشرػص الجستػرية الستعمقة بخئيذ الجسيػرية كرئيذ الػزراء
في دستػر ، 2005نػرد ؼيسا يأتي أىع االستشتاجات التي تػصمشا ألييا مع إيجاز التػصيات
التي نخاىا ضخكرية لؤلخح بيا عشج تعجيل الجستػر العخاقي .
االعزُزبعبد
إف الجستػر العخاقي لدشة  2005قج سار عمى غخار الشطع البخلسانية التقميجية كذلظ بتقييجه
لربلحيات رئيذ الجسيػرية  ،ك مشح رئيذ الػزراء الدمصة الفعمية .
إف صبلحيات رئيذ الجسيػرية بسػجب دستػر  2005ىي اختراصات شكمية  ،كلكغ
ىشاؾ بعس الربلحيات التي مغ السسكغ آف تكػف فعمية لػ انفخد بيا رئيذ الجسيػرية ،دكف
مذاركتو مع رئاسة الػزراء ،كإعبلف حالة الصػارغ كدعػة مجمذ الشػاب لجمدة استثشائية.
تعج صبلحيات رئيذ الػزراء صبلحيات إدارية كتشفيحية كاسعة كلكغ في الػقت نفدو ىشاؾ
صبلحيات ربصيا الجستػر بسػافقة مجمذ الشػاب كىحا ما يجفعشا إلى القػؿ بأف الشطاـ العخاقي
ىػ اقخب إلى نطاـ حكػمة الجسعية .
إف سمصة رئيذ الػزراء في عسمية اختيار كزرائو مقيجة بسػافقة رؤساء الكتل الشيابية  ،فكل
كتمة تخشح مجسػعة مغ األسساء إلشغاؿ السشاصب اإلدارية السخررة ليا  ،مسا يجعل
سمصة رئيذ الػزراء تقجيخية في اختيار احج األسساء السخشحة دكف آف تكػف لجيو حخية في
اختيارىع بسحس إرادتو بعيجا" عغ السحاصرة .
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انزٕطٛبد:
 -1ضخكرة تعجيل نز السادة 73ؼ 3مغ الجستػر الستعمقة بالسرادقة عمى القػانيغ ،كمشح
رئيذ الجسيػرية صبلحيات االعتخاض عمى القػانيغ لسجة عذخة أياـ ،كفي حالة االعتخاض
عميو ال يعج القانػف نافحا إال بعج مػافقة ثمثي مجمذ الشػاب .
 -2ضخكرة مشح رئيذ الجسيػرية صبلحية دعػة مجمذ الشػاب لجمدة استثشائية كإعبلف حالة
الصػارغ عمى انفخاد  ،لكػنو ىػ السدؤكؿ التشفيحؼ السباشخ عغ الدياسة العامة لمجكلة كالقائج
العاـ لمقػات السدمحة.
 -3ضخكرة تعجيل السادة( )76مغ الجستػر كذلظ بتحجيج الكتمة التي تتػلى تذكيل الػ ازرة
بذكل كاضح كصخيح أؼ ( الكتمة الشيابية الفائدة في االنتخابات آك الكتمة التي تذكل بعج
التئاـ البخلساف).
 -4ضخكرة إزالة القيػد عغ رئيذ الػزراء في اختيار كزرائو بسحس إرادتو بعيجا" عغ أىػاء
الكتل الدياسية كالسحاصرة كتجاكز الكتل البخلسانية الفائدة في االنتخابات كي يختار مغ ىػ
االكفأ.
 -5ضخكرة آف يكػف سغ السخشح لخئيذ الجكلة  45عاما كحج أدنى كرئيذ الػزراء 40
عامػا.
 -6ضخكرة آف يشز الجستػر العخاقي لدشة  2005عمى تػافخ شخط السؤىل العمسي لخئيذ
الجكلة كبسا ال يقل الحرػؿ عمى شيادة البكالػريػس.
 -7نخػ ضخكرة تعجيل السادة  72ؼ أ مغ الجستػر العخاقي لدشة  2005كذلظ بسشع تخشيح
رئيذ الجسيػرية لػالية ثانية ككحلظ عجـ تكميف رئيذ الػزراء لسخة ثانية بػية إفداح السجاؿ
أماـ اآلخخيغ إلثبات إمكانياتيع في إدارة الجكلة  ،سيسا إف العخاؽ بمج مميء بالكفاءات القادرة
عمى ذلظ كعجـ اقترارىا عمى شخز كاحج يشفخد بالدمصة.
 -8ضخكرة تعجيل السادة  54مغ الجستػر العخاقي لدشة  2005كذلظ بإلداـ رئيذ الجسيػرية
بجعػة البخلساف خبلؿ مجة محجدة مغ السرادقة عمى نتائج االنتخابات لتدسية رئيذ الػزراء
كتذكيل الحكػمة كذلظ لسا عاناه العخاؽ مغ فخاغ سياسي كعجـ كجػد رقابة بخلسانية عمى
أعساؿ الحكػمة لمفتخة السستجة مغ إجخاء االنتخابات التذخيعية في  7/3/2010كلحج تذكيل
الحكػمة كالبالغة أكثخ مغ ثسانية أشيخ.
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ادلهخـــــــض
إف الشطاـ البخلساني باعتباره احج أنػاع الشطاـ الشيابي يتسيد برفتيغ أساسيتيغ  ،يتسثل
أكليسا بػجػد الفرل السخف بيغ الدمصات القائسة عمى عبلقات التعاكف الستػازف كالخقابة
كالتأثيخ الستبادؿ بيشيسا  ،بيشسا الرفة الثانية كالتي ال تقل عغ األكلى أىسية فيي ثشائية الدمصة
التشفيحية  ،حيث تتكػف الدمصة التشفيحية مغ عشرخيغ مختمفيغ ىسا رئيذ الجسيػرية الحؼ
يكػف مقيج الربلحيات كرئيذ الػزراء الحؼ تصمق صبلحياتو كتتدع مقارنة بخئيذ الجسيػرية
 ،كاف الجستػر العخاقي الشافح لدشة  2005قج سار عمى ىحا الشسط مغ الشطاـ البخلساني  ،كلكغ
ثسة اختبلشات كتػاشجات في الػاقع العسمي أثشاء تصبيق العسمية الدياسية كلعل أبخزىا إف
سمصة رئيذ الػزراء في عسمية تذكيل ك ازرتو مقيجة كترصجـ بسػافقة الكتل الشيابية كليذ في
كسعو مسارسة صبلحياتو الجستػرية بذكل مخف  ،كسا إف الدمصة التشفيحية تكاد تكػف خاضعة
كتابعة لمبخلساف مغ خبلؿ تكميفيا بقزايا ىامذية كاالستجػاب غيخ السبخر مسا يفزي إلى
اإلساءة إلى الشطاـ البخلساني  ،آما برجد دعػة مجمذ الشػاب لجمدة استثشائية كإعبلف حالة
الصػارغ فقج مشحت الربلحيات لعجة جيات مذتخكة في آف كاحج مسا يػلج نػعا" مغ الخمط
كاإلرباؾ.
لحلظ أثخنا ضخكرة آف تسشح ىحه الربلحية لخئيذ الػزراء عمى انفخاد لكػنو السدؤكؿ
التشفيحؼ السباشخ عغ الدياسة العامة لمجكلة  ،كسا فزمشا بزخكرة تعجيل السادة ( )54مغ
الجستػر كذلظ بإلداـ رئيذ الجسيػرية بجعػة البخلساف خبلؿ فتخة محجدة مغ السرادقة عمى
نتائج االنتخابات لتدسية رئيذ الػزراء كتذكيل الحكػمة كذلظ تجشبا" مغ أزمة فخاغ سياسي.
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Abstract
The parliamentary system as one of the types of parliamentary
system is characterized by two capacities basic, The first is the
existence of Chapter flex between the existing authorities to balanced
cooperation and supervision and mutual influence relations between
them, while the second character of which not less than the first
importance are bilateral executive power, where the executive branch
is made up of two different elements are President of the Republic,
which have restricted powers and the prime minister, who launches
his powers and capacity compared to President of the Republic, and
that the Iraqi constitution in force for the year 2005 has gone to this
type of parliamentary system, but there are complications and Twahjat
in practice during the political process the application and most
notably the prime minister authority in the process the formation of his
ministry restricted and collide with the approval of the parliamentary
blocs and not in a position to exercise his constitutional powers in a
flexible manner, and the executive branch are almost subject and a
subsidiary of the parliament through commissioning marginal issues
Kalastjawab unjustified leading to the abuse of the parliamentary
system, as in the process of inviting the House of Representatives
session exceptional and declare a state of Emergency powers to have
several common points awarded at the same time generating a bit
"confused and confusing.
So we raised the need for this authority given to the Prime Minister
separately for being direct executive responsible for public policy of
the State, as we preferred the need to amend Article 54 of the
Constitution so as to compel the President to invite the parliament
during a specific time of the ratification of the election results to name
the prime minister and form a government and that in order to avoid
"a vacuum of political crisis.

140

ادلظـــبدس
انكزت انمبََٕٛخ /
إبخاـيع عبج العديد شيحا ،الشطع الدياسية كالقانػف الجستػرؼ ،مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية،
. 2000
الديج صبخؼ ،حكػمة الػ ازرة السصبعة العالسية  ،1953،القاىخة .
– 3د .زيغ بجر فخاج  ،الدؤاؿ كػسيمة مغ كسائل الخقابة البخلسانية ،دار الشيزة العخبية،
القاىخة . 1990
 -4د .عمي ألباز ،صػر الشطاـ البخلساني بيغ التقميج كالتججيج ،دراسة تصبيؿية مقارنة لمجستػر
الكػيتي كدساتيخ مجمذ التعاكف الخميجي ،مجمذ دراسات الخميج كالجديخة العخبية ع 58
س.1989، 15
 -5د .عثساف خميل عثساف  ،القانػف الجستػرؼ ،مصبعة األىالي،بغجاد.1940،
الخسائل كاالشاريح /
دانا عبج الكخيع سعيج ،حل البخلساف كأثاره القانػنية عمى مبجأ استس اخرية أعساؿ الجكلة -دراسة
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 -1قانػف إدارة الجكلة لمسخحمة االنتقالية لدشة . 2004
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اداسح انضشٔاد انغجٛؼٛخ يف دعزٕس انؼشاق نغُخ 2005

الدكتهر خيري ابراهيم مراد

أٔال  :ادلٕعض
تسثل الثخكات الصبيعية احج أىع مرادر الجخل في العجيج مغ البمجاف السيسا ذات
االقتراد ألخيعي كىػ ذلظ االقتراد الحؼ يعتسج عمى مرجر كحيج لمجخل تقخيبا يتسثل
بإيخادات السػارد الصبيعية لمبمج كبخاصة الثخكتيغ الشفصية كالغازية كىحا ما يسيد االقتراد
العخاقي شبعا(.)1
كلحلظ فأف الرخاع عمى ممكية الثخكات الصبيعية الستػاججة في األقاليع أك الػاليات الفيجرالية قج
حطي بسداحة كاسعة مغ الججؿ كالشقاش كأفخدت لو العجيج مغ الجراسات كالسقتخحات كجمدات
العسل كاختمفت السعالجات الجستػرية كالقانػنية ليحا السػضػع باختبلؼ شبيعة الشطاـ
الدياسي كاالجتساعي لمجكؿ الفيجرالية فزبل عغ الصبيعة االقترادية لحلظ الشطاـ .ففي الجكؿ
الفيجرالية الستقجمة اقتراديا أصبح مػضػع الثخكات الصبيعية ال يذكل السرجر األساس
لمجخل فييا نتيجة لتشػع الشذاشات االقترادية السختمفة مغ ( الرشاعة ،الدياحة كالخجمات )
كغيخىا كلحلظ تع حدع الججؿ في معطع تمظ البمجاف بأف تعػد ممكية الثخكات الصبيعية إلى
األقاليع أك الػاليات التي تػجج فييا ىحه الثخكات كسا ىػ الحاؿ في ك ػػشجا كاستخاليا كسػيد اخ ,
مع بعس االختبلفات بيغ دكلة كأخخػ مغ قبيل ممكية الثخكات الصبيعية في السي ػ ػ ػاه اإلقميسية
التي تعػد لمحكػم ػ ػ ػػة الفيجرالية في استخاليػ ػا بيشسا ىػ ػحه الثخكات مغ ممكي ػ ػ ػ ػ ػػة السحافطة
( )Provinceالسصمة عمى السياه اإلقميسية في حالة كشجا في حيغ تتدع ممكية الثخكات
الصبيعية لتذسل مرادر السياه أيزا في سػيد اخ(.)2
أف األم ػػخ ال يقترخ عمػػى الجكؿ الستقجمة اقتراديا كالتػي ال يسثل فييا دخػل الثخكات
الصبيعية أال جدءا يدي اخ مغ دخميا القػمي كإنسا يتدع ليذسل الجكؿ الخيعية كسا أسمفشا كالتي
يعتبخ فييا القصاع الشفصي أىع القصاعات االقترادية في البمج ،ففي ىحه البمجاف كانت ممكية
الثخكة الصبيعية تعػد لئلقميع أك الػالية أيزا كسا ىػ الحاؿ في اإلمارات العخبية الستحجة ،إذ
يشز الجستػر اإلماراتي عمى أف ممكية الثخكات الصبيعية تعػد لئلمارة التي تػجج فييا ىحه
الثخكة ،ككحلظ الحاؿ في االتحاد الدػفيتي الدابق كركسيا االتحادية حاليا مع بعس
االختبلفات إذ تديصخ الحكػمة السخكدية فعميا عمى إيخادات القصاع الشفصي الزخع في
ركسيا.
بكمسة اخخػ ندتصيع القػؿ إف شبيعة السعالجة لسمكية الثخكات الصبيعية أنسا تختمف مغ دكلة
ألخخػ كذلظ بدبب شبيعة تذكيل تمظ الجكؿ إذ أف معطع الجكؿ الفيجرالية ىي في الحؿيقة قج
تذكمت مغ خبلؿ اتحاد مجسػعة دكؿ مدتقمة أك إمارات مدتقمة كلحلظ احتفطت كل دكلة أك
إمارة بسمكيتيا لثخكاتيا الصبيعية كجدء
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مغ الزساف لتمظ الجكلة ،كيؤدؼ تقديع الثخكات الصبيعية بيحه الصخيقة الى ضيػر مذاكل
حؿيؿية كأساسية تتعجػ السدتػػ االقترادؼ لمفيجرالية ،إال إنشا ىشا سشخكد فقط عمى
التجاعيات االقترادية لسثل ىحا التػزيع فسمكية الثخكة الصبيعية لئلقميع أك الػالية سيعشي تستع
بعس الػاليات بجخل قػمي اكبخ مقارنة بالػاليات األخخػ خرػصا في الجكؿ الخيعية
كالعخاؽ مسا يعشي تحدغ اقتراديات بعس الػاليات كزيادة دخل الفخد فييا مسا يؤدؼ إلى
حجكث عجـ التػازف أك الفجػة االقترادية "  "economic gapبيغ السدتػيات الستعجدة
لمحكػمات كستستمظ الحكػمة السحمية في اإلقميع الحؼ يستمظ الثخكة قػة تأثيخ اكبخ في
الق اخرات السخكدية .كسشذيج في مثل ىحه األكضاع ىجخة شبيعية لؤلفخاد باتجاه ىحه األقاليع
كتخك اد في الشذاط االقترادؼ ال يرب في مرمحة الجكلة الفيجرالية(.)3
أذا كيف يسكغ حل مثل ىحه السذكمة ؟  ،في الحؿيقة ىشاؾ العجيج مغ الحمػؿ أىسيا تحجيج
نطاـ السجفػعات لمجكلة الفيجرالية الحؼ يشطع حرة كل كالية في السيدانية الفيجرالية التي يجب
أف تأخح بعيغ االعتبار الجخل السحمي لكل كالية كحجع إيخاداتيا كمراريفيا الستػقعة كسا ىػ
الحاؿ بتحجيج ندبة  %17مغ السػازنة ىقميع كخدستاف  .كفي حؿيقة األمخ أف معطع التجارب
الفيجرالية في العالع كالتي تسكششا مغ االشبلع عمييا كانت تتزسغ تثبيت ممكية الثخكات
الصبيعية لؤلقاليع أك الػاليات التي تقع تمظ الثخكات فييا ،كلكشيا تسكشت مغ خبلؿ استخجاـ
بعس الدياسات كالشطع اإلدارية كالسالية مغ إعادة تػزيع الثخكة بذكل أدػ إلى تقميز أك
تبلشي التبايغ في دخل كل إقميع.
كإذا ما انتقمشا إلى العخاؽ فأف ىحه السدألة تعج مغ اخصخ كاىع السدائل الخبلؼية في مػضػع
الفيجرالية كتشبع السذكمة األساسية في ىحا السجاؿ مغ تخكد الثخكات الشفصية كالغازية كىي
الثخكات الصبيعية األىع كاألعمى ؾيسة في السشاشق الجشػبية كالذسالية الذخؾية مغ الببلد في
حيغ تعاني مشاشق الػسط كالغخب مغ افتقار كاضح ليحا الشػع مغ السػارد الصبيعية(.)4
كقج شفا مرصمح الفيجرالية في العخاؽ بعج سقػط الشطاـ الدابق برػرة كبيخة كبخاصة بعج
السشاقذات السصػلة حػؿ صياغة الجستػر العخاقي الججيج كما تبله مغ ترػيت شعبي عمى
ذلظ الجستػر ،كقج كاف مػضػع الفيجرالية مغ ابخز قزايا الخبلؼ عمى مدػدة الجستػر إلى
أف خخج بذكمو الشيائي ،كلكغ مػضػع الفيجرالية لع ُيحدع بعج ،كقج كجج العجيج مغ الباحثيغ
أف ىشاؾ قرػر كبيخ في فيع الفيجرالية بيغ أكساط الذعب العخاقي ،كقج تخاكحت التفديخات
في ىحا السجاؿ ،إذ اعتبخه البعس تقديع لمعخاؽ ،بيشسا اعتبخه البعس اآلخخ إنقاذ لمػضع
القائع ،كلكغ الػاقع يذيخ إلى أف ىشالظ  25دكلة فيجرالية يعير فييا  %40مغ سكاف
األرض ،كاف أقجـ الجكؿ الفيجرالية ىي :الػاليات الستحجة ( )1789سػيد اخ ( )1848كشجا
( )1867أستخاليا ()1901
كبحدب تقخيخ لؤلمع الستحجة حػؿ التصػر البذخؼ الحؼ يختب  180دكلة نجج أف ىشالظ
أربعة دكؿ فيجرالية بيغ أفزل ستة دكؿ مغ حيث نػعية الحياة كىي :أستخاليا ،كشجا ،بمجيكا،
كالػاليات الستحجة؛ بعجىا بقميل تأتي سػيد اخ كألسانيا(.)5
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تذكل قزية تقديع الثخكة الػششية بيغ السجتسع ،كىل تبقى الجكلة مييسشة عمى الثخكات
الػششية؟ كىل تبقى الحكػمة االتحادية في السخكد تترخؼ بثخكات السحافطات كاألقاليع؟ أـ
تعصى ىحه السحافطات قدسا مغ عائجات الثخكات كيخسل القدع اآلخخ لمخديشة العامة؟ األسئمة
السمحة التي يبحث األفخاد السقبميغ عمى األنطسة الفيجرالية أجػبة شاؼية عشيا( .)6مغ
السعخكؼ أف الجكلة البلمخكدية تقػـ فييا مدتػييغ مغ الدمصات :سمصة الجكلة أك الدمصة
السخكدية ،كسمصات السشاشق السحمية أك الدمصات الثانػية ،كفي ضل البلمخكدية تتستع الييئات
السحمية بربلحيات تذخيعية كتشفيحية يتحجد نصاقيا بصبيعة السياـ كالػاجبات السمقاة عمى
عاتقيا .كاحج أىع األسباب التي تجعػ إلى األخح بشطاـ البلمخكدية ،كجػد مشاشق معيشة تخبط
بيغ سكاف الػاحجة مشيا ركابط خاصة نابعة عغ خرػصية ضخكفيع كمرالحيع السذتخكة،
كبعج الدمصة السخكدية عغ ىحه السشاشق ،كتعقج مذكبلت األخيخة كتعجد حاجاتيا ،كيسكغ أف
يزاؼ إلى ذلظ تػسع مياـ الجكلة بحيث يرعب عمييا إدارة جسيع أنحاء الببلد بعبارة مػجدة
يسكغ القػؿ إف البلمخكدية يقرج بيا كجػد درجة مغ تفػيس الدمصة مسشػحة إلى التشطيسات
اإلدارية في الجكلة لتشطيع شؤكنيا الجاخمية االقترادية كالدياسية كاالجتساعية( .)7كفي مجاؿ
تصبيق ىحا السفيػـ عمى مدتػػ كحجات الجياز الفيجرالي لمجكلة ،فاف نطاـ البلمخكدية اإلدارية
(الفيجرالية) تكػف ليا أىسية كبيخة بالشدبة لتشطيع العبلقة التي تشذأ بيغ التشطيسات التي يكػف
ليا سمصات في مثل الػ ازرات كبيغ الفخكع التابعة ليا في السشاشق السحمية السختمفة
كلغخض اإلجابة عمى األسئمة التي تع شخحيا آنفا فيشبغي أكال معخفة اختراصات الشطاـ
الفيجرالي التي يسكغ حرخىا باالتي-:
*لمحكػمة الفيجرالية حق عقج السعاىجات الجكلية كعقج الرمح مع الجكؿ األخخػ
*لمحكػمة الفيجرالية حق تشطيع السػازنة العامة لمجكلة كتػزيع الثخكات
*كحجة العمع
*كحجة التسثيل الخارجي كالدفارات تكػف بيج الحكػمة الفيجرالية
*كحجة القػانيغ كالقزاء تكػف بيج الحكػمة الفيجرالية ،كال يسشع مغ أف تكػف لمحكػمات
السحمية في األقاليع دساتيخ مشاسبة تتشاسق مع دستػر الجكلة االتحادؼ
*كحجة السؤسدات العدكخية تكػف بيج الحكػمة السخكدية (.)8
*أما باقي األمػر اإلدارية لئلقميع متخككة لذؤكف اإلقميع كالسجالذ السحمية السشتخبة
كىشا فأف السػضػع الحؼ سيتع التخكيد عميو في ىحه الػرقة ىػ (حق الجكلة في إدارة كتػزيع
الثخكات ) الحؼ ىػ ىل مغ اختراص الحكػمة السخكدية اـ مغ اختراص الحكػمة السحمية
اـ كمييسا ؟ ،كيذكل الشفط العسػد الفقخؼ لئليخادات العخاؾية كالجخل القػمي ،حيث تبقى
السعادف األخخػ كالسشتجات الدراعية كالرشاعية تحتل مػقعا ضعيفا ،كلسا كانت حقػؿ الشفط
السشتجة تقع في بزع محافطات محجدة ،أخحت تتراعج الجعػات في ضخكرة حرػؿ
السحافطات الشفصية عمى حرة كبيخة مغ عائجات الشفط العخاقي(.)9
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إف الجعػة لتخريز ندبة معيشة مغ عائجات الشفط لمسحافطة السشتجة ليا قج تبجك مشدجسة
مع الشطاـ الفيجرالي السدمع إقامتو في العخاؽ ،حيث أف األقاليع الججيجة بحاجة إلى إيخادات
تغصي بيا ميدانياتيا ،ككحلظ لئلنفاؽ الزخع عمى خصط اإلعسار ،كلكغ ىل يعشي ذلظ أف كل
محافطة تدتأثخ بعائجات الثخكة العخاؾية السػجػدة في أراضييا كال تمتفت اللتداماتيا كمدؤكلياتيا
تجاه السحافطات األخخػ؟ كىل تبقى السحافطات التي التحتػؼ عمى خديغ مغ الثخكات
الشفصية فقيخة تسج يج السداعجة إلى اآلخخيغ؟ كىل تدتصيع الحكػمة الفيجرالية في العاصسة أف
تؤدؼ التداماتيا القانػنية كاإلدارية كالسالية كالدياسية تجاه األقاليع دكف تسػيل؟
لقج تفاكتت كجيات الشطخ بيغ الداسة العخاقييغ بخرػص ىحه الشقصة التي ُعجت مغ اعقج
الشقاط التي كاجييا مػضػع الفيجرالية كبخاصة بعج تراعج الجعػات حػؿ ضخكرة اختبلؼ
التخريرات بيغ األقاليع السشتجة لمشفط كاألقاليع األخخػ التي ال تحتػؼ عمى مخدكنات
نفصية ،كمغ السؤكج إف ىحه الجعػات نابعة مغ الحخماف الصػيل الحؼ عانت مشو بعس
السحافطات كخاصة السحافطات الشفصية مشح بجء ترجيخ الشفط ألكؿ مخة عاـ  ،1927فسغ
غيخ السقبػؿ أف يجخؼ استخخاج الشفط مغ أراضي ىحه السحافطات كيرجر إلى الخارج
كتحىب عائجاتو إلى السخكد في بغجاد كبعس السحافطات التي يشتسي إلييا رجاؿ الدمصة
كالحكػمة ،إضافة إلى أف ىحه الجعػات كانت ناجسة عغ التخاكسات الدياسية كاالقترادية التي
فخضيا الشطاـ الدابق كالتي كانت تتدع بالتسييد بيغ محافطة كأخخػ في اإلنفاؽ السالي
كالتخريرات االستثسارية ،إذ إف األرقاـ كالحقائق تؤكج ىحه الحؿيقة  .ففي مخاجعة بديصة
إلى تػزيع التخريرات االستثسارية عمى السحافطات العخاؾية يتزح انو لع يكغ ىشاؾ تشاسب
بيغ عجد كندبة سكاف كل محافطة كؾيسة كندبة ما يخرز ليا مغ نفقات في السػازنة(.)10
كبالسقابل فأف ىشاؾ ضسانات اقترادية نز عمييا الجستػر العخاقي الججيج( ،)11إذ أف ممكية
كإدارة الحقػؿ الشفصية الحالية ككحلظ تػزيع عائجاتيا تست معالجتيا دستػريا في السادتيغ 111
ك. 112
إذف عائجات الثخكة يجب أف تحقق تػازنا تشسػيا مغ دكف تسييد في شتى أنحاء الببلد ،ىحا
التػازف في التشسية يربح السجذ الخئيدي في ضساف تػزيع العائجات بالذكل الحؼ يزسغ
تخريز حرة عادلة لؤلقاليع كالسحافطات تكفي لمؿياـ بأعبائيا كمدؤكليتيا مع األخح بشطخ
االعتبار مػاردىا كحاجاتيا كندبة الدكاف فييا كسا أشارت إليو الفقخة  3مغ السادة 121مغ
الجستػر .ىحه ضسانة دستػرية كلكغ مغ اجل الديخ بذكل متػازف يجفع بالصسأنيشة إلى نفػس
العخاقييغ يتحتع عمى مجمذ الشػاب اإلسخاع في تقجيع قانػف يشطع تػزيع العائجات الشفصية
بالصخيقة التي تحقق التػازف في التشسية بذكل عادؿ كتخمق شعػ ار لعامة العخاقييغ بعجالة
التػزيع استشادا الحكاـ السادة  106مغ الجستػر

146

ىحه الخصػة تعج احج صسامات األماف لخفع ىػاجذ الحخماف كالحيف الستػقع حرػلو مغ
جخاء تذكيل األقاليع ،كفي الدياؽ نفدو أف اإلسخاع في مشاقذة قانػف الشفط كالغاز كدفعو إلى
البخلساف يخسع مبلمح إدارة الثخكة الشفصية بالذكل الحؼ يحقق االستغبلؿ األمثل لمثخكة بسذاركة
الحكػمة االتحادية كبسذػرة األقاليع كالسحافطات ،إذف نحغ أماـ ميستيغ أساسيتيغ :إدارة
الثخكة الشفصية كإدارة عائجاتيا ،كىاتاف السيستاف بحاجة إلى أف تشطع بقانػف يحسل في
مزاميشو تحقيق اإلنراؼ كالعجالة في التػزيع كالسيشية في اإلدارة لرالح كل الذعب العخاقي
كمع ؾياـ الشطاـ الفيجرالي في العخاؽ ،فاف الحكػمات اإلقميسية يجب كاف يكػف ليا نفػذ مالي
يدسح ليا بتذكيل الدياسات االقترادية التي تمبى احتياجات اإلقميع كتعػد عمى األفخاد بديادة
الجخل مسا يأخحىع إلى الدعي كراء تصبيق ىحا الشطاـ.أما بجكف مرادر الجخل السدتقمة ،فاف
الحكػمات اإلقميسية ستطل معتسجة عمى الحكػمات السخكدية لتسػيميا ،األمخ الحؼ يجعل
استقبلؿ األقاليع استقبلال سياسيا أم اخ أجػؼ فارغ السزسػف كسيحػؿ دكف تصبيق سياستيع
التي صشعػىا بأنفديع(.)12
كبسا أف معطع دخل العخاؽ مغ البتخكؿ ،لحا فاف كل األقاليع يجب كاف يكػف ليا نريب مغ
ىحا الجخل كإال فديؤدػ ىحا إلى نذػب خبلفات عمى الثخكة  ،ذلظ األمخ الحؼ قج يتفذى في
كل أنحاء الببلد ،أما عغ كيؽية تػزيع دخل البتخكؿ ،فإف األقاليع الغشية بالبتخكؿ يجب كاف
يكػف ليا الشريب األكبخ مغ ىحا الجخل حيث أنيا األقاليع السشتجة لو ،كيتدبب إنتاجيا
لمبتخكؿ في مذاكل ليع بسا في ذلظ تجميخ البيئة السحمية كبالتالي فاف الفذل في تعػيس تمظ
األقاليع السشتجة لمبتخكؿ عغ ما تتكبجه مغ عشاء قج يتدبب بكل سيػلة في ضيػر مػجات مغ
الغزب كاالستياء ،بشفذ القجر التي كانت ستدتاء بو األقاليع غيخ السشتجة لمبتخكؿ في حالة
حخمانيا مغ دخل البتخكؿ(.)13
كعمى الخغع مغ إمكانية إيجاد حل عادؿ في مدألة الديصخة اإلقميسية كتػزيع الثخكة إال أنو
يجب أكال إذابة جسيع الفخكؽ االقترادية بيغ كل الجساعات عمى السدتػػ القػمي ،إف ىحا
الشػع مغ الدياسة يتشاسب مع مصالب األكخاد حيث أنيع أبجكا رغبتيع في أف يتع تقديع الجخل
القػمي بيغ األقاليع بسا في ذلظ دخل البتخكؿ كذلظ حدب تعجاد الدكاف .كإذا نطخنا إلى
التجخبة الشيجيخية ،تمظ الجكلة التي لجييا احتياشي كفيخ مغ البتخكؿ فاف ىحا سيػضح لشا
السذاكل السحتسمة كالتي يتدبب تقديع دخل البتخكؿ في إثارتيا داخل العخاؽ الفيجرالي ،كما
حجث بشيجيخيا ىػ أف األقاليع السشتجة لمبتخكؿ تطمست مغ سياسة تقديع الجخل كقالت إنشا
نتكبج السذقة كالعشاء في إنتاج البتخكؿ كذلظ عمى حداب اقترادنا كبيئتشا الصبيعية  ،كلحا
فإنشا ندتحق الشريب األكبخ مغ ىحا الجخل ،كمع الػقت تحػلت تمظ السصالب إلى أعساؿ
عشف كضيخت حخب العرابات التي قامت بأعساؿ تخخيبية في أنابيب البتخكؿ كذلظ لجحب
انتباه الحكػمة ،كمغ جانبيا فقج أعمشت الحكػمة الشيجيخية عغ استجابتيا لتمظ السصالب
ككعجت بديادة دخل األقاليع البتخكلية عغ األقاليع غيخ البتخكلية بشدبة  %13مغ دخل البتخكؿ
 ،كلحا فقج ضيخت مشافدة حادة كعشيفة لفخض الديصخة عمى دخل البتخكؿ في أقاليع الجلتا
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دخل البتخكؿ  ،كلحا فقج ضيخت مشافدة حادة كعشيفة لفخض الديصخة عمى دخل البتخكؿ في
أقاليع الجلتا البتخكلية ككحلظ فخض الديصخة عمى الحقػؿ غيخ الذخعية لمبتخكؿ في
السشصقة(.)14
كقج أضيخت التجخبة األمخيكية أف نسػ الرشاعة كتػسعيا يتصمب تػسيع صبلحيات الدمصة
الفجرالية السخكدية كتقمز سمصة الػاليات ،االتجاه العاـ في التجخبة األمخيكية مشح إعبلف
الجستػر قبل أكثخ مغ  200عاـ ىػ مغ الكػنفجرالية إلى الفجرالية إلى فجرالية مسخكدة مع نسػ
اليػية القػمية األمخيكية(.)15
صبَٛب :اذلذف يٍ انذساعخ ( يشكهخ انذساعخ )
كتب الجستػر العخاقي بريغة حح ار مغ اف تتكخر تجخبة الشطاـ الدابق  ،ككاف تكييف
الجستػر العتبارات سياسية اكثخ مشو العتبارات اقترادية ،فكاف ىشاؾ خػؼ مغ اف تقع ثخكة
العخاؽ مخة ثانية بيج غيخ اميشة  .ككاف ذلظ جميا في عجد مغ مػاد الجستػر التي مشيا تمظ
التي رجحت رأؼ االقاليع كالسحافطات عمى الحكػمة االتحادية ،كفي عجـ شسػؿ ادارة الشفط
بالربلحيات االتحادية الحرخية( ،االمخ الحؼ اصخت عميو حكػمة اقميع كخدستاف العخاؽ )،
كعميو فقج جاءت السػاد الخاصة بالثخكة الشفصية بسا يمي - :السادة  :111حجدت ممكية الشفط
كالغاز بانيا ممظ لمذعب العخاقي ،كبحلظ فاف عائجية الشفط لجسيع السػاششيغ .الدؤاؿ مغ ىػ
السفػض مغ قبل الذعب الدارة كاستغبلؿ الثخكة الشفصية؟  -السادة (  ) 112فجاءت بفقختيغ :
 (اكال) :تقػـ الحكػمة االتحادية بإدارة الشفط كالغاز السدتخخج مغ الحقػؿ ( الحالية) معحكػمات األقاليع كالسحافطات السشتجة ،عمى اف تػزع كارداتيا بذكل مشرف يتشاسب مع
التػزيع الدكاني في جسيع أنحاء الببلد ،مع تحجيج حرة لسجة محجدة لؤلقاليع الستزخرة ،كالتي
حخمت مشيا برػرة مجحفة مغ قبل الشطاـ الدابق ،كالتي تزخرت بعج ذلظ ،بسا يؤمغ التشسية
الستػازنة لمسشاشق السختمفة مغ الببلد ،كيشطع ذلظ بقانػف( - .ثانيا) :تقػـ الحكػمة االتحادية
كحكػمات األقاليع كالسحافطات السشتجة معا بخسع الدياسات اإلستخاتيجية البلزمة لتصػيخ ثخكة
الشفط كالغاز بسا يحقق أعمى مشفعة لمذعب .يبجك جميا مغ السادة ( 112القدع االكؿ) اف
االدارة السذتخكة تتدع فقط لمشفط السدتخخج مغ الحقػؿ السشتجة حاليا ،اما شؤكف الحقػؿ
السدتقبمية كالعسميات االستكذاؼية فيي عشج بعس السفدخيغ تقع ضسغ إختراصات االقاليع
كالسحافطات،عمى اساس كػنيا غيخ مشرػص عمييا في "الربلحيات االتحادية الحرخية" كال
مغ "صبلحيات مجمذ الػزراء"  .ككفقا لمجستػر (السادة  :) 115كل ما لع يشز عميو في
االختراصات الحرخية لمدمصات االتحادية يكػف مغ صبلحية االقاليع كالسحافطات غيخ
السشتطسة في اقميع ،كالربلحيات السذتخكة بيغ الحكػمة االتحادية كاالقاليع تكػف االكلػية فييا
لقانػف االقاليع كالسحافطات غيخ السشتطسة في اقميع في حالة الخبلؼ بيشيسا .اما (القدع
الثاني) فتذيخ الى مذاركة الحكػمة االتحادية كاالقاليع كالسحافطات بخسع الدياسات
االستختيجية كال يتعج الى تشفيحىا(.)17
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اف الشرػص التي جاء بيا الجستػر خمقت اجتيادات كتفديخات كفق لمسشصمقات التي تتبشاه
الكتل الدياسية ،كال شظ اف ىحا االختبلؼ متػقع بدبب الرياغات في الجستػر .لقج قامت
السشطسات الجكلية باالشارة الييا كاعجت العجيج مغ الػرش الثارة السػضػع كالتخصيط لػضع حج
لمخبلؼ مغ خبلؿ ترحيح الجستػر اك مغ خبلؿ شخح صيغة لقانػف الشفط تيجؼ الى فس
الشداع .العجيب باف الجستػر اعتبخ مغ الربلحيات الحرخية لمدمصة االتحادية (السادة )110
االمػر التالية :رسع الدياسة الخارجية ،التفاكض بذأف السعاىجات كاالتفاؾيات الجكلية
كسياسات االقتخاض كالتػؾيع عمييا كابخاميا ،كرسع الدياسة االقترادية ،رسع الدياسة التجارية
الخارجية ،كرسع الدياسة السالية ،كرسع الدياسة الكسخكية ،كاصجارالعسمة ،كتشطيع الدياسة
التجارية عبخ حجكد االقاليع كالسحافطات في العخاؽ ،ك كضع السيدانية العامة لمجكلة ،ك رسع
الدياسة الشقجية .عشج تفحز كل مغ ىحه الربلحيات نجج اف العسػد الفقخؼ كاالساس في كل
مشيا ىػ الشفط .الدؤاؿ ىػ :ما ؾيسة تخصيط الدياسة االقترادية اك اعجاد السػازنة العامة
اتحاديا بعيجا عغ صبلحية تخصيط كتشفيح الدياسات الشفصية؟ اضف الى ذلظ ماؾيسة
االتفاؾيات االقترادية كالتجارية التي تدتبعج الشفط؟ أيرح اف تتعاقج البرخة مع دكلة اخخػ
كسا حرل في تعاقج اقميع كخدستاف مع الذخكات الشفصية باالنتاج كالترجيخ؟ ىشا تكسغ
االشكالية  ،فالدؤاؿ ىشا مغ يجيخ الثخكة الشفصية في العخاؽ ؟ ىل الحكػمة االتحادية كحجىا
استشادا الختراصيا الحرخؼ اـ يحق لحكػمة االقاليع اك السحافطات ادارة ىحه الثخكة ؟ اـ
تكػف االدارة مذتخكة بيشيسا ؟
كسشحاكؿ في ىحه الجراسة االجابة عمى ىحا التداؤؿ السذخكع كىػ محػر كرقة العسل ىحه.
صبنضب :انُظشح انؼبيخ
بعج سقػط الشطاـ الدياسي الدابق عاـ  ، 2003بجأ الحفخ في اكؿ بئخ اكتذاؼية في اقميع
كخدستاف العخاؽ .كاف الذخكة الشخكيجية(دؼ اف اك) ىي احجػ ابخز شخكات الشفط االجشبية في
اقميع كخدستاف التي تقػـ بيحا السذخكع كتسكشت مغ تحقيق الشجاحات كالعثػر عمى الشفط في
بئخ زاخػ  ،كبحلظ اصبح األف بئ اخ انتاجيا
كتذيخ التقجيخات األكلية الى اف الصاقة األنتاجية ليحا البئخ قج تبمغ بحجكد  5000بخميل نفط
الخاـ يػميا كاليػـ كصل االنتاج الى حجكد  50000الف بخميل  .كعمى ضػء التصػرات
الجارية في األكتذافات الشاجحة لمشفط في ىحه السشصقة كالسشاشق األخخػ مشيا حقمي تػكي
كشق شق مغ األقميع  ،بادرت حكػمة اقميع كخدستاف باعجاد مدػدة قانػف الشفط ألقميع
كخدستاف ،كبالفعل تع اقخار قانػف الشفط كالغاز القميع كخدستاف بخقع  22لدشة  ، 2007كالتي
تاكج باف الكخد ال يخغبػف أف يكػف اإلنتاج مخكديا في مشاشق كػردستاف كسا كاف سابقا  ،كال
يخغبػف أيزا أف تجخؼ عسميات استكذاؼ في األراضي الكػردية  ،بل يقجمػف سياسة أخخػ
في االستكذاؼ كالتصػيخ غيخ التي كانت متبعة سابقا أال كىي كجػب التخكيد في السخحمة
القادمة عمى خمق حالة مغ التػازف في عسميات االستكذاؼ كالتصػيخ ،كالتي تشتيي بتصػيخ
حقػؿ في السشاشق التي لع يتع التصػيخ فييا سابقا ألسباب سياسية كقػمية ،
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كمغ ثع يتع تفعيل سياسة اإلنتاج بإدارة األقاليع بالتعاكف مع السخكد ،كيطيخ جميا في معطع
نرػص القانػف االنف الحكخ فعمى سبيل السثاؿ تشز السادة 11ك 12عمى تاسيذ شخكة
الشفط الكخدستانية الػششية ككحلظ شخكة كخدستاف لتدػيق الشفط  .كيشصمقػف في ذلظ ما
جاءت بو السادة  109مغ الجستػر العخاقي( ،)18ككحلظ فخض ضخائب محمية عمى
الذخكات العاممة في مجاؿ انتاج الشفط كالغاز كمشع فخض ضخائب اتحادية عمييا .
بسعشى اخخ اف الية ابخاـ عقػد األستكذاؼ كالتصػيخ كاألنتاج في مجاؿ الدياسة الشفصية
ىي مغ حق كاختراصات األدارة االقميسية  ،باعتبار الشفط السػجػد في السشصقة يعتبخ ممكا
لؤلقميع كالترخؼ بو عمى اساس العسل كالتشديق السذتخؾ مع السخكد .أقخ الجستػر العخاقي
أف الشفط أيشسا كاف في العخاؽ ىػ ممظ لمذعب العخاقي عسػما .اف الشفط الستجفق في بئخ
زاخػ ىػ عخاقي كسا ىػ أيزا لكػردستاف ،ؼيجب معاممتو عمى اساس صياغة قانػف الشفط
العخاقي الججيج ،تكخس ؼيو فقخات دستػرية ،تؤكج ممكية الشفط كالغاز تحت األرض لمذعب
العخاقي إضافة إلى ممكية البشى التحتية لمرشاعة االستخخاجية  ،إضافة عمى تذخيع قػانيغ
خاصة بحساية الثخكة الشفصية مغ اليجر كضساف حدغ استثسارىا لمرالح العاـ كتشطيع
األشكاليات التي تحجث في ىحا القصاع األقترادؼ الياـ  ،كاخح كاقع الحالة األدارية
السػجػدة في فيجرالية كخدستاف كافاؽ تصػرىا السدتقبمي بشطخ األعتبار ،كعجـ تجكيميا سياسيا
اك قػميا  ،كاعتبارىا كسقجمات لشدعات األنفرالية مغ قبل الكػرد  ،كسا يبخر ذلظ البعس
في الحكػمة كاألكاساط الحدبية .كسا ىػ معخكؼ اف العؤلقة بيغ اقميع كخدستاف العخاؽ
كالسخكد دخمت األف في دكرة الدبات كمشح حػالي سشتيغ كالدبب الخئيدي ىػ مدالة ادارة
الشفط كالغاز حتى كصمت اف االقميع يقػـ حاليا بعسمية االنتاج كالترجيخ لحدابو الخاص بل
اكثخ مغ ذلظ  ،ؼيقاؿ اف نفط كخكػؾ الحؼ الحؼ يرجر مغ خبلؿ انبػب الشفط التابع
لحكػمة االقميع  ،فاف عائجاتو تحىب الييا كليذ لحكػمة السخكد  ،بالؿياس الى تمظ التي
كانت في الدشػات الثبلث التي أعقبت زكاؿ الشطاـ العخاقي الدابق كتسيدة بجأب كحساس في
السدار الدياسي العخاقي.
اف الخؤلفات كالسذاكل السػجػدة في مػضػع ادارة الشفط كالغاز بيغ الحكػمة االتحادية
كحكػمة اقميع كخدستاف كثيخة كمتذعبة  ،كيسكغ حرخىا في الشقاط التالية-:
-1مذكمة تػزيع الثخكة  :اف تخريز ندبة  %17القميع كخدستاف مغ السػازنة االتحادية
سشػيا ال يعشي تػزيعا لمثخكة استشادا لمسادة  106مغ الجستػر التي نرت عمى كيؽية تػزيع
الثخكات بيغ الذعب العخاقي كالتي جاء فييا (تؤسذ بقانػف ىيئة عامة لسخاؾبة تخريز
الػاردات االتحادية كتتكػف الييئة مغ خبخاء الحكػمة االتحادية كاالقاليع كالسحافطات
كمسثميغ عشيا كتزصمع بالسدؤكليات االتية :
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اكال :التحقق مغ عجالة تػزيع السشح كالسداعجات كالقخكض الجكلية بسػجب استحقاؽ االقاليع
كالسحافطات غيخ السشتطسة في اقميع.
ثانيا :التحقق مغ االستخجاـ االمثل لمسػارد السالية االتحادية كاقتداميا.
ثالثا :ضساف الذفاؼية كالعجالة عشج تخريز االمػاؿ لحكػمات االقاليع أك السحافطات غيخ
السشتطسة في اقميع كفقا لمشدب السقخرة ).
اعتقج اف ىحا االتفاؽ ىػ مؤقت لحيغ كضع ىحا الشز الجستػرؼ مػضػع التشفيح باصجار
قانػف يحجد ندبة االقاليع السشتجة لمشفط كمشيا اقميع كخدستاف العخاؽ .
فبل يػجج لحج األف اؼ قانػف يبيغ كيؽية تشفيح بشػد الجستػر بخرػص ندبة تقاسع الثخكة
بيغ األقميع كالسخكد،
اف اقميع كخدستاف استبق الحكػمة االتحادية بخرػص كيؽية ادارة نفػشو كسا اسمفشا اليو
سابقا كىػ اصجاره القانػف رقع  22لدشة  ،)19( 2007الحؼ يػضح بذكل ال يقبل الذظ
بدمصة حكػمة االقميع عمى الشفط مغ حيث االدارة كالتدػيق كالترجيخ  ،بل كصل بو الى
تخريز ندبة مغ الشفط ككضعيا في صشجكؽ يؤسدذ لتشسة االجياؿ القادمة كىي خصػة
حدشة كيا حبحا لػ سار السذخع االتحادؼ بيحا االتجاه عغ شخيق تذخيع قانػف الشفط كالغاز
االتحادؼ .
كلحلظ نعتقج اف عػائج الشفط حيػية القتراد العخاؽ الحؼ يزع ثالث أكبخ احتياشيات مغ
الشفط الخاـ في العالع كاف شخيقة تػزيع تمظ العػائج في الببلد ىي التي ستحجد ىل ستبقى
الببلد مػحجة اك تتفكظ تحت كشأة العشف.
-2حق مشح العقػد لمذخكات :يقػؿ ككيل كزيخ السالية االميخكي ركبخت كيسيت لػ(الذخؽ
االكسط) في كقت سابق" ،اف الججؿ بيغ بغجاد كاربيل ليذ حػؿ تػزيع الثخكات ،كانسا عمى
الحق في مشح العقػد لمذخكات الجكلية لمتشقيب كاستخخاج الشفط في اقميع كخدستاف" .كأضاؼ:
"ىشاؾ اتفاؽ عاـ عمى تػزيع االيخادات ،كلكغ ما زالت ىشاؾ بعس الشقاشات عمى مدؤكلية
الحكػمة كاالقميع حػؿ العقػد كاية شخكات دكلية تشقب كتدتكذف آبار الشفط" .كرأػ اف ىحه
السشاقذات "تأتي في سياؽ السشاقذات العامة حػؿ الفيجرالية في العخاؽ".
كحدع قانػف الشفط كالغاز الكخدستاني رقع  22لدشة  2007حػؿ شخعية ىحه العقػد السبخمة
مع الذخكات الشفصية فقج نز القانػف عمى سمصة كصبلحية ك ازرة الشفط عمى التعاقج معيا
مسا يؤشخ عمى صحة العقػد بل كصل االمخ اف اؼ عقج ضسغ السشاشق الستشازع عمييا
تبخميا الحكػمة االتحادية يحتاج الى مػافقة االقميع (البشج رابعا  /السادة ) 19
 -3نقل الشفط كترجيخه :بالشدبة الى ترجيخ الشفط مغ اقميع كخدستاف،فاالصل اف يتع نقل
الشفط عبخ انابيب الشفط العخاؾية ،كحتى ترجيخه عبخ الذاحشات بكسيات قميمة يجب اف يكػف
بالتعاكف مع دكؿ الجػار.
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يذار اف (فالخؼ مارسيل) السخترة بذؤكف الشفط في (السعيج السمكي لمذؤكف الجكلية) في
بخيصانيا لجخيجة (الذخؽ األكسط) ،لفتت الى اف "نقصة القػة االكبخ لمحكػمة العخاؾية في
مفاكضاتيا مع حكػمة اقميع كخدستاف ىي سبل نقل الشفط" .كشخحت اف "نقل الشفط لترجيخه
سيتع اما عبخ االراضي العخاؾية (خارج اقميع كخدستاف) أك عبخ تخكيا (الى ميشاء جيياف)،
ككبل الصخفيغ لو مرمحة في تأخيخ استقبلؿ االقميع ،كلحلظ قج يعخقبلف ترجيخ الشفط اذا لع
يتع باالتفاؽ معيسا".كلكغ ىحا الترخيح كاف قبل سيصخة داعر عمى مداحات كاسعة مغ
العخاؽ كالتي يقع ضسشيا خصػط نقل الشفط ( الخط االستخاتيجي ) مسا حجا بحكػمة السخكد
الصمب مغ حكػمة االقميع بترجيخ نفصيا (نفط كخكػؾ ) مغ خبلؿ خط الشفط الكػردستاني
التي تع انذاؤه مغ اجل ترجيخ نفط االقميع كىحا ما يحرل فعبل االف لترجيخه الى ميشاء
جيياف التخكي .كاضافت (مارسيل) اف ىشاؾ "عجة نقاط تثيخ الخبلفات" حػؿ الشفط في
العخاؽ .كقالت اف أكلى تمظ الشقاط ىي "عغ الحقػؿ الحالية كالحقػؿ السدتقبمية ،فالتفديخ
الجستػرؼ لمحقػؿ الحالية كالسدتقبمية غيخ كاضح" .كأضافت" :مغ السسكغ حل مذكمة آلية
تقاسع االيخادات ،كلكغ السذكمة ىي اية ايخادات بالزبط ستعػد الى أؼ شخؼ "
 -4سعخ الشفط  :مغ السعخكؼ اف سعخ بخميل الشفط يتحجد عالسيا عمى ضػء عػامل كثيخة.
اف مشطسة الجكؿ السرجرة لمشفط"اكبظ" تمعب دك ار كبي اخ في تحجيج كسية األنتاج كالتدػيق
كاسعار الشفط  .بسا اف العخاؽ عزػا في ىحه السشطسة  ،فعميو اف مدالة انتاج كتدػيق
كاسعار الشفط العخاقي يتع مخكديا مغ قبل الحكػمة العخاؾية التي تتعامل معيا "اكبظ" .لحلظ
ستػاجو حكػمة االقميع مذاكل كصعػبات في الدعخ كحتى في كيؽية البيع كاليتو كالتي
تػاجييا في عسمية تدػيق كترجيخ الشفط ،،كيجب اف يتع عبخ الحكػمة السخكدية في
بغجاد(.)20
كنتيجة لحلظ فسغ كجية نطخؼ فاف حكػمة االقميع ستدمع نفصيا الى الحكػمة االتحادية مغ
اجل بيعو كتدميع حرتيا مشو  ..النيا مخت بتجخبة بيع الشفط في االسػاؽ االلعمسية ككاجيت
عجة مذاكل تدػيؿية ككحلظ شخعية البيع مسا حجا بحكػمة بغجاد الى اقامة دعػػ لجػ احجػ
محاكع الػاليات الستحجة حػؿ شخعية بيع الشفط  ..عسػما االياـ القادمة سػؼ تذيج رجػع
حكػمة االقميع الى تدميع نفصيا الى بغجاد عمى تتدمع حرتيا مغ السػازنة كقجرىا  %17كرايي
اف ىحا التػجو ىػ صائبا ليا كػنيا تعاني مغ مذاكل اقترادية كبيخة بدبب عجدىا عغ
تدجيج ركاتب مػضفييا ما يقارب الخسدة اشيخ ..
في سياؽ ىحه األشكاليات بخرػص الشفط  ،يحىب البعس بالقػؿ باف العقػد السبخمة بيغ
حكػمة االقميع كالذخكة الشخكيجية السعشية تذكل اجحافا كبي اخ بالجانب العخاقي كالكخدؼ(.)21
كفق بعس البيانات األكلية ،أف ىحه العقػد تسشح الذخكة السحكػرة حرة تبمغ أربعيغ بالسئة
مغ الشفط السدتخخج بكمفة زىيجة ليحه الذخكة مقابل تصػيخ الحقل السذار اليو في زاخػ ،فمػ
أرادت حكػمة كػردستاف تصػيخ حقػؿ الشفط بإنتاج نرف مميػف بخميل يػميا السعمغ عشو مغ
قبل الذخكة ،كىحا ما ذكختو الكثيخ مغ السرادر،
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 ،فإف ىحه الذخكات سػؼ تدتثسخ ما ؾيستو ممياريغ كنرف مميار دكالر خبلؿ ثبلث أك أربع
سشػات ،كذلظ كفق أعمى التقجيخات العالسية ،لكغ الذخكات سػؼ تحرل عمى كسيات نفط
مقجارىا مائتي ألف بخميل يػميا ،أؼ تجشي مغ خبلؿ ىحا التػضيف بعج ثبلث سشػات مغ اآلف
ما مقجاره خسدة مميارات كمئة مميػف دكالر سشػيا ،أؼ أنيا سػؼ تدتخجع في الدشة األكلى
ضعف ما أنفقتو عمى عسميات التصػيخ ،كسػؼ تبقى الذخكات تجشي ما مقجراه خسدة مميارات
سشػيا لسجة أربعيغ عاما متػاصمة ،أك ما مقجاره مئتي مميار دكالر فتخة التعاقج التي رشحت عغ
ىحه العقػد السجحفة كذلظ ؼيسا لػ بقيت أسعار الشفط عمى ما ىي عميو اآلف ،لحا ىع يجعػف
حكػمة كػردستاف مخاجعة ىحه العقػد كالتػقف عغ التعاقج بيحه الصخيقة التي تعتبخ بكل
السقاييذ نيبا غيخ مذخكع لثخكات الذعب.عشجما نتحجث عغ الشفط في اقميع كخدستاف العخاؽ،
ألبج اف نسيد بيغ مخحمة اكتذاؼ كتشقيب كاستخخاج الشفط كبيغ مخحمة صشاعتو بعج األنتاج
ارتباشا بالػضع العخاؽ الحالى ككحلظ لخرػصية الػضع في كخدستاف ،ارػ انو مغ
الزخكرؼ بالشدبة ألدارة األقميع التشديق التاـ مع السخكد في السخحمة األكلى بػية الػصػؿ الى
صياغة بقانػف يزسغ تصػيخ الثخكة كاالستفادة مغ االستثسارات الخاصة بسا يؤمغ مرالح كل
االشخاؼ .كعمى اف تشرخؼ في السخحمة الثانية لتذجيع تػسيع األستثسارات في مجاؿ صشاعة
الشفط كبشاء السرافي كالسدتػدعات كالتػزيع كالتكخيخ كما الى ذلظ مغ األنذصة الستعمقة
بالقصاع الشفصي ،كمغ خؤلؿ ادخاؿ مداىسات راس الساؿ الػششي كاألجشبي فييا ،عمى ضػء
قانػف األستثسار الججيج السقخ مغ قبل البخلساف الكخدستاني رقع  4لدشة  ،2006تػفيخ الكػادر
السحمية السخترة ليحه الرشاعة  ،كاألستفادة مغ التكشمػجيا الستقجمة في ىحا الشذاط
األقترادؼ( .)22اف تصػيخ ىحه الرشاعة في األقميع  ،بالتاكيج ستداىع في حل معزمة
البصالة كتػفيخ فخص العسل لمعاشميغ ،كسا تداىع في عسمية البشاء التحتي التي بحاجة الييا
األقميع لتصػيخ كتيخة اقتراده في األمج السشطػر .كاكد اف اضيف كنحغ برجد عقػد السذاركة
التي ابخمتيا حكػمة االقميع مع الذخكات الشفصية  ،اف انخفاض اسعار الشفػط عالسيا كاف لو
اثخ سمبي عمى عقػد الخجمة التي عقجتيا الحكػمة االتحادية مع الذخكات الشفصية النو فييا
شخط كالحؼ يدسى ( كػست بمذ ) كبسػجبو تتحسل الحكػمة نرف مراريف الذخكات
الشفصية ككفق حداب بديط نجج اف ؾيسة بخميل الشفط كميا تحىب لمذخكة السشتجة لو كلحلظ
ارػ مغ الزخكرؼ اف تقػـ الحكػمة االتحادية بتعجيل عقػد الخجمة ىحه مغ خبلؿ الغاء ىحا
الذخط ( كػست بمذ )
كعميو فسقاربة بيغ عقػد السذاركة التي ابخمتيا حكػمة االقميع مع عقج الخجمة التي ابخمتيا
حكػمة بغجاد كبدبب انخفاض اسعار الشفط اعتقج اف عقػد السذاركة افزل مغ عقػد الخجمة
كلكغ عشجما االسعار تقارب اؿ  $ 110لمبخميل الػاحج فاف عقػد الخجمة كانت افزل
لمحكػمة االتحادية  .كاقتخح عمى حكػمة االقميع اعادة الشطخ بشدبة السذاركة السسشػحة
لمذخكات الشفصية كػنيا مغالى فييا .

153

ىحا بخرػص الشفط كالغاز كىسا جدء ميع الثخكات الصبيعية كالتي عالجت مػضػعيسا مغ
حخيث االدارة كاالنتاج السادتيغ 111ك . 112اما السعادف االخخػ كالكبخيت كالفػسفات كغيخىا
مغ السعادف فقج عالجت مػضػعيا السادة  115مغ الجستػر .
االعبط انذعزٕس٘ ألداسح انضشٔاد انغجٛؼٛخ:
كالدؤاؿ ىشا كيف عال ػج الجستػر العخاق ػ ػي مدالة تػزي ػ ػ ػع الثخكات الصبيعية بيغ السخكدػ
كاألقاليع ؟.
مغ السعمػـ أف الجساتيخ الفيجرالية اتبعت شخؽ مختمفة في تػزيع الدمصات بيغ السخكد
(الحكػمة االتحادية) كالحكػمات اإلقميسية (الفيجراليات) كسا اسمفشا الى ذلظ  ،فسغ تمظ
الجساتيخ ما نرت عمى سمصات كصبلحيات اإلقميع بذكل حرخؼ كما تبقى مغ تمظ الدمصات
تكػف لمحكػمة الفيجرالية (السخكد) كمثاليا :بمجيكا ،كاسبانيا ،كمشيا عمى العكذ مغ ذلظ ما
نرت عمى الدمصات الحرخية (الخالرة) لمحكػمة الفيجرالية كما تبقى مشيا تعػد لؤلقاليع أك
الػاليات ،كمثاليا :الػاليات الستحجة ،سػيدخا ،استخاليا الشسدا كألسانيا .كمشيا ما نرت عمى كل
مغ سمصات الحكػمة الفيجرالية الخالرة كالدمصات اإلقميسية (األقاليع) الخالرة كالدمصات
السذتخكة مثاليا كشجا ،اليشج(.)23كلعل الجستػر العخاقي مغ الجساتيخ التي سمكت مشيجا مبشيا
عمى تحجيج الدمصات الحرخية لمحكػمة الفيجرالية كىي السحكػرة في الفقخات التدع مغ السادة
( )110كفي الػقت نفدو نرت عمى اختراصات مذتخكة ،كىي السحكػرة في الفقخات الدبع
مغ السادة ( )114كتصخؽ إلى صبلحيات كسمصات أخخػ في السػاد ( 111ك 112ك)113
دكف أف يرشفيا ضسغ الدمصات الحرخية لمحكػمة االتحادية كدكف أف يرشفيا صخاحة ضسغ
الدمصات السذتخكة أيزا ،مسا يدتجعى الػقػؼ عشجىا لتحميميا كاستشتاج تكييف ليا استشادا
لمقػاعج كاألسذ التي تحكع تفديخ الجستػر كالقانػف ،كسشعالج ىحه السذكمة في مػضعيا .كسا
نز الجستػر العخاقي في السادة ( )115عمى أف كل ما لع يشز عميو في االختراصات
الحرخية لمدمصات االتحادية يكػف مغ صبلحية االقاليع كالسحافطات.
كيؽية تػزيع الثخكات الصبيعية بيغ الحكػمة االتحادية (السخكد) كاألقاليع كالسحافطات غيخ
السشتطسة في إقميع في الجستػر العخاقي الفيجرالي:
يختمف حكع الجستػر العخاقي الفيجرالي بخرػص الثخكات الصبيعية السختمفة ،كسشعالج ىشا
حكع جسيع السعادف عجا الغاز كالشفط حيث نفخد ليسا مػضػعا مشفخدا ألىسيتيسا()24
ادلؼبدٌ األخشٖ غري انُفظ ٔانغبص:
نرت السادة ( )115مغ ىحا الجستػر عمى أف (كل ما لع يشز عميو في االختراصات
الحرخية لمدمصات االتحادية يكػف مغ صبلحية األقاليع كالسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع
 ......الخ) كذلظ يعشي أف الثخكات الصبيعية باستثشاء الشفط كالغاز كالحجيج كالدنظ كالشحاس
كالحىب كالساس كالفحع الحجخؼ كاليػرانيػـ كالحجخ كالسخمخ كغيخىا مغ السعادف ،ىي مغ
اختراص حكػمات األقاليع حر اخ ألنو لع يخد ليا ذكخ في السادة ( )110الخاصة بتحجيج
االختراصات الحرخية لمدمصات االتحادية كال في السادة ( )114الخاصة باالختراصات
السذتخكة بيغ الحكػمة الفيجرالية كحكػمات األقاليع.
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بشاء عميو تسمظ حكػمات األقاليع حق استثسار ىحه السعادف كالبحث عشيا كاستخخاجيا
كإدارتيا كبيعيا كترجيخىا أك استخجاميا في الرشاعات السحمية أؼ أنيا تسمظ حق
الترخؼ بيا بكل أنػاع الترخفات السادية كالقانػنية الستثسارىا عمى الػجو الحؼ تخاه
مشاسبا اليذاركيا فييا احج.
ادلٛبِ:
كالسياه أيزا تعتبخ ثخكة شبيعية ىامة ،بل ربسا ستفػؽ أىسيتيا ،في العذخيغ سشة
القادمة ،أىسية الشفط كالغاز كقج كرد ذكخىا في كل مغ الفقخة ثامشا مغ السادة ()110
الخاصة باالختراصات الحرخية كالفقخة سابعا مغ السادة ( )114الخاصة
باالختراصات السذتخكة مسا يدتجعي الػقػؼ عشجىسا لسعخفة مػقف ىحا الجستػر مغ
مدألة السياه كثخكة شبيعية.
فقج نرت الفقخة (ثامشا) مغ السادة ( )110عمى مايمي:
" تخصيط الدياسات الستعمقة بسرادر السياه مغ خارج العخاؽ كضساف مشاسيب تجفق
السياه إليو كتػزيعيا العادؿ داخل العخاؽ كفقا لمقػانيغ كاألعخاؼ الجكلية) كىحه السادة ىي
السادة الػحيجة التي حجدت االختراصات الحرخية لمحكػمة االتحادية كسا سبق لشا
بيانو".
كمغ تمظ الفقخة ندتشتج أف ما يجخل ضسغ االختراصات الحرخية لمحكػمة االتحادية
ؼيسا يخز السياه مقترخ عمى تخصيط الدياسات فقط ،كليذ تشفيحىا ىحا مغ جية ،كمغ
جية أخخػ فاف ىحا التخصيط لمدياسة ىػ ما يتعمق بسرادر السياه مغ خارج العخاؽ
لزساف مشاسيب السياه كتػزيعيا العادؿ داخل العخاؽ ،كذلظ كفقا لمقػانيغ كاألعخاؼ
الجكلية ،كىحه العبارة األخيخة تداعجنا كثي اخ في تحميل كفيع معشى كمغدػ ىحه السادة،
كندتشتج مشيا أف األمخ يتعمق باألنيار الجكلية التي تجخل الحجكد العخاؾية كضخكرة الحفاظ
عمى حقػؽ العخاؽ فييا كاتخاذ ما يمدـ لزساف تجفق السياه إلييا بذكل يتشاسب مع حقػؽ
العخاؽ في تمظ السياه كفقا لبلتفاؾيات التي تخبط العخاؽ بالجكؿ التي تتجفق مشيا السياه إلى
العخاؽ
أما الفقخة (سابعا) مغ السادة ( )114الخاصة باالختراصات السذتخكة فقج نرت عمى
ما يمي:
" رسع سياسة السػارد السائية الجاخمية كتشطيسيا بسا يزسغ تػزيعيا تػزيعا عادال كيشطع
ذلظ بقانػف "  .كتأتي ىحه الفقخة ضسغ السادة ( )114الخاصة باالختراصات السذتخكة
بيغ الدمصات االتحادية كسمصات األقاليع ،كىحا يعشي أنيا خارج عغ االختراصات
الحرخية لمحكػمة االتحادية كلكشيا أيزا ليدت مغ االختراصات الستخككة لؤلقاليع
عمى كجو االنفخاد:
كىشا نػرد السبلحطات اآلتية:
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* تتعمق ىحه الفقخة بخسع سياسة السػارد السائية الجاخمية كتشطيسيا بيجؼ التػزيع العادؿ
كذلظ يذسل الدجكد كالخدانات السائية كمذاريع الخؼ داخل الجكلة العخاؾية كشق الججاكؿ
كالتخع كالسذاريع االركائية.
*كػنيا مغ االختراصات السذتخكة يعشي كجػب التعاكف كالتشديق كالتذاكر كاتخاذ القخار
مذتخكا بيغ الحكػمة االتحادية كحكػمة اإلقميع برجد رسع كتشطيع سياساتيا.
*كػنيا مغ االختراصات السذتخكة يذسميا الحكع الحؼ كرد في عجد السادة ( )115كنرو
مايمي( :تكػف األكلػية فييا لقانػف اإلقميع ،كالسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع ،في حالة
الخبلؼ بيشيسا) ،أؼ بيغ الحكػمة االتحادية كحكػمة اإلقميع
كخبلصة القػؿ أف الكمسة العميا في رسع كتشطيع سياسة السػارد السائية الجاخمية تكػف
لحكػمة اإلقميع ألنو عشج تعارض قانػف يدشو اإلقميع مع حكع قانػف اتحادؼ برجد رسع
سياسة كتشطيع السياه الجاخمية تكػف األكلػية لقانػف اإلقميع.
كيؽية معالجة مػضػع الشفط كالغاز في ىحا الجستػر:
افخد الجستػر العخاقي مادتيغ لسعالجة مػضػع الشفط كالغاز ،ىسا السادة ( )111التي نرت
عمى أف”الشفط كالغاز ىسا ممظ لكل الذعب العخاقي في كل األقاليع كالسحافطات” ،كالسادة
( )112التي نرت عمى
" أكال :تقػـ الحكػمة االتحادية بإدارة الشفط كالغاز السدتخخج مغ الحقػؿ الحالية مع
حكػمات األقاليع كالسحافطات السشتجة ،عمى أف تػزع كارداتيا بذكل مشرف يتشاسب مع
التػزيع الدكاني في جسيع أنحاء الببلد ،مع تحجيج حرة لسجة محجدة لؤلقاليع الستزخرة
كالتي حخمت مشيا برػرة مجحفة مغ قبل الشطاـ الدابق كالتي تزخرت بعج ذلظ ،بسا يؤمغ
التشسية الستػازنة لمسشاشق السختمفة مغ الببلد كيشطع ذلظ بقانػف
ثانيا :تقػـ الحكػمة االتحادية كحكػمات األقاليع كالسحافطات السشتجة معا بخسع الدياسات
اإلستخاتيجية البلزمة لتصػيخ ثخكة الشفط كالغاز ،بسا يحقق أعمى مشفعة لمذعب العخاقي،
معتسجة احجث تقشيات مبادغ الدػؽ كتذجيع االستثسار ".
احلمٕل ادلغزمجهٛخ :
أكؿ ما يبلحع عمى ىاتيغ السادتيغ أنيسا لع تتصخقا إلى الحقػؿ السدتقبمية ،كىحا يعشي أف
تمظ الحقػؿ ستكػف مغ اختراص حكػمات األقاليع التي تتػاجج فييا عمى كجو االنفخاد ،كال
تذاركيا فييا الحكػمة االتحادية ،كال يذسميا القيج الػارد في الفقخة أكال مغ السادة ()112
بخرػص التػزيع السشرف لػارداتيا يتشاسب مع التػزيع الدكاني ...الخ ،الف ذلظ القيج
برخيح عبارة الفقخة السحكػرة مغ السادة ( )112مقرػرة عمى الحقػؿ الحالية كالف السادة
( )115نرت عمى أف ما لع يشز عميو ضسغ الدمصات الحرخية لمحكػمة االتحادية
يكػف مغ صبلحية األقاليع كالسحافطات.
السادة ( )111كممكية الغاز كالشفط :
أكردت ىحه السادة عبارة عامة تفيج باف الشفط كالغاز ممظ لكل الذعب العخاقي في كل
األقاليع كالسحافطات ،فبلبج مغ تفديخ السقرػد بالسادة ( )111كبياف عبلقتيا بالسادة التالية
ليا بفقختييا األكلى كالثانية
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إذ أقخت ىحه السادة بسمكية كل الذعب العخاقي في كل األقاليع كالسحافطات لمشفط كالغاز ،ىشا
نػرد السبلحطات اآلتية:
أكال :لع تقل ىحه السادة باف الشفط كالغاز ممظ لمجكلة العخاؾية بل جعمتيسا ممكا لمذعب العخاقي،
كفي ذلظ داللة خاصة تخخجيسا مغ كػنيسا مغ األمبلؾ الحكػمية لمجكلة االتحادية
ثانيا :يتشازع تفديخ ىحه السادة احتساالف:
األكؿ :أف كل الذعب العخاقي في كل األقاليع كالسحافطات مالظ لكل الشفط كالغاز السػجػد في
كل األقاليع كالسحافطات عمى كجو الذيػع
الثاني :أف شعب كل إقميع أك محافطة يسمظ الشفط كالغاز السػجػدة في إقميسو أك محافطتو
كبيحا يختز ىؤالء بسا ىػ مػجػد في أقاليسيع أك محافطاتيع
ثالثا :كىشا فأف االحتساؿ األكؿ ىػ السخجح ،ألنو ال اجتياد في مػرد الشز ،كلكغ البج لشا مغ
تحميل مفيػـ السمكية ىشا ،فيل السقرػد بيا ىي السمكية كسا ىي معخكفة في القانػف الخاص
كػنيا سمصة مباشخة لمسالظ عمى السسمػؾ يباشخىا بعشاصخىا الثبلث ىسا :االستعساؿ
كاالستغبلؿ كالترخؼ؟ أـ أف السقرػد بحلظ ىػ التأكيج عمى كجػب كضع ثخكتي الشفط كالغاز
في خجمة الذعب العخاقي كتخريز كارداتيسا لسرمحتو كالزدىاره كتقجمو ،ال أف تكػف كسا
كانت في زمغ الشطاـ الدابق بيج فئة قميمة تترخؼ بيا لسرمحتيا كلتحقيق مآربيا الخاصة
كتبجدىا كسا تذاء؟ لقج جاء الشز كخد فعل عمى الػضع الدائج في ضل األنطسة البائجة كعمى
سياساتيا الصائذة.
كيجعع ىحا التفديخ ما كرد في الفقخة (أكال) مغ السادة ( )112مغ تأكيج عمى تػزيع الػاردات
بإنراؼ كاخح التػزيع الدكاني بشطخ االعتبار ككحلظ السحخكمية الدابقة ،ىحا مغ جية ،كمغ
جية أخخػ ،فاف مغ قػاعج التفديخ أف يحسل الكبلـ عمى الػجو الحؼ يكػف لو معشى ألنو
عسميا يتعحر أف يقػـ الذعب العخاقي في كل األقاليع كالسحافطات بسسارسة عشاصخ السمكية في
كل تمظ السشاشق السختمفة ،مسا يعشي أف شعب اإلقميع أك شعب السحافطة ىسا المحاف يقػماف
بسسارسة حقػؽ السمكية داخل اإلقميع أك السحافطة بالشدبة لمشفط كالغاز ،كبحلظ نقتخب مغ
السعشى السقرػد في االحتساؿ الثاني السحكػر في (ب) أعبله ،كخبلصة القػؿ أف السادة
( )111ذات مجلػؿ أك مغدػ سياسي أكثخ مغ كػنيا ذات مجلػؿ قانػني معيغ.
احلمٕل احلبنٛخ:
إذا انتييشا مغ ذلظ الججؿ الفقيي حػؿ تفديخ مجلػؿ السادة ( )111نشتقل إلى مػضػع
الحقػؿ الحالية السشرػص عمييا في الفقخة (أكال) مغ السادة ( )112فيحه السادة نرت عمى
ؾياـ الحكػمة االتحادية بإدارة الشفط كالغاز السدتخخج مغ الحقػؿ الحالية مع حكػمات األقاليع
كالسحافطات السشتجة ،كأكؿ سؤاؿ يصخح نفدو ىشا ىػ ما ىػ السقرػد بالحقػؿ الحالية؟
لبلجابة نقػؿ انو في مؤتسخ البحخ السيت ،الحؼ نطستو األمع الستحجة قبل عجة اعػاـ مغ ىحا
التاريخ حػؿ الشفط كالغاز في الجستػر العخاقي،
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 ،حاكؿ عجد مغ خبخاء الشفط العخاقييغ الدابقيغ تفديخىا بأنيا تذسل كل حقل مكتذف
حتى كاف لع يجخ استخخاج الشفط كالغاز مشو أؼ استثساره فعبل حاليا ،لكغ الشز
الجستػرؼ الحؼ يقػؿ”:تقػـ الحكػمة االتحادية بإدارة الشفط كالغاز السدتخخج مغ الحقػؿ
الحالية مع حكػمات األقاليع...الخ” يخجح القػؿ باف مفيػـ الحقػؿ الحالية يقترخ عمى
تمظ الحقػؿ التي كاف يدتخخج مشيا الشفط كالغاز فعبل (أؼ الحقػؿ السدتثسخة) عشج كضع
الشز ،فالشز يقػؿ بإدارة الشفط كالغاز السدتخخج كىحا ليذ متحققا في الحقػؿ
السدتكذفة التي لع يجخ استثسارىا فعبل.
كالسبلحطة الثانية عمى ما كرد بالفقخة (أكال) مغ السادة ( )112أنيا نرت عمى االشتخاؾ
في اإلدارة بيغ الحكػمة االتحادية كحكػمات اإلقميع كالسحافطات السشتجة لمشفط كالغاز،
كىحا يعشي أف ليذ لمحكػمة االتحادية االنفخاد بيحه اإلدارة كالبج مغ إشخاؾ حكػمة
األقاليع السشتج أك السحافطة السشتجة في إدارة الشفط كالغاز السدتخخج مغ الحقػؿ الحالية،
كبعبارة أخخػ عمى الحكػمة االتحادية العخاؾية بسػجب ىحا الشز (عمى سبيل السثاؿ)
إشخاؾ مجمذ محافطة كخكػؾ في إدارة الحقػؿ السشتجة في حجكد محافطة كخكػؾ اآلف،
كإذا عادت كخكػؾ إلى إقميع كخدستاف فعمى الحكػمة االتحادية إشخاؾ حكػمة كخدستاف
في إدارتيا مع مبلحطة ما سيأتي بخرػص كػف ىحه الدمصة مغ االختراصات
السذتخكة بيغ األقاليع كالحكػمة االتحادية ،كإنيا محكػمة بسا كرد في عجد السادة
( )115مغ الجستػر بخرػص تػزيع مػارد الحقػؿ الحالية ،إذ ألدمت الفقخة (أكال) مغ
السادة ( )112بتػزيع الػاردات الستحققة مغ الحقػؿ الحالية بذكل مشرف مع األخح
بشطخ االعتبار السعاييخ اآلتية:
*التشاسب مع التػزيع الدكاني  ،درجة التزخر كالسحخكمية برػرة مجحفة مغ قبل
الشطاـ الدابق ،كأضيف إلى الشز ،ؼيسا بعج ،عبارة (كالتي تزخرت بعج ذلظ) في إشارة
إلى السشاشق الدشية كالشجف التي تزخرت بعج سقػط الشطاـ.
*تاميغ التشسية الستػازنة لمسشاشق السختمفة مغ الببلد.
كأضافت باف ذلظ يشطع بقانػف ،كىحه السعاييخ كاجبة السخاعاة في ذلظ القانػف.
سعى انغٛبعبد اإلعرتارٛغٛخ:
نرت الفقخة الثانية مغ السادة ( )112عمى ؾياـ الحكػمة االتحادية كحكػمات األقاليع
كالسحافطات السشتجة معا بخسع الدياسات اإلستخاتيجية البلزمة لتصػيخ ثخكة الشفط كالغاز،
كربصت ذلظ بيجؼ تحقيق أعمى مشفعة لمذعب العخاقي مغ جية ،كاعتساد احجث تقشيات
مبادغ الدػؽ كتذجيع االستثسار ،مغ جية أخخػ.
كىحه الفقخة قاشعة الجاللة في كجػب االشتخاؾ الفعاؿ كعمى قجـ السداكاة في رسع تمظ
الدياسة بيغ حكػمة االتحاد كحكػمات األقاليع كالسحافطات السشتجة ،الف كمسة (معا)،
قاشعة الجاللة في معشاىا كال تحتاج لتفديخ.
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إشكالية تكييف الدمصات كالسياـ الػاردة في السادتيغ ( )111ك()112
كالدؤاؿ السصخكح ىػ بخرػص تكييف ما كرد في السادتيغ أعبله فيل إنيسا ضسغ
الدمصات الحرخية لمحكػمة االتحادية أـ إنيسا خارج تمظ الدمصات الحرخية؟ كإذا لع
تكغ ضسشيا ،فيل ىي مغ الدمصات كالربلحيات السذتخكة بيغ االتحاد كاألقاليع؟
في الجػاب عغ ىحيغ الدؤاليغ نقػؿ أف السادة ( )110بفقخاتيا التدع حجدت حر اخ
الدمصات الحرخية لمحكػمة االتحادية في ما كرد في تمظ الفقخات التدع ،ككػنيا سمصات
حرخية ،فبل مجاؿ إلضافة سمصة أخخػ إلييا إال بتعجيل دستػرؼ ،كإذا قيل إنيسا مغ
الدمصات السذتخكة بيغ االتحاد كاألقاليع ،فخبسا كاف ذلظ محل ججؿ حيث لع تخد ضسغ
السادة ( )114التي عجدت الدمصات السذتخكة بيغ االتحاد كاألقاليع في فقخاتيا الدبع،
لحلظ فالججؿ الفقيي يجكر حػؿ تكييف ما كرد بالسادتيغ ( 111ك )112بخرػص الشفط
كالغاز ،كنخػ صعػبة تكييفيا عمى كجو يجخميسا ضسغ الدمصات الحرخية لمحكػمة
االتحادية لمدبب الحؼ ذكخناه سابقا ،كسا ال يسكغ اعتبارىسا مغ الدمصات الستخككة
لؤلقاليع كالسحافطات عمى كجو االنفخاد الف السادة ( )111الخاصة بسمكية الشفط كالغاز
لع تذخ ال مغ قخيب كال مغ بعيج إلى الحكػمة االتحادية كال إلى حكػمات األقاليع ،بل
أشارت إلى الذعب العخاقي في األقاليع كالسحافطات.
كالف السادة ( )112بفقختييا أشارت إلى اشتخاؾ الحكػمتيغ (االتحاد كاألقاليع) في مسارسة
الدمصات السشرػص عمييا فييسا معا ،مسا يجعميا مػضػعيا مغ ضسغ االختراصات
السذتخكة ،بيغ الحكػمة االتحادية كحكػمات األقاليع ،ألنيا ،إذا تخكشا الجانب الذكمي
الحؼ ال يرمح لتخجيح أؼ مغ االحتساليغ أؼ الترشيف ضسغ االختراصات الحرخية
أك ضسغ االختراصات السذتخكة ،فانو مغ الشاحية السػضػعية يدتشتج مغ عبارات
السادة ( )112أف الدمصات السحكػرة فييا ىي مغ االختراصات السذتخكة ،كػنيا
تذخكيسا (أؼ الصخفيغ) كال تفخد احجىسا بسسارسة تمظ االختراصات ،ىحا مغ جية،
كمغ جية أخخػ ،فاف عبارة السادة ( )114صيغت بذكل يدسح بإدخاؿ اختراصات
أخخػ غيخ محكػرة في فقخات تمظ السادة ضسغ االختراصات السذتخكة ،حيث يفيع
ضسشا مغ عبارة (تكػف االختراصات اآلتية مذتخكة بيغ الدمصات االتحادية كسمصات
األقاليع) ،أنيا أكردت تمظ االختراصات عمى سبيل السثاؿ كليذ الحرخ.
الف عبارة (تكػف االختراصات اآلتية ...الخ) ال تسشع مغ كجػد اختراصات مذتخكة
أخخػ غيخ تمظ السحكػرة في الفقخات الدبع لمسادة ( )114كإذا صح التعبيخ فاف السادتيغ
(111ك )112تكػناف محكػمتيغ بسا كرد في عجد السادة ( )115مغ كػف األكلػية فييا
لقانػف األقاليع كالسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع في حالة الخبلؼ بيشو كبيغ قانػف
االتحاد.
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كالف السادة ( )112بفقختييا أشارت إلى اشتخاؾ الحكػمتيغ (االتحاد كاألقاليع) في مسارسة
الدمصات السشرػص عمييا فييسا معا ،مسا يجعميا مػضػعيا مغ ضسغ االختراصات
السذتخكة ،بيغ الحكػمة االتحادية كحكػمات األقاليع ،ألنيا ،إذا تخكشا الجانب الذكمي الحؼ
ال يرمح لتخجيح أؼ مغ االحتساليغ أؼ الترشيف ضسغ االختراصات الحرخية أك
ضسغ االختراصات السذتخكة ،فانو مغ الشاحية السػضػعية يدتشتج مغ عبارات السادة
( )112أف الدمصات السحكػرة فييا ىي مغ االختراصات السذتخكة ،كػنيا تذخكيسا (أؼ
الصخفيغ) كال تفخد احجىسا بسسارسة تمظ االختراصات ،ىحا مغ جية ،كمغ جية أخخػ،
فاف عبارة السادة ( )114صيغت بذكل يدسح بإدخاؿ اختراصات أخخػ غيخ محكػرة في
فقخات تمظ السادة ضسغ االختراصات السذتخكة ،حيث يفيع ضسشا مغ عبارة (تكػف
االختراصات اآلتية مذتخكة بيغ الدمصات االتحادية كسمصات األقاليع) ،أنيا أكردت تمظ
االختراصات عمى سبيل السثاؿ كليذ الحرخ.
الف عبارة (تكػف االختراصات اآلتية ...الخ) ال تسشع مغ كجػد اختراصات مذتخكة
أخخػ غيخ تمظ السحكػرة في الفقخات الدبع لمسادة ( )114كإذا صح التعبيخ فاف السادتيغ
(111ك )112تكػناف محكػمتيغ بسا كرد في عجد السادة ( )115مغ كػف األكلػية فييا
لقانػف األقاليع كالسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع في حالة الخبلؼ بيشو كبيغ قانػف
االتحاد
ساثؼب :االعزُزبعبد:
نعتقج اف االشكالية في ادارة الثخكات الصبيعية ( الشفط كالغاز) بيغ الحكػمة االتحادية
كحكػمة اقميع كخدستاف ليدت اشكالية دستػرية فقط كانسا ىشاؾ جانب سياسي فييا  .كليحا
ارػ اف االرادة الدياسية ميسة ىشا لحمحمة ىحا االشكاؿ  .فكيف يتع حل ىحه االشكالية ؟
فيشالظ رأؼ( )25يحىب كيتػافق مع اآللية الستبعة مغ قبل الحكػمة االتحادية حيث إف
تدػيق الشفط يجب أف يبقى مغ مدؤكلية شخكة تدػيق الشفط التابعة لػ ازرة الشفط االتحادية
إلى حيغ تذخيع قانػف الشفط كالغاز االتحادؼ كتأسيذ مجمذ الشفط كالغاز االتحادؼ الحؼ
سيحجد اآللية االتحادية التي تشدجع مع الجستػر االتحادؼ ،كبالتالي سيكػف ألؼ إقميع أك
محافطة مشتجة لمشفط كالغاز الجكر الفاعل في عسمية اإلدارة كالتدػيق في قصاع الشفصي
مغ خبلؿ العزػية التشفيحية في ىحا السجمذ االتحادؼ ،كبحدب السدارات الجستػرية.
عمسا بأف أؼ صيغة قانػنية اتحادية إلدارة القصاع الشفصي لغ تُسخر في مجمذ الشػاب دكف
االتفاؽ عمى صيغة دستػرية لتسخيخ قانػف تػزيع الػاردات االتحادية ،كىحا في اعتقادؼ ىػ
القانػف األىع لزساف حقػؽ كامل الذعب العخاقي مغ خبلؿ كضع نز السادة  106مغ
الدتػر العخاقي مػضػع التشفيح
كىشاؾ رأؼ اخخ( )26يقػؿ ما يمي مغ اجل حل الخبلؼ القائع بيغ الحكػمة االتحادية
كحكػمة االقميع:
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-1تديصخ الحكػمة الفيجرالية عمى إيخادات الثخكات الشفصية كالغازية كميا في أؼ مكاف في
العخاؽ سػاء السكتذفة مشيا سابقا أك التي ستكتذف الحقا.
-2تقتصع ندبة  %25مغ ىحه اإليخادات سشػيا لتػزع كاآلتي
أ /ندبة  %10تحىب لرشجكؽ خاص تػزع إيخاداتو عمى السػاششيغ العخاقييغ السؿيسيغ في
العخاؽ برػرة متداكية تساما
ب /ندبة  %10تحىب لرشجكؽ خاص لتشسية األقاليع التي تتػاجج فييا ىحه الثخكات
كتزاؼ إلى حرة اإلقميع مغ السػازنة العامة شخط إنفاقيا في مجاؿ الخجمات العامة
(كالرحة ػ التعميع ػ االتراالت كغيخىا)
ج /ندبة  %5تحىب لرشجكؽ خاص عمى غخار صشجكؽ األجياؿ في الكػيت كيتع تشطيع
ىحا الرشجكؽ بقانػف خاص يحسي ىحه السجخخات كيحجد شخكط استثسارىا ككيؽية االنتفاع
مشيا لؤلجياؿ البلحقة.
إف ىحا الحل كاف كاف يقتصع ندبة ال بأس مشيا مغ اإليخادات الشفصية أال انو يدتشج إلى فكخة
أساسية ىي كجػب تحػؿ الجكلة العخاؾية مغ دكلة ذات اقتراد ريعي كحيج الجانب إلى دكلة
ذات اقتراد متشػع تكػف ؼيو اإليخادات الزخيبية ذات أىسية ندبية أعمى فزبل عغ اإليخادات
األخخػ التي يسكغ تحؿيقيا مغ السشذآت الحكػمية كالخجمات الحكػمية كغيخىا.
فزبل عغ ذلظ فأف ىحا الحل سيؤدؼ إلى تعديد ثقة السػاشغ بسػاششتو كاإلحداس بأنو
يستمظ الثخكة فعبل كيدتفيج مشيا برػرة مباشخة كمتداكية مع أؼ مػاشغ آخخ.
كعمى العسػـ فأف ىحا السقتخح يحتاج إلى الكثيخ مغ الجراسة كالشقاش عمى السدتػيات كافة
قبل إق اخره دستػريا.
أما مغ جانبي فاعتقج إف دكر الدمصة االتحادية الحؼ يتسثل بػ ازرة الشفط االتحادية بعج دستػر
عاـ  ،2005كالتي باتت ىي الػ ازرة السدؤكلة عغ تخصيط الدياسات العامة لمشفط كالغاز .في
حيغ ال بج مغ إعادة تػصيف الجكر الػضيفي لػ ازرة الشفط كالستسثل بقانػف ك ازرة الشفط
االتحادية ،كتسثيل الػ ازرة في السحافطات السشتجة .في حيغ أف ممكية شخكات ك ازرة الشفط البج
أف تعػد إلى تأسيذ كيانيا الحؼ أشمقت عميو رصاصة الخحسة عاـ  1987بعج إعبلف قخار
حل شخكة الشفط الػششية العخاؾية كإدماجيا مع تذكيبلت ك ازرة الشفط "السخكدية" آنحاؾ ،لتعديد
السخكدية السفخشة .مسا جعل كل التقجـ الحاصل في الذخكة محط التفكيظ كالجمار
كاالنييار ...كىحا ما انعكذ عمى رأس الساؿ البذخؼ الشفصي العخاقي .كمغ ىشا يسكغ اعتبار
أف ىشالظ الحاجة إلى قانػف شخكة الشفط الػششية العخاؾية لتشفيح مذاريع الشفط كالغاز في
العخاؽ كالتي مغ السقخر أف تسمظ احتياشيات تقجر بػ  %92مغ مجسل االحتياشي السؤكج
كالبالغ  143.1مميار بخميل نفط خاـ ،ك 109مميارات قجـ مكعبة مغ الغاز .ككفقا لسدػدة
قانػف الشفط كالغاز االتحادؼ لػ  15شباط/فبخايخ  ،2007فإف الحقػؿ السشتجة ،كالحقػؿ
قخيبة مغ عيج اإلنتاج ،كالحقػؿ السدتكذفة ىي التي ستكػف في عيجة شخكة الشفط الػششية
العخاؾية.
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أما الخقع االستكذاؼية كالبالغة ندبتيا  %8فإنيا ستكػف خارج إدارة شخكة الشفط الػششية
العخاؾية كستقجـ إلى االستثسار السباشخ كفق نسط ججيج لمعقػد الشفصية يصخح مغ قبل ك ازرة
الشفط االتحادية كىي عقػد الخجمة مغ خبلؿ جػالت التخاخيز كالتي كصمت الى عذخ
جػالت الستثسار الخقع الشفصية كالتي اىسيا حقػؿ القخنة 2التي مشحت الخخرة الى شخكة
بخيتر بتخكليػـ  .حيث مغ السؤكج أف يرل حجع االستكذافات في كل حقل إلى أكثخ مغ
 .%70لحلظ ال بج أف تكػف ىشالظ سياسة عامة نفصية ججيجة كمغايخة خبلؿ الدشػات
الخسذ السقبمة تأخح بتحػؿ نسط اإلدارة مغ إدارة مخكدية مػركثة إلى سياسة اتحادية
مكتدبة ،كبالتالي ستتغيخ الخؤػ كاألفكار كاالستخاتيجيات كالدياسات مغ أجل تصػيخ
القجرات الشفصية العخاؾية .كأخي اخ ال بج مغ التأكيج عمى أف استسخار الججؿ بيغ إقميع كخدستاف
العخاؽ كالدمصة االتحادية في بغجاد حػؿ إدارة الثخكات الصبيعية بات عامبل مؤث اخ في
العائجات االتحادية ،كعميو نخػ اف االرادة الدياسية القػية مصمػبة ىشا لحل ىحا االشكاؿ
كبخأيي الستػاضيع فاف االياـ القادمة سػؼ نرل نتيجة تخضي كل االشخاؼ في االشكاؿ
الجستػرؼ في اشار دكلة فيجرالية يكػف الدارة االقميع دكر في استخاتيجة ادارة الثخكات الشفصية
استشادا لمجستػر العخاقي لدشة .2005
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خبيغب :اذلٕايش:
 -1د .حدغ بخيت – الثخكات الصبيعية كرؤية تكاممية – مقاؿ مشذػر عمى السػقع االلكتخكني التالي :
www.kenanaonline.com
 -2القاضي قاسع حدغ العبػدؼ – الشطاـ السالي الفيجرالي – بحث مشذػر عمى السػقع االلكتخكني التالي:
www.alnoor.se
 -3د .جػاد كاضع البكخؼ – اسذ تػزيع الثخكات في االنطسة الفيجرالية – بحث مشذػر في السػقع التالي :
www.ahewar.org
 -4د .جػاد كاضع البكخؼ -نفذ السخجع
 -5د .غازؼ العبػدؼ – التخصيط الفجرالي في العخاؽ الججيج – بحث مشذػر عمى السػقع االلكتخكني التالي:
www.hamoudi.org
 -6القاضي قاسع حدغ العبػدؼ – مخجع سابق
 -7فػزية خجا كخـ عديد – الفيجرالية في العخاؽ بيغ االسذ الجستػرية كالػاقع الدياسي كاالقترادؼ – بحث
مشذػر عمى مػقع جامعة بغجاد التالي :
www.respository.uobaghdad.edu.iq
 -8د .جػاد كاضع البكخؼ – مخجع سابق
 -9د .صباح قجكرؼ – إشكالية الشفط بيغ اقميع كخدستاف كالحكػمة السخكدية – مقاؿ مشذػر عمى السػقع
االلكتخكني التالي :
www.ankawa.com
 -10د .كاضع جػاد لفتو – خيارات السمكية في صشاعة الشفط العخاؾية – بحث مشذػر عمى السػقع التالي :
www.althakafaaljadeda.com
 -11نذخ الجستػر العخاقي لدشة  2005في جخيجة الػقائع العخاؾية في العجد  4012بتاريخ 28/12/2005
 -12عبج الجبار عبج هللا سعج – الفيجرالية السالية كآلية لتػزيع السػارد االقترادية – بحث مشذػر عمى السػقع
االلكتخكني التالي :
www.ycsr.org
 -13كىحا ما يحرل فعبل  ،فالبرخة عمى سبيل السثاؿ ىي السرجر كالسشتج الخئيذ لشفط العخاؽ كالحؼ يبمغ
اكثخ مغ اثشيغ مميػف بخميل يػميا  ،اال انيا ال تحرل عمى اكثخ مغ  %1مغ ؾيسة ىحه الشفػط  ،ليحا نجج اف
اىميا يتحمخكف كىحا مغ حقيع  .فيل يعقل اف مجيشة كالبرخة تشاـ عمى بحخ مغ الشفط كاىميا لحج االف ال
يذخبػف ماء حمػآ !!
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 -14د .جػاد كاضع البكخؼ – مخجع سابق
 -15د .جػاد كاضع البكخؼ – مخجع سابق
 -16انطخ الى ديباجة الجستػر العخاقي لدشة  2005كيتبيغ لشا ما نقرجه .
 -17د .كساؿ البرخؼ – الجستػر كاشكالية العبلقة الشفصية بيغ الحكػمة االتحادية كاقميع
كخدستاف – بحث مشذػر عمى السػقع االلكتخكني التالي :
www.alnoor.se
 -18د .صباح قجكرؼ -مخجع سابق
 -19نذخ ىحا القانػف بجخيجة كقائع كػردستاف بالعجد  75في  – 15/11/2007صفحة رقع
.23
 -20انطخ في ذلظ :
حديغ عبلكؼ – متغيخات ادارة الشفط في العخاؽ – مقاؿ مشذػر عمى السػقع االلكتخكني
التالي:
www.alaraby.com.uk
كحلظ انطخ  :د .صباح قجكرؼ – مخجع سابق
 -21كثيخ مغ يحىب بيحا االتجاه كانا مشيع  ،بالشقج لحكػمة االقميع بدبب ندبة السذاركة
العالية السسشػحة لمذخكات الشفصية  ،ؼيقاؿ اف حرز تمظ ترل مغ االنتاح الى ، %50
عمسا اف حكػمة االقميع لع تبيغ ندبة السذاركة  ،كلكغ ىحة الشدب يتع تجاكليا مغ خبلؿ
الرحافة .
 -22عمسا اف قانػف االستثسار الكػردستاني رقع  4لدشة  2004يدتثشي مغ نصاقو قصاع
الشفط كالغاز كبالتالي فانو اليذسل باحكامو ىحا القصاع الحيػؼ  ،عمسا اف قانػف االستثسار
االتحادؼ رقع  13لدشة  2006سار بشفذ االتجاه  ،كحدشا فعل النو يحتاج الى قانػف خاص
لسعالجة ىحا السػضػع كلكغ بدبب التجاذبات الدياسية تاجل صجكر قانػف الشفط كالغاز
االتحادؼ .
 -23القاضي قاسع حدغ العبػدؼ – مخجع سابق
 -24لسديج مغ التفريل راجع :
-1د .كساؿ البرخؼ – مخجع سابق
-2د .ثائخ العكيمي – ادارة قصاع الشفط كالغاز في العخاؽ – بحث مشذػر عمى السػقع
الكتخكني التالي :
www.althakafaaljadeda.com
 -25ىحا التػجو كالخأؼ ذىب اليو الباحث الجكتػر جػاد كاضع البكخؼ – مخجع سابق
 -26ىحا التػجو كالخأؼ ذىب اليو الباحث القاضي قاسع حدغ العبػدؼ – مخجع سابق
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رلبنظ احملبفظبد ٔاحملبفظٌٕ
يف دعزٕس مجٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ 2005

األستاذ الدكتهر غازي فيصل مهدي
رٕعئخ
الريب اف التشطيع اإلدارؼ في الجكلة أىسية قرػػ كليحا حخصت الجساتيخ عمى البحث
في خصػشو العخيزة كتػجيو السذخع الى التفاصيل لبمػغ األىجاؼ السختجاة .
لقج اشار الجستػر العخاقي لدشة  ٥٠٠۲إ لى التشطيع اإلدارؼ في العخاؽ قاضيا باعتساده عمى
مبجأ البلمخكدية االدارية كاف كاف قج حػر ثػابت السبجأ السحكػر مبتجعا نطاما اداريا ليذ
كسثمو شيء في دكؿ العالع  ،اضف إ لى ذلظ زيادة انو لع يحدغ التسييد بيغ نطاـ الفجرالية
كنطاـ البلمخكدية اإلدارية فجاء ليخفع مقاـ السحافطات غيخ السشتطسة في إقميع إ لى مدتػػ
اإلقميع كىحا خصا غميع آلنو كبخ فخقا ذاؾ الحؼ بيغ الشطاميغ السحكػريغ  ،كعمى ىحا لع
يحدغ الجستػر في التشطيع االدارؼ صشعا مسا أثار نقػد الفقياء عاديغ اياه تخبصا عذػائيا
آلنو لع ييتج بالثػابت بل ضخب عشيا صفحا كاسجؿ دكنيا ثػبا  ،فكاف الساؿ أحكاما عمى
غيخ كفاؽ مع العقل كالسشصق الدميع .
اف بحثشا في السػضػع السحكػر سيتػزع عمى مبحثيغ األكؿ يتعمق بسػضػع الخمط بيغ
الشطاـ الفجرالي ك نطاـ البلمخكدية اإلدارية كالثاني يتعمق بقرػر نطاـ البلمخكدية اإلدارية
في خصػشو السخسػمة في الجستػر.
ادلجؾش األٔل
اخلهظ ثني انُظبو انفذسايل ٔ َظبو اناليشكضٚخ االداسٚخ.
مغ السعمػـ يقيشا اف الشطاـ الفجرالي يقػـ عمى اساس ثشائية الدمصات العامة في الجكلة ،
فكسا اف ىشاؾ ثبلث سمصات في الجكلة فانو يػجج نطيخ ليا في األقاليع اك الػاليات ،
كالجستػر ىػ كحجه الحؼ يحجد اختراصات الدمصات االتحادية كاختراصات سمصات
األقاليع عمى الشحػ الحؼ يخاه نافعا .كسا يشحدب لحاالت كقػع تشازع فييا فيبيغ الجية التي
تحدع مثل ىحا التشازع.
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اف العخاؽ اليػـ دكلة فجرالية فييا إقميع كاحج ىػ اقميع كػردستاف مع اجازة انذاء أقاليع أخخػ
بحدب األحكاـ التي نز عمييا الجستػر كالقانػف  ،اما نطاـ البلمخكدية اإلدارية فيػ نطاـ
يقػـ عمى أساس مقاسسة الػضيفة االدارية لمجكلة ما بيغ السخكد كالييئات البلمخكدية سػاء
كانت إقميسية اـ مخفؿية  ،كالبلمخكدية اإلقميسية تقػـ باركاف ثبلثة أكليا كجػد مرالح محمية
تتصمب االشباع كثانييا كجػد ىيئات محمية مؤسدة لخعاية السرالح السحكػرة كثالث السقػمات
ىػ الخقابة الػصايية  ،أؼ رقابة الدمصة السخكدية عمى أعساؿ الييئات السحمية كبالحجكد التي
يخسسيا القانػف رسسا كعادة ما يتع تػزيع االختراصات بيغ الدمصة السخكدية كالييئات
السحمية اك السخفؿية بقػانيغ.
كبشاء عمى العخض السحكػر فاف اإلقميع اعمى مقامة مغ السحافطات غيخ السشتطسة في إقميع
كالتي تعسل كفق نطاـ البلمخكدية اإلدارية ألنو يزع فخكعا صشػا لمدمصات الثبلث في الجكلة
كيقتصع جدءا مغ اختراصاتيا فيػ اشبو بجكلة ناقرة االختراصات ضسغ دكلة تامة
الديادة
 ،اال انو يبجك اف ىحه الحقائق كىي ابيغ مغ ضياء الذسذ غابت عغ باؿ كاضعي الجستػر
كليحا جاءت بعس احكامو لتداكؼ بيغ االثشيغ  ،أؼ بيغ اإلقميع كالسحافطة غيخ السشتطسة
في إقميع كمشيا :
 -۱اف ادارة الشفط كالغاز السدتخخج مغ الحقػؿ الحالية كحدب أحكاـ البشج ( اكال ) مغ
السادة (  ) ۱۱٥مغ الجستػر تتع مغ قبل الحكػمة االتحادية كحكػمات األقاليع كالسحافطات
السشتجة  ،كسا اف رسع الدياسات االستخاتيجية البلزمة لتصػيخ ثخكة الشفط كالغاز يتع مغ قبل
الجيات السحكػرة كحدبسا نز عمى ذلظ البشج ( ثانيا ) مغ السادة (  ) ۱۱٥كبالشدبة إلدارة
االثار كالسػاقع كالبشى التخاثية كالسخصػشات كالسدكػكات فأنيا تتع مغ قبل الجيات السحكػرة
ايزا حدبسا نرت عمى ذلظ السادة (  ) ۱۱۱مغ الجستػر.
.٢عشجما جاءت السادة (  ) ۱۱٥لتشز عمى االختراصات السذتخكة جعمت مشيا شخكة بيغ
الدمصات االتحادية كسمصات االقاليع كىحا ما كرد في صجرىا اال انيا عشجما قامت بتعجاد تمظ
االختراصات اشخکت السحافطات غيخ السشتطسة في إقميع فييا.
 -٣تحدبت السادة (  ) ۱۱٢لحالة كقػع تعارض في االختراصات السذتخكة بيغ القانػف
االتحادؼ كقانػف اإلقميع اك السحافطة غيخ السشتطسة في إقميع مخجحة القانػف األخيخ عمى
القانػف االتحادؼ ككاف السحافطة غيخ السشتطسة في إقميع تدتصيع اصجار قػانيغ محمية كىحا
ال يجػز قصعا باليقيغ ألنيا تسارس جدءا مغ الػضيفة االدارية لمجكلة كال نريب ليا البتة مغ
الػضيفة التذخيعية  ،ىحا كقج تػىست السحكسة االتحادية العميا في تفديخ الشز السحكػر مقخرة
باف السحافطات غيخ السشتطسة في إقميع ليا الحق في اصجار قػانيغ محمية كىحه شامة كبخػ
كاف كانت قج تخاجعت عغ ىحا االجتياد باستحياء.
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 -٤نز البشج ( رابعا ) مغ السادة (  ) ۱٥۱عمى اف تؤسذ مكاتب االقاليع كالسحافطات
في الدفارات كالبعثات الجبمػماسية لستابعة الذؤكف الثقاؼية كاالجتساعية كاالندانية  ،كىحا
الشز بخمتو معيب  ،ألف رسع الدياسة الخارجية كالتسثيل الجبمػماسي مغ االختراصات
الحرخية لمدمصات االتحادية حدبسا نرت عمى ذلظ السادة (  / ۱۱٠أكال ) مغ الجستػر ،
فكيف لؤلقاليع كالسحافطات السذاركة في مسارسة ىحا االختراص ؟ اكال يؤدؼ فتح السكاتب
السحكػرة الى التزخع االدارؼ كالحؼ تحاربو الجكلة اليػـ بكل قػة ؟
ادلجؾش انضبَٙ
لظٕس َظبو اناليشكضٚخ االداسٚخ.
نرت السادة (  ) ۱۱١مغ الجستػر عمى اف يكػف الشطاـ االتحادؼ في جسيػرية العخاؽ مغ
عاصسة كأقاليع كمحافطات المخكدية كادارات محمية  ،ثع جاءت السادة (  ) ۱٥٥لتشز
عمى مشح السحافطات التي لع تشتطع في إقميع الربلحيات االدارية كالسالية الػاسعة بسا
يسكشيا مغ ادارة شؤكنيا عمى كفق مبجا البلمخكدية اإلدارية كيشطع ذلظ بقانػف  ،كال يخزع
مجمذ السحافطة لديصخة اك اشخاؼ أية ك ازرة اك جية غيخ مختبصة بػ ازرة كلو مالية مدتقمة ،
كسا اجازت السادة (  ) ۱٥۱تقػيس سمصات الحكػمة االتحادية لمسحافطات كبالعكذ
بسػافقة الصخفيغ كيشطع ذلظ بقانػف  ،كبخرػص العاصسة بغجاد فػ ػ ػاف السادة ( / ۱٥۱
ثانية ) اكجبت كضع قانػف خاص بيا.
اف األحكاـ السدصخة في اعبله لع تجسعيا قػاسع مذتخكة  ،بل اف بعزيا يتعارض مع
البعس اآلخخ اضافة الى ما افخزتو التصبيقات مغ مذاكل كىحا ما سشبيشو ايجا از بحدب
الستػالية األتية :
 -1تبشي الجستػر مبجا البلمخكدية اإلدارية كلكشو كفي نفذ السادة خخؽ السبجأ السحكػر مغ
اعد اشخافو  ،أية ذلظ اف البلمخكدية اإلدارية تقػـ بثبلثة أركاف كىي كجػد مرالح محمية
ككجػد ىيئات محمية تخعی السرالح السحكػرة اضافة الى كجػد رقابة كصائية يسارسيا
السخكد عمى الييئات السحمية اال اف الجستػر اسقط الخكغ الثالث عسجا فجاءنا بشطاـ ليذ
كسثمو شيء كذلظ حيشسا نآػ بسجمذ السحافطة مغ الخزػع لديصخة اك اشخاؼ أية ك ازرة اك
جية غيخ مختبصة بػ ازرة  ،اضف الى ذلظ زيادة كىي انو قخر باف لمسجمذ مالية مدتقمة
دكف اف يسشحو االستقبلؿ السالي كاالدارؼ كىػ أحػج ما يكػف اليو.
 -2اف اجػػازة تفػػػيس االختراصػػات بػػيغ الدػػمصات االتحاديػػة كالسحافطػػات كضػػعت عمػػى
خبلؼ سشغ التفػيس  ،ألف األخيخ يتع مػغ األعمػى إلػى األدنػى فػي الدػمع االدارؼ اسػتعساال
لدػػمصة تقجيخيػػة كلػػيذ بشػػاء عمػػى اتفػػاؽ  ،كىػػل يعقػػل اف تفػػػض محافطػػة اختراصػػاتيا الػػى
الدػػمصة االتحاديػػة ؟ كىػػل يشفػػق ذلػػظ مػػع مػػشح مجػػالذ السحافطػػات صػػبلحيات اداريػػة كماليػػة
كاسعة كسػا أكجػب الجسػتػر نفدػو ؟ اف الجسػتػر فػي مجػاؿ التفػػيس ىػحا اختمػق لشػا بجعػة ال
يتقبميا العقل كالسشصق القانػني .
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 -3سبق مشا القػؿ باف الجستػر أكجب كضع قانػف لمعاصسة بغجاد ألنيا تستاز
بخرػصية ال يشبغي فييا اف تتداكػ مع السحافطات غيخ السشتطسة في إقميع قج ار
كاختراصات  ،اال اف القانػف السػعػد بإصجاره لع يرجر بعج مسا دعا إ لى تصبيق قانػف
السحافطات غيخ السشتطسة في اقميع رقع (  ) ٥۱لدشة  ٥٠٠۲السعجؿ عمى العاصسة بغجاد
في حيغ انيا غيخ مذسػلة بأحكامو .
اما بخرػص السحافع فانو يشتخب مغ لجف مجمذ السحافطة حدبسا نرت عمى ذلظ
السادة (  / ۱٥٥ثالثا ) مغ الجستػر كيسارس االختراصات السخػؿ بيا مغ قبل السجمذ
 ،اال انو بالخجػع الى قانػف السحافطات غيخ السشتطسة في اقميع رقع (  ) ٥۱لدشة ٥٠٠۲
السعجؿ تبيغ انو خػؿ السحافع احج عذخ اختراصا في السادة (  ) ۱۱مشو كلع يجد
لسجمذ السحافطة اف يفػضو أؼ اختراص كىحا بعج تعصي لمشز الجستػرؼ .
 -4إف الػاقع العسمي كالحؼ نخاه اليػـ عيغ اليقػيغ اثبػت فذػل مجػالذ السحافطػات فػي أداء
مياميا كعجدىا عغ تحقيػق نيزػة شػاممة فػي الحيػد السكػاني الػحؼ تعسػل ؼيػو  ،فالسذػاريع
متباشئة كجدء مػغ السػازنػات يعػاد الػى السخكػد فػي نيايػة الدػشة الساليػة لعػجـ قػجرة السجػالذ
السحكػرة عمى التشفيح ناـيظ عغ تكاثخ السفدجيغ فييا تكاثخ الجكد .
 -5مغ السعمػـ اف نطاـ البلمخكديػة اإلداريػة يقػػـ عمػى تقدػيع الػضيفػة اإلداريػة فػي الجكلػة
بيغ السخكد كالييئػات البلمخكديػة سػػاء كانػت محميػة اك مخفؿيػو كالييئػات السػحكػرة يجػب اف
تحتػػخـ القػػانػف كتخزػػع لمدػػمصة السخكديػػة فػػي الحػػجكد التػػي يخسػػسيا القػػانػف رسػػسا  ،اال اف
الشػػاضخ فػػي الػاقػػع يجػػج اف السحافطػػات غيػػخ السشتطسػػة فػػي إقمػػيع تتجػػو نحػػػ االسػػتقبلؿ عػػغ
السخكػػد كليػػحا تػخفس فػػي بعػػس األحيػػاف تشفيػػح ق اخ ارتػػو مجعيػػة بػػاف ليػػا االخترػػاص السػػانع
فػي ىػحا السجػاؿ  ،كىػػحا مػغ شػأنو اف يذػجع عمػػى التسػخد كالعرػياف خرػصػا كاف الدػػمصة
السخكدية ضعيفة كال تدتصيع اف تفخض سصػة القانػف عمى الجسيػع  ،اف الحقػائق السػحكػرة
كالتي نخاىا عيانا تقتزي تقػية الدمصة السخكدية كعجـ فدح السجاؿ لمسحافطػات لكػي تشفػخد
في مسارسة بعس االختراصات كتذق عرػا الصاعػة  ،ألف ذلػظ مسػا يفتػت كحػجه الجكلػة
الستساسكة كيجعل شعبيا شخائق قجدا .
 -6اف قػػانػف السحافطػػات غيػػخ السشتطسػػة فػػي إقمػػيع رقػػع (  ) ٥۱لدػػشة  ٥٠٠۲السعػػجؿ لػػع
يكػػغ بخيئػػا مػػغ العيػػػب  ،فرػػياغتو ركيكػػة كاحكامػػو السػضػػػعية يعخكىػػا القرػػػر  ،ك نقػػل
صبلحيات بعس الػ ازرات الى السحافطات كسا أكجب القانػف لع يتحقق لحج اآلف .

اف اعادة الشطخ في الشرػص الجستػرية كمغ بعجىا القانػنية ذات الرمة بسػضػع التشطيع
اإلدارؼ فػػي الع ػخاؽ ضػػخكرة ال محػػيز عشيػػا حتػػى تػػتسكغ السحافطػػات غيػػخ السشتطسػػة فػػي
إقمػػيع ككػػحلظ محافطػػة بغػػجاد مػػغ أداء مياميػػا كتقػػجيع الخػػجمات لمجسيػػػر كمػػا ذلػػظ عمييػػا
بعديد.
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انُظبو انغٛبع ٙاألَغت نهؾكى يف انؼشاق

الدكتهر هاشم حسين علي
ادلغزخهض
احتمت السػاضيع ذات الدسة الدياسية  ،كالسيسا مشيا الستعمقة بشطاـ الحكع الدياسي ،
مكاف الرجارة في االىتساـ مغ السختريغ في مجاؿ القانػف بذكل عاـ كالقانػف الجستػرؼ
بذكل خاص  ،كػف ىحه السػاضيع تيتع بالصخيقة كاأليجلػجية التي تشتيجيا الرفػة الحاكسة
في الببلد .
كتتشػع الشطع الجيسقخاشية مغ ديسقخاشية مباشخة كديسقخاشية شبو مباشخة كديسقخاشية غيخ
مباشخة – نيابية -كال يقترخ التشػع عشج ىحا الشػع ،بل يستج ىحا التشػع إلى ألشطع الشيابية التي
تتعجد إلى نطاـ رئاسي كبخلساني كحكػمة جسعية .
كعشج الشطخ في الشطاـ الدياسي الحاكع في العخاؽ يطيخ اف الجستػر العخاقي قج نز عمى
انو نطاـ نيابي ( بخلساني ) ،اال انو– الجستػر – كفي مػاده االخخػ قج ناقس حؿيقة االسذ
التي يقػـ عمييا ىحا الشطاـ  ،االمخ الحؼ يفخض تػضيح حؿيقة الشطاـ الدياسي لمحكع في
العخاؽ في الػقت الخاىغ مغ جية اخخػ .
عميو فقج تشاكلشا بحثشا السػسػـ بػ(الشطاـ الدياسي االندب لمحكع في العخاؽ) في ثبلثة
مباحث ككاالتي :
السبحث االكؿ  :يبيغ التعخيف بالشطاـ الدياسي  ،كالػقػؼ عمى االنػاع السختمفة لمشطعالدياسية .
السبحث الثاني  :كيتشاكؿ مػقف الجستػر العخاقي مغ الشطاـ الشيابي كالبخلساني  ،كذلظ مغخبلؿ تقديسو إلى مصمبيغ  ،بيشا في االكؿ مػافقة مػاد الجستػر لمشطاـ الشيابي كالبخلساني ،
كخررشا الثاني الستجبلء مخالفة مػاد الجستػر لمشطاـ البخلساني .
 السبحث الثالث  :كمغ خبللو اقتخحشا الشطاـ الدياسي الحؼ نخاه االندب لمحكع في العخاؽ . انييشا بحثشا بخاتسة تزسشت استشتاجات كمقتخحات .كمغ هللا التػفيق
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لعل مغ بيغ اىع ما يتفق عميو فقياء القانػف الجستػرؼ ىػ تمظ االىسية كالسكانة التي
يحتميا الشطاـ الدياسي في البمج  ،كػنو يسثل فمدفة كايجيػلػجية الرفػة الحاكسة في تشطيسيا
لمدمصات كمشح كل سمصة القجر البلزـ مغ االختراصات  ،كسا كمغ خبللو يتقخر الكع مغ
الرفة الجيسقخاشية السعصاة لمذعب ( مباشخة اـ غيخ مباشخة اـ نيابية ) .
كاذا كانت السعسػرة قج استقخت اليػـ كفي كثيخ مغ اجدائيا – الجكؿ – عمى تبشي الشطاـ
الشيابي دكف غيخه مغ االنطسة الجيسقخاشية  ،فاف ىحا االستقخار كاف قج سبقو سشيغ عجاؼ
شػيمة  ،تخامى عمى اشخافيا اكلئظ الحيغ اثخكا عمى انفديع كل الذعػب  ،كابػاء اال اف
يغيخكا كاقعيع  ،فاستصاعػا اف يقشعػا البذخية باف الرػرة الشيابية تسثل االفزل دكف غيخىا
في تصبيق السبجأ الدميع لمجيسقخاشية .
فكانت االنتخابات ىي الػسيمة التي امتصاىا الذعب الدياسي في اختياره لشػاب يسثمػنو
كيسارسػف الدمصة باسسو.
بيج اف كجػد مجمذ نيابي ال يعشي تحقيق نطاـ سياسي محجد  ،بل تتعج الشطع الدياسية
الشيابية إلى نطاـ رئاسي ك بخلساني كحكػمة جسعية .
كبالشطخ إلى الشطاـ الدياسي الحاكع في العخاؽ  ،يتبيغ كمغ خبلؿ مػاد دستػر جسيػرية
العخاؽ لعاـ ، 2005انو يتبشى الشطاـ البخلساني ثع يتشاكؿ العجيج مغ السػاد التي تشاقس
حؿيقة ىحا الشطاـ  ،فاذا كاف ىحا التشاقس يسثل جػانب سمبية بحاجة إلى حمػؿ فاف السذكمة
تتفاقع اذا ما عمسشا اف ىحا الحؼ يػصف بذبو بخلساني ال يسثل الشطاـ الدياسي االندب
لمحكع  ،فقج ضيخت العجيج مغ األزمات ذات الصابع الدياسي كالتي يعج عجـ االستقخار
الجستػرؼ كغياب التػازف بيغ الدمصات مغ أىع أسباب تمظ األزمات  ،فكاف كالحالة ىحه
المشاص مغ البحث عغ نطاـ سياسي بجيل يحل محل ىحا الشطاـ كيعسل عمى تبلفي
االسباب كالسػاشغ التي ادت إلى حجكث ىحه االزمات  ،كىػ ما اثخنا عمى انفدشا اف نخػض
غساره كنبحخ في امػاجو  ،محاكليغ استطيار مػاشغ مخالفات ىحا الشطاـ الدياسي
كمقتخحيغ نطاـ سياسي بجيل يعج في نطخنا االندب لمحكع في العخاؽ .
اكال  :اىسية الجراسة  :تطيخ اىسية ىحا السػضػع في بياف الجكر الحؼ يحتمو الشطاـ الدياسي
في بمج  ،كضخكرة اف يتشاغع مع الطخكؼ الخاصة لو  ،كسا كتبجك االىسية مغ خبلؿ اضيار
حؿيقة الشطاـ الدياسي – البخلساني – في العخاؽ كبياف مجػ تػافق مػاد الجستػر مع حؿيقة
الشطاـ البخلساني ػ ،كاىسية اخخػ تزاؼ لمسػضػع تمظ التي تتعمق في استجبلء الشطاـ
الدياسي االندب لمحكع في العخاؽ في ضػء مختمف الطخكؼ في الػقت الحاضخ .
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ثانيا :اشكالية الجراسة  :تتسثل اشكالية الجراسة في محاكلة فيع حؿيقة الشطاـ الدياسي
الحاكع في العخاؽ  ،ؼبالخغع مغ الشز عمى انو نطاـ نيابي كسا جاء في السادة االكلى مغ
الجستػر  ،اال اف الكثيخ مغ مػاده تزسشت صػر عجة خالفت ؼيو اسذ كاركاف ذلظ
الشطاـ  ،كسا كتتبمػر تمظ االشكالية في محاكلة اقتخاح نطاـ سياسي ججيج يعج االندب كفقا
لمػاقع الدياسي في العخاؽ .
ثالثا  :مشيجية الجراسة  :سشسزي في دراستشا كفقا لمسشيج السقارف مغ خبلؿ ايجاد مقارنة
بيغ اسذ كاركاف كل مغ الشطاـ الشيابي كالبخلساني مغ جية  ،كمػاد دستػر جسيػرية
العخاؽ مغ جية اخخػ  ،زيادة عمى تبشي السشيج التحميمي لمشرػص  ،اذ سشتبع مشيجية
الذخح عمى الستػف مغ خبلؿ تحميل الشرػص الجستػرية ذات العبلقة بالشطاـ الدياسي .
رابعا  :ـيكمية الجراسة  :سشتشاكؿ دراسة بحثشا ىحا مغ خبلؿ تقديسو إلى ثبلثة مباحث ،
اذ سشبيغ في االكؿ التعخيف بالشطاـ الدياسي كبياف انػاعو السختمفة  ،ؼيسا سشػضح في
السبحث الثاني مػقف الجستػر العخاقي مغ الشطاـ الشيابي كالبخلساني  ،مغ خبلؿ استجبلء
مػافقو مػاده كعجـ مػافقيا لمشطاـ البخلساني كذلظ في مصمبيغ مشفرميغ كسشخرز
مبحث ثالث نقتخح ؼيو الشطاـ الدياسي االندب لمحكع في العخاؽ  ،ثع نشيي دراستشا
بخاتسة نبيغ فييا بعس االستشتاجات كاىع السقتخحات .
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ادلجؾش األٔل
يبْٛخ انُظبو انغٛبعٙ
تبايشت التصبيقات الجيسقخاشية في مختمف الجكؿ مغ حيث تبشييا لمشطاـ الجيسقخاشي كأساس
حكع في الببلد  ،فطيخ التصبيق االكؿ لمجيسقخاشية برػرة مباشخة مغ خبلؿ ؾياـ الذعب
( بسفيػمو الدياسي ) بإدارة شؤكف الحكع بشفدو  ،اذ مغ خبلؿ مجسػع الذعب يتع كضع
القػانيغ  ،كسا كيتع الذخكع بتشفيحىا كمغ ثع تحكيع تمظ القػانيغ عمى السشازعات التي تحجث
بيغ االفخاد( ،)1كىي ما تعخؼ بالجيسقخاشية السباشخة التي تبلشت مع زيادة الدكاف كتعقيج
الحياة الدياسية كاتداميا بالدخية  ،االمخ الحؼ كلج الحاجة إلى بخكز صػرة ججيجة مغ صػر
الجيسقخاشية تمظ التي افزت إلى كجػد مجمذ نيابي مشتخب يحسل عمى عاتقو ميسة تذخيع
القػانيغ مع تػلي الذعب الدياسي في نفذ الػقت مسارسة مطاىخ الديادة كالتجخل في العسمية
التذخيعية كالخقابية كبذكل فعمي  ،اذ يتذاشخ الذعب الدياسي مع السجمذ الشيابي السشتخب
عسمية اقتخاح القػانيغ أك االعتخاض عمييا أك االستفتاء حػؿ كضع معيغ  ،كسا قج يرل
الحاؿ إلى حج اقالة الشائب أذ ما اراد الذعب ذلظ ( ،)2بيج اف كل مغ ىاتيغ الرػرتيغ لع
تدتصيعا نيل الثقة السصمقة كالتصبيق االكحج في انطسة الحكع الدياسية في الببلد الجيسقخاشية اذ
عدفت مجسػعة غيخ قميمة مغ الجكؿ عغ ىاتيغ الرػرتيغ مغ صػر الجيسقخاشية كاالخح
برػرة ججيجة تسثل اكثخ رضى كقشاعة مغ قبل الجكؿ بحكسيا الدياسي  ،كىي ما تتسثل
بالجيسقخاشية الشيابية كالتي تقػـ عمى اساس انتخاب الذعب لشػاب يباشخكف عشو شؤكف الدمصة
باسسو كنيابتو عشو ( ،)3كبحلظ فاف الذعب الدياسي ىشا ال يباشخ بشفدو مطاىخ الدمصة ال
مشفخدا كال مذتخكا مع البخلساف السشتخب  ،بل اف البخلساف لػحجه ىػ مغ يباشخ مطاىخ الدمصة
التذخيعية جسعا مغ كضع القػانيغ كاقتخاحيا كتعجيميا كالغائيا كمسارسة العسل الخقابي بالػسائل
السختمفة لزساف حدغ سيخ عسل الدمصة التشفيحية .
ككفقا لسا تقجـ سػؼ نخكد دراستشا في ميجاف الشطاـ الدياسي الشيابي بػصفو الرػرة االكثخ
تصبيقا مغ بيغ انطسة الحكع في الػقت الحاضخ كبحلظ فاف دراستشا ليحا السبحث سػؼ تقػـ
عمى تقديسو لسصمبيغ ككاالتي:
السصمب االكؿ  :تعخيف الشطاـ الدياسي الشيابي
السصمب الثاني  :انػاع الشطع الدياسية الشيابية

()1د .حسيج حشػف خالج  ،االنطسة الدياسية  ،مصبعة الفائق  ،بغجاد  ، 2008 ،ص. 30
( )2د .نعساف احسج الخصيب  ،الػسيط في الشطع الدياسية كالقانػف الجستػرؼ  ،ط ، 1دار الثقافة لمشذخ
كالتػزيع  ،االردف  ، 2009 ،ص. 263
( )3د .داكد الباز  ،الشطع الدياسية –الجكلة كالحكػمة في ضػء الذخيعة االسبلمية  ،دار الفكخ الجامعي ،
االسكشجرية  ، 2006 ،ص. 220
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ادلغهت االٔل
رؼشٚف انُظبو انغٛبع ٙانُٛبثٙ
سػؼ نبيغ في ىحا السصمب الشطاـ الدياسي في ضػء الجيسقخاشية الشيابية ( التسثيمية )
مغ خبلؿ بياف التعخيف المغػؼ لمشطاـ الدياسي زيادة عمى التعخيف االصصبلحي  ،اذ
طع ) كىػ كثيخ الشطع  ،اذ
تحىب كمسة ( الشطاـ ) إلى معشى صيغة مبالغة مغ الفعل (ن ّ
)
1
(
يػحي إلى جسع التختيب كاالتداؽ  ،يقاؿ يشطع الخيط في المؤلؤ  ،كمشو (الحكع) فيػ
ادارة االمػر بحكسو  ،كتػلي شؤكف الدمصة ( ،)2اما كمسة ( سياسي ) فيي كمسة مذتقة مغ
الفعل (ساس) كتعشي دبخ االمخ كتػلى امخه اذ يقاؿ فبلف مجخب قج ساس كسيذ عميو
كىي مغ الحكع كادارة اعساؿ الجكلة كالدياسة الجاخمية مشيا ك الخارجية ( ،)3كىي سسة حكع
الحاضخة كمسارسة الدمصة في الجكلة كمذاركة السػاششيغ كاالجيدة كاالحداب فييا (،)4
كبيحا نخػ باف السعشى المغػؼ لمشطاـ الدياسي يتسحػر ؼيو القجرة عمى تشطيع كادارة امػر
الجكلة الجاخمية مشيا كالخارجية .
 اما السعشى االصصبلحي لمشطاـ الدياسي فقج كردت عجة تعخيفات حػؿ ىحا السفيػـ ،فقج عخؼ بانو ( مجسػعة مغ االنساط الستجاخمة كالستذابكة كالستعمقة بعسميات صجكر
الق اخرات كالتي تتخجع االىجاؼ كالخبلفات كمشازعات السجتسع مغ خبلؿ الجدع العقائجؼ
الحؼ اضفى صفة الذخعية عمى القػة الدياسية فحػليا الى سمصات مقبػلة مغ الجساعة
الدياسية تسثمت ؼيو السؤسدات الدياسية ) ( ،)5كعخفو اخخكف بانو (مجسػعة مغ القػاعج
كاالجيدة الستشاسقة كالستخابصة ؼيسا بيشيا  ،تبيغ نطاـ الحكع ككسائل مسارسة الدمصة
كاىجافيا كشبيعتيا كمخكد الفخد مشيا كضساناتو قبميا  ،كسا تحجد عشاصخ القػػ السختمفة
التي تديصخ عمى الجساعة ككيؽية تفاعميا مع بعزيا  ،كالجكر الحؼ تقػـ بو كل مشيا)(،)6
فاذا كاف معشى الشطاـ الدياسي يجكر حػؿ مجسػعة مغ القػاعج كاالجيدة كاالنساط
الستخابصة ؼيسا بيشيا داخل الجكلة التي تحجد نطاـ الحكع كشخيقة مسارستو كانتقالو كتبيغ
عشاصخ القػػ السختمفة ككيؽية تفاعميا مع بعزيا  ،فاف الشطاـ الدياسي الشيابي يتسثل
بانو ذلظ الشطاـ الحؼ تتػحج ؼيو مطاىخ الدمصة في الببلد بيج السجسػعة السشتخبة ( كميا
أك جميا ) كمدتقمة مغ مجػع الشاخبيغ كلفتخة محجدة .

(  )1لػيذ معمػؼ  ،السشجج في المغة  ،ط ، 41دار انتذار االسبلـ لمشذخ  ،ايخاف  ، 1978 ،ص817
(  )2نفذ السرجر  ،ص. 362
( )3جيػخار كػرنػػػ  ،معجػػع السرػػصمحات القانػنيػػة  ،تخجسػػة مشرػػػر القاضػػي  ،ط ، 1السؤسدػػة الجامعيػػة
لمجراسات الشذخ كالتػزيع  ،بيخكت  ، 1998 ،ص712
(  )4جيخار كػرنػ  ،السخجع الدابق  ،ص . 927
( )5د .ابخاـيع دركير  ،الشطاـ الدياسي –دراسة فمفدية تحميمية – ج ، 1ط ، 1966 ، 2ص. 33
( )6د .ثخكت بجكؼ  ،الشطع الدياسية  ،دار الشيزة العخبية  ،القاىخة  ، 1972 ،ص. 15
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كمغ كل ما تقجـ يتزح اف لمشطاـ الدياسي خرائز تتسثل في امتبلكو لدمصة عميا في
السجتسع كذلظ مغ خبلؿ الدامية القػانيغ كاالنطسة كق اخراتو  ،كسا كتحكع عمى عشاصخه في
عبلقاتيا مع بعزيا مجسػعة قػاعج قانػنية كسياسية  ،كىػ كحلظ يتستع باستقبلؿ ندبي اكثخ
مغ أؼ فخع اخخ مغ انطسة السجتسع كسا كيؤثخ في السجتسع كيتفاعل مع الفخكع االخخػ
االقترادية مشيا كاالجتساعية كالثقاؼية كػنيا السجاؿ الحؼ يتحخؾ ؼيو الشطاـ الدياسي كيباشخ
عسمو في ضػئيا.
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ادلغهت انضبَٙ
إَٔاع انُظى انغٛبعٛخ
تتشػع الشطع الدياسية الستػلجة عغ الجيسقخاشية الشيابية ( التسثيمية ) إلى صػر متعجدة كذلظ
تبعا لمعبلقة بيغ الدمصتيغ التشفيحية كالتذخيعية فإذا ما كاف الفرل بيغ كبل الدمصتيغ شجيجا
فشكػف اماـ صػرة نطاـ سياسي ديسقخاشي يدسى الشطاـ الخئاسي  ،اما اذا كاف الفرل مخنا
بيغ كبل الدمصتيغ كمسدكجا بخكح التعاكف كمحاشا بدياج الخقابة فشكػف اماـ صػرة نطاـ
سياسي ججيج يدسى الشطاـ البخلساني  ،اما الشطاـ الحؼ يقػـ عمى دمج الدمصتيغ كيخجح كفة
الدمصة التذخيعية  ،عشجىا نكػف برجد نطاـ سياسي يدسى نطاـ حكػمة الجسعية  ،كاتداقا
مع ما تقجـ فأنشا سػؼ نتشاكؿ بياف ىحه الشطع الدياسية الشيابية مغ خبلؿ الفخكع االتية :
الفخع االكؿ  :الشطاـ الخئاسي
الفخع الثاني  :الشطاـ البخلساني
الفخع الثالث  :نطاـ حكػمة الجسعية
الفخع االكؿ
الشطاـ الخئاسي
يعخؼ الشطاـ الخئاسي بانو الشطاـ الدياسي الحؼ يقػـ عمى الفرل السصمق بيغ الدمصتيغ
التذخيعية كالتشفيحية كغالبا ما يذيخ إلى نطاـ الحكع الدياسي الجستػرؼ في الػاليات الستحجة
االمخيكية ( ،)1كتعج الػاليات الستحجة االمخيكية ميج ىحا الشطاـ الدياسي الحؼ يقػـ عمى
الفرل العزػؼ كالػضيفي بيغ الدمصات كيقػـ عمى مشح رئيذ الجكلة سمصات كصبلحيات
كاسعة كمتعجدة كسا كيتسيد ىحا الشطاـ اف رئيذ الجكلة ؼيو مشتخب مغ قبل الذعب كىػ ما
يجعمو يحتل مخكد قػؼ تجاه الدمصة التذخيعية كػنو ال يجيغ ليا بفزل تػليو كاليتو الخئاسية
( ،)2فيػ رئيذ الجكلة كىػ رئيذ لمحكػمة في ذات الػقت  ،كىػ مغ يختار الػزراء-
الدكختارييغ – كىػ مغ يقيميع  ،كىػ كحجه مغ يدتفخد في رسع كتقخيخ الدياسة العامة لمببلد
(. )3

(  )1د .عرػػاـ الػػجبذ  ،الػػشطع الدياسػػية – اسػػذ التشطػػيع الدياسػػي  -الػػجكؿ  ،الحكػمػػات ،الحقػػػؽ
كالحخيات العامة  ،ط ، 2دار الثقافة كالشذخ كالتػزيع  ،االردف  ، 2013 ،ص . 305
( )2د .ص ػػالح جػ ػػاد الك ػػاضع كد .عم ػػي غال ػػب الع ػػاني  ،االنطس ػػة الدياس ػػية  ،مصبع ػػة دار الحكس ػػة ،
 ، 1991ص77
( )3د .سػػعج عرػػفػر  ،السبػػادغ االساسػػية فػػي القػػانػف الجسػػتػرؼ كالػػشطع الدياسػػية  ،مشذػػأة السعػػارؼ
االسكشجرية  ، 1980 ،ص. 248
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كيستاز ىحا الشطاـ بعجة مسيدات كخرائز تسيده عغ كل مغ الشطع الشيابية االخخػ كتتسثل
ىحه السسيدات باالتي(:)1
يكػف رئيذ الجكلة في ىحا الشطاـ مشتخبا مغ قبل الذعب  ،فيػ يقف عمى قجـ السداكاة مع
الدمصة التذخيعية مغ حيث االنتخاب .
رئيذ الجكلة ىػ مغ يختار الػزراء – الحيغ ال يعجك اف يكػنػا مػضفيغ لجيو – كىػ كحجه مغ
لو الحق اقالتيع متى يذاء .
ال يتػقف انعقاد الكػنغخس عمى دعػة مغ الحكػمة  ،بل لو كامل االستقبللية في تشطيع
انعقاد الجمدات كانيائيا  ،كسا كليذ لمحكػمة الحق في اقتخاح القػانيغ .
كسا كيستاز ىحا الشطاـ بأحادية الدمصة التشفيحية  ،فميذ ىشاؾ حكػمة جساعية تقف إلى جشب
رئيذ الجكلة  ،بل اف رئيذ الجكلة كحجه مغ يسثل الييئة التشفيحية بخمتيا .
كمغ اثار الفرل السصمق التي يتدع بيا الشطاـ الخئاسي  ،ىػ اف كسائل الخقابة البخلسانية
يغيب معطسيا عغ التصبيق  ،فبل سؤاؿ بخلساني كال استجػاب كال مدؤكلية ك ازرية كجل
ّ
ماىشاؾ ىػ كسيمة التحقيق البخلساني التي يدتصيع الكػنغخس مسارستيا تجاه الػزراء  ،كػنيا
كسيمة مبلزمة لمػضيفة التذخيعية في الببلد(.)2
الفخع الثاني
الشطاـ البخلساني
تعج بخيصانيا ميج ىحا الشطاـ  ،فيػ نتاج لتاريخ شػيل مغ الرخاع في ىحا البمج امتج مغ بعج
ثػرة  1688كمجيء ممػؾ ججد كخاصة بعج اف اعتمت عائمو ( ىانػفخ ) االلسانية العخش
البخيصاني اذ كاف غالبية ممػكيا مسغ اليتكمسػف االنكميدية  ،ككاف الرخاع محتجما انحاؾ بيغ
حدبيغ قػييغ ىسا حدب التػرؼ  Toryكالحؼ اصبح اسسو في القخف التاسع عذخ باسع (
حدب السحافطيغ ) كىػ الحدب السؤيج لدمصات التاج ،

( )1د .حداف دمحم شفيق العاني ،االنطسة الدياسية كالجستػرية السقارنة  ،السكتبة القانػنية  ،بعجاد ، 2007 ،
كد .رافت دسػقي  ،ـيسشة الدمصة التشفيحية عمى اعساؿ البخلساف  ،مشذأة السعارؼ
ص، 38
االسكشجرية  ، 2006 ،ص. 54
(Roberk .Car, Mar VerH. Bernstein, DonaldH .Morrison , Morrison, Joseph )2
.Mclean American Democracyin , Theory and Practice Rinenart, Company
,Inc.New york . p. 319
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كحدب الػيج  Whigالحؼ سسي ؼيسا بعج ( بحدب االحخار ) كىػ الحدب السؤيج لمبخلساف ،
كالف السمػؾ كانػا ال يفيسػف المغة االنكميدية فانيع كانػا يكمفػف احج الػزراء بشقل تػجيياتيع
إلى باقي الػزراء  ،كسا كيقػـ ذات الػزيخ في بتقجيع ممخز اجتساعات الػزراء إلى السمظ ،
كبسخكر الػقت اصبح ليحا الػزيخ الجكر السيع كالسسيد عغ بؿية الػزراء كاصبح يدسى بالػزيخ
االكؿ  ،ثع حمت السدؤكلية الػ ازرية الفخدية مشيا كالجساعية كسا كضيخ حق حل البخلساف
بػصفو سبلحا مقاببل لمسدؤكلية الػ ازرية ( ،)1كشيئا فذيئا حتى اكتسمت اسذ كخرائز ىحا
الشطاـ الدياسي كاصبح عمى ما ىػ عميو اليػـ .
كقج كردت عجة تعاريف تجكر حػؿ مفيػـ ىحا الشطاـ  ،فقج عخؼ بانو ( ذلظ الشطاـ الحؼ
يتسيد بالفرل السخف بيغ الدمصتيغ التذخيعية كالتشفيحية كثشائية الدمصة التشفيحية  ،أؼ كجػد
رئيذ الجكلة كحكػمة مدؤكلة سياسيا اماـ البخلساف) ( ،)2كعخؼ بانو( الشطاـ القائع عمى كجػد
التػازف بيغ الدمصات ككسائل التأثيخ الستبادلة كالػ ازرة ىي السدؤكلة سياسيا اماـ البخلساف)(. )3
كبحلظ فاف الشطاـ البخلساني كاف كاف يقػـ عمى كجػد بخلساف مشتخب – كىػ بحلظ يتشاضخ مع
الشطاـ الخئاسي كالسجمدي– اال اف االختبلؼ كالتبايغ يتسحػر في شبيعة العبلقة بيغ الدمصتيغ
التذخيعية كالتشفيحية ،فالشطاـ البخلساني كسا ىػ بائغ مغ خبلؿ التعاريف الستقجمة يقػـ عمى
الفرل السذخب بخكح التعاكف بيغ الدمصتيغ كحزػر الخقابة بيشيسا،زيادة عمى كجػد ك ازرة إلى
جانب رئيذ الجكلة ،تكػف ذات فعالية كسمصات كمغ ثع فيي تتحسل السدؤكلية نط اخ لتستعيا
بالدمصات كعميو يسكغ تمخيز خرائز الشطاـ البخلساني باالتي:
اكال  :تتكػف الدمصة التشفيحية بسقتزى ىحا الشطاـ مغ شخفيغ ىسا رئيذ الجكلة مغ جية
كالػزراء كييئة جساعية مغ جية اخخػ  ،فؽيسا يتعمق بخئيذ الجكلة فانو قج يكػف رئيدا
لجسيػرية مشرب عغ شخيق االنتخاب  ،كسا قج يكػف ممكا متػلي لمعخش عغ شخيق الػراثة
( ،)4كىػ شخز غيخ رئيذ الػ ازرة  ،كىػ ال يقػـ اال بالػضائف الذكمية كلو سمصات دستػرية
ضيقة كىي سمصات اسسية أك شخؼية  ،كبالتالي ال تقع عمى عاتقو اية مدؤكلية سياسية نتيجة
االعساؿ التي يقػـ بيا بػصفو رئيدا لمجسيػرية أك ممكا لمسسمكة  ،االمخ الحؼ يفخض تفعيل
قاعجة ( التػؾيع السجاكر ) كالتي بسقتزاىا يزع الػزيخ تػؾيعو إلى جانب تػؾيع رئيذ الجكلة
في الشطاـ البخلساني ألجل تحسل السدؤكلية الستختبة عمى االعساؿ التي يقػـ بيا رئيذ الجكلة()5
( )1د .عراـ الجبذ  ،السخجع الدابق  ،ص. 298
()2مػريذ ديفخجيو  ،السؤسدات االساسية كالقانػف الجستػرؼ ؛ تخجسة  ،جػرج سعج  ،ط ، 1السؤسدة
الجامعية لمجراسات كالشذخ كالتػزيع  ، 1992 ،ص. 126
( )3دانا عبج الكخيع ،حل البخلساف كاثاره القانػنية عمى مبجأ استس اخرية اعساؿ الجكلة ،ط ، 1السؤسدة الحجيثة
لمكتاب  ،بيخكت  ، 2010 ،ص. 30
(Julien Laferrire; Monual de droit constitionnel,1974.p771. )4
( )5د .ابخاـيع عبج العديد شيحا  ،كضع الدمصة التشفيحية في االنطسة الدياسية السعاصخة  ،مشذاة السعارؼ
االسكشجرية  ، 2006 ،ص20
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كيتختب عمى عجـ مدؤكلية رئيذ الجكلة في الشطاـ البخلساني نتيجتيغ مفادىسا انتقاؿ الدمصات
الفعمية لمػ ازرة  ،اذ لسا كاف رئيذ الجكلة ال يتستع بالدمصات الفعمية فسغ الصبيعي اف تحل
الػ ازرة محمو كبجيل لسسارسة الحكع  ،اما الشتيجة الثانية فتتسثل باف رئيذ الجكلة ال يدتصيع
العسل مشفخدا  ،بسعشى انو اما اف ال يسارس عسبل سياسيا أك اف مسارسة ىحا العسل مغ قبمو
تشرخؼ اثارىا إلى الػزيخ أك رئيذ الػزراء السخافق كالسبلزـ لخئيذ الجكلة بشاءا عمى قاعجة
التػؾيع السجاكر أك السددكج (. )1
اما في ما يتعمق بالػ ازرة بػصفيا الذق الثاني مغ ثشائية الدمصة التشفيحية فيي مغ يسمظ
الدمصات الفعمية في ضل ىحا الشطاـ في ادارة شؤكف الحكع اذ تعج الػ ازرة السحػر الخئيذ كحجخ
الداكية كىسدة الػصل بيغ رئيذ الجكلة كالبخلساف – كتستاز الػ ازرة -بسػجب ىحا الشطاـ الدياسي
بعجة خرائز تتسثل باالتي )2( :
اسشاد الػ ازرة إلى ثقة البخلساف  ،فالػ ازرة ال تدتصيع العسل أك مسارسة شؤكف الحكع اال بعج
حرػليا عمى ثقة البخلساف  ،اذ غالبا ما يعسج رئيذ الجكلة إلى اختيار رئيذ الػزراء مغ حدب
االغمبية كالحؼ يقػـ بجكره باختيار كزرائو مغ بيغ االحداب كالقػائع السسثمة في البخلساف  ،ثع
يعخض اسساء ك ازرتو كبخنامجو الػزارؼ عمى البخلساف ألجل مشح الثقة لمػ ازرة حتى تدتصيع
مباشخة شؤكف الحكع  ،لحلظ فيي مدتشجة إلى ثقة البخلساف .
الػ ازرة كحجة متجاندة كمتزامشة  :فالػ ازرة بسجسػعيا ( مجمذ الػزراء) تقػـ بخسع الدياسة
العامة لمجكلة االمخ الحؼ يفخض التجانذ بيغ اعزائيا  ،كلعل ىحا التجانذ كاالندجاـ يأتي
مغ خبلؿ حخص رئيذ الػزراء عمى اختيار كزرائو مغ ذكؼ السيػؿ كاآلراء كالتػجييات
الدياسية الػاحجة  ،اما التزامغ ؼيأتي بسعشى اف الػزراء يكػنػف مدؤكليغ مدؤكلية تزامشية
عمى الق اخرات الرادرة عشيع السيسا التي تتعمق بدياسة الجكلة  ،كذلظ اضافة إلى مدؤكليتيع
الفخدية كل عمى حجة عغ اعساليع الخاصة بػ ازراتيع .
الػ ازرة ىيئة حكع كاعزائيا يجخمػف البخلساف برفتيع كزراء :اذا خمرشا إلى اف ادارة شؤكف
الجكلة كرسع الدياسة العامة تعج مغ مياـ الػ ازرة لحلظ فيي اداة لمحكع كىيئة لمتقخيخ كالبت في
الذؤكف العامة لمجكلة كالػزراء ىع رجاؿ حكع كسياسية في ضل ىحا الشطاـ كىع يجخمػف
البخلساف برفتيع ىحه كيجمدػف جشبا إلى جشب مع الشػاب في ذات القاعة  ،كليذ ىحا فقط بل
ليع االكلػية في الكبلـ فبل يشتطخكف دكرىع لمكبلـ كغيخىع مغ اعزاء البخلساف(.)3

(Maurice Duverger, Droit constitutional et institutions politittqes,T. 2,sans un lieu )1
,1966,p.244.
( )2د .ابخاـيع عبج العديد شيحا  ،السخجع الدابق  ،ص ، 42كد .نعساف احسج الخصيب  ،السخجع الدابق ،
ص ، 378ودمحم صالح صابخ  ،دكر السحكسة االتحادية العميا في ارساء مبجأ الفرل بيغ الدمصات  ،رسالة
ماجدتيخ  ،كمية القانػف كالعمػـ الدياسية  ،جامعة كخكػؾ , 2015 ،ص. 44
(Pierre Wigny , Droit constitutional , T.2, sans sun lieu, 1952,p. 571.)3
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كبحلظ فاف الخريرة االكلى مغ خرائز الشطاـ البخلساني تتسحػر في اف رئيذ الجكلة
يدػد كال يحكع كك ازرة فعالة تعج اداة لمحكع كمدؤكلة سياسيا تجاه البخلساف .
ثانيا  :التعاكف كالخقابة الستبادلة بيغ الدمصتيغ التشفيحية كالتذخيعية  ،يقػـ الخكغ الثاني مغ
اركاف ىحا الشطاـ عمى الفرل السخف بيغ الدمصتيغ التشفيحية كالتذخيعية كىػ بحلظ يتبايغ مع
الشطاـ الخئاسي السار ذكخه كالحؼ يقػـ عمى الفرل التاـ كالسصمق بيغ الدمصتيغ اما في ضل
ىحا الشطاـ فيشاؾ الكثيخ مغ كسائل التعاكف كالخقابة الستبادلة بيغ كبل الدمصتيغ .
فسغ كسائل التعاكف بيغ الدمصتيغ ما يتسثل بؿياـ الدمصة التشفيحية باألعساؿ التي تؤدؼ الى
تكػيغ الدمصة التذخيعية  ،كالجعػة ألجخاء االنتخابات كاعبلف نتائجيا ثع الجعػة النعقاد
البخلساف بعج اعبلف الشتائج كضيػر اسساء الفائديغ بالسقاعج الشيابية كسا كتسمظ الحكػمة حق
تأجيل االنعقاد  ،كسا كتجخل بذكل مباشخ في العسمية التذخيعية مغ خبلؿ حقيا في اعجاد
مذخكعات القػانيغ أك االعتخاض عمييا أك السرادقة عمييا كسا كألعزاء الحكػمة الحق في
دخػؿ السجمذ الشيابي كاالشتخاؾ في جمدات البخلساف ( ،)1ؼيسا تسارس الدمصة التذخيعية عجة
كسائل في مجاؿ التعاكف مع الدمصة التشفيحية كالجخػؿ في مشاقذات مع الحكػمة حػؿ
مػضػع معيغ في شأف مغ الذؤكف الجاخمية أك الخارجية  ،كليا مكشة استزافة أؼ عزػ مغ
اعزاء الدمصة التشفيحية في مجمذ الشػاب لبلستيزاح كالتحاكر حػؿ أؼ امخ مغ االمػر التي
تخز ك ازرتو أك ىيئتو (. )2
كؼيسا يتعمق بجانب الخقابة فاف الدمصة التذخيعية تسمظ العجيج مغ كسائل الخقابة عمى اعساؿ
الدمصة التشفيحية كالدؤاؿ البخلساني كشخح مػضػع عاـ لمسشاقذة كتكػيغ المجاف التحؿيؿية
لمػصػؿ إلى حؿيقة امخ معيغ  ،كالحق في االستجػاب كاخي اخ اقخار السدؤكلية الػ ازرية (،)3
كبالسقابل تسمظ الدمصة التشفيحية كسيمة رقابية تجاه الدمصة التذخيعية تتسثل بحق حل البخلساف
كانياء مجة نيابة السجمذ قبل انتياء السجة الصبيعية لو كىػ ما يقابل حق البخلساف في السدألة
الدياسية لمػزراء التي قج تشتيي إلى سحب الثقة مغ الػ ازرة بأكسميا أك مغ احج الػزراء ( ،)4مغ
كل ذلظ نتبيغ اف الخرائز السسيدة ليحا الشطاـ تتسثل بثشائية الدمصة التشفيحية كالتعاكف
كالخقابة الستبادلة بيغ الدمصة التذخيعية كالتشفيحية كىػ امخ يرب في مرمحة الشطاـ الدياسي
بخمتو مغ خبلؿ ايجاد جػ مغ التفاىع كاالندجاـ كالعسل السذتخؾ بيغ الدمصتيغ كىػ ما تغيب
اغمب فػائجه في الشطاميغ الخئاسي كالسجمدي .

()1د .حسيج حشػف خالج  ،السخجع الدابق  ،ص. 104
( )2د .ابخاـيع عبج العديد شيحا  ،مخجع سابق  ،ص. 55
( )3د .مجحت احسج يػسف غشايع  ،كسائل الخقابة البخلسانية عمى اعساؿ الحكػمة في الشطاـ البخلساني  ،ط، 2
السخكد القػمي لئلصجارات القانػنية  ،مرخ  ، 2011 ،ص. 300
( )4د .ايسغ دمحم شخيف  ،االزدكاج الػضيفي كالعزػؼ بيغ الدمصتيغ التشفيحية كالتذخيعية في األنطسة الدياسية
السعاصخة  ،دار الشيزة العخبية  ،القاىخة  ، 2005 ،ص. 116
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انفشع انضبنش
َظبو ؽكٕيخ اجلًؼٛخ ( انُظبو اجملهغ) ٙ
يقػـ ىحا الشطاـ عمى ـيسشة الدمصة التذخيعية عمى بؿية الدمصات في الجكلة أك بسعشى
اخخ تخكيد الدمصات لرالح الدمصة التذخيعية دكف غيخىا  ،كبسػجبو تخزع الدمصة
التشفيحية خزػعا تاما لمدمصة التذخيعية كتبجك بانيا تبعا لمدمصة التذخيعية كخاضعة
لتػجيييا كاشخافيا ( ،)1كلسا كانت الييئة التذخيعية ىي السعبخة الػحيج عمى االرادة الذعبية في
كافة السجاالت كلعجـ قجرتيا عمى الؿياـ بكل اكجو نذاشات الجكلة التذخيعية مشيا كالتشفيحية
لحلظ فيي( الدمصة التذخيعية ) تزصخ إلى اسشاد السياـ الػضيؽية إلى لجشة مؤقتة مغ
مجسػعة مغ االعزاء تقػـ ىي باختيارىع كيباشخكف أعساليع التشفيحية تحت رقابتيا كإشخافيا،
بالذكل الحؼ تبجك ؼيو الدمصة التشفيحية تبعا لمدمصة التذخيعية في ضل نطاـ حكػمة الجسعية
(. )2
كيستاز ىحا الشطاـ بعجة خرائز تتسثل باالتي :
تخكيد الدمصة بيغ البخلساف :اذ كسا يبجك مغ التعخيف الستقجـ اف ىحا الشطاـ يقػـ عمى
افزمية الدمصة التذخيعية عمى الدمصة التشفيحية فيي الجية التي تتخكد بيجىا الدمصات كىي
مغ يقػـ بتعييغ المجشة التشفيحية (الدمصة التشفيحية)(.)3
الدمصة التشفيحية ىيئة جساعية كتابعة لمبخلساف  :تستاز الدمصة التشفيحية في ىحا الشطاـ برفة
الجساعية ال الفخدية كذلظ مشعا مغ تخكيد الدمصة بيغ شخز كاحج كسا كاف ىحه الييئة
الجساعية يتع تعييشيا مغ قبل البخلساف الحؼ لو حق اقالة اعزائيا مغ مشاصبيع كلو سمصة
االشخاؼ كالتػجيو عمى اعزاء الدمصة التشفيحية الحيغ يعتبخكف مدؤكلػف سياسيا اماـ
البخلساف كىع بالسقابل ال يسمكػف أؼ كسيمة ضغط عمى البخلساف (. )4
مغ ذلظ يطيخ اف نطاـ حكػمة الجسعية يقػـ عمى تغميب الدمصة التذخيعية تغميبا كاضحا
عزػيا ككضيؽيا عمى الدمصة التشفيحية كذلظ عمى اعتبار اف االكلى دكف الثانية تعج مسثمة
عغ االرادة الذعبية.

( )1د .عراـ الجبذ  ،مخجع سابق  ،ص. 288
( )2د .نعساف احسج الخصيب  ،السخجع الدابق  ،ص. 386
( )3د .حداف دمحم شفيق العاني  ،السخجع الدابق  ،ص. 34
( )4د .ماجج راغب الحمػ  ،الشطع الدياسية كالقانػف الجستػرؼ  ،ط ،4مشذأة السعارؼ ،االسكشجرية ، 2000 ،
ص. 262
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مغ خبلؿ ما تقجـ مغ بياف ألنػاع الشطع الدياسية يتبيغ اف لكل نطاـ اركانو كخرائرو التي
يستاز بيا عغ غيخه مغ الشطع االخخػ  ،كالتي عمى ضػئيا تتسايد الجكؿ في تبشي الشطاـ
الدياسي الحؼ تخاه اقخب لػاقعيا الدياسي كاالجتساعي كالثقافي كاالقترادؼ ،فتارة تعسج بعس
الجكؿ إلى تقػية الدمصة التشفيحية عمى حداب الدمصة التذخيعية كذلظ لفمدفة خاصة بيا
كلخؤية تخاىا في أندبية ىحه التفزيل كىي بحلظ تتبشى الشطاـ الخئاسي دكف غيخه كسا ىػ الحاؿ
في الػاليات الستحجة االمخيكية  ،كتارة نخػ دكؿ اخخػ تحىب إلى مداكاة بيغ الدمصتيغ كاقامة
جػ مغ التعاكف كالخقابة بيشيسا فتتبشى بحلظ الشطاـ البخلساني كسا ىػ الحاؿ في الشطاـ الدياسي
البخيصاني كالعخاقي ،كمخة اخيخة تفزل الجكلة ارجحية الدمصة التذخيعية عمى الدمصة التشفيحية
فشخاىا تتبشى الشطاـ السجمذ ( نطاـ حكػمة الجسعية ) كسا ىػ الحاؿ في دكلة سػيد اخ اآلف ،
فاآلمخ مخىػف بالطخكؼ الخاصة بكل دكلة كحدب رؤيتيا لؤلكضاع ككفقا لطخكفيا الخاصة
بيا.
ادلجؾش انضبَٙ
انذعزٕس انؼشالٔ ٙانُظبو انُٛبث ( ٙانربدلبَ) ٙ
بعج مخاض شػيل كججؿ سياسي كفقيي كادبي محمي كاقميسي  ،كجيػد مغ القػػ الدياسية
في السؤسدات الحكػمية كفي التشطيسات الحدبية كمغ خبلؿ اصخار قػة مجسػعة مغ كبار
فقياء القانػف الجستػرؼ  ،استصاعت جسيعا اف تتطافخ كتشتج مدػدة دستػر دائع لجسيػرية
العخاؽ  ،كالحؼ شخح لبلستفتاء عميو مغ قبل مجسػع الذعب الدياسي العخاقي في
 ، 15/10/2005كناؿ القبػؿ كاصبح نافحا بػصفو ( دستػر جسيػرية العخاؽ ) لعاـ . 2005
كانصبلقا مغ السادة االكلى ليحا الجستػر كالتي تأتي ضسغ السبادغ االساسية لو  ،كالتي نرت
عمى (جسيػرية العخاؽ دكلة اتحادية كاحجة مدتقمة ذات سيادة كاممة ،نطاـ الحكع فييا جسيػرؼ
نيابي – بخلساني  -ديسقخاشي كىحا الجستػر ضامغ لػحجة العخاؽ)(. )1
كبحلظ فاف السادة االكلى جاءت مؤكجة صخاحة باف الشطاـ الدياسي لمحكع في العخاؽ ىػ نطاـ
نيابي مغ حيث االصل  ،ثع انو نطاـ بخلساني مغ حيث فخكع الشطاـ الشيابي  ،لكغ التداؤؿ
السصخكح يقزي في ىل اف السذخع الجستػرؼ العخاقي قج التدـ في تدمدمو لسػاد الجستػر البالغ
عجدىا ( )144بسا جاء في السادة االكلى مغ بيانو لشػع نطاـ الحكع الدياسي في الببلد ؟.
لئلجابة عمى التداؤؿ السصخكح  ،فأنشا سشتشاكؿ دراسة ىحا السبحث مغ خبلؿ تقديسو إلى
مصمبيغ ككاالتي :
السصمب االكؿ  :مػافقة مػاد الجستػر مع اركاف الشطاـ الشيابي كالبخلساني في العخاؽ .
السصمب الثاني  :مخالفة مػاد الجستػر ألركاف الشطاـ البخلساني في العخاؽ .

( )1السادة ( )1مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ، 2005مشذػر في جخيجة الػقائع العخاؾية  ،العجد (، )4012
الدشة الدابعة كاالربعػف  ،في  28كانػف االكؿ . 2005
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ادلغهت االٔل
يٕافمخ يٕاد انذعزٕس يغ اسكبٌ انُظبو انُٛبثٔ ٙانربدلبَ ٙيف انؼشاق
عشجما نز الجستػر عمى اف نطاـ الحكع في العخاؽ ىػ نيابي بخلساني كخاصة اف الشز
جاء بالسادة االكلى ،فيحا يمدـ السذخع الجستػرؼ اف يديخ عمى ىجؼ ىحه السادة كاف يحخص
عمى تزسيغ الػثيقة الجستػرية بالسػاد الستػافقة مع اركاف كأسذ كل مغ الشطاـ الشيابي مغ
جية كالشطاـ البخلساني مغ جية اخخػ .
كعميو فأنشا سشسزي في بياف ىحا السصمب مغ خبلؿ تقديسو إلى فخعيغ ككاالتي:
انفشع االٔل
يذٖ رٕافش اسكبٌ انُظبو انُٛبث ٙيف انذعزٕس انؼشالٙ
مخ بشا اف الشطاـ الشيابي ىػ الشطاـ الحؼ يحكع الذعب نفدو بشفدو مغ خبلؿ مسثميغ عشو
يرمػف إلى البخلساف عغ شخيق االنتخاب كيسارسػف مياميع الشيابية لسرمحة عسػـ الذعب
الحؼ عيج الييع ىحه االختراصات عشج اختياره ليع في االنتخابات ( ،)1كاتفق فقياء القانػف
الجستػرؼ عمى اف الشطاـ الشيابي يقػـ عمى عجة اسذ كاركاف يسكغ اجساليا ؼيسا يأتي كمخفقيغ
مع كل ركغ مغ ىحه االركاف السادة الجستػرية السشاضخة ليا كفق ما جاء في الجستػر العخاقي
ككاالتي :
)
2
(
 - 1كجػد ىيئة نيابية مشتخبة كميا أك جميا كذات سمصات فعمية .
اذ يذتخط ابتجاء اف تكػف الييئة التذخيعية مشتخبة مغ قبل الذعب الدياسي في الجكلة حتى
يسكغ القػؿ بػجػد نطاـ نيابي  ،الف كمسة (نيابة ) تعشي اف الذعب يشيب عشو مغ يسارس
الدمصة  ،كال يسكغ اف تكػف ىشاؾ مغ كسيمة ديسقخاشية ليحه الشيابة اال عغ شخيق االنتخاب ،
ثع يجب اف تكػف ىحه الييئة متستعة بالدمصات الفعمية ،مغ اقتخاح القػانيغ كالعسل في الجانب
الخقابي تجاه الدمصة التشفيحية  ،كبالشطخ إلى مػاد دستػر جسيػرية العخاؽ  ،نخػ بانو قج نز
عمى اف ( تتكػف الدمصة التذخيعية االتحادية مغ مجمذ الشػاب كمجمذ االتحاد ) ( ،)3ثع
نز عمى اف ( يتكػف مجمذ الشػاب مغ عجد مغ االعزاء  ...ثع انتخابيع بصخيق االقتخاع
العاـ الدخؼ السباشخ .)4( ) ..
كبحلظ فقج نز الجستػر العخاقي صخاحة اف الييئة التذخيعية تكػف مشتخبة مغ قبل الذعب ،
كسا كنز عمى العجيج مغ الدمصات الفعمية الحؿيؿية التي يسارسيا مجمذ الشػاب (. )5

(1
(2
(3
(4
(5

)
)
)
)
)

د .مشحر الذاكؼ  ،االقتخاع الدياسي  ،مشذػرات العجالة  ،بغجاد  ، 2001 ،ص. 24
د .عبج الغشي بديػني  ،الشطع الدياسية  ،الجار الجامعية لمصباعة كالشذخ  ،بيخكت  ( ،ب  ،ت )  ،ص. 214
السادة (  ) 48مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
السادة ( )49مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
يشطخ حػؿ ىحه الدمصات الفعمية نز السادة ( )61مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  2005بكامل فقخاتيا البالغ عجدىا تدع فقخات .
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 - 2تأقيت مجة الييئة الشيابية (. )1
اف الشائب في حؿيقتو يعج مسثل عغ االرادة الذعبية  ،كبالتالي كاف كالبج مغ تفعيل الخقابة
الذعبية مغ خبلؿ تأقيت مجة البخلساف حتى تدتصيع االرادة الذعبية اف تحكع سمصاتيا كتزسغ
عجـ خخكج الشائب عغ حؿيقة االرادة الذعبية  ،فاذا ما حرل كاف خالف نائب ما لسا تربػا
اليو االرادة الذعبية فعشجىا يعسج الذعب الدياسي إلى عجـ تججيج انتخاب ذلظ الشائب كاستبجالو
بشائب اخخ يسثل شسػحات الذعب  ،فكاف كالحالة ىحه البج مغ تأقيت مجة البخلساف حتى ال
يدتسخ بقاء مغ ال تخضاه االرادة الذعبية مغ الشػاب في مقعجه الشيابي.
اما عغ مػقف دستػر جسيػرية العخاؽ مغ ىحا الخكغ  ،فقج نز عمى اف ( تكػف مجة الجكرة
االنتخابية لسجمذ الشػاب اربع سشػات تقػيسية  ،تبجأ بأكؿ جمدة لو كتشتيي بشياية الدشة
الخابعة)(.)2
كبحلظ يتػافق ىحا الخكغ مغ اركاف الشطاـ الشيابي مع ما ذىب اليو الجستػر العخاقي مغ تأقيت
مجة الييئة الشيابية .

( )1د .سعج عرفػر  ،السبادغ االساسية في القانػف الجستػرؼ كالشطع الدياسية مشذأة السعارؼ  ،االسكشجرية
 ، 1980 ،ص. 185
( )2السادة ( / 56اكال ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
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 - 3تسثيل الشائب لبلمة باسخىا (. )1
لسا كاف عزػ الييئة الشيابية يربػ إلى تحقيق السرمحة العامة  ،كاف لداما بسقابل ذلظ اف
يستج تسثيمو الشيابي لكل البمج  ،كعجـ اقترار ىحا التسثيل عمى الجائخة االنتخابية التي كاف قج
رشح كفاز بسقعجه الشيابي مغ خبلليا .
كجاء في مػاد دستػر جسيػرية العخاؽ الشز عمى اف ( يتكػف مجمذ الشػاب مغ عجد مغ
االعزاء  ...يسثمػف الذعب العخاقي بأكسمو . )2( ) ...
كبيحا الشز يتػافق الشطاـ الشيابي مع مػاد دستػر جسيػرية العخاؽ مغ حيث اف الشائب يعج
مسثبل لدائخ الببلد كليذ مشصقتو االنتخابية فقط .
 - 4استقبلؿ الشائب عغ الشاخب شػؿ مجة الشيابة (. )3
اف مسا يسيد الجيسقخاشية الشيابية عغ الجيسقخاشية شبو السباشخة ىػ استقبلؿ الشائب شػاؿ مجة
نيابتو  ،فبل يتجخل الذعب الدياسي في عسمية اقتخاح القػانيغ كال االعتخاض عمييا كال الحق
في االستفتاء  ،كسا ليذ لو الحق في اقالة الشائب .
كنتمسذ االشارة إلى ىحا الخكغ في مػاد دستػر جسيػرية العخاؽ مغ خبلؿ الشز عمى اناشة
الدمصة التذخيعية بسجمذ الشػاب كمجمذ االتحاد ( ،)4دكف تجخل مغ قبل الذعب الدياسي ،
كاف مجمذ الشػاب كحجه دكف غيخه ىػ مغ يسارس اختراص تذخيع القػانيغ االتحادية (،)5
كسا انو كحجه مغ يشطخ في مذخكعات القػانيغ السقجمة مغ الدمصة التشفيحية أك مغ أعزاء
مجمذ الشػاب كلجانو السختمفة( . )6مغ كل ما تقجـ  ،يبجك جميا تػافخ األركاف األساسية
كاستحزارىا في السػاد التي تشاكليا دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ، 2005كبحلظ فاف ىحه
السػاد الجستػرية قج جاءت متػافقة مع نز السادة االكلى مغ حيث اقخار الشطاـ الشيابي لمحكع
 ،كالحؼ يسثل اقخب الشطع كامثميا لمسبجأ الجيسقخاشي في كقتشا الحاضخ .

( )1د .ثخكت بجكؼ  ،الشطع الدياسية  ،ج ، 1دار الشيزة العخبية  ،القاىخة  ، 1964 ،ص. 178
( )2السادة ( / 49اكال ) مغ دستػر جسيػرية العاؽ لعاـ . 2005
( )3د .سميساف الصساكؼ  ،مبادغ القانػف الجستػرؼ  ،ط ، 1دار الفكخ العخبي ( ،ب ،ت)  ،ص. 135
( )4السادة ( ) 48مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
( )5السادة ( /61اكال ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
( )6السادة (/31ثالثا كسادسا ) مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب لعاـ  ، 2007مشذػر في جخيجة الػقائع
العخاؾية العجد ( )4032لدشة ( ، )48في  5شباط . 2007
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انفشع انضبَٙ
يذٖ رٕافش اسكبٌ انُظبو انربدلبَ ٙيف انذعزٕس انؼشالٙ
يعخؼ الشطاـ البخلساني بانو ( الشطاـ الحؼ يتسيد بالفرل السخف بيغ الدمصة التشفيحية
كالتذخيعية كثشائية الدمصة التشفيحية  ،أؼ كجػد رئيذ دكلة كحكػمة مدؤكلة سياسيا اماـ
البخلساف ) ( ،)1كبحلظ فاف ىحا الشطاـ يقػـ عمى الفرل السخف كالسذخب بخكح التعاكف بيغ
الدمصتيغ التذخيعية كالتشفيحية  ،كعميو فاف ىحا الشطاـ يستاز باألركاف االتية :
ثشائية الدمصة التشفيحية ( . )2قج مخ بشا في السبحث األكؿ كيف اف ىحه الثشائية تفتخض كجػد
رئيذ دكلة غيخ مدؤكؿ سياسيا كػنو ال يتستع بدمصات فعمية  ،كالى جانبو تػجج الػ ازرة التي
تتستع بكامل الدمصات كالربلحيات  ،كىي بحلظ كحجىا مغ يتحسل السدؤكلية الدياسية الشاتجة
عغ ؾياميا باألعساؿ السشاشة بيا .
كعشج الشطخ في مػاد دستػر جسيػرية العخاؽ لسبلحطة مجػ تػافخ ىحا الخكغ مغ اركاف الشطاـ
البخلساني  ،نخػ انو يشز عمى اف ( تتكػف الدمصة التشفيحية االتحادية مغ رئيذ الجسيػرية
كمجمذ الػزراء  ،)3() ...كبسػجب ىحا الشز  ،فاف الدمصة التشفيحية االتحادية في جسيػرية
العخاؽ تكػف ثشائية متكػنة مغ رئيذ الجسيػرية مغ جية كمجمذ الػزراء – رئيذ الػزراء
كالػزراء – مغ جية اخخػ .
التعاكف كالخقابة الستبادلة بيغ الدمصتيغ التذخيعية كالتشفيحية .
اف مسا يستاز بو ىحا الشطاـ – البخلساني – ىػ ؾيامو عمى مبجأ التعاكف كالخقابة الستبادلة بيغ
كبل الدمصتيغ  ،ففي مجاؿ التعاكف  ،فاف الدمصة التذخيعية غالبا ما تكػف ىي مغ يختار
رئيذ الجسيػرية  ،كتجعػا الحكػمة أك احج أعزائيا لمحزػر إلى السجمذ الشيابي لمسشاقذة
حػؿ مػضػع ما  ،كبالسقابل فاف الدمصة التشفيحية ىي مغ يػجو دعػة لمذعب الدياسي
النتخاب مجمذ الشػاب كىي مغ يعمغ الشتائج كدعػة البخلساف لبلنعقاد كاقتخاح مذخكعات
القػانيغ ( ،)4كسا كتتبادؿ كسائل الخقابة بيغ ىاتيغ الدمصتيغ مغ حق الدمصة التشفيحية في حل
البخلساف كما يقابمو مغ حق لمدمصة التذخيعية مغ كسائل لخقابة عسل الدمصة التشفيحية كالتي
تشػع مغ سؤاؿ إلى استجػاب كتحقيق كمدؤكلية ك ازرية (. )5
كبقخأة مػاد الجستػر يطيخ انو يشز عمى اف ( يجعػ رئيذ الجسيػرية مجمذ الشػاب لبلنعقاد
بسخسػـ جسيػرؼ خبلؿ خسدة عذخ يػما مغ تاريخ السرادقة عمى نتائج االنتخابات العامة )
( ،)6كسا نز عمى اف ( لخئيذ الجسيػرية أك لخئيذ مجمذ الػزراء ،
()1السادة ( )66مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
( )2د .نعساف احسج الخصيب  ،السخجع الدابق  ،ص. 380
( )3د .رأفت دسػقي  ،السخجع الدابق  ،ص. 120
( )4السادة ( )54مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
()5السادة ( /58اكال) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
()6السادة ( /58ثانيا ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
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تذخيع القانػف كالحؼ يسثل صمب مياـ الدمصة التذخيعية  ،اذ نز الجستػر اف ( مذخكعات
القػانيغ تقجـ مغ رئيذ الجسيػرية كمجمذ الػزراء) ( ،)1كبحلظ فاف الدمصة التشفيحية تعج الجية
كالييئة الػحيجة السشاط بيا مياـ تقجيع مذخكعات القػانيغ  ،كىي مذخكعات ليدت بالقميمة  ،اذ
تكاد تسثل معطع العسمية التذخيعية مقارنة مع مقتخحات القػانيغ السقجمة مغ الشػاب ،
فالسذخكعات السقجمة مغ قبل الدمصة التشفيحية مشح بجاية انعقاد البخلساف في دكرتو االنتخابية
االكلى في  2006 / 3 / 16كلغاية الجمدة رقع ( )70في  ، 2007 /8/8قج بمغت ()99
مذخكعا  ،في حيغ كانت السقتخحات السقجمة مغ مجمذ الشػاب كلجانو ال تتجاكز ()4
مقتخحات  ،كفي ذات الجكرة البخلسانية في سشتيا التذخيعية الثالثة  /مغ الجمدة األكلى في
 2008 /25/3كلغاية الجمدة ( ) 49في  ، 5/3/2009بمغ عجد مذخكعات القػانيغ ()176
مذخكعا في حيغ كانت السقتخحات ال تتجاكز ( )20مقتخح  ،كفي الجكرة االنتخابية الثانية ،
كتحجيجا في سشتيا التذخيعية الثانية كبفرمييا االكؿ كالثاني  ،كالتي تبجأ مغ الجمدة االكلى في
 12/6/2011كلغاية الجمدة رقع ( )40في  ، 7/5/2012فقج بمغ عجد مذخكعات القػانيغ
( )197مذخكعا في الػقت كانت السقتخحات ال تتجاكز ( )25مقتخح ( ،)2األمخ الحؼ يطيخ
بػضػح مجػ التعاكف بيغ الدمصة التذخيعية كالدمصة كالتشفيحية في مجاؿ تذخيع القػانيغ .
اما الجانب الخقابي  ،فقج ذىب الجستػر إلى ايخاد عجة كسائل تشتيجيا الدمصة التذخيعية لمخقابة
عمى اعساؿ الدمصة التشفيحية  ،تسثمت بالدؤاؿ البخلساني كشخح مػضػع عاـ لمسشاقذة كحق
مجمذ الشػاب في االستجػاب  ،كاخي اخ سحب الثقة ( ،)3ؼيسا نز الشطاـ الجاخمي عمى كسيمة
التحقيق البخلساني ( ،)4كبحلظ فاف الجستػر العخاقي قج تزسغ اغمب كسائل كمحاكر التعاكف
كالخقابة بيغ الدمصتيغ التذخيعية كالتشفيحية  ،كىحا ما يجؿ عمى حؿيقة تػافخ اركاف الشطاـ
البخلساني في مػاد دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ، 2005كبالتالي يعصي جدء مغ االجابة عمى
التداؤؿ السصخكح حػؿ مجػ تػافخ اركاف الشطاـ الشيابي ( البخلساني ) في مػاد دستػر جسيػرية
العخاؽ لعاـ  ، 2005كالتي مفادىا تػافخ كل االركاف الخاصة بالشطاـ الشيابي  ،مغ ىيئة
مشتخبو ذات سمصات فعمية كمؤقتة السجة الشيابية كتسثيل اعزائيا لدائخ البمج كاالستقبللية في
اعساليع عغ جسيػر الشاخبيغ،

( )1السادة ( /60اكال ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
()2ىاشع حديغ عمي  ،التشطيع الجستػرؼ لمتحقيق البخلساني  ،اشخكحة دكتػراه  ،كمية الحقػؽ ،جامعة تكخيت،
،2015ص. 222
()3السادة (/61سابعا – ثامشا ) مغ دستػر جسيػرية لعخاؽ لعاـ . 2005
()4السادة ( )82مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ . 2007
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اما عغ تػافخ اركاف الشطاـ البخلساني  ،فسغ خبلؿ ما تقجـ مغ بياف كاستعخاض لسػاد دستػر
جسيػرية العخاؽ لعاـ  ، 2005اتزح تػافخ اركاف ىحا الشطاـ في السػاد الجستػرية  ،مغ
ثشائية لمدمصة التشفيحية كتعاكف كرقابة بيغ الدمصتيغ  ،لكغ ليذ ىحا فحدب  ،بل اف
الجستػر العخاقي قج ذىب في كثيخ مغ مػاده إلى اقخار سمصات لمبخلساف مغ جية أك مشح
صبلحيات لخئيذ الجكلة أك سمب اختراص لسجمذ الػزراء مغ جية اخخػ  ،كىػ
في ذلظ يرخح كبػضػح خخكجا كمخالفة كاضحة ألسذ كاركاف الشطاـ البخلساني  ،كىػ ما
نبيشو تباعا في السصمب الثاني محاكليغ ابخاز اىع تمظ السخالفات كمػاشغ الخخكج عغ
اساسيات الشطاـ البخلساني .
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ادلغهت انضبَٙ
سلبنفخ يٕاد انذعزٕس انؼشال ٙألسكبٌ انُظبو انربدلبَٙ
بالخغع مسا تع بيانو في استحزار أركاف الشطاـ البخلساني في مػاد الجستػر العخاقي  ،اال
انو كفي مػاد عجة قج سجل خخكجا كمخالفة عغ ىحه االسذ  ،كنخػ بإمكاف أؼ دكلة اف تتبشى
الشطاـ الدياسي الحؼ يتفق كضخكفيا السختمفة كيتشاغع مع األيجلػجية التي تشتيجيا الرفػة
الحاكسة في الببلد  ،لكغ خرػصية الجستػر العخاقي تتخكد في انو قج نز في السادة األكلى
مشو عمى تبشي الشطاـ البخلساني  ،لحلظ كاف األججر عجـ الخخكج عغ أسذ كأركاف ىحا الشطاـ
حتى ال يقع في تشاقس –كىحا ما حرل – بيغ مػاده الجستػرية .
عميو كألجل الػقػؼ عمى صػر السخالفة كاشكاؿ الخخكج عغ الشطاـ البخلساني فأنشا سشتشاكليا
في فخعيغ االكؿ يجكر حػؿ رئيذ الجسيػرية  ،ؼيسا يحىب الثاني حػؿ حاالت الخخكج الستعمقة
بسجمذ الشػاب  ،ككاالتي :

انفشع االٔل
طٕس ادلخبنفخ ادلزؼهمخ ثشئٛظ اجلًٕٓسٚخ
مخبشا في صفحات ىحا البحث اف رئيذ الجكلة في الشطاـ البخلساني ممكا كاف اـ رئيدا
لجسيػرية  ،فانو ال يسمظ سمصات فعمية كاف الدمصات تطفخ بيا الػ ازرة دكف غيخىا مغ الدمصة
التشفيحية  ،فيػ ال يعسل مشفخدا  ،كاف اثار عسمو تشرخؼ إلى الػزيخ السخافق معو مغ خبلؿ
قاعجة ( التػؾيع السجاكر )  ،بيج اف الجستػر العخاقي قج خخج عمى ىحا االصل كىحا االساس
مغ اسذ الشطاـ البخلساني  ،كمشح رئيذ الجسيػرية العجيج مغ الدمصات التي باستصاعتو
مسارستيا مشفخدا بجكف تػؾيع مغ أؼ كزيخ  ،فسغ ىحه الدمصات اختراصو في ( اصجار
العفػ الخاص  ) ...ك ( السرادقة عمى السعاىجات كاالتفاقات الجكلية  ) ...ك (يرادؽ
كيرجر القػانيغ التي يدشيا مجمذ الشػاب  ) ...ك ( كدعػة مجمذ الشػاب السشتخب لبلنعقاد
 ) ...ك مشح االكسسة كالشياشيغ  ) ...ك ( قبػؿ الدفخاء  ) ...ك ( اصجار السخاسيع الجسيػرية
 ) ...ك ( السرادقة عمى احكاـ االعجاـ التي ترجرىا السحاكع السخترة ) ( ،)1زيادة عمى
عجة سمصات اخخػ ( ،)2كبحلظ فاف الجسيػرية كفقا لسػاد الجستػر العخاقي يدتصيع العسل مشفخدا
كىحا خبلفا لسا يشز كيقزي بو الشطاـ البخلساني .

()1
()2

السادة (/73اكال – ثامشا ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
السادة (  ) 126 ، 60مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005

188

ىحا مغ حيث الربلحيات كالدمصات السعصاة لخئيذ الجسيػرية  ،كسا كاف رئيذ الجكلة في
الشطاـ البخلساني كامتجادا لعجـ امتبلكو الربلحيات  ،فانو ككفقا لقاعجة ( الغشع بالغخـ ) ال
يعج مدؤكال اماـ البخلساف  ،كىػ في مشأػ عغ أؼ مدألة بخلسانية  ،كىحا اصل متفق عميو
في االكساط الفقيية الجستػرية  ،لكغ خبلفا لكل ذلظ جاء الجستػر العخاقي بالشز عمى
مدؤكلية رئيذ الجسيػرية كجعميا مغ اختراصات مجمذ الشػاب  ،اذ بيغ انو
( يختز مجمذ الشػاب بسا يأتي  ... :سابعا  :أ -مداءلة رئيذ الجسيػرية بشاء عمى شمب
مدبب باألغمبية السصمقة لعجد اعزاء مجمذ الشػاب ) ( ،)1كسا كيسكغ لسجمذ الشػاب
( اعفاء رئيذ الجسيػرية باألغمبية السصمقة لعجد اعزاء مجمذ الشػاب بعج ادانتو مغ
السحكسة االتحادية العميا في احجػ الحاالت االتية  -1 :الحشث في اليسيغ الجستػرية -2
انتياؾ الجستػر  -3الخيانة العطسى ) (. )2
كبحلظ يسكغ لسجمذ الشػاب مداءلة رئيذ الجسيػرية مغ خبلؿ شمب مدبب يشاؿ مػافقة
االغمبية السصمقة لعجد اعزاء مجمذ الشػاب  ،بل زيادة عمى ذلظ يسكغ اعفائو مغ مشربو
بقخار مغ مجمذ الشػاب بسػافقة االغمبية السصمقة كذلظ بعج تػجيو االدانة لو مغ قبل السحكسة
االتحادية العميا في الببلد  ،كذلظ عشج ثبػت ارتكابو ألحجػ أك اكثخ مغ الحاالت االتية
( الحشث في اليسيغ الجستػرية كانتياؾ الجستػر كالخيانة العطسى ) .
كيذار إلى اف الحشث في اليسيغ الجستػرية يعشي ارتكاب الخئيذ فعل ما يخل بسا تزسشو
القدع (اليسيغ الجستػرؼ ) مغ تعيجات كالتدامات ( ،)3اما انتياؾ الجستػر فتتحقق اذا خخؽ
الخئيذ نرا مغ نرػص الجستػر أك قاـ بعسل ما مغ شانو االنقبلب عمى الجستػر أك تغيخه
 ،ؼيسا تعشي الخيانة العطسى صجكر أؼ عسل عغ الخئيذ يعج اخبلال جديسا بالػضائف
الجستػرية السمقاة عمى عاتقو ككحلظ االعساؿ التي تسذ سبلمة الجكلة كامشيا الجاخمي
كالخارجي كفقا ألحكاـ الجستػر (، )4مغ كل ذلظ يطيخ اف رئيذ الجسيػرية بسػجب الجستػر
العخاقي يعج مدؤكال ،كىػ ما يتشاقس مع اسذ الشطاـ البخلساني الحؼ يعج نطاـ حكع
لجسيػرية العخاؽ بسػجب السادة االكلى مغ الجستػر العخاقي الشافح!!

( )1السادة ( /61سابعا  /أ ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
( )2السادة (  /61سابعا  /ب ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
( )3كردت ىحه التعيجات بسػجب صيغة اليسيغ الجستػرية الػاردة في السادة ( )50مغ دستػر جسيػرية العخاؽ
لعاـ . 2005
( )4د .حيجر دمحم حدغ االسجؼ  ،عدؿ رئيذ الجسيػرية في حالة الخيانة العطسى  ،ط ، 1مؤسدة دار
الرادؽ الثقاؼية  ،االردف  ، 2012 ،ص. 62
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بيج انو كمغ خبلؿ الشطخ في مػاد الجستػر العخاقي نخػ بانو نز عمى انو ( ال يجػز الجسع
بيغ عزػية مجمذ الشػاب كاؼ عسل أك مشرب رسسي اخخ ) (. )1
كبيحا الشز يكػف السذخع الجستػرؼ العخاقي قج فػت عمى نفدو كل فائجة مخجػه مغ ىحا
الجسع  ،ثع انو قج خالف ما تقزي بو حؿيقة الشطاـ البخلساني بػصفو نطاـ حكع سياسي .
كسا كاف الخقابة الستبادلة بيغ الدمصتيغ التذخيعية كالتشفيحية تعج مغ اخز خرػصيات
الشطاـ البخلسانية  ،فيي تطيخ بقػة في حؿيقة الشطاـ البخلساني كتغيب بقػة – بػصفيا متبادلة
– في كبل الشطاميغ الشيابييغ اآلخخيغ  ،كلعل الجعامتيغ األساسيتيغ المتاف تختكد عمييسا ىحه
الخقابة الستبادلة تتسثل في كسيمة ( السدؤكلية الدياسية)  ،التي تستمكيا الدمصة التذخيعية
تجاه الدمصة التشفيحية ،ككسيمة ( حل البخلساف ) التي يستمكيا الدمصة التشفيحية تجاه الدمصة
التذخيعية  ،كعمييا يختكد العسل الخقابي بيغ كبل الدمصتيغ  ،كعشج الشطخ في مػاد الجستػر
العخاقي يطيخ بانو يشز عمى اف ( يحل مجمذ الشػاب باألغمبية السصمقة لعجد أعزائو ،
بشاء عمى شمب مغ ثمث األعزاء ) ( ،)2مغ ذلظ يطيخ اف السذخع الجستػرؼ العخاقي قج
خالف ما اتفقت عميو األنطسة الدياسية الشيابية البخلسانية مغ جعل ( حل البخلساف ) كسيمة
رقابية تسمكيا الدمصة التشفيحية حتى تحافع عمى استقامة العسل الدياسي كحتى تزسغ الخقابة
الستبادلة بيغ كبل الدمصتيغ .
كيزاؼ لسا تقجـ  ،تمظ الدمصات كاالختراصات الػاسعة كغيخ السألػفة في األنطسة
البخلسانية التي اقخىا الجستػر العخاقي في مػاده السختمفة كالتي أضفى فييا سعة ككثخة مغ
االختراصات التي مشحيا لمدمصة التذخيعية ك تحجيجا لسجمذ الشػاب  ،فيػ أف كاف يحق لو
التستع بالدمصات التذخيعية كالخقابية بػصفو مجمذ يسثل الشػاب عغ الذعب العخاقي ،اذ جاء
ؼيو اف ( يختز مجمذ الشػاب بسا يأتي :
اكال  :تذخيع القػانيغ االتحادية
)
3
(
ثانيا  :الخقابة عمى أداء الدمصة التشفيحية  ، )...فيػ باإلضافة إلى ذلظ قج مشح العجيج مغ
االختراصات مثل انتخاب رئيذ الجسيػرية  ،كتشطيع عسمية السرادقة عمى السعاىجات ،
كالسػافقة عمى تعيغ رئيذ كأعزاء محكسة التسييد  ،كرئيذ أركاف الجير كمعاكنيو ،
كمدألة رئيذ الجسيػرية  ،األمخ الحؼ يخجح كفة مجمذ الشػاب كيجعمو الصخؼ األقػػ في
معادلة الكفة الدياسية  ،كسا كيخل بأصل أسذ كأركاف الشطاـ البخلساني (. )4
()
()
()
()

السادة
السادة
السادة
السادة

( /49سادسا ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
(  / 64اكال ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
(/ 61اكال – ثانيا ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
( 70اكال  / 61 ،رابعا – خامذ أ –ب – ج ) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ . 2005
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مغ كل ذلظ نخمز إلى اف دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  2005كاف كاف قج تبشى ذات
األركاف التي يدتشج عمييا الشطاـ الشيابي  ،اال انو كبالخغع مغ الشز في مادتو األكلى عمى
تبشي الشطاـ البخلساني  ،كفي الػقت الحؼ اخح بخكشي ىحا الشطاـ الدياسي  ،اال انو قج جاء
بالعجيج مغ السخالفات كاألحكاـ التي تتشاقس كحؿيقة الشطاـ البخلساني مغ حيث ثشائية الدمصة
التشفيحية كالخقابة الستبادلة  ،األمخ الحؼ يذػه الرػرة الحؿيؿية كالذكل االمثل لمشطاـ
البخلساني  ،كيقتخب مغ حؿيقة نطاـ حكع اخخ في العخاؽ يجعى بالشطاـ شبو البخلساني.
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ادلجؾش انضبنش
انُظبو انغٛبع ٙادلمرتػ نهؾكى يف انؼشاق
اف اختيار نطاـ سياسي لمحكع في الجكلة  ،كتفزيل نطاـ حكع عمى اخخ كفقا لمطخكؼ
الخاصة بتمظ الجكلة  ،انسا تقػـ فمدفة اختيار ذلظ الشطاـ الدياسي عمى اف تمظ الطخكؼ
تدتجعي التبلزـ لحلظ الشطاـ  ،فكل مغ الطخكؼ التي تعيذيا الجكلة بسختمف أشكاليا مغ
جيو ،كالشطاـ الدياسي مغ جية أخخػ ىسا عبارة عغ كفتي السعادلة التي تػصبلف إلى
التػزاف بيغ الػاقع الدياسي كالػاقع الجستػرؼ لمبمج كعشج الشطخ إلى كبل الػاقعيغ في جسيػرية
العخاؽ بعج  2003كبالتحجيج بعج نفاذ الجستػر في  15/10/2005كاجخاء اكؿ عسمية
انتخابية بخلسانية في ضػئو في  15/12/2005كلحج االف  ،نخػ باف الػاقع الجستػرؼ قج
افزى إلى تبشي نطاـ بخلساني –نطخيا – كىػ في حؿيقتو شبو بخلساني – كاقعيا  ، -اما
الػاقع الدياسي قج افزى إلى تصبيق الجيسقخاشية التػافؿية بجال مغ الجيسقخاشية الشيابية
( التسثيمية ) كجاء بسفاـيع كتصبيقات تعج في حؿيقتيا عابخة لمشرػص الجستػرية ( ،)1كسا كتع
تجاىل الكفاءة العمسية كالخبخة السيشية في كثيخ مغ السجاالت السيسة كتفزيل االستحقاقات
الحدبية كالسشاصفة  ،كحلظ ضيخ ضعف الدمصة التذخيعية في بعس السػاشغ كـيسشة الدمصة
التشفيحية – الػ ازرة – كالعكذ في بعس األحياف كسا في الحل الحاتي لسجمذ الشػاب  ،كسا
كغيب الجكر السيع كااليجابي السشاط بالقزاء الجستػرؼ لمتػفيق بيغ الدمصتيغ  ،كل ىحه
السعصيات تقف كسحجدات كأسذ ميسة كمؤثخة في عسمية اقتخاح نطاـ سياسي يعج األندب
لمحكع في الطخكؼ الجستػرية كالدياسية لجسيػرية العخاؽ.
فإذا خمرشا إلى أف الشطاـ البخلساني السصبق في العخاؽ  ،أك باألحخػ الشطاـ شبو البخلساني
كالحؼ اسشج سمصات كاسعة لسجمذ الشػاب  ،فيػ بحلظ يقتخب مغ نطاـ حكػمة الجسعية  ،لع
يشجح في التصبيق كشطاـ حكع  ،عميو فاف ما نقتخحو مغ نطاـ سياسي لمحكع ىػ ذلظ الشطاـ
الحؼ يتع ؼيو تجاكز ما تع مبلحطة كتأشيخه مغ مػاشغ ضعف كمحاكر مخالفة  ،فسسا الشظ
ؼيو اف الشطاـ البخلساني بحؿيقتو يعج نطاما كسصا بيغ الشطاـ الخئاسي كنطاـ حكػمة الجسعية
 ،كبالتالي فيػ يجسع بيغ مسيدات كبل الشطاميغ الشيابييغ  ،لحا فاف مقتخحشا يشز عمى اإلبقاء
عمى الشطاـ البخلساني كشطاـ حكع في العخاؽ  ،مع إدخاؿ تعجيبلت تتعمق بتػسيع صبلحيات
رئيذ الجسيػرية  ،ألجل تقميريا مغ صبلحيات الػ ازرة مغ جية كألجل كجػب تستعو
بربلحيات ميسة حتى يشز عمى امكانية مدالتو سياسيا  ،فالسسيدات االيجابية لمشطاـ
الخئاسي السار ذكخىا كالتي ترب في مرمحة رئيذ الجكلة  ،كانتخابو مباشخة مغ قبل
الذعب الدياسي  ،كعجـ ـيسشة الدمصة التذخيعية عميو مغ خبلؿ انتخابيا لو  ،فاف ذلظ
سػؼ يداعج في تػزيع االختراصات بصخيقة اكثخ ايجابية مسا ىػ عميو اليػـ  ،كسا كنخػ
بإسشاد امػر الجير كالقػات السدمحة بخئيذ الجكلة بجال مغ رئيذ.

()1

د .عامخ عياش عبج  ،السخجع الدابق  ،ص. 26
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الػزراء  ،فيحا ما يقػؼ كفة رئيذ الجسيػرية في الجكلة العخاؾية كيداعج في الخخكج مغ
االزمات الدياسية مشيا كاالمشية كاالقترادية ،كفي ذات الػقت يبقى الشطاـ محتفطا بسسيدات
الشطاـ البخلساني مغ تعاكف كرقابة كىػ ما يخسخ مبجأ الجيسقخاشية كيشسي التفاعل الحخ
كااليجابي في العسل الدياسي بيغ الدمصات الثبلث في الجكلة .
ثانيا  :السقتخحات  :يخفع الباحث عجد مغ السقتخحات الجيات السعشية مغ السؤسدات
الجستػرية كالتي تتسثل باالتي :
تعجيل السادة االكلى مغ مػاد دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ، 2005مغ خبلؿ رفع كمسة
( بخلساني ) كجعميا بالريغة االتية ( جسيػرية العخاؽ دكلة اتحادية كاحجة مدتقمة ذات
سيادة كاممة  ،نطاـ الحكع فييا جسيػرية نيابي ديسقخاشي . ) ...
تػسيع الربلحيات السعصاة لخئيذ الجسيػرية بسا يزسغ التػازف بيغ شصخؼ الدمصة
التشفيحية  ،كاف يكػف لو تأثيخ في رسع الدياسة العامة لمببلد  ،كبسا يحقق االستفادة مغ
بعس مسيدات الشطاـ الخئاسي .
تعجيل السادة ( /49سادسا ) الستعمقة بعجـ جػاز الجسع بيغ عزػية مجمذ الشػاب كالػ ازرة ،
كجعميا بالريغة االتية ( يجػز الجسع بيغ عزػية مجمذ الشػاب كعزػية مجمذ الػزراء
) كذلظ لبلستفادة مغ مسيدات الجسع مغ تػحيج الخؤػ في الدياسية العامة لمببلد.
تعجيل السادة (/64اكال ) الستعمقة بالحل الحاتي لسجمذ الشػاب  ،كمشح كسيمة الحل لمدمصة
التشفيحية  ،الحل الػزارؼ كالخئاسي  ،كذلظ ألجل تقخيخ السدؤكلية الستبادلة كتفعيميا كػنيا مغ
السسيدات التي يستاز بيا الشطاـ البخلساني كالتي نخػ عمى ضخكرة ابقائيا في الشطاـ الدياسي
السقتخح .
كمغ خبلؿ االخح بيحه السقتخحات  ،فأنشا سشعجؿ مغ الشطاـ الدياسي الحاكع في الببلد مغ
خبلؿ االخح ببعس مسيدات الشطاـ الخئاسي بالذكل الحؼ يعجؿ الشطاـ الدياسي الحاكع
كيجعمو اندب لمحكع كاقخب إلى تحقيق التػزاف بيغ الػاقعيغ الدياسي كالجستػرؼ في العخاؽ .
كمغ هللا التػفيق
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Abstract
The political subjects especially those regarding with the political
regime have been paid much attention by specialists in law generally
and the constitutive law specifically, because those subjects deal with
the way and ideology being practiced by the ruling parties in the
country.
The variety and diversity in democratic systems such as direct
democracy,
semi-democracy
and
a
non-direct
democracy(Representative) have no limit but also include the
representative systems categorized into presidential and parliamental
regime and coalition government.
Having a look at the ruling political regime in Iraq, it appears
that the Iraqi constitution has stated that it is a representative regime
(Parliamental),but the constitution, in its other articles, contradicted the
fact of the principles on which this regime has based, which imposes
the explanation of the fact of the political regime applied in Iraq from
one hand, and attempting to find a political regime, considered the
best, for ruling in Iraq at the present time from another hand.
Thus, we have dealt with our research entitled (the suitable political
regime in Iraq) within three sections:
-The first section: It deals with the definition of the political regime and
shedding light on the different kinds of the political regimes.
-The second section: It deals with the view of the Iraqi constitution
about the representative and parliamental regime through dividing it
into two parts: in the first part, we explained the agreement of the
articles of the constitution with the representative and parliamental
regime, while the second one deals with illustrating the disagreement
of the articles of the constitution with the parliamental regime.
-The third section: Through which we suggested the best political
regime , according to our opinion, in Iraq.
We ended our research with an epilogue consisting of
conclusions and suggestions.
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ؽك االَغبٌ يف انزظبْش انغهً ٙثني االثبؽخ ٔانزغشٚى
يف انزششٚغ انؼشالٙ

الدكتهر براء منذر كمال
ادلمذيخ

ا
أال-يٕضٕع انجؾش
الحق في التطاىخ الدمسي ىػ احج السبادغ الخئيدة التي تكاد ال تخمػ الجساتيخ
الجيسقخاشية مغ الشز عمييا ،كىػ االسمػب االكثخ حزارية لمزغط عمى الحكػمات
بػية تمبية مصاليب الستطاىخيغ سمسيا ،ليحا فقج اىتست الكثيخ مغ االعبلنات كالسػاثيق
كالسعاىجات الجكلية بالحق في التطاىخ كالتجسع الدمسي ،كلعل مغ ابخزىا االعبلف
العالسي لحقػؽ االنداف الرادر عاـ  1948كالعيج الجكلي الخاص بالحقػؽ السجنية
كالدياسية الرادر عاـ  ،1966الحؼ تزسغ االعتخاؼ بالحق السحكػر ،كعجـ جػاز
كضع قيػد عمى مسارستو اال تمظ التي تفخض شبقا لمقانػف كتذكل تجابيخ ضخكرية في
مجتسع ديسقخاشي ،لريانة االمغ القػمي اك الدبلمة العامة اك الشطاـ العاـ اك حساية
الرحة العامة اك اآلداب العامة اك حساية حقػؽ االخخيغ كحخياتيع ،كتزسغ ميثاؽ
الحقػؽ
انداف
لكل
اف
عمى
االكربي
لبلتحاد
االساسية
اما في العخاؽ فقج كفمت الجكلة ،بسا ال يخل بالشطاـ العاـ كاآلداب حخية االجتساع
كالتطاىخ الدمسي ،استشادا ألحكاـ السادة ( )38مغ الجستػر العخاقي لدشة 2005
(الشافح) اذ نرت عمى (تكفل الجكلة ،بسا ال يخل بالشطاـ العاـ كاآلداب "حخية االجتساع
كالتطاىخ الدمسي ،كتشطع بقانػف")،كمع ذلظ فإف التذخيعات القانػنية الشافحة في العخاؽ
كالسشطسة لحق التطاىخ ال تداؿ تعاني مغ قرػر في جػانب عجيجة  ،فزبل عغ اف
الػاقع العسمي كاؿ>ؼ شخرتو العجيج مغ السشطسات الجكلية السعشية بحقػؽ االنداف
يذيخ إلى كجػد انتياكات كاسعو لو>ا الحق.
ا
صبَٛب-رمغٛى انجؾش
كعمى ىجؼ ما تقجـ سشقدع بحثشا إلى مبحثيغ  ،نتشاكؿ في االكؿ مفيػـ حق التطاىخ
 ،كنتشاكؿ في الثاني حق التطاىخ بيغ الشز القانػني كالػاقع العسمي في العخاؽ  ،ثع
نختتع البحث بخاتسة تتزسغ اىع الشتائج كالتػصيات.
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ادلجؾش األٔل
يفٕٓو انزظبْش انغهًٙ
اف البحث في مفيػـ التطاىخ الدمسي يقتزي مشا بالزخكرة بياف تعخيفو  ،كشخكشو ،
كىحا ما سشتشاكلو في تباعا
ادلغهت االٔل
رؼشٚف انزظبْش انغهًٙ
لمػقػؼ عمى مجلػؿ التطاىخ البج مغ بياف االتجاىات الفقيية السختمفة في تعخيفيا لو ،
كمغ ثع بياف مػقف التذخيعات مشو  ،كىحا ما سشتشاكلو تباعا في الفخعيغ اآلتييغ.
انفشع االٔل
انزؼشٚف انفمٓ ٙنهزظبْش انغهًٙ
اختمف فقياء القانػف في تعخيفيع لمتطاىخ مغ حيث السبشى كالسعشى  ،كيسكغ انقدع
الفقو بيحا الرجد إلى فخيقيغ (:)1
الفخيق االكؿ :كيتجو انراره إلى تعخيف التطاىخ عمى أنو نػع مغ انػاع الحخية التي تدجج
حق االنداف في حخية االجتساع ,كالتجسع الدمسي ،ألف التطاىخ ال يتع إال عغ شخيق تجسع
األفخاد ,لحلظ فيػ صػرة مغ صػر االجتساع ,كالتجسع الدمسي .
كيسكغ تعخيف التطاىخ عمى ىحا االساس بأنو "حق أساسي مغ حقػؽ اإلنداف يسارس برػرة
ثابتة أك متشقمة عغ شخيق تجسع مقرػد لعجة أشخاص في مكاف عاـ كبرػرة كقتية كيخزع
لحساية الدمصة كيذسل السطاىخات السزادة"(.)2
فالتطاىخ حق مغ حقػؽ اإلنداف االصيمة كىي الحقػؽ السقخرة بسػجب االتفاؾيات كالسػاثيق
الجكلية كالتذخيعات الجاخمية ,كسا أف التطاىخ كإف كاف حقا فخديا فيػ يسارس برػرة
جساعية(.)3
كعمى ىجؼ ما تقجـ فإف التطاىخ يستاز بخاصيتيغ ىسا :عسػمية السكاف ,كتأقيت السسارسة ،إذ
يجب أف يحرل التطاىخ في مكاف عاـ ,أك محل عاـ ,أك شخيق عاـ ،ككحلظ يجب أف يكػف
مؤقتا ،أؼ تحجد مسارستو بػقت معيغ محجد.

الفخيق الثاني :كيشرار ىحا االتجاه بأف حق التطاىخ ىػ نػع مغ انػاع حخية الخأؼ كالتعبيخ
عشو كاستشجكا بأف العيج الجكلي الخاص بالحقػؽ السجنية كالدياسية جاءت مادتو التاسعة

( )1د .أحسج حافع نجع :حقػؽ اإلنداف بيغ القخآف كاالعبلف ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،1983 ،ص.12
( )2تقخيخ خبخاء مشطسة األمغ كالتعاكف االكربي :مبادغ تػجييية بذأف حخية التجسع الدمسي ،مكتب
السؤسدات الجيسقخاشية كحقػؽ اإلنداف ،ط ،2ستخاسبػرغ ،كارسػ ،2010 ،ص.15
( )3دمحم عبج العديد عبج هللا :دعاكػ حقػؽ اإلنداف كالتجخل في سيادة الجكؿ ،اشخكحة دكتػراه .كمية الجراسات
العميا ،جامعة نايف العخبية لمعمػـ االمشية ،الخياض ،2009 ،ص.46
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عذخ عامة مصمقة لتذسل الحقػؽ الدياسية كافة كمغ ضسشيا التطاىخ ,كذلظ لػركد عبارة (أية
كسيمة يختارىا)(.)1
كيحىب انرار ىحا الفخيق الى تعخيف حق التطاىخ بأنو ":حق مغ حقػؽ اإلنداف
الصبيعية تسكشو مغ إبجاء رأيو سمسيا ,بسا ال يتعارض مع القػاعج القانػنية السخعية ,كبسا ال
يزخ بالشطاـ العاـ ,كاآلداب ,كاألخبلؽ العامة"(.)2
كىع بحلظ يعجكف التطاىخ حقا شبيعيا لؤلفخاد بذخط عجـ اخبللو بالشطاـ العاـ ,كاآلداب
العامة ,كاألخبلؽ العامة .غيخ أف انرار ىحا الفخيق اغفمػا خاصية العمشية في التطاىخ ,كسا
أغفمػا اشتخاط أف تكػف ىحه القيػد في مجتسع ديسقخاشي ،كاشتخشػا عجـ مخالفة التطاىخ
لمقػاعج القانػنية ,كبسا أف ىحه القػاعج ىي  :مغ كضع الدمصة التذخيعية في الطخكؼ العادية،
كالدمصة التشفيحية في الطخكؼ االستثشائية األمخ الحؼ يتخؾ الباب مذخعا لمدمصة التشفيحية
لتقييج مسارسة التطاىخ ,بسػجب قػانيغ الصػارغ ككحلظ عغ شخيق لػائح (أنطسة) الزخكرة أك
المػائح (األنطسة) التفػيزية(.)3

(  )1د .عرػ ػػاـ الػ ػػجبذ :الػ ػػشطع الدياسػ ػػية ،ج ،6الحقػ ػػػؽ كالحخيػ ػػات العامػ ػػة ،ط ،2دار الثقافػ ػػة ،عسػ ػػاف،
 ،2011ص.13
ؽ
( )2د .سػعجػ دمحم الخصيػب :أسػػذ حقػػ اإلندػػاف فػي التذػخيع الػجيشي كالػػجكلي ،ط ،1مشذػػرات الحمبػػي،
بيخكت ،2010 ،ص.115
(  )3د .سميساف دمحم الصساكؼ :الشطخية العامة لمق اخرات اإلدارية ،ط ،5دار الفكخ العخبي ،القاىخة،1984 ،
ص.443
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انفشع انضبَٙ
انزؼشٚف انمبََٕ ٙنهزظبْش
تختمف التذخيعات الػششية في تعخيفيا لمتطاىخ بحدب الشطاـ الدياسي القائع في
الجكلة كنطختو االيجلػجية لحقػؽ االنداف ففي العخاؽ ، ،صجرت العجيج مغ القػانيغ التي
تصخقت نرػصيا الى تعخيف التطاىخ  ،إذ عخؼ قانػف االجتساعات العامة كالسطاىخات
السخقع ( )115لدشة ( )1958السمغى التطاىخ الدمسي بأنو" حذج مشطع يديخ في السياديغ
كالذػارع العامة" كلع يػرد أمخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة "السشحمة" تعخيفا لحق التطاىخ كاكتفى
بالشز عمى أحكامو كشخيقة تشطيسو( ,)1في حيغ عخؼ قانػف تشطيع السطاىخات في إقميع
كخدستاف رقع ( )11لدشة  2010حق التطاىخ بأنو" جسع مشطع اك شبو مشطع مغ الشاس يديخ
بذكل سمسي في السياديغ كالذػارع كاالماكغ العامة لػقت معيغ ييجؼ الى خمق رأؼ عاـ مػحج
لتحقيق غخض معيغ كتذسل(التجسع العاـ لغخض التطاىخ ,االضخاب ,االعتراـ
مسا سبق ذكخه ندتصيع اف نعخؼ التطاىخ الدمسي بأنو تجسع مشطع ثابت أك متحخؾ لعجد مغ
االشخاص في مكاف عاـ أك شخيق عاـ كلفتخة محجدة ,لمسصالبة بحقػؽ مذخكعة أك لمتعبيخ
بالقػؿ كالكتابة عغ مدانجة أك رفس مػقف معيغ ,كيخزع ألحكاـ القانػف.
أما السذخع السرخؼ فمع يػرد أؼ تعخيف لمتطاىخ الدمسي في قانػف التجسيخ رقع ( )10لدشة
( )1914ككحلظ قانػف االجتساعات العامة كالسطاىخات رقع ( )14لدشة ( )1923ألسمغى ؛
إال أنو كبعج الثػرة السرخية كمارافقيا مغ احجاث صجر قانػف ججيج ىػ قانػف تشطيع الحق
في االجتساعات العامة كالسػاكب كالتطاىخات الدمسية رقع ( )107لدشة ( .)2013كالحؼ عخؼ
التطاىخة بأنيا "التطاىخة كل تجسع ألشخاص يقاـ في مكاف عاـ اك يديخ في الصخؽ كالسياديغ
العامة يديج عجدىع عمى عذخة ,لمتعبيخ سمسيا عغ أراءىع أك مصالبيع اك احتجاجاتيع
الدياسية"(.)2
كىحا التعخيف يخكد عمى عبلنية السسارسة لمتطاىخ الدمسي ,كسا بخز التعخيف أف التطاىخ
يسكغ أف تكػف ثابتة أك متحخكة كالفخؽ بيشيسا أف األكلى تجسع مدتقخ في مكاف معيغ ,بيشسا
الثانية تجسع متحخؾ( مديخة)؛ كبخز التعخيف كحلظ غاية التطاىخ فجعميا لمتعبيخ سمسيا عغ
اآلراء أك السصالب أك االحتجاجات .إال أف ما يعاب عميو ىػ تحجيجه لمعجد البلزـ لتشطيع
السطاىخة كتدييخىا فحرخه بسا ال يقل عغ عذخة أشخاص كىػ ما لع تشز عميو اؼ مغ
التذخيعات السقارنة ,إذ أف تحجيج االعجاد البلزمة لمسطاىخة ؼيو تقييج لحخية الخأؼ كالتعبيخ عشو.
كاالنتقاد الثاني الحؼ يػجو لمتعخيف أنو حرخ غاية التطاىخ بالسصالب الدياسية عمسا أف
التطاىخ يكػف لسصالب سياسية أك اجتساعية أك اقترادية.
( )1تججر االشارة الى اف مذخكع قانػف حخية التعبيخ عغ الخاؼ كاالجتساع كالتطاىخ الدمسي عخؼ التطاىخ
الدمسي "تجسع عجد غيخ محجد مغ السػاششيغ لمتعبيخ عغ أراءىع اك السصالبة بحقػقيع التي كفميا القانػف التي
تشطع كتديخ في الصخؽ كالداحات العامة" السادة /1خامدا مغ مذخكع القانػف .
( )2السادة الخابعة مغ قانػف تشطيع الحق في االجتساعات العامة كالسػاكب كالتطاىخات الدمسية السرخؼ رقع
 107لدشة  2013كالسشذػر في الػقائع السرخية ػ العجد( 47مكخر) في 24نػفسبخ.2013
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ادلغهت انضبَٙ
ششٔط انزظبْش
أف التطاىخ كحق مغ حقػؽ االنداف يشبغي لو أف يكػف سمسيا كأف يتػافخ ؼيو شخشيغ
لكي يكتدب مذخكعيتو ،كصفتو كتطاىخ سمسي معبخ عغ حخية الخأؼ كحق االجتساع ،كىحاف
الذخشاف سيكػناف محػر دراستشا في الفخعيغ اآلتييغ.
انفشع االٔل
جتًغ االشخبص
تتكػف السطاىخة مغ تجسع عجد مغ االشخاص ,كالتذخيعات عمى خبلؼ في بياف العجد
فالسذخع السرخؼ حجد الحج األدنى لعجد االشخاص البلزـ لؿياـ السطاىخة بعذخة
اشخاص( ,)1في حيغ لع يحجد الفخندي الحج األدنى لعجد االشخاص؛ األمخ الحؼ حجا بالفقو
إلى االجتياد لتحجيج ذلظ ,فحىب الفقو في فخندا إلى أف العجد البلزـ ىػ خسدة أشخاص فأكثخ
ؾياسا عمى العجد السصمػب لؿياـ جخيسة التجسيخ(.)2
ككحلظ الحاؿ في العخاؽ فمع تحجد التذخيعات التي تصخقت الى حق التطاىخ الدمسي إلى
الحج األدنى لعجد االشخاص الػاجب تجسعيع لؿياـ السطاىخة كلكشو اشتخط عمى الجية السشطسة
تحجيج الحج األعمى لعجد االشخاص السذاركيغ في السطاىخة.
كبسا أف السصمق يجخؼ عمى اشبلقو ,فإنشا نخػ ضخكرة تخؾ تحجيج العجد البلزـ لدمصة
قاضي السػضػع ،ذلظ أف تفديخ الشرػص يعتسج عمى ضخكؼ كل حالة ,كمبلبداتيا ،كذلظ
الختبلؼ األمػر؛ التي يصالب بيا الستطاىخكف فالسطاىخة التي تصالب بسخأمخ
أمخ سياسي قج يكػف عجد األفخاد فييا أكثخ مغ التي تصالب بأمخ اقترادؼ ,أك اجتساعي أك
العكذ.

(  )1السادة الخابعة مغ قانػف تشطيع الحق في االجتساعات العامة كالسػاكب كالتطاىخات الدمسية رقع 107
لدشة.2013
(  )2د .سعج عرفػر :مرجر سابق ,ص.259
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انفشع انضبَٙ
ادلكبٌ انؼبو
تذتخط التذخيعات القانػنية لسسارسة حق التطاىخ اف يكػف في مكاف عاـ شخيق العاـ
كالسكاف ,أك السحل العاـ .كقج يحجث التطاىخ في شخيق عاـ ,أك مكاف عاـ ,أك محل عاـ ,كسا
أف ىشاؾ أماكغ خاصة تكتدب صفة العسػمية.
فالصخيق العاـ يعخؼ في فخندا بأنو السكاف السخرز لمسػاصبلت ,كمخكر الجسيػر ؼيو,
سػاء كاف داخل السجف أـ في القخػ(.)1
أما في مرخ ؼيعخؼ بأنو "الصخؽ السعجة فعبل لمسخكر العاـ غيخ السسمػكة لؤلفخاد,
كالييئات ككل شخيق يشذأ كفقا ألحكاـ ىحا القانػف"(.)2
كفي العخاؽ فقج عخؼ السذخع الصخيق العاـ" :بأنو كل حيد معبج ,أك غيخ معبج مرسع,
أك مدتخجـ بذكل شبيعي لسخكر السخكبات أك السذاة"(.)3
كالعبخة في عسػمية الصخيق ىي :بتخكو مفتػحا لسخكر السػاصبلت ,كالسذاة في كل
األكقات ,فإذا أغمق في أكقات معيشة ,كفتح في أخخػ فقج صفة العسػمية ,إال في األكقات التي
يفتح فييا(.)4
كسا أف تعخيف السذخع العخاقي جاء أكسع مجلػال مغ تعخيف السذخع السرخؼ ,ذلظ أف
األخيخ قرخ صفة العسػمية عمى الصخؽ غيخ السسمػكة لؤلفخاد كالييئات(.)5
كاشتخاط ممكية الصخيق لمجكلة ,قج تخخج التطاىخة مغ نصاؽ األحكاـ السشطسة لمتطاىخ
لتترف بأؼ كصف آخخ لسجخد انعقادىا في شخيق مسمػؾ لؤلفخاد ,أك الييئات ,كإف كاف عاما
مدسػحا ؼيو مخكر السخكبات كاألفخاد(.)6
أما عغ السكاف العاـ كالحؼ كرد في تعاريف الفقو ,ففي مرخ يدتعسل السحل العاـ ,أك
السيجاف العاـ كيعخؼ في مرخ كفخندا بأنو "كل مكاف فديح مفتػح لمجسيػر كسسح لمشاس
بالتػاجج ؼيو بجكف أية قيػد كعادة ما يخبط بيغ عجة شخؽ أك شػارع عامة"(.)7

()1حديغ دمحم سكخ :حخية االجتساع -دراسة مقارنة ،اشخكحة دكتػراه مقجمة إلى كمية الحقػؽ -جامعة
الشيخيغ ،2006 ،ص.78
( )2أفكار عبج الخازؽ عبج الدسيع :مرجر الدابق ،ص.164
()3الفقخة -1-القدع  1مغ قانػف السخكر العخاقي الرادر بسػجب أمخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة السشحمة 86
لدشة  2004السشذػر بالػقائع العخاؾية بالعجد  3984في حديخاف .2004
( )4د .عسخ الديج رمزاف :شخح قانػف العقػبات القدع الخاص ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،1986 ،
ص.363
( )5د .رفعت عيج سيج :مرجر سابق ،ص.38
( )6د .امل دمحم حسدة :مرجر الدابق ،ص.38
( )7أفكار عبج الخازؽ عبج الدسيع :مرجر سابق ،ص.79
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ولد لسم المضاء فً مصر ,المحل العام أو المكان العام على ثالثة ألسام هً :المحل العام
بطبٌعته "وهو المكان المفتوح للجمهور على سبٌل الدوام كالطرق والمتنزهات والحدائك" وهو
ذات مولف المضاء األمرٌكً؛ إذ لضت المحكمة االتحادٌة العلٌا االمرٌكٌة أن الحدائك
والمتنزهات محال تستخدم منذ المدم لغرض عمد االجتماعات والتظاهرات ومحتفظ بها لهذا
الغرض ,وأن حرٌة االحتجاج والتظاهر السلمً تمارس فً تلن األماكن(.)1
والمحل العام بالمصادفة هو المسم الثانً من احكام المحل أو المكان العام "وهو المحل
الخاص بطبٌعته ,والماصر على دخول أفراد ,وطوائف معٌنة ,والٌوجد فً ظروفه ما ٌسمح
باعتباره محالا عاماا ،ولكنه ٌتحول إلى مكان عام؛ عندما ٌسمح لعدد من األفراد بدخوله،
ومثاله المحال التجارٌة ,والنوادي( .)2وهذا ما أكدته محكمة النمض المصرٌة ,إذ لضت فً
حكم لها أن العبرة لٌست باألسماء التً تعطى لألماكن؛ لكن العبرة فً وصف مكان ما
بالعمومٌة من عدمه ,هً بحمٌمة ووالع أمره(.)3
أما عن المكان ,أو المحل العام بالتخصٌص فهو ":المكان الذي لٌس بطبٌعته ,أو من
األصل عاما ا ,وإنما ٌلحك به هذا الوصف؛ بسبب الغرض الذي أعد له ,كأن ال ٌفتح للجمهور
إال فً أولات معٌنة أو فً أجزاء معٌنة ,وٌشمل دور العبادة والمدارس ,ودور السٌنما
والمسرح ,وغٌرها من األماكن التً ٌسمح للجمهور بارتٌادها خالل أولات معٌنة"(.)4
والتظاهر فً المساجد محظور فً مصر ,بل حتى التظاهر فً الباحات الخارجٌة
للمساجد ,وذلن حفاظا ا على لدسٌة هذه األماكن ،ألن المتظاهرٌن ٌستعملون مكبرات الصوت,
والصٌاح()5؛ كما منع المشرع المصري تسٌٌر التظاهرات من دور العبادة والٌها ,وٌشمل
المنع اٌضا االجتماعات العامة والمواكب(.)6
وعن التظاهر فً حرم الجامعات فالجامعات منبع الفكر ومركز اشعاع حضاري ,تنهل
منه األجٌال علما ا نافعا ا ,فهً بستان المعرفة تزدهر فٌه العمول ,وتعلو فٌه لدرة االبداع
الفكري(.)7
وفً فرنسا فإن التظاهر فً حرم الجامعات أمر مباح ,وحك مكفول ال ٌجوز تمٌٌده إال فً
حدود النظام العام(.)8
()1حكع السحكسة االتحادية العميا االمخيكية في قزية ـيج ضج مؤتسخ السشطسات الرشاعية -مذار إليو لجػ جيخكـ
بايخكف كتػماس دنيذ :الػجيد في القانػف الجستػرؼ -السبادغ العامة لمجستػر االمخيكي ،ط ،1تخجسة -دمحم مرصفى
غشيع ،الجسعية السرخية لشذخ الثقافة ،القاىخة ،1998 ،ص.277
( )2د .امل دمحم حسدة :مرجر سابق ،ص.38
( )3د .دمحم ماىخ ابػ العيشيغ :مرجر سابق ،ص ،785كيذيخ إلى حكع محكسة الشقس في .16/2/1976
( )4د .رفعت عيج سيج :مرجر سابق ،ص.58
( )5السادة( )1مغ قانػف الحفاظ عمى حخمة أماكغ العبادة رقع( )13لدشة( )2008السرخؼ .كمذخكع قانػف حخية الخأؼ
كالتعبيخ عشو كالتطاىخ الدمسي العخاقي السادة(  /9أكال) مشو.
( )6السادة()5مغ قانػف تشطيع الحق في االجتساعات العامة كالسػاكب كالتطاىخات الدمسية رقع  107لدشة .2013
( )7السادة( ) 8مغ قانػف ك ازرة التعميع العالي كالبحث العمسي العخاؾية رقع  40لدشة  1988السعجؿ الشافح.
كد .عبجهللا لحػد كد .جػزيف مغيدؿ :حقػؽ اإلنداف الذخرية كالدياسية ،ط ،2دار عػيجات ،بيخكت،1985 ،
ص.93
( )8د .كخيع يػسف كذاكر :مرجر سابق ،ص.75
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كأكج القزاء السرخؼ في حكع لو" ,بأف ؾياـ شبلب جامعة القاىخة بالتعبيخ عغ رأييع بسطاىخة
سمسية داخل أسػار الجامعة ،دكف أف يقػمػا بسا يسثل خخقا لمشطاـ العاـ أك إىجار لآلداب
العامة ىػ أمخ مذخكع كحق مكفػؿ دستػريا(.)1
كأكجب قانػف تشطيع الحق في االجتساعات العامة كالسػاكب كالتطاىخات الدمسية السرخؼ
عمى كزيخ الجاخمية ,اف يحجد حخما امشا اماـ السػاقع الحيػية( السقار الخئاسية ,السجالذ
الشيابية ,مقار السشطسات كالبعثات الجكلية.....كغيخىا مغ السخافق العامة ,كبالتشديق مع
السحافع السختز كيحطخ عمى السذاركيغ في السطاىخة تجاكز نصاؽ ىحا الحخـ( ,)2كاكجب
القانػف عمى السحافع تحجيج مشصقة كاؼية داخل السحافطة تباح فييا التطاىخات دكف تقجيع
اخصار الى الدمصة االدارية لغخض التطاىخ( .)3كفي مػقف السذخع السرخؼ تقييج لمتطاىخ
الدمسي بقيػد تجعل مغ الرعب إف لع نقل مغ السدتحيل مسارستو ,ألف األماكغ السخررة
قج ال تتدع لعجد الستطاىخيغ.
كفي العخاؽ أجاز اعبلف أربيل ألعزاء السجتسع الجامعي كمشيع الصمبة ,حخية التعبيخ عغ
الخأؼ ،كقزى بكفالتو عمى أف يكػف سمسيا ال يسثل إخبلال بالشطاـ العاـ ,كاآلداب العامة ،ك أف
الصمبة ىع أحج أعزاء السجتسع الجامعي؛ لحلظ فإف التطاىخ أمخ مباح ,كحق مكفػؿ يباح
لمصمبة مسارستو داخل الحخـ الجامعي ككفقا لمزػابط التي يشز عمييا القانػف(.)4

( )1حكع محكسة القزاء اإلدارؼ السرخية في الجعػػ رقع  876/1بتاريخ .28/12/1999
()2السادة()14مغ قانػف تشطيع الحق في االجتساعات العامة كالسػاكب كالتطاىخات الدمسية
رقع107لدشة.2013
( )3السادة ( )15مغ القانػف اعبله.
( )4السادة ( )8مغ اعبلف اربيل الحؼ تست السرادقة عميو في اجتساع مجمذ ك ازرة التعميع العالي الدادس
السشعقج في اربيل جامعة صبلح الجيغ في يػـ االثشيغ السػافق .15/3/2003
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انفشع انضبنش
االخغبس ٔانرتخٛض
تذتخط القػانيغ السشطسة لمتطاىخ الدمسي اف يتع الحرػؿ عمى تخخيز مغ الجية االدارية
السخترة اك اخصارىا لتشطيع التطاىخة اك تدييخىا ,فالسذخع الفخندي يذتخط االخصار ,اما
السذخع السرخؼ فكاف يأخح بشطاـ االخصار في القانػف السمغى كفي القانػف الججيج فإنو يذتخط
اخصار الجية االدارية السخترة ,ك في امخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة فاف تشطيع مطاىخة اك
تدييخىا يقتزي اخصار الدمصات السخترة .كسشتشاكؿ ىحا السقرج كفق الفقخات التالية:
اوال .اساس االلتزام بالترخيص او االخطار:
يكفل الجستػر لؤلفخاد مسارسة الحقػؽ كالحخيات السشرػص عمييا ؼيو ,كذلظ عغ شخيق احالة
تشطيسا إلى السذخع بدغ قانػف يشطسيا( ,)1كمقتزى ذلظ أف التطاىخ الدمسي ليذ مشحة مغ
اإلدارة تسشحيا كسا تذاء أك حيشسا تذاء ,بل ىػ حق أصيل مقخر لؤلفخاد كأكجه الجستػر ,عميو
فإف التخخيز لتشطيع أك تدييخ مطاىخة يجج أساس االلتداـ بو في نز القانػف السشطع
لمتطاىخ ,ذلظ اف الشز الجستػرؼ أحاؿ أمخ تشطيع مسارسة التطاىخ الدمسي لمقانػف الحؼ
تدشو الدمصة التذخيعية لتشطيع تمظ السسارسة(.)2
كاشتخشت السادة( )8مغ قانػف تشطيع الحق في االجتساعات العامة كالسػاكب كالتطاىخات
السرخؼ رقع()107لدشة( )2013عمى مغ يخيج تشطيع مطاىخة أك تدييخىا إخصار الجيات
االدارية السخترة ,أما أمخ سمصة االئتبلؼ ؼيذتخط الحرػؿ عمى التخخيز لتشطيع السطاىخة
أك تدييخىا.
ثانيا .الغاية من االخطار و الترخيص

التخخيز "صػرة مغ صػر التشطيع البلئحي الزبصي يدتمدـ الحرػؿ عمى مػافقة االدارة لسسارسة حخية أك
حق" ( ,)3كىػ في مجاؿ بحثشا اإلذف السدبق لمؿياـ بتشطيع مطاىخة أك تدييخىا.
أما االخصار" فيػ كسيمة مغ كسائل مسارسة الحخيات العامة بقرج الػقاية مسا قج يشتج عشيا مغ ضخر ,كذلظ
بػاسصة تسكيغ جية االدارة عشج اببلغيا بالعدـ عمى مسارسة نذاط معيغ مغ
معارضتو إذا كاف غيخ مدتػفي لمذخكط التي يتصمبيا القانػف"(.)4

( )1نرت السادة()38مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة( )2005عمى" تكفل الجكلة بسا ال يخل بالشطاـ العاـ
كاآلداب :اكال .حخية التعبيخ عغ الخأؼ؛ ثانيا .حخية الرحافة كالصباعة كاالعبلف كاالعبلـ كالشذخ؛ ثالثا .حخية
االجتساع كالتطاىخ الدمسي ,كتشطع بقانػف".
( )2د .رفعت عيج سيج :مرجر سابق,ص72؛ د .فاركؽ عبج البخ :دراسات معسقة في حخية التعبيخ كاستقبلؿ
القزاء ,دكف دار كمكاف نذخ ,2006,ص.52
( )3د .دمحم بكخ ؾباني :القانػف االدارؼ ,دار الشيزة العخبية ,القاىخة ,ببل سشة شباعة ,ص.330
( )4د .دمحم الصيب عبج المصيف :نطاـ التخخيز كاالخصار في القانػف السرخؼ ,مصبعة دار التأليف,
القاىخة,1957,ص.502
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كاإلخصار نػعاف ,األكؿ اإلخصار غيخ السقتخف بحق االدارة في االعتخاض عمى تشطيع
السطاىخة اك تدييخىا ,كؼيو يكػف لؤلفخاد حق تشطيع أك تدييخ السطاىخة دكف انتطار مػافقة
االدارة
اما الشػع الثاني فيػ االخصار السقتخف بحق االدارة في االعتخاض عمى مسارسة الحق أك
الحخية ,إال أف حق االدارة في االعتخاض مذخكط باستيفاء االخصار لمبيانات التي يتصمبيا
القانػف ,لحلظ فيػ يقتخب كثي اخ مغ نطاـ التخخيز(.)1
كأخح السذخع السرخؼ بشطاـ االخصار السقتخف بحق االدارة في االعتخاض عشجما خػؿ
جية االدارة بخفس إصجار قخار مدبب بسشع السطاىخة أك إرجائيا كذلظ عشج تػافخ أسباب
محجدة أبخزىا كجػد ما ييجد االمغ كالدمع(.)2
كالحكسة مغ فخض نطاـ التخخيز تكسغ في ضخكرة اتاحة الفخصة لدمصات الزبط
اإلدارؼ لمتجخل مقجما في مسارسة الحقػؽ كالحخيات التي تختبط مسارستيا بالشطاـ العاـ مباشخة,
كمشيا تشطيع السطاىخة أك تدييخىا ,كلػقاية السجتسع مغ االخصار التي قج تشجع عشيا عغ شخيق
اتخاذ االجخاءات السبلئسة؛ ككحلظ تبلفي الخصأ الحؼ قج تقع بو جية االدارة نتيجة لعجـ
اتخاذىا االجخاءات القانػنية االزمة لتبلفي عخقمة دكاـ سيخ السخافق العامة كانتطاميا(.)3
أما الحكسة مغ نطاـ االخصار فيي التػفيق بيغ مسارسة التطاىخ الدمسي كبيغ السقتزيات
الجستػرية كالعسمية السترمة بشطاـ السجتسع كسبلمة الجكلة ,كذلظ بعجـ إعاقة مسارستو أك محػه
جدئيا عغ شخيق فخض نطاـ التخخيز ,أضف إلى ذلظ أنو اليسكغ تخؾ مسارسة التطاىخ
الدمسي عمى اشبلقو بجكف ضابط محجد ؼيسا لػ اعفي مغ نطاـ االخصار(.)4
ثالثا .أثر الترخيص أو االخطار على التظاهر السلمي:
تقتزي الحكسة مغ األخح بشطامي التخخيز كاالخصار عمى ما مخ بشا الحفاظ عمى
الشطاـ العامة كالسجتسع مغ األثار كاألضخار التي قج تدببيا مسارسة التطاىخ الدمسي ,إال أف
ليحيغ الشطاميغ اثا ار عمى مسارسة التطاىخ الدمسي؛ فاثار التخخيز ىي :الخذية مغ تغميب
جية اإلدارة لمشطاـ العاـ كمرمحة السجتسع عمى احتخاـ التطاىخ الدمسي بعجه أحج أىع كسائل
التعبيخ عغ الخأؼ ,زد عمى ذلظ اف االدارة كتحت مطمة نطاـ التخخيز سػؼ ترجر ق اخرات
ادارية متعجدة تبعا لدماف كمكاف شمب التخخيز ,األمخ الحؼ سيتعحر معو التشبؤ بسػقف االدارة
مغ السطاىخة السدمع تشطيسيا أك تدييخىا ,مسا يجعػ إلى الخذية مغ فقجاف األفخاد لؤلمغ
القانػني كىػ كضع ليذ في صالح الحقػؽ كالحخيات,
()1عيدى تخكي خمف :أساليب الزبط اإلدارؼ كعبلقتيا بالحخيات العامة ،اشخكحة دكتػراه مقجمة إلى معيج
البحػث كالجراسات العخبية ،القاىخة،2011 ،ص.187
( )2السادة ( )10مغ قانػف تشطيع الحق في االجتساعات العامة كالسػاكب كالسطاىخات الدمسية رقع()107
لدشة( )2013الشافح.
( )3عيدى تخكي خمف :مرجر الدابق,ص.181
( )4د .امل دمحم حسدة :مرجر سابق ,ص.235
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كأخي اخ فإف نطاـ التخخيز سيػلج مخاكؼ التسييد بيغ ىحه السطاىخة أك تمظ فتخخز اإلدارة
السطاىخات السػالية ليا كتسشع السطاىخات الشاقجة لعسميا كسياستيا ,األمخ الحؼ قج يؤدؼ إلى
انتياج األفخاد أساليب أُخخػ غيخ التطاىخ الدمسي.
مسا ال يسكغ التشبؤ بعػاؾبو(.)1
أما عغ اثار اإلخصار فتتسثل في أنو يسثل كسيمة مبلءمة لتسكيغ األفخاد مغ مسارسة
التطاىخ الدمسي دكف أف يكػف في كسع اإلدارة حخمانيع مغ ذلظ ,كسا يؤدؼ الى التشبؤ بقخار
اإلدارة ذلظ أف حق االدارة في رفس التطاىخ في حالة االخصار السقتخف بإذف ال يكػف إال عشج
تخمف الذخكط التي يتصمبيا القانػف كقت تقجيع شمب االخصار ,كسا يبعج عغ قخار اإلدارة شبية
التسييد بيغ ىحه السطاىخة أك تمظ(.)2
رابعا .الجهة التي يقدم لديها االخطار:
يقجـ شمب اإلخصار إلى الجية اإلدارية السخترة ,كتختمف القػانيغ في تحجيج الجية التي
يقجـ لجييا شمب االخصار؛ ففي فخندا حجدت الجية التي يقجـ لجييا االخصار كىي البمجية التي
ستجخؼ السطاىخة في مخكدىا أك في إحجػ السجف التابعة كبيغ السذخع الذخكط الػاجب تػافخىا
في اإلخصار كىي :تقجيع اإلخصار إلى الجية السخترة في مػعج ال يقل عغ ثبلثة أياـ كال
يتجاكز الخسدة عذخ يػما قبل مػعج تشطيع السطاىخة أك تدييخىا ,كيجب اف يتزسغ االخصار
أسساء كمحاؿ إقامة السشطسيغ لمتطاىخة ,باإلضافة إلى تػاؾيع ثبلثة مشيع ,كسا يجب أف يذيخ
الصمب السقجـ باإلخصار إلى اليجؼ مغ التطاىخة كمكاف كزماف تشطيسيا كالصخؽ التي ستدمكيا
إذا كانت تطاىخة متحخكة؛ كتسشح البمجية مقجمي اإلخصار إيراال باستبلمو( .)3كنز قانػف
العقػبات الفخندي الججيج عمى ضسانة لسقجمي شمب االخصار كىي ارساؿ االخصار مغ قبل
مجيخ البمجية الى قاضي االمػر الػقتية خبلؿ( )24ساعة كلؤلخيخ سمصة تقجيخية في اقخار قخار
مجيخ البمجية بسشع التطاىخة اك بإلغائو كالدساح بتشطيع السطاىخة(.)4
أما السذخع السرخؼ ؼيذتخط تقجيع شمب االخصار إلى مخكد الذخشة الحؼ يقع بجائختو مكاف
التطاىخة ,كاشتخط أف يقجـ شمب اإلخصار في مػعج ال يقل عغ ثبلثة أياـ كال يتجاكز خسدة
عذخ يػما قبل السػعج السقخر لتشطيع السطاىخة أك تدييخىا ,ككحلظ يجب اف يتزسغ شمب
االخصار مكاف السطاىخة كخط سيخىا ,ميعاد بجئيا كانتيائيا ,الغخض مغ السطاىخة ,اسساء
االفخاد السشطسيغ لمسطاىخة كصفاتيع كمحل اقامتيع ككسائل االتراؿ بيع(.)5
( )1د .رفعت عيج سيج :مرجر سابق ,ص-72ص.73
()2د .امل دمحم حسدة :مرجر سابق ,ص.239
( )3السادة(  )1,2مغ السخسػـ بقانػف الرادر في .23/10/1923
( )4رنيو جارك :مػسػعة قانػف العقػبات الفخندي العاـ كالخاص,السجمج,10تخجسة ليغ صبلح مصخ ,مشذػرات
الحمبي الحقػؾية ,بيخكت,2003 ,ص.152
( )5السادة( )8مغ قانػف تشطيع الحق في االجتساعات العامة كالسػاكب كالسطاىخات الدمسية السرخؼ
رقع( )107لدشة (.)2013
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اما في العخاؽ فاف شمب االخصار يقجـ الى الدمصة السخترة بالتخخيز( .)1كيذتخط تقجيع
شمب االخصار قبل ( )24ساعة مغ مػعج السطاىخة ,كلع يحجد االمخ مػعجا اقرى لتقجيع
الصمب ,كيتزسغ الصمب العجد االعمى لمسذاركيغ في التطاىخة ,كاسساء كعشاكيغ السشطسيغ ليا,
كمكاف تشطيسيا كخط سيخىا اف كانت مطاىخة متحخكة ,ككقت بجئيا كانتيائيا(.)2
كالسبلحع عمى مػقف السذخع السرخؼ كامخ سمصة االئتبلؼ السػقتة "السشحمة" اف كبلىسا
اشتخشا تحجيج زماف التطاىخة كىحا ؼيو تقييج كاضح لسسارسة التطاىخ الدمسي ,كمغ السسكغ اف
تتحرع الجية االدارية بحريعة عجـ مبلءمة الػقت لمتطاىخ فتخفس اعصاء االذف بالتطاىخ ,كسا
اف السذخع السرخؼ اخح بشطاـ االخصار السقتخف بإذف في الدساح بؿياـ التطاىخة مغ عجمو.
كفي العخاؽ فإف أمخ سمصة االئتبلؼ السشحمة قج أخح بشطاـ التخخيز ,كمشح الدمصة السخترة
التي أسساىا (سمصة التخخيز) سمصة مصمقة في رفس التخخيز مغ عجمو(.)3
كتمجأ الجكؿ التي تقيج حق التطاىخ باإلخصار بإذف إلى تػفيخ الزسانات الجستػرية
كالقزائية لو ,كمشيا الشز عمى عجـ جػاز تقييجه إال في حاالت تخد عمى سبيل الحرخ ,لكي
تسشع الؿياس عمييا ,ككحلظ تعييغ جية قزائية لمصعغ بقخار الخفس ,كىي في فخندا كمرخ
القزاء اإلدارؼ ,أما في العخاؽ فيي القزاء العادؼ( ،)4عمسا أف العخاؽ مغ بمجاف القزاء
اإلدارؼ كتػجج ؼيو محكسة قزاء إدارؼ(.)5

()1مشح امخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة "السشحمة" رقع( )19لدشة( )2004سمصة التخخيز لقائج فخقة اك لػاء في
جير االحتبلؿ االمخيكي كاسساىا الدمصة السخترة بالتخخيز ,القدع( )3مغ االمخ.
( )2القدع( )5مغ امخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة " السشحمة" رقع( )19لدشة(.)2003
( )3القدع  4مغ أمخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة السشحمة  19لدشة  2004الشافح.
( )4القدع أعبله مغ ذات األمخ ،ك د .فاركؽ عبج البخ :مرجر الدابق ،ص.129
( )5د .عراـ عبج الػىاب البخزنجي :مجمذ شػرػ الجكلة كميبلد القزاء اإلدارؼ في العخاؽ ،بحث مشذػر
في مجمة العمػـ القانػنية ،السجمج ،9العجد  2-1بغجاد  ،1990ص.160
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ادلجؾش انضبَٙ
األعبط انمبََٕ ٙحلك انزظبْش انغهًٙ
يقتزي بياف األساس القانػني لمتطاىخ أف نبحثو أكال في القانػف الجكلي ,ثع في القانػف
الػششي ،ذلظ أف حقػؽ اإلنداف ,تع الشز عمييا في القانػف الجكلي ,كألدمت الجكؿ بتزسيشيا
في قػانيشيا الػششية ,بسػجب نطخية كحجة القانػنيغ كالتي تقػؿ باإلحالة كاالستؿباؿ بيغ القانػف
الجكلي كالقػانيغ الجاخمية(.)1
لحلظ سشبحث ىحا األساس في القانػف الجكلي في مقرج أكؿ ،ثع في القانػف
الجاخمي(الجساتيخ) في مقرج ثاني.

انفشع االٔل
أعبط ؽك انزظبْش يف انمبٌَٕ انذٔيل
يجج التطاىخ أساسو في القانػف الجكلي لحقػؽ اإلنداف ,كالحؼ يعخؼ ":بأنو مجسػعة
القػاعج القانػنية السترفة بالعسػمية ,كالتجخيج ,كالتي ارتزتيا الجساعة الجكلية ،كأصجرتيا في
صػرة معاىجات ,كبخكتػكػالت دكلية ممدمة ,بقرج حساية حقػؽ اإلنداف ,السحكػـ بػصفو
إندانا كعزػا في السجتسع مغ عجكاف سمصتو الحاكسة أك تقريخىا ،كتسثل الحج األدنى مغ
الحساية التي ال يجػز لمجكؿ األعزاء الشدكؿ عشيا مصمقا ً,أك التحمل مغ بعزيا في غيخ
االستثشاءات السقخرة فييا(.)2
كتتزسغ السعاىجات الجكلية ،السعاىجات الذارعة (الجساعية) كىي السعاىجات السعقػدة
بيغ عجة دكؿ ,كتزع قػاعج قانػنية ممدمة ,كمشيا العيج الجكلي الخاص بالحقػؽ السجنية
كالدياسية( .)3ككحلظ في السعاىجات االقميسية ,السعقػدة بيغ عجة دكؿ تخبصيا عبلقات جػار
جغخافي ،كالسعاىجة االكربية لحساية حقػؽ اإلنداف ,كالسيثاؽ العخبي لحقػؽ اإلنداف.
كيجب العػدة إلى االعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف بػصفو السرجر األساس لمقانػف
الجكلي لحقػؽ اإلنداف.

( )1د .عراـ العصية :القانػف الجكلي العاـ ،ط ،3العاتظ لمكتاب ،القاىخة ،2010 ،ص.98
( )2د .خيخؼ احسج الكباش :الحساية الجشائية لحقػؽ اإلنداف -دراسة مقارنة ،مشذأة السعارؼ ،االسكشجرية،
 ،2008ص 129؛ كد .مشى محسػد مرصفى :القانػف الجكلي لحقػؽ اإلنداف ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
 ،1989ص.31
ف
( )3فخيجة حسػـ :مرجر سابق ،ص .89كد .عمي صادؽ ابػ ـيف :القانػ الجكلي العاـ ،ط ،11مشذأة
السعارؼ ،االسكشجرية ،1975 ،ص.526
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ا
أٔال .اإلػالٌ انؼبدل ٙحلمٕق اإلَغبٌ:
صجر اإلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف في العاشخ مغ كانػف األكؿ /ديدسبخ ()1948
بشاء عمى تػصية مغ المجشة التحزيخية لمسجمذ االقترادؼ كاالجتساعي ,كالستعمقة بتذكيل
لجشة لحقػؽ اإلنداف ،كيؤكج االعبلف عمى أف لؤلفخاد حقػقا شبيعية ,تخجع إلى إندانية
اإلنداف ،كتزسغ االعبلف ديباجة كثبلثيغ مادة كجاءت السػاد مغ ( )20-3لتعخض الحقػؽ
السجنية ,كالدياسية الػاجب االعتخاؼ بيا لكل كائغ بذخؼ(.)1
كمغ الحقػؽ التي كردت في االعبلف حق الخأؼ كالتعبيخ عشو كالتي يشجرج تحتيا حق
التطاىخ الدمسي ,بػصفو فخع مغ فخكع التعبيخ عغ الخأؼ ,كصػرة مغ صػر حخية االجتساع
كحق التجسع الدمسي(.)2
ذلظ أف الفقو يقدع حقػؽ اإلنداف إلى عجة تقديسات بحدب كركدىا في االعبلف العالسي
مشيا حقػؽ تخػؿ صاحبيا نيج سمػؾ معيغ في مػاجية الجكلة ,كتتسثل بالحق في التعبيخ عغ
الخأؼ كاالجتساع كالتجسع الدمسي ،كىحه حقػؽ ثابتة ال تتغيخ بتغيخ الدماف كالسكاف ,أك بتغييخ
شبيعة نطاـ الحكع(.)3
كعمى الخغع مغ ذىاب أغمب الفقو إلى عجـ الدامية االعبلف لمجكؿ األعزاء في األمع
الستحجة ,ألنو ال يترف بريغة السعاىجة الجكلية ,عمى الخغع مغ مػافقة الجسعية العامة عميو،
إال أف ىشاؾ مغ يخػ أف لو قػة الدامية ,كذلظ لكػنو أصبح يذكل عخفا دكليا ممدما خرػصا
كأف الجكؿ بسػجب ميثاؽ األمع الستحجة ,قج أقخت بالعسل عمى الػفاء بالتداماتيا الستختبة عمييا
بسػجب السيثاؽ(.)4

) (1فخيجة حسػـ :مرجر سابق ،ص.90
( )2د .عراـ الجبذ :الشطع الدياسية ،أسذ التشطيع الدياسي ،مرجر سابق ،ص-346ص 347؛ كد.
ؼيرل شصشاكؼ :مبادغ القانػف الجستػرؼ كالشطاـ الجستػرؼ االردني ،ط ،1دار الحامج ،عساف،2002 ،
ص.339
( )3ناصخ دمحم البقسي :مرجر سابق ،ص.51
( )4د .غازؼ حدغ صباريشي :مرجر سابق ،ص.58كد.عخكبة جبار الخػػدرجي :مرػ ػػجر سابق ,ص 61؛
كد .عبج الكخيع عمػاف  :مرجر سابق,ص.28
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ا
صبَٛب .انؼٓذ انذٔيل اخلبص ثبحلمٕق ادلذَٛخ ٔانغٛبعٛخ:
اتجيت األمع الستحجة بعج إقخار االعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف صػب جية أخخػ ،كىي
تحػيل السبادغ التي جاء بيا االعبلف إلى قػاعج قانػنية دكلية  ,عغ شخيق ابخاـ معاىجات
تفخض التدامات عمى عاتق الجكؿ السرجقة عمييا(.)1
كتسثل الحقػؽ الػاردة في العيج الجكلي الخاص بالحقػؽ السجنية ,كالدياسية الجيل األكؿ
مغ الحقػؽ ,كالتي تدسى بالحقػؽ الدمبية؛ كذلظ ألف الجكؿ ال تتجخل في مسارستيا كإنسا تمتدـ
بحسايتيا كعجـ تقييجىا ,حتى في الطخكؼ االستثشائية(.)2
كجاءت اإلشارة إلى التطاىخ الدمسي كحق مغ حقػؽ اإلنداف في السادة ( )21مغ العيج
أعبله كذلظ عشجما نرت عمى حخية االجتساع كالتجسع الدمسي ،كما يؤكج ىحا تقخيخ السجمذ
العالسي لحقػؽ اإلنداف التابع لؤلمع الستحجة ,إذ نز عمى أف حخية االجتساع كالتجسع الدمسي
كمغ صػرىا التطاىخات الدمسية ,حق مغ الحقػؽ الػاردة في العيج الجكلي كفي السعاىجات
الذارعة(.)3
ا
صبنضب .انزششٚؼبد انذٔنٛخ االلهًٛٛخ:
جاءت السعاىجة االكربية لحساية حقػؽ اإلنداف السػقع عمييا في ركما سشة (,)1950
كالتي
دخمت حيد الشفاذ في سشة ( ،)1953كأكجبت عمى الجكؿ السػقعة عمييا احتخاـ حقػؽ
اإلنداف ,كتصبيقيا ،كىي ذات حقػؽ اإلنداف الػاردة في االعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف لدشة
( ،)1948إذ تع بسػجب ىحه السعاىجة إنذاء السجمذ االكربي لحقػؽ اإلنداف ,كححت ححك
الجكؿ االكربية دكؿ امخيكا عشجما عقجت االتفاؾية االمخيكية لحقػؽ االنداف كانذأت السحكسة
االكربية لحقػؽ االنداف ,كاكجبت عمى الجكؿ السرجقة عمى االتفاؾية اك السشطسة ليا ات تمتدـ
بسا كرد فييا(.)4
كتزسشت السعاىجة ديباجة ,ك( )66مادة ,إذ التدمت الجكؿ السػقعة عمييا ,باحتخاـ تصبيقيا,
كتشفيح الحقػؽ الػاردة فييا ,كتػفيخ الحساية ليا ,كأنذئت بسػجبيا السحكسة االكربية لحقػؽ
اإلنداف(.)5

( )1د .عخكبة جبار الخدرجي :مرجر سابق ،ص.65
( )2د .دمحم الدعيج الجقاؽ :مرجر سابق ،ص 79؛ كد .ساسي سالع الحاج :مرجر سابق ،ص.279
( )3تقخيخ كحساية جسيع حقػؽ اإلنداف ،السجنية كالدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية ،بسا في ذلظ حق
التشسية :تقخيخ صادر عغ مجمذ حقػؽ اإلنداف بالخقع A/HRC/20/27في May/21- /2012الجكرة
العذخيغ الفقخة  ، 25ص.18
( )4د .غازؼ حدغ صباريشي :مرجر سابق ،ص -179ص.180
( )5د .سييل حديغ الفتبلكؼ :مػسػعة القانػف الجكلي ،ط ،4ج ،3حقػؽ اإلنداف ،دار الثقافة ،عساف،
 ،2012ص .50ك د .عبج العديد سخحاف :االتفاؾية االكربية لحقػؽ اإلنداف ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
 ،1966ص.11
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كتست اإلشارة الزسشية إلى حق التطاىخ الدمسي كػسيمة مغ كسائل التجسع الدمسي في صمب
االتفاؾية ،إذ أعصت لمسػاششيغ ,حق التجسع الدمسي لمتعبيخ عغ آرائيع الدياسية ,كألدمت الجكؿ
الستعاقجة ,بعجـ تقييج ىحا الحق ,إال في حجكد الشطاـ العاـ ,كفي مجتسع ديسقخاشي(.)1
أما السيثاؽ العخبي لحقػؽ اإلنداف فأكج عمى ضخكرة تستع السػاششيغ بالحق في السسارسة
الدياسية ,ككحلظ حقيع في االجتساع ,كالتجسع برػرة سمسية ,كذلظ لمتعبيخ عغ آرائيع ,كبياف
رفزيع ,أك تأييجىع التجاه معيغ(.)3
مسا سبق يخمز الباحث إلى أف حق التطاىخ الدمسي يجج أساسو في االعبلف العالسي
لحقػؽ اإلنداف ,ككحلظ في العيج الجكلي الخاص بالحقػؽ السجنية ,كالدياسية ,كفي السعاىجات
الجكلية االقميسية كإف لع تتع اإلشارة إليو صخاحة ,إذ العبخة بخكح الشز كالقرج مشو ،كأف حقػؽ
اإلنداف كل ال يتج أد.
ا
ساثؼب  :انذعبرري انٕعُٛخ
ال ضسانة لمحقػؽ ,كالحخيات خارج دكلة القانػف ،ذلظ أف القانػف ىػ الدمصاف كال سمصاف
عميو ،كمغ أىع ضسانات دكلة القانػف إلى جانب الفرل بيغ الدمصات ,كاستقبللية القزاء،
كجػد الجستػر كىػ أىع ضسانات دكلة القانػف عمى االشبلؽ ,كتتزسغ الػثيقة الجستػرية
نػعيغ مغ الشرػص االكؿ يتزسغ تحجيج حقػؽ االفخاد كحخياتيع ,اما الثاني فيتزسغ تحجيج
شكل الجكلة ,كالعبلقة بيغ سمصاتيا كىيئاتيا(.)4
يكسغ األساس الجستػرؼ لحق التطاىخ الدمسي في فخندا في السادة()11مغ اعبلف حقػؽ
اإلنداف ,كالسػاشغ الفخندي الرادر سشة  ،1789إذ عجت الجساتيخ الفخندية الستعاؾبة ,ذلظ
االعبلف جدءا ال يتج أد مغ الجستػر الفخندي ،كنز دستػر الجسيػرية الخامدة عمى ذلظ في
ديباجتو(.)5

( )1د .غازؼ حدغ صباريشي :مرجر سابق ،ص.189
( )2السادة  1 /24ك  6مغ السيثاؽ العخبي لحقػؽ اإلنداف بريغتو السخقسة ؽ .ؽ :27 .د .ع /5 /23 -16
 2004مشذػر عمى الخابط WWW./CHR.PS/PDFS/MOD/.PDF.
()3حكع سابق لمسحكسة االكربية لحقػؽ اإلنداف محكػر في ص 12مغ ىحه الخسالة.
( )4د .ثخكت بجكؼ :الشطع الدياسية ،مرجر سابق ،ص.134
( )5د .كخيع يػسف كذاكر :مرجر سابق ،ص -74ص.75
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كثار خبلؼ كججؿ شػيل ,بيغ الفقو في فخندا ,بذأف اعتبار الجيباجة جدءا مغ الجستػر
الفخندي مغ عجمو ،فبيشسا ذىب جانب مغ الفقو كيتدعسو (إيدساف) إلى أف الجيباجة ,ليدت
جدءا مغ الجستػر كمغ ثع فإف الحقػؽ الػاردة فييا ليدت جدءا مشو .ذىب جانب آخخ يتدعسو
العسيج (ديكي) كيشاصخه الفؿيو (ىػريػ) إلى أف الجيباجة جدء مغ الجستػر ,كاف االعبلف السذار
إليو فييا جدء ال يتج أد مغ الجستػر ،إال أنو كلرجكر حكع السجمذ الجستػرؼ الفخندي عاـ
 1971في قزية الجسعيات السخفػعة أمامو قج قصع دابخ الخبلؼ ,كقزى بأف اعبلف حقػؽ
اإلنداف ,كالسػاشغ الفخندي ,الرادر عاـ ( )1789جدء ال يتج أد مغ الجيباجة كىي جدء ال
يتج أد مغ الجستػر الفخندي ،كتػج السجمذ الجستػرؼ في حكع لو صجر عاـ ( )1995التطاىخ
الدمسي؛ بتاج الحق الجستػرؼ(.)1
كسا أكج األساس الجستػرؼ لحق التطاىخ في فخندا برجكر قانػف العقػبات الججيج الحؼ جخـ
فعل عخقمة التطاىخ الدمسي بالتيجيج ,أك صػرة مجبخة ,أك بأية كسيمة أخخػ(.)2
أما في مرخ ,كالتي يعج البعس أف صجكر دستػر سشة ( )1923يعج البجاية الحؿيؿية لمحياة
الجستػرية ىشاؾ ,كالحؼ صجر كسشحة مغ السمظ فؤاد ,كجاء الباب الثاني مشو تحت عشػاف "في
حقػؽ السرخييغ ككاجباتيع" ,مدتسجا ذلظ مغ الشطع الجيسقخاشية القائسة في الجكؿ الحجيثة
كقتحاؾ(.)3
كتعاقبت الجساتيخ السرخية عمى ذكخ ذات الباب في متػنيا ,مع االختبلؼ في تدمدل السػاد،
فشز دستػر ( )1930عمى حخية االجتساع ,كأخزع االجتساعات العامة لحكع القانػف(.)4
أما االعبلف الجستػرؼ الرادر سشة ( )1953عقب ثػرة يػنيػ ( )1952فمع يشز عمى
التطاىخ الدمسي كال عمى حخية االجتساع كالتجسع الدمسي ,كلكشو نز عمى حساية تمظ
الحقػؽ(.)5
كجاء دستػر مرخ لدشة ( )1971ليشز في السادة ( )54مشو عمى حخية االجتساع,
كالتجسع الدمسي كالتطاىخ ،كلع يقف عشج سخد الحقػؽ ,كالحخيات فقط ,بل اتبع ذلظ بتقخيخ
جداءات في حالة االعتجاء عمييا ,إذ قزى بأف أؼ اعتجاء عمى الحقػؽ كالحخيات العامة التي
كفميا الجستػر كالقانػف؛ جخيسة ال تدقط الجعػػ الجشائية ,كال السجنية الشاشئة عشيا بالتقادـ
كتكفل الجكلة تعػيزا عادال ,لسغ كقع عميو االعتجاء(.)6
( )1د .عبج الحؽيع الذيسي :مرجر سابق ،ص181؛ كيذيخ إلى حكع السجمذ الجستػرؼ في القزية رقع
( )194-352الرادر في  18يشايخ .1995
( )2د .امل دمحم حسدة :مرجر سابق ،ص.38
( )3د .دمحم صبلح عبج البجيع :مرجر سابق ،ص.117
( )4د .محدغ خميل :الشطاـ الجستػرؼ في مرخ كالجسيػرية العخبية الستحجة ،ط ،1مشذأة السعارؼ،
االسكشجرية ،1958 ،ص.249
( )5د .دمحم صبلح عبج البجيع :مرجر الدابق ،ص.120
( )6د .دمحم صبلح عبج البجيع :مرجر سابق  ،ص.128
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كبعج التطاىخات التي قامت في مرخ في ( )25كانػف الثاني ( ,)2011تع تعصيل بعس مػاد
الجستػر كجخػ العسل عمى اصجار اعبلنات دستػرية لغخض تشطيع الحقػؽ كالحخيات كاف
ابخزىا االعبلف الجستػرؼ الحؼ صجر في ( )30أذار ( )2011كالحؼ ادرج السادة ( )54مغ
دستػر س ػػشة ()1971دكف أؼ تغييخ في تخكيبتيا المغػية.
كعمى ذلظ يعج حق التطاىخ الدمسي حقا دستػريا أصيبل ,مقخر بسػجب الشرػص
الجستػرية الدالفة الحكخ ,كال يعج مشحة مغ جية ,أك حق لدمصة تسشحو لسغ تذاء ,كتسشعو عسغ
تذاء ككقت تذاء ،كتتقيج الدمصة كىي برجد مباشخة اختراصيا في مجاؿ التطاىخ بأحكاـ
القانػف(.)1
كفي العخاؽ جاء القانػف األساسي لدشة ( )1925متأث اخ بسبادغ اعبلف حقػؽ اإلنداف
كالسػاشغ الفخندي ،فأفخد بابا يتزسغ مػاد عغ السداكاة ,كالحخية الجيشية ,كحخية التعبيخ عغ
الخأؼ ،كنز عمى حخية االجتساع ,كابجاء الخأؼ ,كالشذخ ,كاالجتساع ,كتأليف الجسعيات,
كاالنزساـ إلييا في حجكد القانػف(.)2
كفي دستػر ( )1958جاء الشز عمى الحقػؽ كالحخيات ،إال أف السذخع لع يبيغ ماـية ىحه
الحقػؽ ،بعج أف نز عمى حخية الخاؼ ,كالتعبيخ عشو ,كلكشو لع يبيغ صػرىا ،كلع يسشع ذلظ
السذخع مغ إصجار قانػف االجتساعات العامة ,كالسطاىخات رقع ( )115لدشة  ،1958كالحؼ
نطع مسارسة التجسع الدمسي ,كاالجتساعات العامة كالسطاىخات(.)3
ككفل دستػر جسيػرية العخاؽ السؤقت لدشة ( )1970السمغى ,حخية الخأؼ ,كالشذخ,
كاالجتساع ,كالتطاىخ الدمسي ,كتأسيذ األحداب الدياسية ,كالشقابات السيشية .إال أف السبلحع
أنو تع الغاء قانػف االجتساعات العامة ,كالسطاىخات رقع ( )115لدشة (.)4()1958
كبعج سشة ( )2003كعمى أثخ تغييخ الشطاـ الدياسي في العخاؽ اثخ االحتبلؿ االمخيكي,
صجر قانػف إدارة الجكلة ,في السخحمة االنتقالية في ()9/3/2004؛ كعجه كاضعػه القانػف
األعمى لمببلد كأعصػه شبيعة دستػرية فجعمػه بسثابة دستػر لمببلد ,في السخحمة السستجة مغ
صجكره حتى انتخابات () 31كانػف األكؿ (.)2005
كعمى أثخ ذلظ ,صجر أمخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة( السشحمة )رقع ( )19لدشة ( )2003كالحؼ
نز عمى تشطيع حخية االجتساع ,كحق التطاىخ الدمسي ،بسػجب الشز الػارد في قانػف إدارة
الجكلة لمسخحمة االنتقالية.

( )1د .امل دمحم حسدة :مرجر سابق ،ص.433
( )2السادة  12مغ القانػف األساسي العخاقي لدشة .1925
( )3مخكج ىادؼ الجدائخؼ :الحقػؽ السجنية كالدياسية كمػقف الجساتيخ العخاؾية مشيا ،رسالة ماجدتيخ ،كمية
القانػف ،جامعة بغجاد ،2004 ،ص -109ص.110
( )4د .صالح جػاد الكاضع :الشطاـ الجستػرؼ في العخاؽ ،دكف دار نذخ ،بغجاد ،1980 ،ص.37
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كبرجكر دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة ( ،)2005تع الشز صخاحة عمى حق التطاىخ
الدمسي ,كأحيل أمخ تشطيسو بسػجب الشز الجستػرؼ إلى الدمصة التذخيعية ,إلقخار قانػف بيحا
الرجد(.)1
كأحاط السذخع الجستػرؼ حق التطاىخ بزسانات أىسيا أنو مشع سغ قانػف يتعارض مع
مبادغ الجيسقخاشية ,أك مع الحقػؽ ,كالحخيات الػاردة ؼيو إال بقانػف(.)2
كيسكغ إبجاء مبلحطتيغ عمى الشز ,الحؼ عجد الزسانات ,التي تتعمق بالحقػؽ كالحخيات
الػاردة في الجستػر ،أكليسا الشز عمى عجـ سغ قانػف يتعارض مع مبادغ الجيسقخاشية ,ؼيو
استيخاد لشرػص دستػرية ,كحقػؽ كحخيات ربسا ال تتبلءـ مع السجتسع العخاقي ،كؼيو تخؾ
الباب مذخعا أماـ أؼ اجتياد قزائي ,أك تذخيعي لتفديخ مجػ معارضة ىحا القانػف ,مغ
عجمو ,مع مبادغ الجيسقخاشية.
كالسبلحطة الثانية ,ىي أف يتع الشز صخاحة عمى عجـ جػاز تقييج الحقػؽ ,كالحخيات
الػاردة في ىحا الجستػر ,إال بقانػف كححؼ عبارة بشاء عمى قانػف ،ذلظ أف الدمصة التشفيحية ليا
اختراص إصجار قػانيغ في الطخكؼ االستثشائية تقيج فييا مغ حقػؽ األفخاد كحخياتيع ,األمخ
الحؼ يتعارض مع الصبيعة األساسية ليحه الحقػؽ ,كمع السػاثيق كالعيػد الجكلية التي تحطخ
مثل ىحا التقييج.

( )1السادة  /38مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  2005الشافح.
( )2د .ساجخ ناصخ حسج :إشكالية الجستػر ،مرجر سابق ،ص.100
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ادلغهت االٔل
انُظبو انمبََٕ ٙنهزظبْش يف انؼشاق
الحق في التطاىخ الدمسي ىػ احج السبادغ الخئيدة التي تكاد ال تخمػ الجساتيخ الجيسقخاشية
مغ الشز عمييا ،كىػ االسمػب االكثخ حزارية لمزغط عمى الحكػمات بػية تمبية مصاليب
الستطاىخيغ سمسيا ،ليحا فقج اىتست الكثيخ مغ االعبلنات كالسػاثيق كالسعاىجات الجكلية بالحق
في التطاىخ كالتجسع الدمسي ،كلعل مغ ابخزىا االعبلف العالسي لحقػؽ االنداف الرادر عاـ
 1948كالعيج الجكلي الخاص بالحقػؽ السجنية كالدياسية الرادر عاـ  ،1966الحؼ تزسغ
االعتخاؼ بالحق السحكػر ،كعجـ جػاز كضع قيػد عمى مسارستو اال تمظ التي تفخض شبقا
لمقانػف كتذكل تجابيخ ضخكرية في مجتسع ديسقخاشي ،لريانة االمغ القػمي اك الدبلمة العامة
اك الشطاـ العاـ اك حساية الرحة العامة اك اآلداب العامة اك حساية حقػؽ االخخيغ كحخياتيع،
كتزسغ ميثاؽ الحقػؽ االساسية لبلتحاد االكربي عمى اف لكل انداف الحق في حخية التجسع
الدمسي.
اما في العخاؽ فقج كفمت الجكلة ،بسا ال يخل بالشطاـ العاـ كاآلداب حخية االجتساع كالتطاىخ
الدمسي ،استشادا ألحكاـ السادة ( )38مغ الجستػر العخاقي لدشة ( 2005الشافح) اذ نرت عمى
(تكفل الجكلة ،بسا ال يخل بالشطاـ العاـ كاآلداب "حخية االجتساع كالتطاىخ الدمسي ،كتشطع
بقانػف") ،كالسبلحع اف السذخع العخاقي لع يدغ لحج االف قانػف خاص بحق التطاىخ الدمسي
ليحا فأف الجيات السخترة تدتشج ؼيسا تحىب اليو الى امخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة ( السشحمة )
كفقا لؤلمخ رقع  19لدشة  2003السشذػر في جخيجة الػقائع العخاؾية الرادرة بالعجد 3979
في /10تسػز ،2003/اذ جخػ بسػجب القدع ( )2مشو تعميق احكاـ السػاد  220الى  222مغ
قانػف العقػبات العخاقي رقع  111لدشة  1969السعجؿ كالتي تقيج حق افخاد الذعب في حخية
التعبيخ كالحق في التجسع الدمسي ،كسا تزسغ االمخ السحكػر تحجيج جية اعصاء التخخيز
(أؼ الجية التي تعصي االذف بالتطاىخ الدمسي اك التجسع الدمسي)،كسا الدـ االمخ السحكػر
اخصار سمصة التخخيز قبل  24ساعة عمى االقل مغ بجء السديخة اك التجسع ،ككجػب بياف
اسساء السشطسيغ لمتجسع اك التطاىخ الدمسي كالحج االعمى لؤلشخاص السذاركيغ ؼيو كالصخيق
الحؼ تدمكو ككقت كبجء كمجة التجسع اك التطاىخ ،كالدـ سمصة التخخيز اف تحيط عمسا
السجسػعة السشطسة اك التي قجمت االشعار خبلؿ  12ساعة بالحج االعمى لعجد االشخاص
السدسػح ليع بالسذاركة ،كسا حطخ عمى الستطاىخيغ احزار اك حسل سبلح نارؼ اك اشياء
حادة اك اؼ شيء يسكغ قحفو يمحق االذػ ،بسا في ذلظ الحجارة اك العري باستثشاء ما
يدتخجـ لخفع البلفتات كالذعارات التي يحسميا الستطاىخكف،
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كحيث اف االمخ السحكػر كاف قج صجر عغ سمصة االئتبلؼ السشحمة كلع يرجر مدتشجا الى
الجستػر العخاقي الرادر عاـ  2005كسا انو لع يرجر عغ الدمصة التذخيعية العخاؾية ،كحيث
انو صجر بالمغة االنجميدية كتست تخجستو إلى المغة العخبية برياغة مختبكة كغامزة ،خاصة
السػاد التي تختز باإلحكاـ العقابية الػارد في القدع ( )7مشو كػنيا ليدت كاضحة كجاءت
مخترخة كدكف اف تسيد بيغ األفعاؿ التي قج يقػـ بيا الستطاىخكف مسا يعصي القزاء سمصة
تقجيخية كاسعة في فخض العقػبات عمى الستطاىخيغ لسغ خالف االمخ السحكػر ،مسا يعج خخقا
لشرػص الجستػر العخاقي التي كفمت الحق في التطاىخ الدمسي ،كليحا كاف عمى الدمصة
التذخيعية الستسثمة حاليا بسجمذ الشػاب العخاقي(، )1اف يدارع الى سغ قانػف يشطع حق
التطاىخ كالتجسع الدمسي كاف يتزسغ رفع كافة القيػد عمى مسارسة ىحا الحق كبسا يؤدؼ الى
اعصاء الحخية الكاممة لمستطاىخيغ في التعبيخ عغ آرائيع كتصمعاتيع السذخكعة كعجـ التزييق
عمى حخية التطاىخ كسا ال بج كاف يتزسغ صخاحة مشع استخجاـ القػة ضج الستطاىخيغ احتخاما
لمحق السحكػر كتشفيحا لشرػص الجستػر العخاقي كايسانا بأف الذعب مرجر الدمصات
كشخعيتيا.

( )1استشادا الى دستػر  2005الشافح تتذكل الدمصة التذخيعية في العخاؽ مغ مجمديغ ىسا مجمذ
الشػاب  ،كمجمذ االتحاد غيخ أف مجمذ االتحاد لع يتع تذكيمو لحج اآلف عمى الخغع مغ مخكر عقج كامل
عمى صجكر الجستػر كدخػلو حيد التشفيح
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كفي مصمع عاـ  2014تع شخح مذخكع قانػف حخية التعبيخ كاالجتساع كالتطاىخ الدمسي كالحؼ
تست قخاءتو لمسخة االكلى في مجمذ الشػاب في حديخاف عاـ  ، 2014كالحؼ تزسغ (خسدة
فرػؿ كبدبعة عذخ مادة ) ،حيث تزسغ الفرل االكؿ ( :التعاريف كاالىجاؼ ) ابتجأت
السادة االكلى مشو بالقرج مغ التعاريف الػاردة في ىحا القانػف كالسعاني السبيشة ازاؤىا ،ككاف
نريبيا السادة ( )1كبفقخاتيا الدت كالسادة ( )2كالتي تحجثت عغ اىجاؼ القانػف كالجيات
السدؤكلة عغ تشطيع ما كرد ؼيو  ،كتع تقديع الفرػؿ االخخػ حيث كاف الفرل الثاني  :يشطع
حخية التعبيخ عغ الخأؼ كالفرل الثالث  :حخية االجتساع كالفرل الخابع  :حخية التطاىخ
الدمسي كتزسغ الفرل الخامذ :احكاـ عامو ،ليشتيي باألسباب السػجبة لمقانػف .يثيخ مذخكع
قانػف حخية التعبيخ عغ الخاؼ كاالجتساع كالتطاىخ الدمسي الكثيخ مغ االمػر باعتباره القانػف
االكثخ خصػرة كالحؼ يقتزي اف يكػف متدعا ُيشتج بصخيقة تختمف عسا نخاه اليػـ مغ انتاجية
القػانيغ  .فسثل ىحا القانػف يحتاج الى تبلقح ثقافي فكخؼ اجتساعي سياسي اقترادؼ يدتجعي
اف تشتجو كرش عسل صغيخة تكبخ مثل كخات الثمج لتذكل كخة كبيخة تحتػؼ رؤػ الجسيع كال
ضابط ليحه الخؤػ اك الخيارات اال ما تزسشو الجستػر .اف الشطاـ الجيسقخاشي الحؼ تذكل
الحخية ركحو كمحػره يدتشج في تحقيق اىجافو الى مجاميع اآلراء كادكات التعبيخ كما يختبط بيا
كيتفخع عشيا .لقج جاء مذخكع قانػف حخية التعبيخ عغ الخأؼ كاالجتساع كالتطاىخ الدمسي حامبل
الكثيخ مغ السبلحطات التي كسست الية كتابتو التجكيشية كما تزسشو مغ قرػر كمبلحطات
اخخػ نجسميا باالتي :
أكال  :اف مذخكع القانػف حسل اسع حخية التعبيخ عغ الخاؼ كاالجتساع كالتطاىخ الدمسي
بالتساىي مع الفقخة (ثالثا ) مغ السادة ( ) 38مغ الجستػر عمسا اف السادة بسجسميا تتحجث عغ
كفالة حخية التعبيخ عغ الخأؼ كما ذكخ مغ الفقخات الدابقة تتجاخل بيشيا لتذكل عساد ىحه
الحخية فالعشػاف احتاج الى االجساؿ كاالخترار فحخية التعبيخ عغ الخأؼ ىي مطمة كبيخة كبؿية
الحخيات الػاردة ىي صػر ليا فاالجتساع كالتطاىخ الدمسي اضافة لمفقخات االخخػ كالحخيات
االخخػ مثل الرحافة كاالعبلف كاالعبلـ كالصباعة كالشذخ .فالعشػاف بحاجة الى االجساؿ
كاالخترار اك التجدئة كسا فعل مذخكع القانػف كحيغ ذلظ يكػف لكل قانػنو فاالبتدار
كاالخترار افقج القانػف االحاشة بسسارسة الحخية تقييجا كاشبلقا .
كقج جاء (الفرل الخابع) تحت عشػاف (حخية التطاىخ الدمسي) اذ نرت السادة العاشخة مشو
عمى أنو ((ػ اكالػ لمسػاششيغ التطاىخ سمسيا لمتعبيخ عغ آرائيع اك السصالبة بحقػقيع التي
كفميا ليع القانػف كفق الذخكط السحجدة في السادة ( )7مغ ىحا القانػف .
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ثانياػ ال يجػز تشطيع التطاىخات قبل الداعة الدابعة صباحا اك بعج الداعة العاشخة ليبل)).
كتزسشت السادة ػ  7ػ الذخكط الػاجب تػافخىا لسسارسة حق التطاىخ إ> نرت عمى أنو ((اكالػ
لمسػاششيغ حخية االجتساعات العامة بعج الحرػؿ عمى اذف مدبق مغ رئيذ الػحجة االدارية
قبل ( )5خسدة اياـ في االقل عمى اف يتزسغ شمب االذف مػضػع االجتساع كالغخض مشو
كزماف كمكاف عقجه كاسساء اعزاء المجشة السشطسة لو .
ثانياػ تذكل المجشة السشرػص عمييا في البشج (اكال) مغ ىحه السادة مغ رئيذ كعزػيغ في
االقل كاذا لع يتع تذكيل المجشة فأنيا تعج مذكمة مغ االعزاء السثبتة اسساؤىع في شمب االذف
 ،كتكػف المجشة مدؤكلة عغ حدغ تشطيع االجتساع كالػفاء بااللتدامات السقخرة قانػنا كالسحافطة
عمى االجتساع بالتشديق مع الجيات السخترة .
ثالثاػ اذا رفس رئيذ الػحجة االدارية شمب عقج االجتساع العاـ  ،فمخئيذ المجشة السشطسة
لبلجتساع اف يصعغ بقخار الخفس اماـ محكسة البجاءة السخترة كعمييا الفرل فييا عمى كجو
االستعجاؿ .
رابعاػ يبمغ قخار الخفس كفق البشج (ثالثا) مغ ىحه السادة الى مشطسي االجتساع العاـ اك الى
احج مقجمػي الصمب قبل مػعج االجتساع بػ( )24اربع كعذخيغ ساعة في االقل كيجخؼ التبميغ
بالصخؽ السحجدة قانػنا )).
كفي الػقت الحؼ نتسشى اف يتع االسخاع في اصجار ىحا القانػف كاف يمغى االمخ الرادر عغ
سمصة االتبلؼ السؤقتة السشحمة رقع  19لدشة  ، 2003فإنشا في الػقت نفدو نجعػ الى اعادة
اقخرىا عمى الشحػ الحؼ يشدجع كمبادغ حقػؽ االنداف
الشطخ برياغة مػاده القانػنية قبل ا
السقخرة بسػجب االتفاؾيات كالسػاثيق الجكلية التي صادؽ عمييا كاصبح ممدما بيا قانػنا  ،كسا
أف الدمصة التذخيعية ممدمة بإجخاء السػاءمة التذخيعية بيغ جسيع القػانيغ الشافحة كبيغ
االتفاؾيات كالسػاثيق الجكلية التي صادؽ عمييا العخاؽ باعتبارىا تدسػ عمى الشرػص الػششية
 ،كيشبغي التقيج بيا قانػنا
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ادلغهت انضبَٙ
انٕالغ انؼًه ٙحلك انزظبْش يف انؼشاق
عمى الخغع مغ اف حق التطاىخ في العخاؽ يعج مغ الحقػؽ الجستػرية ()1كالقانػنية()2
،فإف حق التطاىخ شيج الكثيخ مغ االنتياكات عمى الرعيج الػاقعي كالعسمي  ،إذ قمرت
الحكػمة مغ حق العخاقييغ في حخية التجسع بإلداـ الستطاىخيغ بالحرػؿ عمى إذف مدبق مغ
ك ازرة الجاخمية ،التي دأبت عمى رفزت مشح التراريح.
كفي آب كتذخيغ الثاني عاـ  2013قامت قػات األمغ باالعتجاء عمى متطاىخيغ في بغجاد
كالشاصخية ،حيث كاف متطاىخكف يحتجػف عمى تفذي الفداد ،كاعتقمت مغ حزخكىا مغ
الشذصاء كالرحفييغ.
كسا لجأت قػات األمغ ،بسا فييا فخؽ القػات الخاصة في جياز مكافحة اإلرىاب ،كالذخشة
االتحادية ،كالجير ،إلى استخجاـ أساليب مديئة كغيخ مذخكعة أثشاء عسميات االعتقاؿ
كاالستجػاب كاالحتجاز .كفي تذخيغ الثاني كانػف األكؿ مغ العاـ نفدو ،في شيخ السحخـ بسا
لو مغ مكانة ،اعتقمت قػات األمغ مئات األشخاص دكف ترخيح كاحتجدتيع بسعدؿ عغ العالع
الخارجي لسجد مصػلة في ما يعخؼ بػ"االحتجاز االستباقي")3(.
كلع تحاسب الدمصات قػات األمغ عمى االستخجاـ السفخط لمقػة أك العشف بغيخ مدػغ مع
الستطاىخيغ ،كخاصة في  23نيداف في الحػيجة ،حيغ قامت عشاصخ مغ القػات الخاصة
كالجير بقتل ما ال يقل عغ  51متطاى اخ في ساحات االعتراـ بعج اف قامت القػات االمشية
باقتحاميا  ،ككانت حجة الحكػمة آنحاؾ ىػ اختخاؽ عشاصخ ارىابية لتمظ الداحات ،ككسا ىػ
معخكؼ قانػنا فإنو كعمى فخض صحة الخكاية الحكػمية باختخاؽ بعس العشاصخ االرىابية لتمظ
الداحات فإنو يشبغي عشجئح اعتقاؿ السذتبو بو ،كعخضيع عمى القزاء ،ليتػلى التحقيق معيع
كمحاكستيع  ،كمغ ثع ادانة مغ يثبت ؾيامو بأعساؿ اجخامية  ،كاشبلؽ سخاح االخخيغ كاالفخاج
عشيع(.)4
اما تشفيح احكاـ االعجاـ خارج نصاؽ القانػف كمغ دكف محاكسات كبذكل مباشخ كعذػائي ،
فيي يعج جخيسة ضج االندانية  ،التي تعج مغ الجخائع الجكلية حتى كاف ارتكبت عمى الرعيج
الػششي(. )5
( )1السادة  /38مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  2005الشافح.
( )2يشطخ أمخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة (السشحمة ) رقع ( )19لدشة .2003
( )3تقخيخ مشطسة العفػ الجكلية عغ االكضاع في العخاؽ لدشة – 2013ص .8
( )4تقخيخ مشطسة العفػ الجكلية عغ االكضاع في العخاؽ لدشة – 2013ص .8
( )5لسديج مغ التفاصيل حػؿ مفيػـ الجخائع ضج االندانية يشطخ  :د .بخاء مشحر كساؿ
عبجالمصيف  ،الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجكلية  ،دار الحامج –عساف-2008-
ص.183-182
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عمسا أف رئيذ الػزراء العخاقي آنحاؾ (نػرؼ السالكي) كبجال مغ اف يقخ بحق الستطاىخيغ
بالتطاىخ استشادا ألحكاـ السادة ( )38مغ الجستػر قاـ بػصف التطاىخات بأنيا نتشو كانيا
فقاعو ،كححر الستطاىخ يغ بانيع اف لع يشتيػا فدػؼ يشيػا في تحج سافخ ألحكاـ القانػف
الجكلي كالجستػر العخاقي  ،كبأسمػب يبتعج كل البعج عغ ابدط مفاـيع التقاليج كاالعخاؼ
كالقػاعج االخبلؾية التي يشبغي أف يخاشب فييا السدؤكؿ شعبو.

223

اخلبمتخ
في نياية بحثشا حػؿ الحق في الطاىخ بيغ الػاقع كالقانػف فقج تػصمشا الى جسمة مغ الشتائج
كالسقتخحات لعل اىسيا.
-1لع تػرد االعبلنات كالعيػد كالسػاثيق كاالتفاقات الجكلية تعخيفا لمتطاىخ ,االمخ الحؼ
انعكذ عمى تعخيف الفقو لو ,فحىب جانب مغ الفقو الى اف التطاىخ يشجرج تحت حخية
االجتساع ,ألنو تجسع لعجد مغ االشخاص؛ اما الجانب االخخ مغ الفقو فحىب الى اف التطاىخ
يشجرج تحت حخية الخأؼ كالتعبيخ عشو الػارد في السادة( )19مغ العيج الجكلي الخاص بالحقػؽ
السجنية كالدياسية.
 -2ادػ عجـ كجػد تعخيف تذخيعي مانع جامع لمتطاىخ الى انقداـ الفقو الجاخمي في
تعخيفو بيغ رأييغ االكؿ يسثمو انرار السحىب الحخ ,كالثاني يسثمو انرار السحىب االشتخاكي
االمخ الحؼ انعكذ عمى التقييج التذخيعي لمتطاىخ بيغ مغ ال يخػ ايخاد قيػد اال التي تتعمق
بالشطاـ العاـ ,بيشسا ذىب البعس الى اف لمدمصة حق تقييجه بأية قيػد مادامت لع تخد في نز
التعخيف حر اخ.
 -3ال يػجج تذخيع عخاقي لتشطيع مسارسة التطاىخ الدمسي كانسا يتع العسل بسػجب امخ
سمصة االئتبلؼ السؤقتة" السشحمة" كىي سمصة انذأت بعج احتبلؿ العخاؽ سشة ( ,)2003كىػ ال
يتبلءـ مع تكػيغ السجتسع العخاقي؛ االمخ الحؼ يجفعشا الى القػؿ اف ىشاؾ شبو فخاغ تذخيعي
في تشطيع مسارسة التطاىخ الدمسي ,ذلظ اف اكامخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة "السشحمة" عخضة
لمتجاذبات بذأف الغائيا اك ايقاؼ العسل بسزسػنيا ,زد عمى ذلظ اف ىحا االمخ لع يعخؼ
التطاىخ الدمسي كانسا اكتفى ببياف الجخائع كالعقػبات السقخرة ليا.
-4تجخل الجخائع السختكبة اثشاء التطاىخ الدمسي في عجاد الجخائع ضج االندانية ,الف
االعتجاء يقع عمى مجسػعة مغ الدكاف السجنييغ في اشار ىجػـ كاسع الشصاؽ كمشيجي كعسبل
بدياسة دكلة اك مشطسة ,االمخ الحؼ يدتتبعو خزػع مختكبييا لمقزاء الجكلي الجشائي ,كفي
الحاالت السشرػص عمييا في الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجكلية .
 .5تتحسل الجيات السشطسة تشطيسا رسسيا ,اك غيخ رسسي ,كالجساعات الجيشية الستصخفة
كاالثشية الستعربة ,اك ما تعخؼ اصصبلحا بالجيات الفاعمة داخل الجكلة ,السدؤكلية الجشائية
الجكلية باالستشاد الى نز السادة(/7/2أ مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجكلية
كنريا" تعشي عبارة ىجػـ مػجو ضج اية مجسػعة مغ الدكاف السجنييغ ,نيجا سمػكيا يتزسغ
االرتكاب الستكخر لؤلفعاؿ السذار الييا في الفقخة ( )1ضج مجسػعة مغ الدكاف السجنييغ,
عسبل بدياسة دكلة اك مشطسة تقزي بارتكاب ىحا اليجػـ ,اك تعدي اد ليحه الدياسة".
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 .6تػجج اليات قانػنية دكلية لتفعيل التطاىخ الدمسي مشيا ما نز عميو ميثاؽ االمع الستحجة
مثل مجمذ حقػؽ االنداف كىي اليات دكلية دائسة ,كىشاؾ اليات قانػنية اقميسية انذئت بسػجب
اتفاقات دكلية اقميسية ,كابخزىا السعاىجة االكربية لحساية حقػؽ االنداف ,كاالتفاؾية االمخيكية
لحقػؽ االنداف ,كالسيثاؽ االفخيقي لحقػؽ االنداف كالذعػب االفخيقي؛ كتدسح ىحه االليات
لؤلفخاد بتقجيع الذكاكػ عغ االنتياكات التي تقع عمى حقػقيع.
-7جاءت القػانيغ السشطسة لمتطاىخ الدمسي بشرػص تُجخـ افعاؿ الستطاىخيغ ,كلع تُجخـ افعاؿ
رجاؿ الدمصة كانسا اكتفت بالشرػص الػاردة في قانػف العقػبات االمخ الحؼ يكػف مجعاة الى
القػؿ بػجػد ازدكاجية في تشطيع مسارسة التطاىخ الدمسي في مجاؿ التجخيع كالعقاب.
-8االسخاع بتذخيع قانػف " حخية التعبيخ عغ الخاؼ كاالجتساع كالتطاىخ الدمسي " ,بعجه مغ
الحقػؽ السشرػص عمييا في السادة(/38ثالثا) مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة()2005؛ كاف
يذسل القانػف تشطيع حخية االجتساع الف االجتساع كالتطاىخ يمتؿياف في مػاشغ عجيجة ابخزىا
اف كبلىسا يسارساف بتجسع عجد مغ االشخاص ,ككحلظ اف يجخؼ االجتساع في مكاف عاـ؛
كاؿ>ؼ سبق لسجمذ الشػاب العخاقي اف ادرجو ضسغ ججكؿ اعسالو كتست قخاءتو قخاءة اكلى
في عاـ  ، 2014مع ضخكرة تبلفي مػاضع القرػر ؼيو كالتي شخرتيا العجيج مغ مشطسات
السجتسع السجني السعشية بحقػؽ االنداف كاساتحة القانػف كعمى الشحػ الحؼ يشدجع مع ما ىػ
مقخر في االتفاؾيات كالسػاثيق الجكلية التي صادؽ عمييا العخاؽ .
 -9ادراج السبادغ الػاردة في مجكنة سمػؾ السػضفيغ السكمفيغ بإنفاذ القػانيغ كالرادرة عغ
االمع الستحجة ,كؼيسا يخز االجخاءات الػاجب اتباعيا في الديصخة عمى التطاىخات عشج
خخكجيا عغ سمسيتيا ,كذكخ ىحه االجخاءات في القانػف ,كتكػف صياغتيا كاالتي:
" في حالة خخكج التطاىخة عغ سمسيتيا تتبع قػات االمغ االجخاءات التالية:
اكال :انحار الستطاىخيغ باستخجاـ مكبخات الرػت ,كلثبلث مخات متتالية بزخكرة التفخؽ كانياء
السطاىخة.
ثانيا :في حالة عجـ استجابة الستطاىخيغ تتبع االجخاءات التالية:
أ .استخجاـ خخاشيع السياه لتفخيق الستطاىخيغ.
ب .التيجيج باستخجاـ العري كالي اخكات في حالة عجـ ججكػ السياه.
ج .استخجاـ قشابل الجخاف كالرػت.
د .استخجاـ قشابل الغاز السديمة لمجمػع.
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ثالثا :عشج استحالة فس السطاىخة بالػسائل اعبله تمجأ قػات االمغ الى االجخاءات التالية:
أ .اشبلؽ الخصاص السصاشي فػؽ الستطاىخيغ.
ب .يجب تػجيو الخصاص السصاشي الى السشصقة اسفل الحداـ حتى القجميغ ,كيسشع اشبلؽ
الخصاص السصاشي عمى السشصقة مغ اعمى الرجر الى الخأس.
ج .يسشع المجػء الى استخجاـ الخصاص الحي اال بأمخ صادر مغ القائج السيجاني السدؤكؿ عغ
تػفيخ االمغ لمستطاىخيغ ,كيمتدـ قبل اصجار االمخ بالتذاكر مع رئيذ الػحجة االدارية.
د .ال يباح لخجاؿ االمغ استخجاـ الخصاص الحي اال اذا استخجـ الستطاىخكف االسمحة الشارية,
كادػ ذلظ الى اصابة احج رجاؿ االمغ ,االمخ الحؼ تتػافخ معو حالة الجفاع الذخعي".

 .9الشز عمى عج التطاىخ ضخفا مذجدا لمعقاب في الجخائع التي تقع اثشاؤه سػاء اكقعت ضج
الستطاىخيغ أـ مشيع ,الف ىحه الجخائع تختكب في مكاف تتحقق ؼيو العبلنية.
 .10تبَّّشي سياسة التفخيج العقابي التذخيعي لمجخائع التي تختكب اثشاء التطاىخ كالسشرػص
عمييا في القانػف السشطع لو ,كسا يجب الشز عمى الػسائل القانػنية لمتفخيج القزائي لمعقاب,
كذلظ بػية مشح القاضي سمصة تقجيخية في الحكع بحجؼ العقػبة السقخرة بالشز لسا في ذلظ مغ
االعتجاد بطخكؼ الجخيسة كضخكؼ مختكبيا.
 .11تزسيغ قانػف العقػبات العخاقي نرا بسقتزاه تػقع العقػبة الجشائية عمى كل مغ يعخقل
اك يعيق برػرة مجبخة اك بالتيجيج مسارسة التطاىخ الدمسي ,مع تغميع العقػبة اذا اقتخنت ىحه
االعاقة بالعشف كاالعتجاء السادؼ كالتجميخ.
-12انذاء ىيئة كششية مغ رجاؿ الجكلة الدابقيغ كالسفكخيغ كالسثقفيغ ,تدسى بالييئة الػششية
لسعالجة االزمات الشاشئة عغ التطاىخ الدمسي ,تكػف ميستيا التػصل الى حمػؿ ناجعة
لسصالب الستطاىخيغ ,كحل االزمات التي قج تشتج عغ التطاىخ الدمسي ,قبل استفحاليا,
خرػصا كاف التجارب الحالية اثبتت عجـ كجػد ثقة متبادلة بيغ الستطاىخيغ كمغ يجعي
تسثيميع ,كلقصع الدبيل عمى مغ يخيج الستاجخة بقزية التطاىخ الدمسي؛ كعجد لجاف التحقيق
كتقري الحقائق كنطيخاتيا لجاف التفاكض مع الستطاىخيغ عغ ايجاد الحمػؿ الشاجعة لتمظ
السصالب كما تحجثو مغ مذاكل.
 .13تفعيل مبجأ استقبلؿ القزاء كذلظ بزخكرة الشز عمى كجػب حزػر قاضي مغ
السحكسة السخترة مكانيا الى مكاف التطاىخة لبلشبلع عمى الػضع ىشاؾ ,كذلظ قبل شخكع
القػات االمشية بفس التطاىخة ,كسا يجب اف يتع الشز عمى مشع انابة اعزاء الزبط القزائي
لمتحقيق في الجخائع التي تختكب اثشا التطاىخ كحرخ اختراص التحقيق بقزاة التحقيق
كالسحققيغ العجلييغ الحيغ يعسمػف تحت اشخافيع ,كسا يمدـ مشع الدمصة التذخيعية كالتشفيحية مغ
تذكيل لجاف لمتحقيق في االحجاث التي تقع اثشاء التطاىخ الدمسي ,الف االخيخة اما أف تكػف
متحيدة لسػقف مسثمي الذعب ,اك لسػقف الدمصة التشفيحية التي ستكػف خرسا كحكسا في كقت
كاحج.
وهللا السػفق
226

ا

ادلظبدس
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انمضبء يف انؼشاق
انضشٔسح ٔانٕالغ ٔافبق ادلغزمجم

القاضي رزكار دمحم أميغ
يقػؿ سبحانو كتعالى في كتابو العديد « اف هللا يأمخكع اف تؤدكا االمانات الى أىميا
كاذا حكستع بيغ الشاس اف تحكسػا بالعجؿ" سػرة الشداء 58.
انو لسغ دكاعي الدخكر كمبعث الفخخ أف أقف مػقفي ىحا في السكاف كالدماف .....
كاف نمتقي لقاء مثس اخ عمى بخكة هللا تعالى كنحغ أبشاء اقجـ ك كارقى الذخائع البذخية
( شخيعة حسػرابي ) كالتي عخفت الحقػؽ كنطست حياة االنداف كامل ك اعجؿ قانػف اذا
ما قػرف مع قػانيغ سائخ الذعػب قبل زىاء ثبلثة االؼ سشة حيث يقػؿ في مقجمة قانػنو
( اف االلية ارسمتو ليػشج العجؿ في األرض كيديل الذخ كالفداد مغ بشي البذخ ك ليحسي
الزعيف مغ ضمع القػؼ) .
كاسسحػا لي أف اشكخ مشطسي السؤتسخ كأبارؾ جيػدىع ك مداعييع  ،كسا اشكخ دعػتيع
الكخيسة لشا  ،كيدعجني السذاركة في أعسالو مع ىحه الشخبة السخترة ك الخيخة مغ محبي
العجالة كالقانػف كالحيغ اتػسع فييع التصمع السخمز نحػ تخسيخ دعائع الحق كالدبلـ في
بمجانشا  ،كأممي كبيخ في أف الثياب الراؼية ك العقػؿ الشيخة السجتسعة ىشا ستخخج
باستشتاجات كتػصيات مفيجة  ،باتجاه اإلصبلح السؤسدي في مؤسدات الجكلة العخاؾية ،
التي نخخىا اإلىساؿ كالفداد كالفذل عمى اكثخ مغ صعيج كسمصة  ،فغابت عشيا شسذ
اإلخبلص كاإلصبلح  ،كرحمت معيا األمانة كالسيشية في االدارة كالحكع  ،كفقجت
مػاصفات الحكع الخشيج فتخمت عغ الكثيخ مغ اركانيا  ،كسا تخمت الكثيخ مغ مدؤكلي
الجكلة كساستيا عغ شخؼ السدؤكلية ك عطع قجرىا  ،مسا خمقت ازمات خانقة في االدارة
كالحكع كتصبيق القانػف  ،فتيجمت بيا مقػماتيا برػرة يرعب معيا القبػؿ ببقاء
مقػمات الجكلة األساسية بأكسميا إف جاز التعبيخ  ،في ضخكؼ حداسة معقجة تدػدىا
الػالءات ك السحاصرة في الدياسة ك اإلدارة البل في معطع مفاصميا كالقائسة عمى
اسذ عجة مشيا الحدب أك الجيغ أك السحىب أك القػمية أك العذيخة  ،بامبلت أجشبية بعيجا
عغ معاييخ الحػكسة الدميسة.
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كل ذلظ في فزاء مغ التخمف كأحقاد غبية السرجر كاألسباب  ،كثي اخ ما تراحبيا اليسجية
كالػحذية  ،التي تحكخنا أك تخجع بشا إلى ترخفات القخكف الغابخة  ،أك شخيعة الغاب التي يأكل
فييا القػؼ الزعيف ؼيقتل اإلنداف بكل بداشة كشخاسو ك بخكده الجـ كاألعراب  ،ألسباب
تافية كاالسع كاليػية كالجشذ  ،كاالستغبلؿ الديء لبلنتساءات الجيشية أك السحىبية أك القػمية
أك الدياسية  ،فزاعت في خزسيا الؿيع االندانية كالحزارية كالػششية بعيجا عغ مفيػـ
السػاششة كحياة العرخ  ،فانحخفت الجكلة عغ السدارات الرحيحة السفتخض سمػكيا في االدارة
كالحكع بؿيادة كششية نديية ( الغائبة االف )  ،لخجمة الذعب ك الرالح العاـ التي ييتف
الجسيع باسسيا زك ار كبيتانا  ،كبكمسات حق يخاد بيا الباشل.
سادتي الحزػر أرجع إلى مػضػع القزاء كضخكرتو الحؼ ال يسكغ فرمو عسا يجخؼ في
البمج  ،اذ يختبط مريخه عمى درجة كبيخة بالدياسة العامة ؼيو  ،كبكفاءة سمصاتيا األخخػ كالتداـ
السذخكعية في مسارسة أعساليا  ،فالقزاء كرغع كػنو سمصة مدتقمة عغ الدمصتيغ األخخييغ
( التذخيعية كالتشفيحية كفقا لمجستػر الشافح  ،اال انيا كببل شظ تتأثخ بيسا سميا اـ ايجابا ،
باعتبارىغ اجداء في ماكشة الجكلة الػاحجة تكسل بعزيا البعس كأعزاء الجدج الػاحج  ،إذا
اشتكى مشو عزػ تجاعى لو سائخ األعزاء بالديخ كالحسى .
ضشٔسح انمضبء
سادتي السؤتسخيغ  -ال يخفى عمى أحج ضخكرة كجػد القزاء كأىسيتو في أؼ تجسع إنداني
 ،بجائي كاف أك متصػر  ،كبغس الشطخ عغ درجة بجائيتو أك تخمفو  ،تصػره كرؾيو  ،فقج عخفتو
البذخية مشح عيج مبكخ  .فػجج عشج الخكماف كاالغخيق  ،كالفخس  ،كاليشػد  ،كفي ببلد الخافجيغ
 ،كالفخاعشة كجديخة العخب ك غيخىا .
فالقزاء ضخكرة حتسية انذأتو حتسية الرخاع بيغ البذخ كىػ أزلي قجيع  ،كججيج مدتقبمي في
الػقت ذاتو  ،ذلظ الف االنداف مجبل بصبيعتو عمى حب التسمظ كالديصخة كبالتالي الجخػؿ في
نداعات كخرػمات كعحاء مدتسخ مع أخيو اإلنداف ألسباب عجة  ،مشيا الدمصة أك الساؿ أك
الجيغ أك السحىب أك القػمية أك الجشذ كىحا ديجف البذخ ليعير في صخاع دائع  ،نابع عغ
شبيعة كاشساع كأنانية اإلنداف كشيػاتو  ،كنػازعو بيغ الخيخ كالذخ  ،أك الرخاع مغ أجل
البقاء  ،أك التػسع كالػصػؿ غيخ السذخكع عمى حداب اآلخخيغ سػاء كاف عمى مدتػػ األفخاد
أك األمع ك السجتسعات أك الجكؿ  ،بأساليب اجخامية خصيخة بمغت ذركتيا في الحخبيغ الكػنيتيغ
المتيغ أك دنا بحياة السبلييغ مغ البذخ ك دمار كخخاب كمأسي اليسة يعجد عشيا الػصف  .مسا
دفعت البذخية لمتفكيخ بأنذاء قزاء دكلي جشائي كزخكرة كػنية اضافة الى كػنو ضخكرة
كششية بعج تذكيل الجكلة الحجيثة  .كيسكغ القػؿ باف القزاء نذا كنسي في صػرتو البديصة
البجائية  ،قبل نذػء القانػف كبشاء الجكلة .
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إذ مخ بسخاحل عجيجة بيغ قزاء الفخد ك األسخة ك القبيمة  ،إلى نذػء الجكلة الحجيثة  ،كانذاء
ىيئات متخررة لسسارستو ضسغ مؤسدات الجكلة الخسسية  ،كتصػرت معو فكخة العقاب بيغ
االنتقاـ الفخدؼ إلى االنتقاـ الجساعي  ،ك االنتقاـ لمجكلة  ،تبعا لتصػر الحزارة اإلندانية عبخ
مخاحل عجة مخت بيا  ،أىسيا مخحمة االنتقاـ الفخدؼ ( الخاص ) التي كاف الفخد أك األسخة أك
القبيمة  ،يشتقع مغ الجاني دكف محاكسة  ،كمخحمة االنتقاـ لمجكلة
( الجساعة التي انتقل فييا حق العقاب مغ رؤساء الؿبائل الى الجكلة بفتختييا األكلى كالثانية
الستسثمتيغ باالنتقاـ لرالح السجشي عميو  ،كالتكفيخ عغ الحنب الحؼ ارتكبو الجاني  ،كمخحمة
االنتقاـ لسرمحة الجساعة التي ككسا يقػؿ ( ركسػ ) تشازلت األفخاد فييا عغ بعس حقػقيا
لمجكلة في إدارة شؤكنيا كحساية أمشيا كسبلمتيا مغ االعتجاء  ،كتبلىا السخحمة اإلندانية
الفمدؽية التي ضيخت خبلليا تيارات فكخية فمدؽية ك قانػنية نادت بإصبلح الجاني كتأىيمو
إلعادتو عزػا فاعبل مشتسيا لمسجتسع  ،بجال مغ فكخة الثأر كاالنتقاـ كالتكفيخ  ،كذلظ بتأثيخ
السفكخيغ كاألدباء كالفبلسفة مشح أكاخخ القخف الثامغ عذخ امثاؿ ( فػلتيخ  ،ك ركسػ ،
كبيکارييا  ،كمػنتيدكيػ ) كنذػء مجارس عجيجة في ىحا السجاؿ  ،أىسيا ما نادػ بو السحامي
اإليصالي السذيػر سيدارؼ بيکارييا (  ) 1794 -1738في كتابو السذيػر
( الجخائع كالعقػبات )  ،الحؼ نذخه في عاـ  1964كالحؼ أحجث ضجة كبيخة في جسيع انحاء
أكركبا  ،كيعتبخ بجؼ انصبلقة ججيجة في تاريخ التذخيع الجدائي  ،باتجاه التغييخ في فمدفة
العقػبة كأىجافيا بإصبلح الجاني كردع الغيخ  ،كنبح كسائل التعحيب  ،كالعقػبات القاسية ،
كاالعجاـ  ،كقج تبعو محاىب أخخػ إصبلحية  ،كالسجرسة ( التقميجية ك العقابية الػضعية ،
كمجارس التػفيق كالسجرسة الػضعية االنتقادية  ،كالسجرسة الفخندية كاالتحاد الجكلي كالجسعية
الجكلية لمقانػف الجشائي )  ،كحخكة الجفاع االجتساعي الحجيث  ،كىي السخحمة العمسية التي
تسيدت بطيػر مجارس قانػنية تجعػ الى االىتساـ بالجاني  ،كاألخح بشطخ االعتبار العػامل
التي تجفع الى ارتكاب الجخيسة  ،مشيا تتعمق بحات السجخـ  ،كمشيا عػامل مػضػعية خارجية
تجخل ضسغ الطخكؼ االجتساعية كالبيئية التي تجفع السجخـ الى ارتكاب الجخيسة.
كقج أثسخت جيػد السفكخيغ في التأثيخ عمى السذخعيغ كالدمصات كاألنطسة القزائية  ،نحػ
تحديغ اساليب السحاكسات كتخسيخ مبادغ العجالة فييا  ،كتعسيق الشطخة اإلندانية لمعقػبة
كاىجافيا  .حتى كصل األمخ بو الى إلغاء عقػبة اإلعجاـ في أكثخ مغ نرف دكؿ العالع
الستحزخ  ،باعتبارىا قاسيو كحاشة بالكخامة .
كال يخفى لسا لسفاـيع حقػؽ االنداف كتصػرىا كاالعبلنات الرادرة بذأنيا مغ تأثيخ قػؼ عمى
مبادغ القزاء كتصػره ك بياف اىسيتو كضخكرتو إلقامة العجؿ  ،كفرل السشازعات كحساية
الحقػؽ كمعاؾبة مختكبي الجخائع .
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كحث الحكػمات عمى الشز في دساتيخىا عمى استقبلؿ القزاء  ،كانذاء محاكع مدتقمة نديية
محايجة لحساية حقػؽ مػاششييا مغ خبلؿ جياز مدتقل قػؼ يجيخه قزاة مدتقمػف أكفاء ،
اندجاما مع مقاصج األمع الستحجة كمبادغ االعبلف العالسي لحقػؽ االنداف كغيخىا مغ
االعبلنات كالعيػد الجكلية  ،كالسؤتسخات السعشية بحلظ  ،اذ تشز السادة (  ) 3مغ االعبلف
العالسي عمى الكل فخد الحق في الحياة كالحخية كسبلمة شخرو )  ،كسا تشز السادة ( ) 4
مشو عمى ( لكل شخز الحق في أف يمجا الى السحاكع الػششية إلنرافو مغ أعساؿ فييا
اعتجاء عمى الحقػؽ األساسية التي يسشحو لو القانػف )  ،ككردت في السادة (  ) 10مش ػ ػ ػ ػ ػو اف
( لكل انداف الحق عمى قجـ السداكات التامة مع األخخيغ في أف تشطخ قزيتو أماـ محكسة
مدتقمة نديية نط اخ عادال عمشيا لمفرل في حقػقو كالتداماتو كاية تيسة جشائية تػجو اليو ) ،
بيشسا نرت السادة (  ) 2مغ العيج الجكلي الخاص بالحقػؽ السجنية كالدياسية السعتسج بسػجب
قخار الجسعية العامة  2200الف  -د  21في  16كانػف األكؿ ( ديدسبخ )  1966 1عمى
ما يأتي  ( 3 .تتعيج كل دكلة شخؼ في العيج الحالي ( أ ) أف تكفل لكل شخز عبلجا فعاال
في حالة كقػع أؼ اعتجاء عمى الحقػؽ كالحخيات السقخرة لو في ىحا العيج حتى كلػ ارتكب ىحا
االعتجاء مشو اشخاص يعسمػف برفة رسسية  ( .ب ) أف تكفل لكل مغ يصالب بسثل ىحا
العبلج أف يفرل لو حقو بو بػاسصة الدمصات السخررة القزائية أك اإلدارية أك التذخيعية
أك أية سمصة أخخػ مخترة بسػجب الشطاـ القانػني لمجكلة كاف تصػر امكانات العبلج
القزائية ).
كنرت السادة (  ) 14مغ العيج السحكػر عمى (  -1جسيع األشخاص متداككف أماـ القزاء
كلكل فخد الحق عشج الشطخ في أية تيسة جشائية ضجه أك في حقػقو كالتداماتو في احجػ
القزايا القانػنية  ،في محاكسة عادلة كعمشية بػاسصة محكسة مخترة كمدتقمة كحيادية قائسة
استشادا إلى القانػف  .كيجػز استبعاد الرحافة كالجسيػر مغ السحاكسة أك مغ جدء مشيا
ألسباب تتعمق باألخبلؽ أك الشطاـ العاـ أك األمغ الػششي في مجتسع ديسقخاشي أك عشجما
يكػف ذلظ لسرمحة الحياة الخاصة ألشخاؼ القزية أك السجػ الحؼ تخاه السحكسة ضخكريا فقط
في ضخكؼ خاصة اذا كاف مغ شأف العمشية أف تؤدؼ الى األضخار برالح العجالة عمى أنو
يذتخط صجكر اؼ حكع في قزية جشائية أك مجنية عمشا اال اذا اقتزت مرالح األحجاث أك
االجخاءات الخاصة بالسشازعات الدكجية أك الػصايا عمى األشفاؿ أك غيخ ذلظ ).
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حملخ ػٍ يٕلف اإلعالو يٍ ادلٕضٕع
كال بج مغ اإلشارة ىشا إلى أف الذخيعة اإلسبلمية سبقت السجارس التي ذكخناىا في بعس
مجاالت ك جػانب حخكة الجفاع االجتساعي  ،ك مطاىخىا التي تقػـ السدؤكلية الجشائية فييا
عمى أساس الخصيئة  ،مع القرج كالعقل كالبمػغ كاشتخاط التحقيق في الجعػػ  ،قبل الحكع فييا
كدرء الحجكد بالذبيات  ،كما يتفخع مشيا مغ السبادغ كمذخكعية الجليل كنتائجيا األخبلؾية في
الػصػؿ الى حكع عادؿ يبشى عمى اسذ قزائية سميسة كاجخاءات مذخكعة صحيحة  ،يتػالىا
قزاء محايج كقاض عادؿ يتػفخ ؼيو شخكط تػلية ىحا السشرب الخؼيع  ،ضسغ نطاـ قزائي
بديط في اجخاءاتو  ،راسخ في عجالتو لمفرل في الخرػمات كالسشازعات عمى كجو
مخرػص کسا عخؼ بو اإللداـ كفرل الخرػمات )  .كما ذلظ إال ألىسية اقامة العجالة في
سػح القزاء كالتي تتحقق بيا مقاصج الذخع اإلسبلمي في حفع الزخكريات الخسذ ( الجيغ ،
الشفذ  ،العقل  ،الساؿ  ،كالشدل )  ،كيقج الشاس الى التشاصف كتعاد الحقػؽ الى اصحابيا ،
مع معاؾبة السعتجؼ لتخميز السجتسع مغ شخه  ،ليدػد األمغ كاالستقخار كالصسأنيشة بيغ أفخاده
 ،كيشعع الشاس بحياة ىادئة  ،ىادفة كخيسة بالعسل كالبشاء دكف خػؼ أك قمق ك بسا يؤثخ عمى
راحة القاضي أيزا  ،فقج قيل قجيسا ( اذا تشاصف الشاس استخاح القاضي )  ،كىكحا فالعجؿ ىػ
ركح التذخيع اإلسبلمي  ،كسخ قػتو كندلت فييا آيات كثيخة مغ جل كعمى  ،مشيا ( ( أف هللا
يأمخ بالعجؿ  ) ) ...في سػرة الشحل  ... ( ( ، 90كإذا قمتع فأعجلػا  ) ) ...األنعاـ ( ( 102
كال يجخمشكع ششآف قػـ عمى اال تعجلػا أعجلػا ىػ أقخب لمتقػػ  ) ) ...السائجة  ، 8ك ( ( يا
أييا الحيغ آمشػا کػنػا قػاميغ بالقدط شيجاء هللا  ) ) ...الشداء .135
كيسكغ القػؿ بأف القزاء ىػ مغ أىع السجاالت التي دعا اإلسبلـ إلى إقامة العجؿ ؼيو  ،ألنو
تخجسو عسمية لتذخيعو كثسخة ناتجة عغ تزافخ أحكامو  .كقاؿ الخسػؿ ( ص ) ( ال يقجس هللا
امة ال يعصي لمزعيف فييا غيخ متعشع )  ،كفي ركاية أخخػ ( ال يقجس هللا أمة ال تأخح
الزعيفيا مغ شجيجىا )  ،كيقػؿ ( ص ) في حجيث اخخ ( أف السقدصيغ عشج هللا عمى مشابخ
مغ نػر عغ يسيغ الخحسغ عدكجل ككمتا يجيو يسيغ الحيغ يعجلػف في حكسيع كاىمييع كما كلػ )
 .كقج تػلى الخسػؿ ( ص ) القزاء بشفدو  ،كمغ بعجه الخمفاء الخاشجكف  ،كمغ ثع كبعج اتداع
الجكلة االسبلمية  ،ككل األمخ الى قزاة متفخغيغ البج أف يتسثل العجؿ في كل أمخ مغ أمػرىع
 ،فعمى القاضي أف يتحخػ الحق كالرػاب كاعتساد البيانات الحؿيؿية الرادقة كأدلو االثبات
السعتسجة  ،كآداب يتحمى بيا في نفدو كقزائو كقاؿ سؽياف الثػرؼ القاضي عحؿ مجمدو كمو )
كقيل ال خذية مغ قانػف ردغ إذا شبقو قاض عادؿ  ،كإنسا الخذية مغ القاضي الجائخ أك
جاىل كلػ أنيط بو تصبيق شخيعة هللا ).
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كمغ ىشا كاف عمع القزاء كسا يقػؿ ( أبغ فخحػف) مغ أجل العمػـ قج ار كاعدىا مكانا ،كأشخفيا
ذكخا ،ألنو مقاـ عمي كمشرب نبػؼ ،بو الجماء تعرع كتدفح ،كاالبزاع تحخـ كتشكح ،كاالمػاؿ
يثبت ممكيا كيدمب ،كالسعامبلت يعمع ما يجػز مشھا كما يحخـ كيكخه كيشجب.
فالقزاء اذا ليذ غاية في ذاتو ،كإنسا ضخكرة إلقامة العجؿ كاالنراؼ  ،كاحقاؽ الحق .فقج
عخؼ بأنو (كالية الفرل في الخرػمات كقصع السشازعات عمى كجو مخرػص) أك (االلداـ
كفرل الخرػمات) ،ؼھػ كسيمة إلعادة الحق إلى صاحبو .قاؿ سبحانو كتعالى في كتابو
العديد ((يا داكد أنا جعمشاؾ خميفة في االرض فاحكع بيغ الشاس بالحق ،ك ,تتبع الھػػ ؼيزمظ
عغ سبيل هللا)) .سػرة (ص) مغ اآلية (.)26
كىكحا فالعسل القزائي ىػ فس الشداع بيغ مرالح متعارضة يقػـ بو برػرة باتة كممدمة
اشخاص أخخكف غيخ شخفي الشداع لھع كالية الفرل كاالختراص كذلظ استشادا الى نسػذج
قانػني مصابق لمػاقعة الخاصة يبيغ الحقػؽ كااللتدامات لصخفي الشداع .كالسكاف الصبيعي
لسسارسة العسل القزائي ىػ السحكسة أك ما يدسى دار القزاء أك دار العجالة ،كالحؼ ككسا
ارػ يسكغ تدسيتو بجار القانػف ايزا .
كيبلحع انو كفي بجاية االسبلـ لع يكغ محل مخرز إلجخاء السحاكسات ،ككاف الشبي (ص)
كالخمفاء الخاشجكف (رض) يتػلػف القزاء في السدجج أك في بيػتيع أك في أماكغ عامة أك أؼ
مكاف يديل كصػؿ االشخاؼ اليو كيمتقػف ؼيو ،دكف التقيج بذكميات السكاف كرسسية البشاء التي
نذأت بعج عيج الخمفاء الخاشجيغ ،إذ شيج تصػرات عجيجة حؿبة تمػ الحؿبة كصػال الى ما نخاه
االف حيث تخرز مباني فخسة كمھيبة لمسحاكع عمى نفقة الجكلة .
عميو فاف القزاء بيغ الشاس في السشطػر االسبلمي فخض مغ أھع فخكض الكفايات ،حتى
ذھب أماـ الحخميغ كالغدالي إلى تفزيمو عمى الجھاد .كيعج أحج أھع كسائل االمخ بالسعخكؼ
كالشھي عغ السشكخ ،كنرخة السطمػـ كردع الطالع ،كھشاؾ احاديث كثيخة لمخسػؿ (ص) في
فزل القزاء العادؿ ،مشھا (إذا حكع الحاكع فأصاب فمو أجخاف ،كإف أخصأ فمو أجخ كاحج ) ك
( إف هللا مع القاضي ما لع يجخ فإذا جار تخمى عشو كلدمو الذيصاف).
كفي حجيث آخخ (سبعة يطمھع هللا في ضمو يػـ ال ضل إال ضمو ...كذكخ مشھع أماما عادال )
كقػلو (ص )( ليػـ كاحج مغ أماـ عادؿ أفزل أك خيخ مغ عبادة ستيغ سشة).
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كىشاؾ أحاديث أخخػ في التخىيب مغ القزاء  ،نط اخ لخصػرة السشرب كدكره الكبيخ في الحياة
 ،فالػقػع في األخصاء الجديسة  ،كباؿ عمى القاضي أك ال  ،كعمى مغ يتزخر أك يتأذػ مغ
ىحا الحكع الخاشئ كعمى السجتسع بذكل عاـ  .لحلظ قاؿ الخسػؿ ( ص ) ( القزاة ثبلثة ،
اثشاف في الشار ككاحج في الجشة  ،قاض عخؼ الحق فقزى بو فيػ في الجشة  ،كقاض قزى
بجيل فيػ في الشار  ،كقاض عخؼ الحق فجار فيػ في الشار ) .
أك قػلو ( ص ) ( مغ كلي القزاء فقج ذبح بغيخ سكيغ )  ،ك ( يأتي عمى القاضي يػـ يػد
أف لع يقزي بيغ اثشيغ في تسخة كاحجة )  .كركؼ عغ شخيح القاضي الستػفى  78ىجخيو  ،أنو
قاؿ ( انسا القزاء جسخ )  ،كىحه األحاديث تخىيب لسغ يتػلى ىحا السشرب اف لع يكغ أىبل
لو .
كيخكؼ عغ عسخ بغ عبج العديد أنو قاؿ ( خسذ إذا أخصا القاضي مشيغ خرمو كانت ؼيو
كصسو أف يكػف فيسا  ،حميسا  ،عؽيفا  ،صميبا  ،عالسة  ،سؤكال عغ العمع ) .
كىشاؾ أداب أخخػ مدتحبة يحدغ بالقاضي أف يتحمى بيغ  ،إف لع يكغ كاجب عميو أثشاء أداء
عسمو  ،كىي استقخار الشفذ كاشسئشاف الباؿ  ،فبل يقزي كىػ غزباف  ،أك جػعاف  ،أك قمق
أك ضجخ  ،كال مسارسة البيع كالذخاء بشفدو  ،ككل مطشة لمذبية في سمػكو أك حياده أك نداىتو
 ،كاالبتعاد عغ كل ما يقمل مغ ىيبة القزاء ككقار القاضي أك مخكءتو  .كعميو فالقزاة
يختاركف في الغالب مغ كبار الفقياء  ،مسغ عخؼ عشيع العمع  ،كاالستقامة  ،كالعجالة  ،كالػرع
 ،اضافة الى ممكة االجتياد فالقاضي يحكع بخأيو كاجتياده  ،اف لع يجج في قزية نرا قاشعا
فعشجما قمج ( ص ) معاذ بغ جبل قاضيا في اليسغ قاؿ لو ( كيف تقزي أف عخض لظ قزاء
 ،قاؿ اقزى بكتاب هللا قاؿ فإف لع يكغ في كتاب هللا  ،فقاؿ بدشة رسػؿ هللا قاؿ إف لع يكغ
في سشة رسػؿ هللا  ،قاؿ اجتيج رأيي  ،كال الػ  ،فزخب صجره كقاؿ الحسج هلل الحؼ كفق رسػؿ
رسػؿ هللا لسا يخضي رسػؿ هللا ).
اال أنو كمع ذلظ فقج أبي الكثيخكف مغ الفقياء في قبػؿ السشرب  ،خذية مغ هللا أك الػقػع في
الدلل القزائي مشيع اإلماـ أبػ حشيفة الستػفي سشة  150ىجخيو  ،كسؽياف الثػرؼ الستػفي سشة
 161ىجخية  ،حيغ شمبيسا الخميفة أبػ جعفخ السشرػر  ،ال بل حبذ أبػ حشيفة كضخب كلع
يقبل  ،ككحلظ امتشع األماـ الذافعي عغ تػليو عشجما دعاه السأمػف ) الى ذلظ  ،كمشيع ابا
قبلبة األزدؼ الجخمي الستػفي سشة  104ىجخية  ( ،كابا عمي بغ خيخاف ) الستػفي سشة 320
ىجخية.
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كإجساال يسكغ القػؿ بأف فغ التقاضي في اإلسبلـ يتسيد بخرائز تاريخية ميسة تفػؽ أنطسة
أخخػ كبمتيا الذكميات كالريغ  ،فقج جاء الشطاـ القزائي بؿيع ثابتة خالجة في نرػص عامة
مخنة  .كيستاز بالشداىة كالبداشة الحكيسة  ،الخالية مغ التعقيجات ك الذكميات السكبمة لمعجالة ،
كلمستقاضيغ حخية الجفاع كالسداكاة أماـ القزاء بعيجا عغ الييسشة كاالستعبلء مغ القاضي الحؼ
البج لو مغ سمػؾ مثالي  ،خػفا مغ العقاب األخخكؼ  ،كحفاضا عمى سسعتو الذخرية .
كأكد اف اضيف بأف القاضي في الشطاـ اإلسبلمي  ،يتستع باستقبلؿ عغ الدمصة التشفيحية ،
كعغ ما يسذ استقبللو مغ الدمصاف  ،أك ذكؼ الشفػذ أك األقخباء  ،فالكثيخكف مشيع يخفزػف
التجخل ( كلكغ اليشگخ حاالت الزعف لجػ البعس )  ،ككجج مغ أتخح السػقف ضج التجخل
في أعسالو  ،كىشاؾ شػاىج عمى ذلظ  ،مشيا ( اخترع رجبلف في شيء االبخاـيع بغ اسحاؽ
القارغ قاضي مرخ سشة  204مغ قبل أميخ مرخ " الدخؼ بغ الحكع " في خبلفة السأمػف ،
فقزى عمى احجىسا فذفع الػالي فأمخه " الدخؼ " أف يتػقف في تشفيح الحكع فجمذ القاضي
ابخاـيع في مشدلو فخكب اليو " الدخؼ " كسألو الخجػع فقاؿ ال أعػد الى ذلظ السجمذ أبجا ،
ليذ في الحكع شفاعة ).
ككحلظ القاضي ( تػبة بغ نسخ الحزخمي ) عشجما كلي قزاء مرخ سشو  115ىجخية دعا
أمخاتو " عفيخة " فقاؿ ليا يا اـ دمحم  ....ال تعخضيغ لي في القزاء كال تحكخيشي بخرع كال
تدأليشي عغ حكػمة فأف فعمت شيئا عغ ىحا فأنت شالق  ...كقبمت الدكجة تػصيتو.
كأكد أف أشيخ ىشا الى مدألة ميسة كىي شخرية القاضي التي تمعب دك ار ميسا في تحقيق
العجالة  ،اذ بالخغع مغ اف الشطاـ الدياسي كالتذخيعي في أؼ بمج يمعب دكره في تخسيخ مبجأ
استقبلؿ القزاء  ،اال أف دكر القاضي الفخد يبقى ميسا كفعاال كحاسسا في لحطتو  ،في مجػ
تقيجه بالقانػف كاحتخامو لسبادغ العجالة كالتدامو بسعاف كجػىخ الحق في قزاءه  ،كعجـ
خزػعو لمتأثيخات بسعشاىا الػاسع  ،انقج يشحخؼ قاضي في قزاءه في نطاـ حكع ديسقخاشي
يحتخـ مبادػء القانػف كالعجالة  ،كيحافع غيخه عمى استقبللو الذخري كمبادغ الحق في
قزاءه في ضل نطاـ حكع متخمف أك فاسج ك متيخؼ ال يأبى بالقزاء كسيادة القانػف كاحتخاـ
الحقػؽ  .كىحا القػؿ يرح لكل زماف ك مکاف ك في كل العرػر  ،كىكحا كاف عبخ التاريخ
كالى االف  ،فالقاضي أميغ عمى حقػؽ الشاس ك حياتيع ك أعخاضيع ك مػاليع ك أمشيع  ،ك ىػ
مكمف بحسايتيا مغ االعتجاء ك الغجر كفقا لمقانػف كبسا يسمكو مغ كسائل ك صبلحيات قزائية
تتجدج ؼيسا يرجره مغ حكع أك قخار أك أمخ لحا كجب عميو ك ىػ يمعب ىحا الجكر الخيادؼ ك
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لكي يكػف ىػ ك قزاءه محل ثقة السجتسع برػرة عامة ك أشخاؼ القزية برػرة خاصة اف
يبقى سيج نفدو في كل ذلظ كقائج محكستو  ،ندييا عؽيفا  ،صارما في التسدظ بالسبادغ ك
السثل القزائية الرحيحة السشرػص عمييا في االعبلنات ك السػاثيق الجكلية ك في دستػر
الػشغ ك قػانيشو ك عالسا بيا  ،كيكيف الشرػص ك يفدخىا بعقمية متفتحة كاعية تشدجع مع
عجالة ك جػىخ الحق  ،كعميو أف يعسل بجراية كمشصق سميع ليحافع عمى سجاد الخأؼ ،
فالقاضي الجيج يشبغي أف يكػف حكيسا  ،فييسة ك مثقفة بعمػـ أخخػ مع عمع القانػف كعمع
الشفذ ك عمع الشفذ الجشائي ك االجتساع  ،ك الصب العجلي كاألجخاـ ك غيخىا مغ العمػـ ذات
العبلقة  ،ك أف يكػف صبػرة ك مدتسع جيج في مخافعاتو  ،كيدجل كل ما يقاؿ في السخافعة ك
تثبيت االسئمة التي تخفزيا السحكسة خبلؿ السخافعات  ،ك أف يعامل اشخاؼ الجعػػ ك الذيػد
باحتخاـ ك مداكات  ،كيترخؼ مع زمبلئو القزاة ك مػضفي السحكسة ك عساليا بخمق حدغ ،
ك عميو باليدخ في تدييخ أعساؿ الشاس كافة ك الفقيخ مشيع عمى كجو الخرػص  ،ال يشحاز
لصخؼ ضج شخؼ أخخ كال يقبل التجخل في أحكامو ك ق اخراتو  ،كسا يفتخض بو الحدع ك الحدـ
كفقا لمقانػف  ،كلكغ في جػ حػارؼ ديسقخاشي ك اسمػب راقي  ،مؤدب ك ىادغ  ،فبل يتياكف
أك يتخاذؿ أماـ السغخيات ( التيجيجات السحتسمة ) كي يحافع عمي استقبللو ك مبادئة ك حياده
 ،بجخأة كعمسية كأف ال يخذى في الحق لػمة الئع ك ال يتبع اليػػ  ،كقج قاؿ هللا في كتابو
العديد ( ( يا أك كد إنا جعمشاؾ خميفة في األرض فاحكع بيغ الشاس بالحق كال تتبع اليػػ ) )
سػرة ( ص ) اآلية (  ، ) 26كاذا ما أريج إجباره عمى التخمي عغ ىحه الؿيع  ،يخفس ك ال
يشحشي ليحافع عمي شخؼ السيشة ك جساؿ القامة القزائية ك رفعتيا  ،فالقاضي ك كسا قيل
كالثػب األبيس يطيخ عميو كل بقعة كاف كانت صغيخة  ،فميححر نفدو مغ التمػث بسمػثات
التأثيخ الخارجي أك الػقػع في الدالت ك األخصاء الفزائية الفاحذة بدببيا  .كاذا لع يدتصيع
الرسػد بػجو التجخبلت كبسا يجعمو يشحخؼ عغ جادة الحق ك الرػاب أك مجب اخ عمى خخؽ
القانػف أك فداد قزائي أيا كاف نػعو  ،عميو أف يتخمى عغ مشربو كيدتقيل اذ ال مداكمة في
حقػؽ الستقاضييغ أك في الحفاظ عمى ؾيع العجالة  ،كيطل ىحا خيار شخيف لكل قاض ذؼ
ضسيخ حي يحتخـ شخرو ك مشربو  ،ؼيخمج تاريخو كتدجل بو نقصة مزيئة في تاريخ
القزاء أيزا  ،كليعمع القاضي أف سسعتو القزائية ال تتعخض اذا ما اىتدت كاف العجالة تقجر
بثسغ.
كمغ نافمة القػؿ أف أذكخ ىشا كتابي الخميفتيغ عسخ بغ الخصاب ك عمي بغ أبي شالب رضي
هللا عشيسا في القزاء  ،حيث كتب الخميفة عسخ إلى قاضيو في البرخة أبي مػسى األشعخؼ ،
ككتب األماـ عمي الى كاليو في مرخ مالظ األشتخ ) ألىسيتيا ليذ في القزاء اإلسبلمي
كإنسا ألؼ قزاء رصيغ  ،الحتػائيا عمى معاييخ مثمى لقزاء مدتقل كعادؿ كمحرغ .
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أٔال  :كزبة ػًش ثٍ اخلغبة ( سض ٙاهلل ػُّ )  /اىل انمبض ٙأث ٙيٕعٗ األشؼش٘
( بدع هللا الخحسغ الخحيع )  :أما بعج فإف القزاء فخيزة محكسة  ،فافيع إذا ادلى إليظ
الخرساف  ،فإنو ال يشفع تكمع بحق ال نفاذ لو  ،أس بيغ الشاس في كجيظ كمجمدظ ك عجلظ
حتى ال يصسع شخيف في حيفظ كال ييأس ضعيف في عجلظ البيشة عمى السجعي كاليسيغ عمى
مغ انكخ  ،كالرمح جائد بيغ الشاس إال صمحا حخـ حبلال أك أحل حخاما كال يسشعظ مغ قزاء
قزيتو باألمذ كراجعت ؼيو نفدظ كىجيت ؼيو لخشجؾ أف تخاجع ؼيو الحق فإف الحق قجيع ال
يبصل كمخاجعة الحق خيخ مغ التسادؼ في الباشل .
الفيع الفيع ؼيسا يختمج في صجرؾ ثع اعخؼ األشياء كاألمثاؿ  ،فقذ األمػر عشج ذلظ كإعسج
الى أقخبيا إلى هللا تعالى كأشبييا بالحق  ،كاجعل لسغ يصمب حقا غائبا أك شاىجا امجا يشتيي
إليو  ،فإف أحزخ بيشة أخح بحقو  ،كأف عجد عشيا استحمت عميو القزية  ،فإنو أبمغ في
العحر كأجمى بالعسى  ،السدمسػف عجكؿ بعزيع عمى بعس إال محجكدا في حج أك مجخيا عميو
شيادة زكر أك ضشيشا في كالء أك قخابة فإف هللا تػلى مشكع الدخائخ كد أر عشكع بالبيشات  .إياؾ
كالغزب كالقمق كالتأذؼ بالشاس كالتشكخ عشج الخرػـ فإف القزاء في مػاشغ الحق يػجب هللا
بو األجخ كيحدغ بو األخخ كمغ خمرت نيتو في الحق كأبقى عمى نفدو زانو هللا تعالى كمغ
تديغ لمشاس بسا يعمع هللا تعالى أنو ليذ في قمبو شانو هللا ألنو مشافق متياكف فسا ضشظ بثػاب
هللا تعالي مع عاجل رزقو كخدائغ رحستو43 .
صبَٛب  :يٍ كزبة ػه ٙثٍ أث ٙعبنت ( كشو اهلل ٔعّٓ
( إلى مالظ األشتخ كاليو عمى مرخ  .بدع هللا الخحسغ الخحيع  .....أختخ لمحكع بيغ الشاس
أفزل رعيتظ في نفدظ  ،مسغ ال تزيق بو األمػر  ،كال تسحقو الخرػـ  ،كال يتسادػ في
الدلة  ،كال يحرخ في الفيء إلى الحق إذا عخفو  ،كال تذخؼ نفدو عمى شسع  ،كال يكتفي
بأدنى فيع دكف إقراه  ،كأكقفيع في الذبيات  ،كأخحىع بالحجج  ،كاقميع تبخما بسخاجعة
الخرع  ،كاصبخىع عمى تكذف األمػر  ،كأصخ ميع عشج اتزاح الحكع  ،مسغ ال يددـيو
إشخاء كال يدتسيمو إغخاء  ،كأكلئظ قميل  .ثع اكثخ تعاىج قزائو  ،كأفدح لو في البحؿ ما يديل
عمتو  ،كتقل معو حاجتو إلى الشاس  ،كاعصو مغ السشدلة لجيظ ما ال يصسع ؼيو غيخه مغ
خاصتظ ليأمغ بحلظ اغتياؿ الخجاؿ لو عشجؾ ) .
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ٔالغ انمضبء يف انؼشاق
َجزح ربسخيٛخ
ؽ
تذيخ الحقائق التاريخية إلى أف شخائع الذخ القجيع مغ أكلى الذخائع السكتػبة في تاريخ
البذخية كىي شخعت التشطيع عبلقات السجتسع عمى أساس مغ العجؿ ك السداكاة  ،كسا تعتبخ
الييئات القزائية ك تشطيساتيا حػاضخ الذخؽ القجيع  ،مغ أكلى السحاكالت التي جخت لبشاء
السؤسدات الحقػؾية في مجتسع السجنية  ،ك كاف العخاؽ السعخكؼ قجيسة بببلد ما بيغ الشيخيغ
أك ببلد الخافجيغ جدء " ميسا " " مغ ىحا التأريخ فمو حزارة زاـية تعسقت جحكرىا في التأريخ
القجيع حيث شيػ ػج حزارات ( سػم ػ ػ ػ ػخ ك بابػ ػ ػ ػل ك أشػر كأك ػ ػ ػج ) كعخؼ بػالدة قػانيػ ػغ مجكنػ ػ ػ ػة
قبػ ػ ػل (  ) 4000أربعة آالؼ سشة قبل السيبلد مشيا ( أكرتسػ ك لبت عذتار ك أشتػنا ك
حسػرابي الذييخة )  /اذ بيا بعج العخاؽ ميجا ألكؿ مجكنة قانػنية شاممة في التاريخ السعخكفة
بذخيعة حسػرابي أخخ ممػؾ بابل .
ك تصبق في السحاكع نرػص مجكنة كبو فالقزاء في العخاؽ قجيع قجـ تأريخ العخاؽ نفدو ك
تاريخ تذخيعاتو ك قػانيشو  ,ك عمى ما يبجك إف العامميغ مغ الدػمخييغ في مجاؿ القزاء كانػا
ييتسػف بق اخرات السحاكع تعتسج سػابق قزائية كانت تجكف بأكثخ مغ ندخة ليديل الخجػع الييا
عشج الزخكرة ك الجليل عمى ذلظ كثيقة سػمخية حػؿ تدتخ زكجة عمى جخيسة قتل زكجيا
مجكنة بأكثخ مغ ندخة عثخ عمى ندختيغ مشيا  ،مغ السحتسل أنيا اعتبخت سابقة قزائية
ميسة  ،ك عثخت عمييا بعثة أمخيكية في مجيشة ( نفخ ) عاـ (  ) 1950ك عخض عمى
السخحػـ (  ) owenj - Robertsعسيج كمية الحقػؽ في جامعة بشدمفانيا ك عزػ السحكسة
العميا لمػاليات الستحجة في عاـ (  ) 1945 -1930ألبجاء الخأؼ ؼيو  ،فأبجؼ رأيو بالقػؿ في
أف القزاء السحجثيغ يتفقػف مع القزاة الدػمخييغ القجامى ك يحكسػف بالحكع نفدو لػ
عخضت عمييع تمظ القزية  ،ك أف ىحه الػثيقة دليل عمى عجالة األحكاـ الدػمخية التي لع
ترجر بقشاعة شخز كاحج في السحاكع العميا بل كانت تتألف عادة مغ عجة قزاة ك اف حق
الجفاع عغ الستيع مفتػح ك يؤخح بو اف كاف عمى حق كسا ىػ ثابت في تمظ الػثيقة ألف
الدكجة في حادث قتل زكجيا مغ قبل أشخاص أتيست بالجخيسة كذخيكة لمقتل بدكػتيا عغ
األخبار عغ الجخيسة رغع تحكسيا بيا فأبجػ رجبلف لمجفاع عشيا فجافعا عشيا بالقػؿ بأنيا لع
تذتخؾ في قتل زكجيا ك قبمت السحكسة الجفاع عشيا ك قالت أف العقػبة يشبغي أال تذسل سػػ
القتمة الفاعميغ .
كبعج مجيء اإلسبلـ اصبح القزاء في العخاؽ جدء مغ نطاـ القزاء اإلسبلمي كقج شبقت
الذخيعة االسبلمية الفرل السشازعات عجة قخكف  ،كججيخ بالحكخ أف القزاء ك عبخ تاريخو
الصػيل لع يكغ كليج رغبة أك إنجاز سمصاف أك إرادة حاكع بل ىػ ضخكرة تاريخية ك حاجة
إندانية نست كتصػرت عبخ قخكف شػيمة  ،كقج لعبت مؤثخات تاريخية ديشية ك سياسية
كاجتساعية ك أعخاؼ مػركثة ك تذخيعات كضعية دكرىا في تكػيغ ىحا الشطاـ
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كالحؼ يستج جحكر جػانب مغ مبلمحو الحالية في العخاؽ الى الفتح اإلسبلمي في القخف األكؿ
اليجخؼ حتى أك اخخ عيج الخبلفة في االمبخاشػرية العثسانية إلى أف كصمت الى الفتخة التي
استقخ فييا بعرخنا الحاضخ  ،فسا ىػ كائغ اليػـ امتجاد الى ما ضيخ مشح عذخات القخكف .
كبالخغع مغ االنتكاسات التي أصابت األمة العخبية ك العخاؽ عبخ ىحه القخكف فقج ضل القزاء
صامجا قػيا خبلليا  ،فاليدات الدياسية كالدالزؿ الجمػية الستفجخة لتغييخ أنطسة الحكع الستعاؾبة
 ،لع تعصل أك تغيخ مفيػـ القزاء كػحجة ال انفراـ ليا .
ك بالخجػع الى تأريخ غيخ بعيج تخػ أف العخاؽ ك قبل تذكيمو كجكلة بػضعو الحالي بعج حخب
العالسية األكلى كاف جدء مغ اإلمبخاشػرية العثسانية كيعخؼ بثبلث كاليات آنحاؾ  ،كالية البرخة
 ،ككالية بغجاد  ،ك كالية السػصل  ،كالدمصة اإلدارية كانت بيج الػالي يتمقى التػجييات مغ
الباب العالي في اسصشبػؿ  ،كلكل كالية قزائيا الخاص  ،تباشخ سمصتو مغ القزاة الحيغ
يتمقػف التػجييات مغ الباب العالي أيزا  ،كامتازت ىحه الفتخة بسيدتيغ رئيديتيغ بعج
إصبلحات تذخيعية في الشطاـ القزائي  ،السدية األكلى  ،إدخاؿ السحاكع التجارية كالشطامية
السجنية كشطاـ قزائي مدتقل تساما عغ اختراص السحاكع االعتيادية  ،التي كانت تعخؼ
باسع السحاكع الذخعية  ،فتقمرت مياـ السحاكع الذخعية لتحرخ في السعامبلت الذخعية
كاألحػاؿ الذخرية كالػقف  ،كغيخىا مغ األمػر الذخعية السقششة.
كالسدية الثانية ىي ضيػر نطاـ التجرج القزائي  ،فكانت أحكاـ السحاكع الذخعية تدتأنف لجؼ
مذيخة اإلسبلـ في إسصشبػؿ  ،أما السحاكع الشطامية فكانت عمى درجتيغ فادخل نطاـ محاكع
االستئشاؼ  ،االستئشاؼ أحكاـ محاكع البجاءة  ،كسا اسدت محكسة التسييد في إسصشبػؿ لتسييد
جسيع أحكاـ السحاكع الشطامية ( البحاءة ك كاالستئشاؼ  ،كالرمح كالتجارة )  ،كلمسجعي العاـ
الدمصة لمتجخل في الجعػػ التي تشطخ مغ الحاكع الشطامية كالتجارية.
كبعج الحخب العالسية األكلى كاحتبلؿ العخاؽ مغ قبل بخيصانيا خزع الى سمصة االحتبلؿ
البخيصاني السباشخ  ،كقج راعت االدارة السحتمة التقديسات القائسة في الجكلة العثسانية ( البرخة
كبغجاد كالسػصل )  ،التي تكػف مشيا بعجئح العخاؽ  .كبعج دخػؿ قػات االحتبلؿ مجيشة البرخة
في تذخيغ الثاني سشة  1914أغمقت السحاكع أبػابيا  ،كامتشع عمى القزاء أف يباشخ أعسالو
الندحاب معطع القزاة كالحكاـ كالسػضفيغ  ،باندحاب االدارة العثسانية  ،كلع تجج الدمصة
الججيجة مغ بقي مشيع صالحا لتشفيح مذيشتيا  .كبالتالي لع تبق أية سمصة قزائية في السجيشة ،
بل أف سمصة
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االحتبلؿ العدكخية ىي التي كانت تحكع حتى شيخ آب  ( ، 1915تاريخ نذخ قانػف
األراضي السحتمة السقتبدة أحكامو مغ القػانيغ اليشجية  ،كبإصجار ىحا القانػف تأسدت محاكع
مجنية كجدائية في كالية البرخة  ،كالسشاشق السحتمة األخخػ  ،كجمذ فييا حكاـ بخيصانيػف .
اما في كالية بغجاد كالسػصل كبعج احتبلؿ بغجاد في آذار  1916تكخر ما حجث في البرخة ،
كتعصل القزاء إال أنو في تسػز  1916أسدت سمصة االحتبلؿ السحاكع  ،كسا اعيجت السحاكع
الذخعية  ،كفي عاـ  ، 1917اعمغ بياف تذكيل السحاكع كما لحقو مغ بعس التعجيبلت  .كفي
عاـ  1918تست الديصخة عمى كالية السػصل أيزا.

فتذكمت في بغجاد كالسػصل محكستي الرمح كالبجاءة  ،كمحاكع االستئشاؼ  ،كالسحاكع الذخعية
الدشية  ،كأسشجت كضيفة القزاء الذخعي ألىل الذيعة  ،الى نائب الجعفخية الحؼ كاف ق اخراتو
تخزع لترجيق السحاكع السجنية  .كسا اسدت السحاكع الجدائية  ،ك السحاكع الكبخػ لمشطخ في
السدائل الجشائية كيبلحع مغ أنو كفي ضل قانػف األراضي السحتمة  ،أخحت السحاكع في كالية
البرخة كألكؿ مخة مشح الفتح العثساني باالعتخاؼ كإقخار فتاكػ مجتيجؼ الذيعة األمامية االثشي
عذخية  ،بالشدبة لسدائل األحكاـ الذخعية لمذيعة في العخاؽ  ،في حيغ حخـ أىل الدشة ألكؿ
مخة مغ القزاء الذخعي االعتيادؼ.
كبإلغاء قانػف األراضي السحتمة في البرخة  ،كالسحاكع السذكمة بسػجبو كتػسيع نصاؽ قػانيغ
كبيانات السحاكع الػالية بغجاد  ،بحيث شسمت كالية البرخة  ،يسكغ القػؿ بأنو تع الػضع
الشيائي لذكل تشطيع القزاء العخاقي.
كفي عاـ  1921تذكمت حكػمة محمية في العخاؽ  ،تحت االنتجاب البخيصاني كفقا لق اخرات
عربة األمع  ،كاستسخ العسل بالتشطيسات القزائية الفتخة االحتبلؿ  ،كأىع ما امتازت بو ىحه
الفتخة صجكر قانػف السحاكع الذخعية كتأسيذ السحكسة الذخعية ( الدشية ) ك ( الجعفخية )
كمجمدا التسييد الذخعي  ،كتأسدت محكسة تسييد العخاؽ في  24كانػف األكؿ .1925
بسػجب السادة  81مغ القانػف األساسي العخاقي  ،كمقخىا في بغجاد  ،بعج أف كانت األحكاـ
تخسل الى ( أستانة ) لمشطخ فييا تسيي اد في العيج العثساني.
ككانت ليا اختراص الشطخ في كافة الجعػػ التي كانت مغ اختراص محكسة االستئشاؼ
في بغجاد  ،أؼ برفة استئشاؼية  ،إضافة إلى صفة تسييدية اصمية  ،حتى عاـ  ، 1945اذ
اخترت بشطخ القزايا برفة تسييدية فقط  ،كذلظ استشادا الى أحكاـ القانػف رقع  3لدشة
 1945قانػف تذكيل السحاكع السعجؿ لدبياف تذكيل السحاكع الرادر في  28كانػف األكؿ
1917
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كمغ الججيخ بالحكخ أف أكؿ قانػف كششي يشطع شؤكف القزاء في العخاؽ ىػ قانػف ( الحكاـ
كالقزاة ) رقع  31الدشة  ، 1929كالحؼ نطع شخكط تعييغ القزاة كالحكاـ كتخقيتيع كنقميع
كمحاكستيع انزباشيا  ،كيعتبخ أكؿ مكدب لمقزاء عدز مكانتو كاستقبلليتو  ،كشكمت بسػجبو
لجشة مغ الحكاـ كالقزاة ألكؿ مخة في تاريخ القزاء العخاقي  ،سسيت ( لجشة أمػر الحكاـ
كالقزاة )  ،أك كل الييا إدارة شؤكف الحكاـ كالقزاة كافة  ،كصجر ذيميغ لو بخقع  39لدشة
 1932ك  68لدشة  ، 1943كالغي ىحا القانػف بالقانػف رقع  27لدشة  ( 1945قانػف الخجمة
القزائية )  .كأعاد تذكيل لجشة الحكاـ كالقزاة  ،كاستسخ العسل بو لحيغ صجكر قانػف
الخجمة القزائية رقع  58لدشة  , 1956كالحؼ اعاد تذكيل لجشة الحكاـ كالقزاة كسساىا
( لجشة أمػر الحكاـ القزاة ) .
ثع صجر قانػف الدمصة القزائية رقع  36لدشة  1963كحل محل القانػف رقع  58في تشطيع
شؤكف القزاء في العخاؽ  ،كبسػجبو غيخ اسع ( لجشة الحكاـ كالقز ػ ػاة ) إلى ( مجمذ
القزاء) .كتقػؿ محكختو األضاحية عغ تدسيتيا بالدمصة  ،أنيا كضعت لتشدجع مع التدسية
الخاصة بقانػف الدمصة التشفيحية  ،ليقػؿ " أف القزاء سمصة مدتقمة إلى جانب الدمصتيغ
التذخيعية كالتشفيحية "  ،كسا جاء في محكختو اإليزاحية عغ سبب صجكره ( إف قػانيغ تشطيع
القزاء في العخاؽ كضعت في ضخكؼ كأكقات لع يتػخى فييا السذخع حخمة القزاء  ،بقجر ما
كاف يتػخى فييا مرمحة الحاكسيغ عمى حداب العجالة )  ،كتعميقا عمى ىحا التدبيب أرؽ ك
استشادا لسا يخكيو لشا تاريخ تصبيقات القزاء في العيجيغ السمكي ك الجسيػرؼ مغ أف حخمة
القزاء كاستقبللو كاف محل اىتساـ السذخع في ضل القانػف الرادر قبل ىحا القانػف  ،كأقرج
بحلظ العيج السمكي الحؼ كاف القزاء ؼيو اكثخ قػة كحيادا كاستقبلال مغ عيج الجسيػريات
الستعاؾبة ك الى االف.
كقج الغي القانػف مجمذ الذخعي الدشي كالجعفخؼ  ،كأناط اعساليا بييشة في محكسة التسييد ،
كاعتبخ رأيدييا عزػيغ في ىيئة السػاد الذخرية في محكسة التسييد  ،كاعزاءىا قزاة
شخعييغ في السحاكع الذخعية  ،ككاف ذلظ خصػة جيجة حيث كحج القزاء الذخعي الدشي ك
الجعفخؼ في العخاؽ كجعمو قزاء كاحجا  ،كججيخ بالحكخ مغ انو ك بسػجب القخار  218في
 20/2/1979تع تػحيج لفع ( القاضي ) ليذسل كل (حاكع) مذسػؿ بأحكاـ قانػف الدمصة
القزائية رقع  36لدشة  1963كتعجيل ذلظ في القػانيغ الشافحة.
كخبلؿ فتخة سخياف قانػف الدمصة القزائية رقع  29صجر قانػف ك ازرة العجؿ رقع  101لدشة
 ، 1977شكل بسػجبو ( مجمذ العجؿ ) الحؼ تػلى مياـ مجمذ القزاء كتػلى تشطيع شؤكف
القزاة كافة  ،بجال مغ مجمذ القزاء  ،كأسشج رئاسة السجمذ الى كزيخ العجؿ  .إلى أف أعيج
تأسيدو ( اؼ مجمذ القزاء ) بعج تغييخ نطاـ الحكع في العخاؽ عاـ  ، 2003كاقخار مجمذ
األمغ الجكلي الػاقع الججيج باالحتبلؿ بق اخره السخقع  ، 1483الدشة ، 2003
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الحؼ حسل بسػجبو سمصات االحتبلؿ ( السؤقتة ) مدؤكلية إدارة العخاؽ كنقل الدمصة لمعخاقييغ ،
كخػليا اصجار األكامخ التي تديخ بسػجبيا الببلد  ،حتى تؤسذ سمصة كششية مشتخبة كيدتخد
االستقبلؿ  ،كعميو فقج أنذأت سمصة األتبلؼ السؤقتة إلدارة العخاؽ كعيغ ليا مجي اخ مجنيا كى ػ ػػ
( بػؿ بخيسخ ) كالحؼ اصجر بجكره األمخ رقع  35في  ، 2003/9/18أعاد بسػجبو تأسيذ
مجمذ القزاء ليكػف مدؤكال عغ االشخاؼ عمى الشطاـ القزائي في العخاؽ كيسارس كضائفو
بذكل مدتقل عغ ك ازرة العجؿ.
ثع أصجر السجيخ االدارؼ لدمصة االتبلؼ السؤقتة القانػف رقع  12لدشة  ، 2004اعتسادا عمى
قخار مجمذ األمغ االنف الحكخ كقخار مجمذ األمػ ػ ػ ػغ رق ػ ػ ػ ػ ػ ػع (  1511لدشو ، ) 2003
لتدييل تصبيق أمخ سمصة االئتبلؼ السؤقتة رقع  35كالجدء الدادس مغ قانػف ادارة الجكلة
العخاؾية في السخحمة االنتقالية  ،كالحؼ بسػجبو أصبح لكل مغ مجمذ القزاء كمحكسة التسييد
ميدانية مشفرمة مشح أكاسط أيار  ، 2004كالدـ القانػف ك ازرة السالية بالتعاكف الكامل
االستحجاث كتسػيل كدعع كل مغ السيدانيتيغ  .كأصبحت كافة السػضفيغ العامميغ لحداب
السحاكع أك في السحاكع أك مغ ليع ارتباط أك لي بالسحاكع مغ القزاة كالسجعييغ العامييغ
كمحققي السحكسة ككتابيا كمػضفي ىيئة االشخاؼ العجلي  ،كالكادر األمشي كاالدارؼ السعيشيغ
مغ قبل ك ازرة العجؿ مػضفيغ في مجمذ القزاء أك محكسة التسييد قبل (  15ايار ، ) 2004
كأعيجت بسػجبو كافة السشافع كالسستمكات بسا فييا األثاث كالسعجات كالسكتبات كالديارات كمخافق
سكغ القزاة كالسجعييغ العامييغ  ،التي تدتعسل بذكل أك لي بسا يتعمق بالسحاكع كالشطاـ
القزائي التي تستمكيا ك ازرة العجؿ قبل  10ايار  2004الى مجمذ القزاء كمحكسة التسييد.
كالدـ القانػف ك ازرة العجؿ ك مجمذ القزاء كمحكسة التسييد ك ك ازرة السالية ككافة السخافق
الحكػمية السعشية  ،أف تتعاكف الى اقرى مجػ لتشفيح القانػف كاالمخ السذار الييسا  ،ككاف
األمخ جاء ألكؿ مخة بفرل القزاء بذكل تاـ عغ الدمصة التشفيحية في تأريخ العخاؽ الحجيث ،
ألف األجيدة القزائية كانت تابعة لمدمصة التشفيحية كمختبصة بػ ازرة العجؿ  ،كرغع استعساؿ
الجساتيخ احيانا تدسية ( الدمصة القزائية ) ككجػد نرػص فييا كفي القػانيغ عمى استقبلؿ
القزاء  ،كصجكر قانػف بيحا االسع في عاـ  ، 1963اال أف القزاء لع يتحخر مغ سمصة
كزيخ العجؿ كمغ تبعيتو لػ ازرة العجؿ اال باألمخ رقع  35السذار اليو.
ىحا كقج اكج قانػف إدارة الجكلة لمسخحمة االنتقالية عمى تذكيل مجمذ القزاء األعمى بخئاسة
رئيذ السحكسة االتحادية العميا  ،بجال مغ رئيذ محكسة التسييد الحؼ أصبح نائب الخئيذ
السجمذ كيحل محمو في حالة غيابو  ،كسا أكج عمى استقبلؿ القزاء ك عجـ جػاز ادارتو مغ
الدمصة التشفيحية.
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كضل مجمذ القزاء عمى كضعو السذكل بسػجب قانػف إدارة الجكلة لمسخحمة االنتقالية  ،رغع
صجكر دستػر العخاؽ  ، 2005الف الجستػر لع يحجد كيؽية تذكيل السجمذ بل نز في السادة
 90مشو ( يتػلى مجمذ القزاء األعمى إدارة شؤكف الييئات القزائية كيشطع القانػف شخيقة
تكػيشو كاختراصاتو كقػاعج سيخ العسل ؼيو  ) ...اال انو كفي السادة  91بيغ صبلحياتو
الستسثمة بإدارة شؤكف القزاء كاالشخاؼ عمى القزاء االتحادؼ كتخشيح رئيذ كاعزاء محكسة
التسييد االتحادية  ،كرئيذ االدعاء العاـ كرئيذ ىيئة االشخاؼ القزائي كعخضيا عمى مجمذ
الشػاب لمسػافقة عمى تعييشيع  ،كاقتخاح مذخكع السػازنة الدشػية لمدمصة القزائية االتحادية
كعخضيا عمى مجمذ الشػاب لمسػافقة عمييا.
كقج صجر قانػف مجمذ القزاء رقع  112لدشة  2012الحؼ بسػجبو انيصت رئاسة السجمذ
الى رئيذ محكسة التسييد االتحادية  ،كلكغ لع يدتسخ القانػف سػػ بزعة اشيخ فقج نقس
بقخار مغ السحكسة االتحادية العميا  ،كاعيج الػضع الى ما كاف عميو قبل صجكر القانػف
السحكػر ك بالتالي فمع يرجر لو القانػف لحيغ كتابة ىحا البحث.
كلكشو يشبغي القػؿ ىشا مغ أنو كبالخغع مغ ىحا الفرل القانػني بيغ ك ازرة العجؿ كاالدارة
القزائية  ،فالقزاء لع يتحخر في الجػىخ مغ تأثيخات الدمصة التشفيحية كتجخبلتيا الدياسية
بذكل أك بآخخ كتأثيخ الدمصة التذخيعية احيانا  ،كبسا يخل بساـية االستقبلؿ بسعشاه الرحيح.
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ٔالغ انمضبء انؼشال ٙثني انُظشٚخ ٔانزغجٛك
كنتصخؽ مغ خبللو الى بعس األمػر ذات الرمة بػاقع القزاء مشيا
 : 1مبجأ االستقبلؿ الجستػرؼ
 : 2مػقع القزاء في الجساتيخ ك القػانيغ العخاؾية .
 :3مكػنات الدمصة القزائية .
:4ضسانات استقبلؿ القزاء .
 .5الػاقع العسمي لمقزاء ك افاؽ مدتقبمو

 .1يجذأ االعزمالل انذعزٕس٘
اعتسج دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  ( 2005مبجأ الفرل بيغ الدمصات ) كسا جاء في
السادة (  ) 47مشو مغ ضسغ الباب الثالث ( باب الدمصات االتحادية التي تشز عمى " تتكػف
الدمصات االتحادية مغ الدمصات التذخيعية كالتشفيحية كالقزائية  ،تسارس اختراصاتيا
كميساتيا عمى أساس مبجأ الفرل بيغ الدمصات " إذ خرز الفرل الثالث مغ الباب أعبله
لمدمصة القزائية مغ السػاد (  87إلى  ) 101مشو  ،كىي سمصة مدتقمة كسا نرت عمييا
السادة (  ) 87بقػليا  ( -الدمصة القزائية مدتقمة كتتػالىا السحاكع عمى اختبلؼ أنػاعيا
كدرجاتيا كترجر احكاميا كفقا لمقانػف ) كسا اعتسج الجستػر مبجأ استقبلؿ القاضي أيزا كفقا
لسا نرت عميو السادة (  ) 88مشو " ( القزاة مدتقمػف ال سمصاف عمييع في قزائيع لغيخ
القانػف كال يجػز ألية سمصة التجخل في القزاء أك في شؤكف العجالة )  .عميو فأف الجستػر
يتزسغ مبجأ مستازة عمى الرعيج الشطخؼ لتبشيو مبجأ استقبلؿ الدمصة في القزاء كاستقبلؿ
قاضي الفخد في عسمو لحسايتيسا مغ التجخل غيخ البلئق في اعسالو كالسحافطة عمى الحياد في
العسل القزائي باعتباره مغ السختكدات االساسية لمقزاء العادؿ الشديو.
كسا نرت السادة (  )100مغ الجستػر عمى ( يحطخ الشز في القػانيغ عمى تحريغ أؼ
عسل أك قخار ادارؼ مغ الصعغ ) كيعصى ىحا الشز حساية دستػرية لكل مغ يتزخر مغ عسل
أك قخار أك تعدف مغ االدارة بإعصائو حق الصعغ ؼيو ك بالتالي ال يعتج بالشرػص القانػنية
السانعة مغ ىحا الحق  ،حيث كردت نرػص في بعس القػانيغ لسشع السحاكع مغ صبلحية
الشطخ في الجعػػ التي تشذا عغ تصبيق ذلظ القانػف  ،كبسا يحخـ الستزخر مغ حق شمب رفع
الطمع أك الغيغ عميو  ،ك ىػ يجافي العجالة ك أرػ أف ىحا الحق يذسل الصعغ في ما يرجر
مغ الدمصتيغ القزائية كالتذخيعية أيزا مغ عسل أك قخار إدارؼ ضج مشتدبييا برفتيا
اإلدارية تمظ رغع كجػد االختبلؼ في الخأؼ حػؿ ىحه الشقصة ك مجػ جػاز إقامة ىحه الجعػػ
مغ قبل مشتدبي الدمصة القزائية لجػ القزاء االدارؼ أك قزاء السػضفيغ أك ىيئة االنزباط
بسػجب قانػف مجمذ الذػرػ سػاء كاف في العخاؽ ك في االقميع اؼ االختبلؼ في مجػ سخياف
قانػف مجمذ الذػرػ ( الجكلة أك االقميع ) عمى الق اخرات االدارية الرادرة مغ الدمصة
القزائية.
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كقج رسع الجستػر ىحا التػجو االستقبللي لؤلقاليع ايزا في مسارستيا لسبجأ الفرل بيغ سمصاتيا
الثبلث التذخيعية ك التشفيحية ك القزائية حيث نرت السادة (  - 121أكال ) عمى ما يأتي
الدمصات االقاليع الحق في مسارسة الدمصات التذخيعية ك التشفيحية كالقزائية  ،كفقا ألحكاـ
ىحا الجستػر  ،باستثشاء مأك رد ؼيو مغ اختراصات حرخية لمدمصات االتحادية ) ك ىحا
نز تػجييي لؤلقاليع يػجييا بأف تعتسج مبجأ الفرل الجستػرؼ لدمصاتيا في دساتيخىا كبالتالي
اعتساد مبجأ استقبلؿ الدمصة القزائية فييا تبعا ليا .
 -۲يٕلغ انمضبء يف انذعبرري ٔانمٕاَني انؼشالٛخ
ال يشكخ أف لمقزاء مكانة ميسة في الجساتيخ كالتذخيعات العخاؾية  ،السجنية مشيا كالجدائية
لتأميغ استقبللو كاستقبلؿ القاضي كتػفيخ الزسانات التي تؤمغ لو ىحه االستقبللية  ،كتعاضجه
التصبيق القانػف بعجالة  ،ؼيعيغ القاضي بسخسػـ جسيػرؼ تعدي اد لسكانتو كإلعصاء السيابة
الخسسية لسػقعو في التعييغ.
كأذكخ ؼيسا يأتي بعس الشرػص الجستػرية الػاردة في ىحا السجاؿ :
القانػف األساسي العخاقي لدشة (  ) 1925نز في السادة  71مشو عمى  (( :السحاكع مرػنة
مغ التجخل في شؤكنيا )) .
دستػر  27تسػز  1908نز في السادة \  23مشو عمى  (( :القزاة مدتقمػف ال سمصاف
عمييع في قزائيع لغيخ القانػف كال يجػز ألية سمصة أك فخد التجخل في استقبلؿ القزاء أك
في شؤكف العجالة كيشطع القانػف الجياز القزائي ))
دستػر  29نيداف  1964نز في السادة  80 /مشو عمى  (( :الحكاـ كالقزاة مدتقمػف ال
سمصاف عمييع في قزائيع لغيخ القانػف كال يجػز ألية سمصة التجخل في استقبلؿ القزاء أك
في شؤكف العجالة كتشطع الدمصة القزائية بقانػف ))
دستػر  21أيمػؿ  1998نز في السادة \  77عمى نز مصابق لمجستػر الدابق لو
دستػر  16تسػز  1970نز في السادة  63 /الفقخة ( أ ) مشو عمى :
 .1القزاء مدتقل ال سمصاف عميو لغيخ القانػف.
 . 2حق التقاضي مكفػؿ لجسيع السػاششيغ .
 .3يحجد القانػف شخيقة تذكيل السحاكع كدرجاتيا كاختراصاتيا كشخكط تعييغ الحكاـ كالقزاة
كنقميع كتخؼيعيع كمقاضاتيع كاحالتيع عمى التقاعج .
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قانػف إدارة الجكلة لمسخحمة االنتقالية لدشة  2003نز في السادة \  43الفقخة ( أ ) مشو عمى
 ( ( :القزاء مدتقل كال يجار باؼ شكل مغ االشكاؿ مغ الدمصة التشفيحية كبزسشيا ك ازرة
العجؿ كيتستع القزاء بالربلحية التامة حر اخ لتقخيخ بخاءة الستيع أك إدانتو كفقا لمقانػف مغ
دكف تجخل الدمصيغ التذخيعية أك التشفيحية ) )  .كاىع ما يبلحع أف ىحا الجستػر قج كفل
االستقبلؿ اإلدارؼ لمقزاء كسا كفل الحرانة القزائية القاضي أؼ اعتسج استقبلؿ القاضي
الحؼ يعج ركشا أساسيا في استقبلؿ القزاء .
دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  2005نز في السادة  87 /مشو عمى  (( :الدمصة القزائية
مدتقمة كتتػالىا السحاكع عمى اختبلؼ أنػاعيا كدرجاتيا كترجر أحكاميا كفقا لمقانػف )) ،
كىحا الشز يكخس مبجأ استقبلؿ القزاء كسا نرت السادة  88 /مشو عمى (( القزاة مدتقمػف
كال سمصاف عمييع في قزائيع لغيخ القانػف كال يجػز ألية سمصة التجخل في القزاء أك في
شؤكف العجالة )) كالجستػر في ىحه السادة يكخس استقبلؿ القاضي كسا يكخس مدألة ارتباط
القزاء بسجمذ القزاء األعمى كليذ بػ ازرة العجؿ  ،كنرت السادة  96مشو عمى ( يشطع
القانػف تكػيغ السحاكع  ،كانػاعيا  ،كدرجاتيا  ،كاختراصاتيا  ،ككيؽية تعييغ القزاة كخجمتيع
 ،كأعزاء االدعاء العاـ  ،كانزباشيع كإحالتيع عمى التقاعج ).
كنرت السادة  97مشو عمى ( القزاة غيخ قابميغ لمعدؿ اال في الحاالت التي يحجدىا القانػف
 ،كسا يحجد القانػف األحكاـ الخاصة بيع  ،كيشطع مدائميع تأديبيا ).
كنرت السادة  98مشو عمى  -يحطخ عمى القاضي كعزػ االدعاء العاـ ما يأتي:
ثانيا  :االنتساء الى اؼ حدب أك مشطسة سياسية  ،أك العسل في أؼ نذاط سياسي .
كتكخيدا لسبجأ حساية السذخكعية  ،كالػالية العامة لمقزاء االدارؼ عمى أعساؿ االدارة نرت
السادة  100مغ الجستػر ما يأتي :
يحطخ الشز في القػانيغ عمى تحريغ أؼ عسل أك قخار ادارؼ مغ الصعغ ) .
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ومن بين نصهص التشريعات األخرى في هذا المجال أذكر ما يأتي :
 -1السادة (  ) 2مغ قانػف التشطيع القزائي رقع  160لدشة  1979التي تشز عمى
( القزاء مدتقل ال سمصاف عميو الغيخ القانػف )  .كتشز السادة (  ) 3مشو عمى ( تدخؼ
كالية القزاء عمى جسيع األشخاص الصبيعية كالسعشػية  ،العامة كالخاصة  ،اال ما استثشي
مشيا بشز خاص )  .أما السادة (  ) 6مشو فقج نرت عمى ( ترجر األحكاـ كتشفح باسع
الذعب )  .كقج كردت ىحه السبادغ في السػاد ( الثانية ك الثالثة كالخامدة ) مغ قانػف الدمصة
القزائية االقميع كػردستاف رقع  23لدشة  ، 2007ك السادة الخامدة مشو ال تتزسغ أؼ
استثشاء في ا الػالية العامة لمقزاء حيث تقػؿ ( تدخؼ كالية السحاكع عمى جسيع األشخاص
الصبيعية ك السعشػية بسا في ذلظ الحكػمة ك تختز بالفرل في السشازعات كالجخائع كافة ).
كسا نرت السادة  7مغ قانػف التشطيع القزائي عمى ما يأتي :
( أك ال ) السحافطة عمى كخامة القزاء كاالبتعاد عغ كل ما يبعث الخيبة في استقامتو ،
كيقابميا نز السادة الثانية كالخسدػف مغ قانػف الدمصة القزائية لئلقميع مع الشز ؼيو عمى
ضخكرة االلتداـ بالحيجة كالشداىة كىحا نريا ( أك ال يمتدـ القاضي بسا يأتي  -1 :السحافطة
عمى كخامة القزاء بالتداـ الحيجة ك الشداىة ك االبتعاد عغ كل ما يبعث الخيبة في استقامتو ) .
كجاء في السادة الخامدة كالثبلثػف  ( -أك ال ) مغ قانػف سمصة االقميع في شخكط تعييغ
القاضي اف يتعيج بعجـ مسارسة العسل الحدبي بعج تعييشو  ،كنرت السادة الثانية كالخسدػف -
( ثانيا ) مشو عمى انو ( يحطخ عمى القاضي االشتغاؿ بالعسل الحدبي  . ) ....كقج تزسغ
قانػف االدعاء العاـ رقع  159لدشة  1979نرا مذابيا لمسادة (  - 7أكال ) مغ قانػف التشطيع
القزائي االنف الحكخ حػؿ كاجبات السجعي العاـ حيث أكج في السادة  39مشو عمى ضخكرة
السحافطة عمى كخامة كضيفتو كاالبتعاد عغ كل ما يبعث الخيبة في استقامتو  ،ك العسل بحياد
تاـ كعجـ فدح السجاؿ لمتأثيخ أك التجخل في سيخ العجالة  ،كلزساف حدغ سمػؾ القاضي
كاداءه لسيامو كعجـ إخبللو بػضيفتو فقج كضعت عقػبات انزباشية عميو مشيا االنحار كتأخيخ
التخؼيع كالعبلكة أك كمييسا أك إنياء الخجمة  ،كفقا لسا ىػ مشرػص عمييا في السػاد  58ك
 59ك  60ك  61مغ قانػف التشطيع القزائي كيقابميا السػاد  57ك  58ك  59ك  60مغ
قانػف الدمصة القزائية لئلقميع  .كىشاؾ نرػص مذابية في قانػف االدعاء العاـ أيزا  ،كاف
الجية السدؤكلة عغ مخالفات أك انحخاؼ القاضي ىي لجشة شؤكف القزاة كفقا لمزػابط
السشرػص عمييا في قانػف التشطيع القزائي كالدمصة القزائية لئلقميع.
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كقج نرت السادة  - 37ثانيا مغ القانػف عمى أف يسارس القاضي أعسالو إال بعج حمفو اليسيغ
التالية أماـ رئيذ الجسيػرية أك مغ يخػلو إللدامو بأعبلء شأف العجالة ككضعو أماـ التداـ ديشي
كأخبلقي اضافة الى التدامو القانػني  ( .أقدع باهلل العطيع كالسقجسات التي دعانا هللا سبحانو
كتعالى االلتداـ بيا كالعسل بسػجبيا أف اعسل عمى كل ما يخفع شأف العجؿ كالعجالة كاف ال
تأخحني في الحق لػمة الئع كأف ال أجانب الحق في ا تحت كل الطخكؼ كاالسباب كأف أجيج
نفدي كأستخجـ إمكاناتي الى أقرى حج ما يتصمب األمخ بحثا عغ الحؿيقة  ،ككل ما يدتػجبو
الحق كالعجؿ  ،كأف أقػـ بكل ذلظ بسػجب القانػف كاف أحتخـ الجستػر )  .كنرت السادة
الدادسة كالثبلثػف مغ قانػف سمصة االقميع عمى قدع القاضي بالذكل االتي ( اقدع باهلل أف
أقزي بيغ الشاس بالعجؿ كاف اشبق القػانيغ بأمانة كنداىة كحياد ).
 -2كقج نرت السادة الثانية عذخة مغ قانػف األحداب إلقميع كخدستاف العخاؽ رقع  17لدشة
 ، 1993عمى ( ال يجػز لمحكاـ ( القزاة ) كاعزاء االدعاء العاـ كالسحققيغ العجلييغ
االنتساء الى االحداب كعمى مغ كاف مشتسيا الحج األحداب االستقالة مغ كضيفتو خبلؿ مجة 30
يػما مغ تاريخ نفاذ ىحا القانػف ).
 -3تشز السادة  29مغ قانػف السخافعات السجنية رقع  83لدشة  1969السعجؿ عمى ما يأتي :
( تدخؼ كالية السحاكع السجنية عمى جسيع األشخاص الصبيعية كالسعشػية بسا ؼ ذلظ الحكػمة
 ،كتختز بالفرل في كافة السشازعات اال ما استثشي بشز خاص )  .كتشز السادة  30مشو
عمى ( ال يجػز ألية محكسة أف تستشع عغ الحكع بحجة غسػض القانػف أك فقجاف الشز أك
نقرو كإال ع القاضي مستشعا عغ احقاؽ الحق  .كيعج ايزا التأخخ غيخ السذخكع عغ اصجار
الحكع امتشاعا عغ إحقاؽ الحق  .كتشز السادة  154مشو عمى ( ترجر األحكاـ باسػ ػع
الذ ػ ػعب ) .كالسادة  3 - 160مشو تشز عمى الحكع الحؼ يرجر مغ السحكسة يبقى مخعيا
كمعتب اخ مالع يبصل أك يعجؿ مغ قبل السحكسة نفديا أك يفدخ أك يشقس مغ محكسة أعمى مشيا
كفق الصخؽ القانػنية ).

 .4كتشز السادة  105مغ قانػف االثبات رقع  107لدشة  1979السعجؿ عمى االحكاـ
الرادرة مغ السحاكع العخاؾية التي حازت درجة البتات تكػف حجة بسا فرمت ؼيو مغ الحقػؽ
 . ) .....كنرت السادة  106مشو عمى ( ال يجػز قبػؿ دليل يشقس حجية األحكاـ الباتة ).
 .5تشز السادة  227مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية رقع  23لدشة  1971السعجؿ
عمى ما يأتي  :يكػف الحكع الجدائي البات باإلدانة أك بالبخاءة حجة في ما يتعمق بتعييغ
الػاقعة السكػنة لمجخيسة كندبتيا الى فاعميا ككصفيا القانػني.
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 .6كسا اف االشخاؼ القزائي الحؼ حل محل االشخاؼ العجلي كالحؼ يعسل بسػجب قانػف
االشخاؼ العجلي رقع  124لدشة  ، 1979يؤكج مبجأ االستقبلؿ في مػضػع االشخاؼ كالخقابة
عمى السحاكع كاعساؿ القزاة االدارية كالقزائية  ،حيث أناط ميسة اإلشخاؼ كالخقابة كتقييع
عمسية القاضي كمجػ متابعتو لمشذاط الفقيي كالقزائي بالسذخفيغ القزائييغ مغ القزاة دكف
غيخىع كال تذسل الخقابة محكسة التسييد  ،كىحا ما نرت عمييا السادة  1 - 13مغ القانػف
أعبله  .كججيخ بالسبلحطة اف ارتباط السحاكع أصبح بسجمذ القزاء بجال مغ ك ازرة العجؿ
بسػجب األمخ رقع  2الدشة  2004لدمصة االئتبلؼ السؤقتة بعج إعادة تأسيذ مجمذ القزاء
باألمخ  35لدشة  . 2003كبسػجب قانػف الدمصة القزائية إلقميع كخدستاف العخاؽ رقع 23
لدشة  2007ارتبصت السحاكع ادارية بسجمذ القزاء في االقميع.
 -7كساىع قانػف العقػبات العخاقي رقع  111لدشة  1969السعجؿ مع تمظ التذخيعات لتحقيق
مبجأ استقبلؿ القزاء كالقاضي  ،فسشع التأثيخ عمى سيخ القزاء كالعجالة  ،ككضع العقػبة لسغ
يتػسط لرالح أحج الخرػـ أك االضخار بو في السحكسة  ،كسا كضع العقاب لمقاضي عشج
إخبللو بالحق بدبب التػسط لجيو كسا يعاقب التأثيخات االعبلمية عمى سيخ القزاء أيزا  ،فقج
نرت السادة  233مشو عمى ما يأتي  ( :يعاقب بالحبذ مجة اال تديج عمى سشة كاحجة كبغخامة
ال تديج عمى مائة ديشار أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ كل مػضف أك شخز مكمف بخجمة عامة
تػسط لجػ حاكع أك قاضي أك محكسة لرالح احج الخرػـ أك االضخار بو ).
كنرت السادة  234عمى يعاقب بالحبذ كبالغخامة أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ كل حاكع أك
القاضي اصجر حكسا ثبت أنو غيخ حق ككاف ذلظ نتيجة التػسط لجيو ).
اما السادة  235مشو فقج نرت عمى ( يعاقب بالحبذ مجة ال تديج عمى سشة كبغخامة ال تديج
عمى مائة ديشار أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ مغ نذخ بإحجػ شخؽ العبلنية أمػ ار مغ شأنيا
التأثيخ في الحكاـ أك القزاة الحيغ انيط بيع الفرل في دعػؽ مصخكحة أماـ جية مغ جيات
القزاء أك في رجاؿ القزاء أك غيخىع مغ السػضفيغ السكمفيغ بالتحقيق أك التأثيخ في الخبخاء
أك السحكسيغ أك الذيػد الحيغ قج يصمبػف ألداء الذيادة في تمظ الجعػػ  ،أك ذلظ التحقيق ،
أك أمػ ار مغ شأنيا مشع الذخز مغ األفزاء بسعمػماتو لحكؼ االختراص  .فإذا كاف القرج
مغ الشذخ إحجاث التأثيخ السحكػر أك كانت األمػر السشذػرة كاذبة تكػف العقػبة الحبذ مجة ال
تديج عغ سشتيغ كغخامة ال تديج عغ مائتي ديشار أك إحجػ ىاتيغ العقػبتيغ ) .
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اما السادة  236مشو نرت عمى ( يعاقب بالحبذ مجة ال تديج عمى سشتيغ كبغخامة ال تديج
عمى مائتي ديشار أك بإحجػ ىاتيغ العقػبتيغ مغ نذخ بإحجػ شخؽ العبلنية:
 -1أخبا ار بذأف محاكسة قخر القانػف سخيتيا كمشعت السحكسة نذخىا أك تحؿيقا قائسا في
جشاية أك جشحة أك كثيقة مغ كثائق ىحا التحقيق إذا كانت سمصة التحقيق قج حطخت إذاعة
شيء عشو .
 .2أخبا ار بذأف التحؿيقات أك اإلجخاءات في دعػػ الشدب أك الدكجية أك الصبلؽ أك اليجخ أك
التفخيق أك الدنا.
 -3مجاكالت السحاكع .
 .4ما جخػ في الجمدات العمشية لمسحاكع بغيخ أمانة ك بدػء قرج .
 -5نذخ اسساء أك صػر السجشي عمييع في جخائع االغتراب كاالعتجاء عمى العخض كأسساء
أك صػر الستيسيغ األحجاث .
 -6ما جخػ في الجعػػ السجنية أك الجشائية التي قخرت السحكسة سساعيا في جمدة سخية أك
ما جخػ في التحؿيقات أك اإلجخاءات الستعمقة بجخائع القحؼ أك الدب أك إفذاء األسخار  ،كال
عقاب عمى مجخد نذخ الحكع إذا تع بإذف السحكسة السخترة.
كىشاؾ مػاد عقابية أخخػ تعالج االخبار الكاذب كاالحجاـ عغ األخبار كتزميل القزاء ،
كشيادة الدكر كاليسيغ الكاذبة ضسغ الباب الخابع مغ القانػف باعتبارىا جخائع مخمة بديخ
العجالة ايزا.
 -٣يكَٕبد انغهغخ انمضبئٛخ
تتكػف الدمصة القزائية االتحادية مسا يأتي :
 مجمذ القزاء األعمى .
 السحكسة االتحادية العميا .
 محكسة التسييد االتحادية .
 جياز االدعاء العاـ .
 ىيئة االشخاؼ القزائي
 السحاكع االتحادية
نرت السادة (  ) 89مغ الجستػر عمى مكػنات الدمصة القزائية بقػليا ( تتكػف الدمصة
القزائية االتحادية مغ مجمذ القزاء األعمى  ،كالسحكسة االتحادية العميا  ،كمحكسة التسييد
االتحادية  ،كجياز االدعاء العاـ  ،كىيئة اإلشخاؼ القزائي  ،كالسحاكع االتحادية األخخػ
كالتي تشطع كفقا لمقانػف ".
كمغ بيغ السكػنات الدت السحكػرة أعصيت سمصة الحكع كفرل السشازعات إلى السحاكع كىي "
السحكسة االتحادية العميا كمحكسة التسييد االتحادية كالسحاكع االتحادية األخخػ " بسعشى أف
السحاكع ىي التي تتػلى الدمصة القزائية كفقا لسا نرت عمييا السادة (  ) 87مغ الجستػر
كالتي تقػؿ ( الدمصة القزائية مدتقمة كتتػالىا السحاكع عمى اختبلؼ أنػاعيا ك درجاتيا ك
ترجر أحكاميا كفقا لمقانػف )  ،كأما باقي مكػنات الدمصة القزائية فيي في خجمة السحاكع
سػاء كاف مكػنات رقابية أك مكػنات ادارية كخجمية  ,فجياز االدعاء العاـ يعتبخ جية رقابية
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لسخاؾبة السذخكعية كاحتخاـ تصبيق القانػف داخل الدمصة القزائية كخارجيا لتذسل عسػـ الجكلة
 ,بيشسا ىيئة اإلشخاؼ القزائي تختز بالخقابة اإلدارية كالسالية كالدمػكية في الدمصة القزائية
كليذ ليا دكر الخقابة القانػنية عمى سمصات السحاكع القزائية  ،ألف الجية السخػلة بحلظ ىي
السحاكع السخترة بشطخ الصعػف في األحكاـ كالق اخرات كاألكامخ الرادرة مغ القزاء كبو
فالقزاء يخاقب بعزو بعزا لسعالجة األخصاء القانػنية خبلؿ الصعغ باألحكاـ كالق اخرات
كاألكامخ مغ الصخؼ الستزخر أك مغ االدعاء عاـ.
كأتصخؽ ؼيسا يأتي الى البعس مغ تمظ السكػنات بإيجاز كىي :
رلهظ انمضبء األػهٗ
كىػ السجمذ الحؼ انيط بو أعساؿ ادارة القزاء فيػ السعشي بتييئة السدتمدمات اإلدارية
كالخجمية كالتشطيسية ك السالية لمييئات القزائية كذلظ بسػجب السادة (  ) 91مغ الجستػر
كالتي تشز عمى " يتػلى مجمذ القزاء األعمى ادارة شؤكف الييئات القزائية كيشطع القانػف
شخيقة تكػيشو كاختراصاتو كقػاعج سيخ العسل ؼيو " كسا نرت السادة (  ) 91مشو عمى
صبلحيات السجمذ كىي :
أكال  -إدارة شؤكف القزاء كاإلشخاؼ عمى القزاء االتحادؼ.

ثانيا  -تخشيح رئيذ كاعزاء محكسة التسييد االتحادية كرئيذ االدعاء العاـ كرئيذ ىيئة
االشخاؼ القزائي كعخضيا عمى مجمذ الشػاب لمسػافقة عمى تعييشيع .
ثالثا -اقتخاح مذخكع السػازنة الدشػية لمدمصة القزائية االتحادية كعخضيا عمى مجمذ الشػاب
لمسػافقة عمييا "  .فالسجمذ اذا جية ادارية لتدييخ أعساؿ السحاكع التي عمييا أف تتفخغ لمؿياـ
بػاجباتيا مغ الجانب الفشي القزائي كتصبيق القػانيغ  ،ككسا مخ ذكخه لع يرجر قانػف التشطيع
مجمذ القزاء األعمى كتكػيشو الى االف كانسا يسارس اعسالو بسػجب قانػف إدارة الجكلة السمغي
ك تكػيشو السشرػص عميو في ىحا القانػف  ،مسا يثيخ الججؿ كالتداؤؿ حػلو.
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كيقابل ىحا السجمذ ( مجمذ القزاء في اقميع كخدستاف السذكل بسػجب قانػف الدمصة
القزائية رقع  ۲۳لدشة  ۲۰۰۷السعجؿ إذ نرت عميو السادة الثالثة كالثبلثػف مغ القانػف التي
تقػؿ  ( " :مجمذ القزاء ىػ أعمى سمصة قزائية في اإلقميع كيذكل بخئاسة رئيذ محكسة
تسييد إقميع كػردستاف العخاؽ كعزػية نػاب الخئيذ كرئيذ ىيئة اإلشخاؼ القزائي كرئيذ
االدعاء العاـ ك رؤساء االستئشاؼ في االقميع أك مغ يشػب عشيع )  ،ك نط اخ السعالجة ضسغ
قانػف الدمصة أعبله فبل حاجة إلصجار قانػف مدتقل بو رغع كجػد مبلحطات عميو مغ حيث
التكػيغ ككيؽية تعييغ أعزاءه كمجة خجمتيع كصبلحياتو ك كاليتو اذ أرػ ؼيو نػاقز مػجبة
لتغييخ قانػف الدمصة القزائية في االقميع بدببيا إضافة الى نػاقز أخخػ المجاؿ ىشا لحكخىا
 .كفي تعخيجة ىامذية لشا الى مجمذ قزاء االقميع ك دكره في استقبلؿ القزاء  ،أرػ أف ىحا
السجمذ يفتقخ إلى الكفاءة السصمػبة ك يجار مغ عجد شبو ثابت مغ االعزاء  ،ؾبعػا عميو مشح
عجة سشػات كمع احتخامشا ألشخاصو فالسجمذ مغ السجالذ السغمقة التي ال تتبشى الذفاؼية كلع
يثبت مشح تػليو ميامو كأعمى سمصة قزائية في االقميع قجرتو أك ججارتو عمى الحفاظ عمى
استقبلؿ القزاء كاالشخاؼ عميو كفقا لسعاييخ صحيحة متبعة دكلية ككسا ىػ مصمػب مشو في
الفقخة ( ثانية مغ السادة الخابعة ك الثبلثػف مغ قانػف الدمصة القزائية لئلقميع ) ال بل أخل بيحا
السبجأ احيانا ك بسبجأ السداكاة في التعامل مع القزاة كالحؼ يعج خخقا لقانػف الدمصة القزائية
ذاتو كبسا يجعمو ضعيف األداء سػاء كاف مغ الجاخل أك تجاه الدمصات األخخػ  ،ك بالتالي
فأف سيخ عسل السجمذ خبلؿ الفتخة الساضية ال يذيخ الى تبشيو خصة إصبلح القزاء
كاالشخاؼ عمى مديخة العجالة بسيشية ك اخبلص  ،بسا يخجـ السػاشغ في إعادة الحقػؽ اليو في
الػقت السشاسب كبإجخاءات قانػنية سخيعة كمتػازنة.
كبسا أف مكػنات السجمذ عشج تذكيمو كانػا مدشجيغ أك معيشيغ مغ الحدب فقج ضل القزاء
تابعة  ،فممداسة دكر في اختيار السػاقع الؿيادية ؼيو ك لمدمصة التشفيحية دكر كبيخ في تسػيمو
كبالتالي فاف استقبلليتو مختخقة ادارية كمالية  .االبل يسكغ القػؿ بأنشا أماـ استقبلؿ صػرؼ
نطخؼ  ،أكثخ مسا ىػ كاقعي  ،فبجال مغ أف يجار القزاء مغ كزيخ العجؿ كسا كاف في الدابق
يجار االف مغ ىحا السجمذ كلكغ بتبعية غيخ مباشخة لمدمصة التشفيحية في الػاقع العسمي  ،كارؼ
اف ما تغييخ فعبل ىػ االسع كليذ الجػىخ السفتخض تغييخه باتجاه التصػيخ كالتحجيث كسا ىػ
متبع في االنطسة القزائية الخصيشة الستصػرة.
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كقج حرل في األشيخ القميمة الساضية تغيخ جدئي في اعزاء مجمذ القزاء بجخػؿ قزاة
أتػسع فييع الخيخ باتجاه االصبلح كتبشي فكخة انفتاح السجمذ ك مذاركة قزاة مغ خارج
السجمذ في إبجاء السذػرة حػؿ األمػر السيسة التي تخز تصػيخ السؤسدة القزائية.
أما عغ الرمة القانػنية لسجمذ القزاء بأحكاـ كق اخرات السحاكع ككسا ذكخنا فاف كبل مغ
مجمذ القزاء األعمى كمجمذ قزاء االقميع يذخفاف عمى الجانب اإلدارؼ كالسالي ك التشطيسي
لمقزاء كال يحق ألؼ مشيسا قانػف التجخل في صمب العسل القزائي لمسحاكع كأحكاميا
كق اخراتيا كأك امخىا عشج فرل الخرػمات أماميا أيا كاف نػع السحكسة كالقخار سػاء كانت
السحكسة االتحادية العميا أك محكسة التسييد االتحادية أك السحاكع االتحادية األخخػ  .كسأتشاكؿ
ؼيسا يأتي تمظ السحاكع بذيء مغ االيجاز باعتبارىا الجية السعشية التي ليا سمصة الحكع ك
فرل السشازعات ك ىي :
احملكًخ االحتبدٚخ انؼهٛب
أنذأت ىحه السحكسة بسػجب السادة الخابعة كاالربعػف مغ قانػف إدارة الجكلة لمسخحمة
االنتقالية لعاـ  2004حيث التجخبة الثالثة لمسحكسة الجستػرية في العخاؽ بعج عامي  1925ك
 ، 1998كبشاء عمييا فقج اصجر مجمذ الػزراء في الحكػمة االنتقالية السؤقتة ( قانػف
السحكسة االتحادية العميا ) بسػجب األمخ رقع  30لدشة  2005السشذػر في جخيجة الػقائع
العخاؾية رقع  3996في  17/3/2005الشافح السفعػؿ الى االف  ،فتذكمت السحكسة مغ تدعو
قزاة مع الخئيذ جخػ تعييشيع مغ مجمذ الػزراء بشاء عمى تخشيح مغ مجمذ القزاء األعمى
بالتذاكر مع السجالذ القزائية في األقاليع " ك لع يذكل في العخاؽ سػػ إقميع كاحج الى االف
كىػ إقميع كػردستاف ) كقج اصجر السخسػـ الجسيػرؼ السخقع  398في  2005/3/30بتعييغ
رئيذ كاعزاء السحكسة كأعيج تعييشيع بالقخار الجسيػرؼ رقع (  ) 2الرادر في ىيئة الخئاسة
في  2005/1/6بعج انتخاب الجسعية الػششية كتذكيل الحكػمة  ،كتتػلى السحكسة بسػجب
السادتيغ (  ) 4 ، 3مغ القانػف أعبله الفرل في السشازعات التي تحرل بيغ الحكػمة
االتحادية كحكػمات االقاليع كالسحافطات كالبمجيات كاإلدارات السحمية كالفرل في السشازعات
الستعمقة بذخعية القػانيغ كالق اخرات كاالنطسة كالتعميسات كاألكامخ الرادرة مغ أية جية تستمظ
حق إصجارىا كالغاء التي تتعارض مشيا مع أحكاـ قانػف إدارة الجكلة العخاؾية لمسخحمة االنتقالية
كأصجر الديج رئيذ السحكسة االتحادية العميا الشطاـ الجاخمي رقع (  ) 1لدشة  2005حػؿ
إجخاء سيخ العسل في السحكسة كنذخ في الجخيجة الخسسية رقع  3997في . 2005/5/2
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كرغع صجكر دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  2005كتغييخ تخكيبة السحكسة كصبلحياتيا فقج
ضل القانػف رقع  30الدشة  2005ىػ الشافح الى اآلف  ،رغع االختبلفات التي جاءت بيا
السادتيغ (  ) 93 ، 92مغ الجستػر حػؿ تكػيغ السحكسة كصبلحياتيا  ،حيث لع يرجر
قانػف لمسحكسة كبسا يتبلءـ مع الشرػص الجستػرية كيعج ذلظ نقز دستػرؼ غيخ مبخر يجب
معالجتو ليشدجع مع الجستػر الحؼ خرز الفخع الثاني مغ الفرل الثالث مغ الباب الثالث
مشو لمسحكسة االتحادية العميا ضسغ السػاد ( ) 94 ، 93 ، 92مشو حيث تشز السادة ( )92
أك ألعمى السحكسة االتحادية العميا ىيئة قزائية مدتقمة مالية كادارية  .ثانية  -تتكػف
السحكسة االتحادية العميا مغ عجد مغ القزاة كخبخاء في الفقو االسبلمي كفقياء القانػف  ،يحجد
عجدىع كتشطع شخيقة اختيارىع  ،كعسل السحكسة  ،بقانػف يدغ بأغمبية ثمثي أعزاء مجمذ
الشػاب.
كنرت السادة  93مغ الجستػر عمى اختراصات السحكسة كىي :
أكال  :الخقابة عمى دستػرية القػانيغ كاألنطسة الشافحة .
ثانيا  :تفديخ نرػص الجستػر.
ثالثا  :الفرل في القزايا التي تشذأ عغ تصبيق القػانيغ االتحادية كالق اخرات كاالنطسة
كالتعميسات كاالجخاءات الرادرة عغ الدمصة االتحادية كيكفل القانػف حق كل مغ مجمذ
الػزراء كذكؼ الذأف مغ األفخاد كغيخىع حق الصعغ السباشخ لجػ السحكسة.
رابعا  :الفرل في السشازعات التي تحرل بيغ الحكػمة االتحادية كحكػمات األقاليع
كالسحافطات كالبمجيات ك اإلدارات السحمية.
خامدا  :الفرل في السشازعات التي تحرل ؼيسا بيغ حكػمات األقاليع أك السحافطات ..
سادسا  :الفرل في االتيامات السػجية إلى رئيذ الجسيػرية كرئيذ مجمذ الػزراء  ،كيشطيع
ذلظ بقانػف.
سابعا  :السرادقة عمى الشتائج الشيائية لبلنتخابات العامة لعزػية مجمذ الشػاب .
ثامشا
أ .الفرل في تشازع االختراص بيغ القزاء االتحادؼ كالييئات القزائية لؤلقاليع
كالسحافطات غيخ السشتطسة في اقميع .
ب ۔ الفرل في تشازع االختراص ؼيسا بيغ الييئات القزائية لؤلقاليع أك السحافطات غيخ
السشتطسة في اقميع .
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كبحلظ فاف السحكسة االتحادية العميا ىي محكسة دستػرية حيشسا تشطخ في دستػرية القػانيغ
كاالنطسة الشافحة كجدائية عشجما تفرل في االتيامات السػجية الى رئيذ الجسيػرية كرئيذ
مجمذ الػزراء ك الػزراء كمحكسة اتحادية عادية عشج فرميا في مشازعات الحكػمات االتحادية
كاالقاليع كالسحافطات كفي القزايا التي تشذأ عغ تصبيق القػانيغ االتحادية  ,ككانت محكسة
الصعغ عشجما تشطخ سابقة في الصعػف السقجمة عمى ق اخرات محكسة القزاء اإلدارؼ كلكغ
أعصي ىحا االختراص لمسحكسة اإلدارية العميا السذكمة بسػجب التعجيل الخامذ لقانػف
مجمذ شػرػ الجكلة رقع  17لدشة  ، 2013كتكػف ق اخرات السحكسة في جسيع اختراصاتيا
باتة كممدمة لمدمصات كافة كفقا لمسادة (  ) 94مغ الجستػر كالتي تشز عمى ما يأتي ( ق اخرات
السحكسة االتحادية العميا باتة ك ممدمة لمدمصات كافة ).
زلكًخ انزًٛٛض االحتبدٚخ
كىي الييئة القزائية العميا التي تسارس الخقابة القزائية ( رقابة الصعغ عمى جسيع السحاكع
في الحكػمة االتحادية ما لع يشز القانػف عمى خبلؼ ذلظ  ،كتتألف مغ رئيذ كخسدة نػاب
لمخئيذ كعجد مغ القزاة ال يقل عجدىع عغ  30ثبلثيغ قاضيا ك يكػف مقخىا في بغجاد كذلظ
كفقا لسا ىػ مشرػص عميو في السادة (  ) 12مغ قانػف تشطيع القزائي رقع  160لدشة
 1979السعجؿ.
مع مبلحطة أف عجد قزاة محكسة تسييد االقميع ال يقل عغ تدعة قزاة بسغ فييع الخئيذ
كنػاب الخئيذ كمقخىا في أربيل ك ذلظ بسػجب السادة العاشخة مغ قانػف الدمصة القزائية
األنف الحكخ كالتي تقػؿ ( محكسة التسييد ىي الييئة القزائية العميا التي تسارس الخقابة
القزائية عمى جسيع السحاكع السجنية في االقميع كتتألف مسا ال يقل عغ تدعة قزاة بسا فييع
الخئيذ كنػابو كيكػف مقخىا في أربيل عاصسة االقميع ).
كقج تػزعت محكسة التسييد عمى ىيئات عجيجة كىي العامة كالسػسعة كالجدائية كالسجنية
كاألحػاؿ الذخرية كالسػاد الذخرية كالستفخقة كالعسل كالدراعية كالسجنية االستئشاؼية كالجسارؾ
كأمػر الستقاعجيغ كفي الق اخرات الرادرة مغ كسجالذ كالمجاف السجمذ تأديب السحاميغ كلجاف
شخكة التأميغ الػششية أك صادرة كفقا لقانػف الييئة العميا لمسدائمة كالعجالة كغيخىا ....
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زلبكى انغهغخ انمضبئٛخ االحتبدٚخ
كتتكػف مسا يأتي - :
احملبكى ادلذَٛخ  :التي تتكػف مغ محاكع الجرجة األكلى كسحكسة البجاءة بجرجتييا األخيخة
كاألكلى أك القزاء السدتعجل كمحكسة األحػاؿ الذخرية كمحكسة السػاد الذخرية ك محكسة
الجرجة الثانية كىي محاكع االستئشاؼ كتعج محكسة البجاءة محكسة االـ لمشدعات كالجعػػ
السجنية كالجاخمة في اختراصاتيا ما لع يشز القانػف عمى انيا مغ اختراص محكسة  ،أك
جية أخخػ كتشطخ في السشازعات الستعمقة بالجيغ كالعقارات كحقػؽ السمكية الفكخية كالذخكات
كالشذخ ك االعبلـ كغيخىا كتشطخ محكسة األحػاؿ الذخرية في قزايا األحػاؿ الذخرية
لمسدمسيغ العخاقييغ كلؤلجانب الحيغ يصبق عمييع في بمجانيع احكاـ الذخيعة اإلسبلمية  ،أما
محكسة السػاد الذخرية فيي تشطخ في قزايا األحػاؿ الذخرية لمعخاقي ك األجشبي مغ غيخ
السدمسيغ كلمسدمع األجشبي الحؼ يصبق عميو القانػف السجني في بمجه في األحػاؿ الذخرية.
أما محكسة االستئشاؼ فيي الييئة القزائية العميا لسحاكع محافطة كاحجة أك أكثخ كتتألف مغ
رئيذ كعجد كاؼ مغ الشػاب كاالعزاء استشادا لمسادة (  16أك ) مغ قانػف التشطيع القزائي
رقع (  ) 160لدشة  ، 1979كليا صفتيغ إحجاىسا أصمية ك الثانية تسييدية فيي تشطخ برفة
أصمية بالصعغ االستئشافي عمى االحكاـ الرادرة مغ محاكع البجاءة بجرجة أكلى في الجعػػ
التي تتجاكز ؾيستيا مميػف ديشار ) كفي قزايا اإلفبلس ك ترؽية الذخكات  ،استشادا لمسادتيغ
(  34فقخة  1ك  ) 185مغ قانػف السخافعات السجنية السعجؿ  .ك تشطخ برفة تسييدية في
أحكاـ ق اخرات أخخػ بعزيا مجني ك بعزيا جدائي كتحل محل محكسة التسييد في ذلظ فيي
تشطخ في الصعػف عمى أحكاـ كق اخرات محكسة البجاءة بجرجة أخيخة مسا ال تديج ؾيستيا عم ػ ػ ػ ػ ػ ػى
( مميػف ديشار ) ( بعج تعجيل قانػف السخافعات السجنية بقانػف رقع (  ) 10لدشة  ) 2016كفي
دعػػ ايجار العقار كاالستسبلؾ ك إزالة الذيػع ك التسميظ ك كحلظ في الق اخرات الرادرة مشيا
السبيشة في الفقخة (  ) 1مغ السادة (  ) 219مغ القانػف السخافعات كالقزاء السدتعجل كالحجد
االحتياشي ك التطمع مغ األكامخ عمى العخائس أك إبصاؿ عخيزة الجعػػ ك غيخىا  ...استشادا
لمفقختيغ (  ) 3 ، 2مغ السادة (  ) 34األنفة الحكخ ك في الصعػف السقجمة عمى ق اخرات مشفح
العجؿ ك دائخة رعاية القاصخيغ ك غيخىا  ...كتشطخ برفة تسييدية جدائية في الصعػف السقجمة
عمى أحكاـ ك ق اخرات محكسة الجشح ك محاكع األحجاث في دعػػ الجشح  ،استشادا إلى قخار
مجمذ ؾيادة الثػرة السشحل رقع (  ) 109في  ، 1988/1/27كقج بمغ عجد السحاكع االستئشاؼية
في العخاؽ اآلف إلى ستة عذخة محكسة اثشتاف مشيا في بغجاد ك البؿية في السحافطات األخخػ
عجا إقميع كخدستاف اؽ بػاقع محكسة كاحجة لكل محافطة مغ السحافطات البالغ عجدىا اربعة
عذخة محافطة كبمغ عجد محاكع االستئشاؼ في االقميع الى اربعة محاكع.
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احملبكى اجلضائٛخ  :كتذسل محاكع التحقيق كالجشح كالجشايات كاألحجاث كالجشايات السخكدية
كتشطيع التجارة كالجشائية العميا.
فسحاكع التحقيق تتػلى فييا التحقيق االبتجائي في جسيع أنػاع الجخائع كفقا لقانػف أصػؿ
السحاكسات الجدائية رقع  23لدشة  1971كىي مغ قاضي كاحج  ،كمحاكع الجشح تشطخ في
جخائع الجشح كالسخالفات كتذكل مغ قاضي كاحج  .كالعقػبات التي تفخضيا ىي الحبذ التي ال
تتجاكز خسذ سشػات كالغخامة.
اما محاكع الجشايات فيي التي تشطخ برفة أصمية في جخائع الجشايات التي تعاقب بالدجغ
السؤقت أؼ ألكثخ مغ خسذ سشػات الى خسذ عذخة سشة أك السؤبج أك ( مجػ الحياة ) أك
االعجاـ كىي مغ ثبلث قزاة رئيذ كعزػيغ.
كتشطخ برفة تسييدية في ق اخرات قاضي التحقيق ك قخار محكسة الجشح في قزايا اإلفخاج
الذخشي  .اما محاكع االحجاث فيي تشطخ برفة أصمية في جخائع االحجاث مسغ أكسل التاسعة
مغ العسخ لحج اكسالو الثامشة عذخة كتع رفع سغ السدؤكلية في إقميع كخدستاف الى تساـ الحادية
عذخة مغ العسخ بجال مغ التاسعة .
كتذكل السحكسة بخئاسة قاضي كعزػيغ بيغ السختريغ بالعمػـ الجشائية أك العمػـ األخخػ
ذات الرمة بذؤكف االحجاث كفقا لسا ىػ مشرػص عميو في السادة  54في قانػف رعاية
األحجاث رقع  76لدشة  1983السعجؿ  ،كتشطخ برفة تسييدية في ق اخرات قاضي تحقيق
األحجاث  .كيشطخ قاضي محكسة األحجاث في الجشح كفي قزايا السذخديغ كمشحخفي الدمػؾ
مغ االحجاث  .كفي الػحجة اإلدارية التي ال تػجج فييا محكسة األحجاث يشطخ قاضي الجشح
فييا في مخالفات الحجث كفي الجشح السعاقب عمييا بالحبذ لسجة ال تديج عمى ثبلث سشػات.
احملكًخ اجلُبئٛخ ادلشكضٚخ  :كىي السحكسة التي شكمتيا سمصة االئتبلؼ السؤقتة باألمخ رقع
 13في  / 22نيداف  ، 2004 /كتتخح مغ ( بغجاد ) مقخة ليا كتعقج جمدات دكرية في أماكغ
أخخػ في العخاؽ كليا الػالية القزائية عمى جسيع السدائل كاألمػر الػارد ذكخىا في القدع
(  ) 18مغ األمخ كمشيا اإلرىاب ك الجخيسة السشطسة كالفداد الحكػمي كأعساؿ الغخض مشيا
زعدعة استقخار السؤسدات أك العسميات الجيسقخاشية كأعساؿ العشف التي تقع بدبب االنتساء
العخقي أك القػمي أك االثشي أك الجيشي كفي الحاالت التي يتعحر عمى الستيع بارتكاب جخيسة ما
الحرػؿ عمى محاكسة مشرفة في محكسة محمية كغيخىا  .كتسارس ىحه السحكسة كاليتيا
القزائية في جسيع أنحاء العخاؽ عمى إجخاءات التحقيق كالسحاكسة في جسيع الجخائع الجشائية
كتستج كالتييا الى جسيع األمػر التي تخزع لػالية السحاكع السحمية السخترة بالجشايات أك
الجشح .

258

احملكًخ اجلُبئٛخ انؼشالٛخ انؼهٛب  :كىي السحكسة التي تذكمت بسػجب قانػف رقع ( ) 1
لدشة  2003السعجؿ بالقانػف رقع  10لدشة  2005كالتي كانت خارج تذكيبلت محاكع الدمصة
القزائية عشج تأسيديا كأصبحت االف بعج تعجيل قانػنيا محكسة مرغخة تابعة لسجمذ القزاء
األعمى  ،كتذكمت بعج انييار نطاـ الحكع في العخاؽ في عاـ  2003لمشطخ في الجخائع الػاردة
في القانػف لمفتخة الػاقعة بيغ  17تسػز  1998لغاية . 2003/5/1
زلكًخ رُظٛى انزغبسح  :كىي السحكسة التي تشطخ في الجخائع الػاردة في قانػف تشطيع
التجارة .

احملبكى ادلخزهغخ  :كسحكستي العسل كالجسارؾ كىي محاكع ذات شابع مجني ك جدائي ،
فسحكسة العسل تتػلى الشطخ في قزايا العسل ( السجنية كالجدائية كالسشازعات الستػلجة عغ
تصبيق قانػف التقاعج كالزساف االجتساعي لمعساؿ كتذكل مغ قاض كاحج كق اخراتيا تسيد لجػ
محكسة التسييد كفقا لسا ىػ مشرػص عميو في قانػف العسل رقع  71لدشة  1987الحؼ يصبق
في محاكع عسل االقميع أيزا ك التي تسيد ق اخراتيا مغ لجف محكسة تسييد االقميع  .أما محكسة
الجسارؾ فيي محكسة مذكمة بسػجب السادة  24مغ قانػف الجسارؾ رقع  23لدشة 1984
كيخأسيا قاضي متفخغ ال تقل درجتو عغ الرشف الثاني يدسيو كزيخ العجؿ كعزػية مػضفيغ
اثشيغ مغ الجسارؾ حائد عمى شيادة جامعية أك لية في القانػف ال تقل درجة أؼ مشيسا عغ
الجرجة الثالثة يعيشيسا كزيخ السالية بشاء عمى اقتخاح مغ مجيخ عاـ الجسارؾ.
كتصبق السحكسة الجسخكية قانػف السخافعات السجنية كقانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية في كل
ما لع يخد بشز في قانػف الجسارؾ كتفرل في الجعاكؼ التي تؿيسيا الجائخة الجسخكية مغ أجل
تحريل الخسػـ الجسخكية ك الخسػـ ك الزخائب ك التكاليف األخخػ أك في االعتخاضات عمى
ق اخرات التحريل كالتغخيع التي تتخحىا دكائخ الجسارؾ كتكػف ق اخرات السحكسة الجسخكية
خاضعة لمصعغ تسييديأ أماـ محكسة التسييد االتحادية أك تسييد االقميع بالشدبة السحاكع كسارؾ
االقميع.
زلبکى خبسط انغهغخ انمضبئٛخ  :اثخت التصخؽ الى ثسة محاكع أخخػ تفرل في الجعػػ أك
أمػر مخترة بشطخىا رغع عجـ تبعيتيا لمدمصة القزائية.
كىي السحاكع السذكمة خارج تذكيبلت الدمصة القزائية أك رقابة محكسة التسييد االتحادية
فسشيا ما تتبع ك ازرة العجؿ كمشيا ما تتبع ك ازرة الجاخمية أك ك ازرة الجفاع أك البشظ السخكدؼ العخاقي
أك ك ازرة التخصيط كىي  -محكسة القزاء اإلدارؼ كمحكسة قزاء السػضفيغ السذكمة بسػجب
التعجيل الثاني لقانػف مجمذ شػرػ الجكلة رقع  106لدشة  1989السعجؿ لمقانػف رقع  65لدشة
 1979كالسعجؿ بالقانػف رقع  17لدشة  2013كتشطخ محكسة القزاء اإلدارؼ في صحة
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كاألكامخ الق اخرات اإلدارية الفخدية كالتشطيسية الرادرة مغ السػضفيغ كالييئات في الػ ازرة
كالجيات غيخ السختبصة بالػ ازرة كالقصاع العاـ إضافة إلى الجعػػ الشاشئة عغ تصبيق قانػف
الجشدية العخاؾية رقع  6لدشة  ، 2006كق اخراتيا خاضعة لمصعغ أماـ السحكسة اإلدارية العميا
السذكمة بسػجب قانػف تعجيل قانػف مجمذ الذػرػ السذار اليو  17لدشة  2013كتذسل أالف
محكسة القزاء اإلدارؼ مشاشق أخخػ مغ العخاؽ بعج اف كانت مقخىا في بغجاد فقط  .كىي
السشصقة الذسالية كتذسل محافطات نيشػػ ككخكػؾ كصبلح الجيغ كمخكدىا في مجيشة السػصل
 ،كمشصقة الػسط كتذسل محافطات كخببلء كالشجف كبابل كالقادسية كمخكدىا في الحمة ،
كالسشصقة الجشػبية كتذسل محافطات ذؼ قار كالسثشى كالبرخة كميداف كمقخىا في مجيش ػة
البرخة .
أما محكسة قزاء السػضفيغ التي حمت تدسيتو محل تدسية مجمذ االنزباط العاـ بالقانػف رقع
 17لدشة  2013فيي تشطخ في حقػؽ السػضفيغ السشرػص عمييا في قانػف الخجمة السجنية
رقع  24لدشة  ، 1960أك القػانيغ أك االنطسة التي تحكع العبلقة بيغ السػضف ك الجية التي
يعسل فييا  ،كفي الصعغ بق اخرات فخض العقػبات التي يتعخض ليا السػضف مغ مخجعو
الػضيفي كالسشرػص عمييا في قانػف إنزبات مػضفي الجكلة ك القصاع العاـ رقع  14لدشة
 1991السعجؿ بالقانػف رقع  5لدشة  ، 2008كتشعقج محكسة قزاء السػضفيغ بخئاسة رئيذ
مجمذ شػرػ الجكلة أك أحج نػابو أك احج اعزاء السجمذ االصمييغ أك السشتجبيغ مغ القزاة ك
عزػية اثشيغ مغ اعزاء السجمذ أك القزاة السشتجبيغ  ،كق اخرات ىحه السحكسة خاضعة
لمصعغ أماـ السحكسة اإلدارية العميا خبلؿ ثبلثيغ يػما مغ تاريخ التبميغ بيا أك اعتبارىا مبمغة ،
كمغ بيغ ىحه محاكع ايزا السحكسة االدارية مدتقمة كالتي تعج مغ السحاكع الستخررة التي
تخخج مغ إشار السحاكع العادية كىي مذكمة بسػجب أمخ العقػد العامة رقع  87لدشة 2004
القدع  2 /مشو الرادر مغ سمصة االئتبلؼ السؤقتة السشحمة كالتي تخز السشازعات الستعمقة
بالعقػد العامة الحكػمية كاالعتخاض عمى عجـ نداىة السشاقرات كالتعيجات الحكػمية كاالبعاد
عغ السشافدة بصخيقة غيخ الئقة كتتبع ك ازرة التخصيط  -دائخة العقػد العامة الحكػمية.
كمغ السحاكع الستخررة األخخػ محكسة الخجمات السالية السذكمة بسػجب قانػف البشظ
السخكدؼ العخاقي السمحق باألمخ  56لدشة  2004الرادر مغ سمصة االئتبلؼ السؤقتة السشحمة
كالتي تختز بسخاجعة الق اخرات كاألكامخ الرادر مغ البشظ السخكدؼ ؼيسا يخز االجخاءات
التشفيحية أك العقػبات اإلدارية بسػجب القانػف السرخفي أك قانػف البشظ السخكدؼ  ،بسػجب
الفقخة (  ) 1مغ السادة (  ) 65مغ قانػف البشظ السخكدؼ كاف كزيخ العجؿ ىػ السدؤكؿ عغ
تشطيع السحكسة كاالشخاؼ عمى ادارتيا.
كىشاؾ لجاف ادارية شبو قزائية ليا سمصة الفرل في بعس السشازعات مشيا لجشة تعػيزات
الشفط كلجشة مؤسدة الذيجاء ك لجشة مؤسدة الدجشاء الدياسييغ كلجشة التعػيزات في
السحافطات كلجشة التاميغ مغ حػادث الديارات كغيخىا .
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أما السحاكع التابعة لػ ازرة الجفاع فيي محاكع عدكخية كالتي تتسثل بسحكسة ضابط التأديب
كالسحكسة العدكخية كالسحكسة العدكخية السذتخكة كمحكسة التسييد العدكخية كالسذكمة بسػجب
قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العدكخؼ رقع  ۳۰لدشة  ۲۰۰۷كتشطخ في الجخائع العدكخية
السشرػص عمييا في قانػف العقػبات العدكخؼ رقع  ۱۹لدشة  ۲۰۰۷أك القػانيغ العقابية
األخخػ كلع يتختب عمييا حق شخري لؤلفخاد  ،أك الجخائع السختكبة مغ عدكخؼ ضج عدكخؼ
آخخ.
اما السحاكع التابعة لػ ازرة الجاخمية فيي محاكع قػػ االمغ الجاخمي التي تتسثل بسحكسة امخ
الزبط كمحكسة قػؽ االمغ الجاخمي كمحكسة تسييد قػػ االمغ الجاخمي ) السذكمة بسػجب
قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية لقػػ االمغ الجاخمي رقع  17لدشة  ۲۰۰۸كتشطخ في الجخائع
السشرػص عمييا في قانػف عقػبات قػػ االمغ الجاخمي رقع  14لدشة  2008أك القػانيغ
العقابية األخخػ التي يختكبيا مشتدبي الذخشة كلع يتختب عمييا حق شخري ككحلظ الجخيسة
التي تختكب مغ بيغ أفخاد الذخشة أنفديع سػاء كانت متعمقة بالػضيفة اـ بغيخىا .
كمغ الججيخ بالحكخ أف أكثخية السحاكع التي ذكخناىا مػجػدة في الشطاـ القزائي إلقميع
كػردستاف في الػقت الحاضخ باعتبارىا كانت جدءا مغ الشطاـ القزائي العخاقي أنحاؾ كالتي
ضمت بتذكيبلتيا القائسة مع بعس التغييخات البديصة بعج سحب الحكػمة السخكدية اإلدارات ك
السحاكع مغ اقميع كخدستاف في  ،1991/10/31كىي تصبق القػانيغ العخاؾية الشافحة أك
الرادرة مغ بخلساف كخدستاف  .فسشيا مأك ردت في قانػف الدمصة القزائية رقع  23لدشة
 2007كالسحاكع السجنية كالجدائية كمحكسة تسييد االقميع كمشيا ما ىػ مشرػص عمييا في
قانػف مجمذ شػرػ االقميع رقع  14لدشة  2008كالسحكسة االدارية ك ىيئة انزباط مػضفي
االقميع أك ضسغ القػانيغ العدكخية الشافحة ك ىي ذاتيا السصبقة في الحكػمة االتحادية حيث تع
انفاذ قانػف العقػبات العدكخؼ ك أصػؿ السحاكسات الجدائية العدكخؼ ك قػػ االمغ الجاخمي
في االقميع كتػجج محكسة تسييد عدكخية لشطخ الصعغ في الق اخرات الرادرة مغ السحاكع
العدكخية.
اما محكسة تسييد قػػ االمغ الجاخمي فربلحياتيا مشاشة بسحكسة تسييد االقميع  ،أؼ ال تػجج
محكسة تسييد خاصة بقػػ االمغ الجاخمي  ،ك ال تػجج مثيبلت لبعس محاكع السخكد أك
المجاف في االقميع مشيا السحكسة الجشائية السخكدية كالسحكسة الجشائية العخاؾية العميا كمحكسة
تشطيع التجارة كالسحكسة الستخررة بالجعػػ التجارية كالسحكسة اإلدارية السدتقمة كلجشة
التاميغ عغ حػادث الديارات كلجشة تعػيزات الشفط كغيخىا.
كلكغ تػجج محكسة في االقميع غيخ مػجػدة في السخكد كىي محكسة مخترة بشطخ جخائع
العشف األسخؼ السشرػص عمييا في قانػف مشاىزة العشف االسخؼ رقع  9لدشة .2011
اما القػانيغ التي تصبقيا محاكع االقميع فيي ذاتيا السصبقة في الحكػمة االتحادية مع ثسة
تعجيبلت في البعس مشيا كىي قانػف العقػبات ك قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية كقانػف
السخكر ك قانػف السخجرات ك قانػف الجسارؾ كقانػف العسل كقانػف األحػاؿ الذخرية كقانػف
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ايجار العقار ك إشفاء الحقػؽ الترخؼية في األراضي الدراعية السسمػكة لمجكلة  ،أك قػانيغ
صادرة في االقميع برػرة مدتقمة كقانػف الدمصة القزائية رقع (  14لدشة  ) 1993السعجؿ
بقانػف رقع  23لدشة  ) 2007السعجؿ ك قانػف إعادة األمػاؿ السرادرة ك قانػف مكافحة
االرىاب رقع  3الدشة  2009الخاص باإلقميع ك السشتيي نفاذه في الػقت الحاضخ ك قانػف
مكافحة التجخيغ رقع  31لدشة  2007كتعجيمو رقع  5لدشة  2008كقانػف مشع اساءة استعساؿ
أجيدة اتراالت رقع  6لدشة  ۲۰۰۸كقانػف مجمذ شػرػ االقميع رقع  14لدشة  2008كقانػف
مشاىزة العشف األسخؼ رقع  9لدشة  2011كقانػف تعجيل تصبيق قانػف األحػاؿ الذخرية
رقع  188لدشة  1959الحؼ حرل ؼيو تغيخات جػىخية في بعس مػاده ( كتعخيف الدكاج
كمػاضيع الخجعة في الصبلؽ كالسخالعة أك مذاىجة السحزػف كنفقو الدكجة ك مجة اليجخ ك
غيخىا )  .كسا صجر في االقميع قػانيغ كق اخرات عجة مشيا إليقاؼ تصبيق بعس القػانيغ أك
الق اخرات الشافحة في الحكػمة االتحادية  ،كمغ ىحه القػانيغ قانػف ايقاؼ العسل ببعس مػاد
قانػف العقػبات رقع  111لدشة  1999كبعس مػاد قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية رقع 23
لدشة  1971ك قانػف إيجار العقار رقع  87لدشة  1979االشفاء كندبة االستيبلء الػارد في
قانػف تحجيج السمكية الدراعية في اإلقميع رقع  90لدشة  1975كغيخىا  .اضافة إلى ق اخرات
كثيخة بذأف مػاضيع داخمية متشػعة المجاؿ لحكخىا ىشا.
 .4ضًبَبد اعزمالل انمضبء
أف مبجأ استقبلؿ القزاء نتيجة حتسية لتبشي مبجأ الفرل بيغ الدمصات بػصفو ضسانة أكيجة
لمحقػؽ كالحخيات كسيادة القانػف كتحقيق العجالة  ،كالبج لكل قزاء مغ مبادغ تحكسو لكدب
ثقة االفخاد كاشسئشانيع الف سبب كجػد القزاء كسا مخ ذكخه يعػد الى كجػد مرالح متشافخة
يػلج الشداع أك الخراـ  ،كبسا أف كضيفة القزاء ىي الفرل في ىحه السرالح فيػ يحتاج الى
مبادغ تحكسو كيعتبخ الخخكج مشيا اخبلال بتمظ الػضيفة  ،كاىع ىحه السبادغ ىي ) 1 ( :
استقبلؿ القزاء  ) 2 ( ،كالية القزاء ( الحكع كالفرل في القزايا السعخكضة أمامو ) ،
(  ) 3دستػرية القػانيغ  ) 4 ( ،اختيار القزاة  ) 5 ( ،ضسانات التقاضي.
كارؽ انو كبالخغع مغ اعتساد دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  2005مبجأ الفرل بيغ الدمصات
 ،فأف القزاء مازاؿ بحاجة إلى مديج مغ االستقبلؿ عغ سمصة الحكػمة  ،فاالستقبلؿ القزائي
التاـ يتبجػ أكثخ فأكثخ ككأنو شخط االقتجار عمى مكافحة الفداد الدياسي كالسافيػؼ  ،كاالنتقاؿ
مغ قانػف القػة كالجكلة الى قػة كدكلة القانػف.
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ٔفًٛب ٚؤرَ ٙزغشق اىل ْزِ ادلجبدة ثبجيبص :
أكال  -استقبلؿ القزاء  :كيقرج بو ادارة القزاء نفدو بشفدو كأف يكػف لو كياف متسيد
كمدتقل كدمصة تقف عمى الحياد التاـ في حدع الجعػػ ك السشازعات ك فرل الخرػمات
بػازع مغ ضسيخ  ،كتصبيق سميع لمقانػف دكف تأثيخ خارجي.
كإذا كاف التعخيف الستقجـ يخكد عمى استقبلؿ الدمصة القزائية  ،فأف االستقبلؿ ال يتػقف
عشج ىحا الحج بل يتعجاه إلى استقبلؿ كل قاضي عمى حجه كىكحا نكػف أماـ ما يعخؼ باستقبلؿ
القزاء كالسقرػد بو انحرار الػضيفة القزائية بالقزاء  ،كعجـ تجخل الدمصتيغ التشفيحية
كالتذخيعية ؼيو باعتبار أف لمجكلة كضائف متعجدة تختمف ؼيسا بيشيا باختبلؼ االىجاؼ كاالجيدة
أك الدمصات التي تقػـ بتمظ الػضائف  ،كقج استقخ الخأؼ عشج الكثيخيغ مغ فقياء الجستػر
كالجراسات السعشية بالقزاء مشح أكثخ مغ قخف عمى ضخكرة استقبلؿ ىحه الػضائف كاألجيدة
كاحجة عغ األخخػ لزساف االستقخار فييا  ،كالحج مغ التعدف أك استغبلؿ القػة فييا سػاء كاف
داخل الدمصة الػاحجة أك بيشيا ك بيغ الدمصات األخخػ  ،فالدمصة التذخيعية تذخع القػانيغ
كترجر الق اخرات كتخاقب اعساؿ الدمصة التشفيحية ( الحكػمة التي كضيفتيا تشفيح القػانيغ في
الجكلة  ،أما الدمصة القزائية فيي الجية الزامشة التصبيق القانػف بالعجؿ في السجتسع عمى
الحكػمة كاالفخاد كالذخز السعشػؼ كغيخىا .كججيخ بالسبلحطة مغ إف اختبلؼ ىحه الػضائف
ال يعشي أف الدمصات تشتيج نيج سمبية مغايخة مختمفا عغ أىجاؼ الدمصة أخخػ أك عکذ اتجاه
اىجاؼ ك غايات السجتسع  ،فالدمصات كميا يشبغي أف تخزع لتمكع االىجاؼ ك الغايات  .كسا
نكػف أماـ استقبلؿ القاضي بعجـ التجخل بعسمو مغ أية جية كانت  ،بػية تػجيو عسل القاضي
بصخيقة معيشة أك عخقمة مديختو أك ليغيخ مغ أحكامو  ،كبو فإف استقبلؿ القاضي يجعمو متستعا
بحخية إصجار الحكع بسدائل معخكضة عميو بحيث يحكع استشادا إلى الػقائع شبقا لمقانػف بعيجا
عغ التجخل أك أؼ مزايقة أك تأثيخ مغ جانب الحكػمة أك أية جية أخخػ ككحلظ عغ التجخل
أك التأثيخ الحؼ يشذأ بيغ القزاة أنفديع بدبب اختبلؼ السشرب اإلدارؼ ؼيسا بيشيع أك
اختبلؼ مدتػيات محاكسيع  ،فالقزاة جسيعيع مدتقمػف ال يتبع أحجىع اآلخخ في اتخاذ القخار
القزائي ميسا عمت درجتو أك ارتفع مقامو باستثشاء الصخؽ الصعغ القانػني بيغ السحاكع.
فاالستقبلؿ يكػف بعجـ تبعية القاضي لغيخه في عسمو القزائي كإنسا يخزع ؼيو لمقانػف كلشجاء
الزسيخ  .مسا يػجب عجـ تجاكز الخئاسة اإلدارية لمقزاء حجكد تػزيع العسل أك االختراص
الف الخئاسة اإلدارية بصبيعتيا تفدج مزسػف االستقبلؿ ميسا تقيج نصاقيا القانػني.
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فالتبعية الخئاسية في جػانب مشيا تشصػؼ عمى معاني القيخ كاإلخزاع كتحج مغ قجرة
السخؤكسيغ عمى االستقبلؿ بخأييع كالشأؼ عغ التأثيخ بتعميسات الخؤساء  ,كسا يجب أف يتستع
القاضي بالحرانة القزائية التي تعشي عجـ مقاضاتو بجعػػ مجنية لكمسات قيمت أك أعساؿ
مارسيا خبلؿ مسارستو لعسمو القزائي  ،كيجب أف ال يؿبس عمى القاضي أك اعتقالو بغيخ
حالة الجشاية العسجية السذيػدة  ،اال بسػافقة مجمذ القزاء كقج عخؼ الشطاـ اإلنكميدؼ
استقبلؿ القاضي مغ خبلؿ مشعو بالعسل في الدياسة  ،كأف ال يشخخط في مجاالت الدياسة
كعجـ الدساح لسذاعخه الدياسية أف تؤثخ في حكسو  ,كسا انو مسشػع مغ التخشيح لعزػية
البخلساف فزبل عغ أف ركاتب القزاة تجفع مغ صشجكؽ خاص مسا يجعل القاضي مدتقل ماليا
عغ الحكػمة.
االستقبلؿ اإلدارؼ  :أؼ تسخيخ الذؤكف اإلدارية لمقزاء بعيجا عغ تجخل سمصة تشفيحية كىي مغ
الزسانات السيسة التي تديع في تخسيخ مبجأ استقبلؿ القزاء ك في مدائل تعييغ القزاة
كعدليع كنقميع كتخقيتيع كإحالتيع عمى التقاعج كمداءلتيع تأديبيا أك مداءلتيع جشائيا أك مجنيا ,
فكل ىحه السدائل يجب أف تشطع مغ الدمصات القزائية نفديا بعيجا عغ تجخل الدمصات
األخخػ كبيحا الرجد نخؽ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  2005قج خػؿ مجمذ القزاء األعمى
ميسة إدارة شؤكف الييئات القزائية كاألشخاؼ عمى القزاء االتحادؼ كذلظ في السػاد (  90ك
 ) 91مغ الجستػر  .أؼ أنو فظ االرتباط بيغ الدمصة القزائية ك ك ازرة العجؿ السختبصة سابقا
بسػجب قانػف التشطيع القزائي رقع  160لدشة  1979السعجؿ الشافح .
* االستقبلؿ السالي القزاء  :أؼ تأسيذ ميدانية مدتقمة لمقزاء ك يذكل ذلظ إحجػ
الزسانات السيسة في مبجأ استقبلؿ القزاء فكمسا كاف ىشاؾ استقبلؿ مالي كميدانية خاصة
بالقزاء كمسا قمت الزغػط كالتأثيخات عمي أعساؿ الدمصة القزائية مغ قبل الدمصة التشفيحية ,
ك نجج اف دستػر جسيػرية العخاؽ جعل لمقزاء مػازنة سشػية مدتقمة يقػـ باقتخاحو مجمذ
القزاء األعمى ك عخضيا عمى مجمذ الشػاب لمسرادقة
* االستقبلؿ الػضيفي  :لمقزاء اؼ استقبلؿ القزاء في ميامو الػضيؽية حدب االختراص
الػالئي ك الشػعي كفقا لسا رسسو القػانيغ الشافحة السعشية بتشطيع السحاكع ك اختراصاتيا .
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صبَٛب  :انٕالٚخ انؼبيخ نهمضبء
كيقرج بيا الػالية العامة لمسحاكع لمفرل في السشازعات كالقزايا السعخكضة أماميا سػاء كاف
الشداع بيغ االشخاص الصبيعية أـ االشخاص السعشػية بسا في ذلظ الحكػمة أك ؼيسا بيغ
بعزيا البعس  ،لحا تتحجد كضيفة القزاء في ما يعخض عميو مغ قزايا ك بالتالي لي فبل
يسمظ كالية التجخل في أمػر لع تقجـ لو كال يسمظ حق االجابة عغ أمػر لع يدأؿ فييا خارج
القزايا السعخكضة عميو  .فمو حق تفديخ القانػني كتقخيخ مجؼ انصباقو عمى الػقائع السادية
السعخكضة داخل القزاء  .كاف ىحه الػالية تدمب مغ القزاء حق االمتشاع عغ قبػؿ أمخ
الفرل في السشازعات شالسا تقع اختراصو ك بالتالي مشع عميو رفس تصبيق القانػف  ،حيث
نرت السادة (  ) 30مغ قانػف السخافعات السجنية السعجؿ عمى ( ال يجػز ألية محكسة أف
تستشع عغ الحكع بحجة غسػض القانػف أك فقجاف الشز أك نقرو كإال عج الحاكع ( القاضي )
مستشعا عغ إحقاؽ الحق )  ،كال يسمظ القزاء سمصة ك كضع أك تذخيع قانػف ججيج أك قاعجة
ججيجة لحل نداع قائع فإذا كاف القانػف ساكتا عغ حمو عمى القاضي أف يدمظ شخيقة أخخ
كضعو القانػف  .كقػاعج العجالة مثبل التي يدتشبصيا القاضي مغ ضسيخه كمغ ركح القانػف
كضخكؼ القزية  ,فعسمو ىشا ليذ تذخيع ك إنسا تفديخ لمقانػف أك تأكيمو.
ا
صبنضب  :دعزٕسٚخ انمٕاَني

تعشي عجـ مخالفة أيو قانػف أك نطاـ لمجستػر باعتباره القانػف االسسى ك األعمى في البمج ،
أحكامو عمى احكاـ القػانيغ األدنى مشو في اليخـ التذخيعي لمقػانيغ كإف الجية السعشية بسخاؾبة
مجػ مخالفة القػانيغ لمجستػر ىي السحكسة الجستػرية السدساة بالسحكسة االتحادية العميا في
العخاؽ كتعج الخقابة الجستػرية كاحجة مغ أىع ضسانات التي تكػف بيج الدمصات القزائية التي
تػاجو بيا باقي الدمصات خرػصا الدمصة التذخيعية فكسا انو لمدمصة التذخيعية حق التجخل
اإليجابي بذؤكف تشطيع القزاء مغ خبلؿ إصجار القػانيغ فإنو الخذية قائسة بأف يكػف مثل
ىحا التجخل انتقاص مشو أك اعتجاء عمى استقبلؿ القزاء لحا فإف ىحه الخقابة تعصي الحق
لمقزاء بأف يقف ضج نفاذ مثل ىحه التذخيعات التي تخالف الجستػر ما داـ تخالف مبجأ
استقبلؿ القزاء كسػاه مغ السبادغ الجستػرية األخخػ كحدشا فعل دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة
 2005الحؼ خػؿ السحكسة االتحادية العميا صبلحية الخقابة عمى دستػرية القػانيغ كاألنطسة
الشافحة كمسا يججر اإلشارة الى انو الجساتيخ العخاؾية الدابقة | خمت مغ ىحه السبجأ اذ لع نجج
تصبيقات مغ ىحا القبيل رغع أف الجستػر  1920كدستػر  1998قج نراعمى كجػد محكسة
تخاقب مجػ دستػرية القػانيغ  .حيث أف السحكسة األكلى لع ترجر أؼ قخار بذأف دستػرية أؼ
قانػف أك أيو نطاـ أما السحكسة الثانية فمع تشعقج أصبل حتى تقخر أؼ قخار .
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ساثؼب  :اخزٛبس انمضبح
االختيار القزاة قػاعج كىي تتصمب صفات معيشة في القاضي ك ذلظ ألىسية مشرب القزاء
كدكره في السجتسع ليكػف محل ثقة الجسيع كاشسئشانيع  ،فسشح أف عخؼ الشاس نطاـ التحكيع
قبل نذػء القزاء كشطاـ رسسي تحجدت صفات معيشة في السحكسيغ ليكػف أىبل الختياره
كمحبل لخضا الستشازعيغ كمػضع ثقتيع في تأميغ الفرل السشرف لسشازعاتيع  ,كيقصع
الستشازعػف في بعس األحياف مدافات شػيمة الختيار السحكع الحؼ يحسل صفات شخرية
خاصة  ،كمغ بيغ األسذ التي يختار الشاس محكسييع بسػجبيا ىي الحكسة كاألمانة كالسعخفة
ك الدسعة الصيبة كحب العجؿ كاحقاؽ الحق  ،كاستقخت ىحه الرفات في أذىاف الشاس لتكػف
متػفخة في القاضي ايزا بعج تأسذ جياز القزاء ك السحاكع بشذػء الجكلة.
كقج اتفقت فقياء السدمسػف عمى شخكط معيشة ألىمية القزاء اىسيا  :االسبلـ كالبمػغ ك الحخية
ك العمع كالعقل كالعجالة كسبلمة الحػاس ( الدسع كالبرخ كالمداف )  ،كمجتيجا اك في االقل لو
قجرة استشباط األحكاـ مغ مرادرىا  .كقج اشتخشت مجمة األحكاـ العجلية العثسانية في قػاعج
اختيار القاضي كتعييشو أف يكػف حكيسا فييسا مدتؿيسا كاميشا كمكيشا كمتيشا  ...كاقفا عمي
السدائل الفقيية ك عمي أصػؿ السحاكسة كمقتج ار عمي فرل الػاقعة تصبيقا ليا  ) ...كيمدـ أف
يكػف مقتج ار عمي التسييد التاـ  ،،كبالتالي ال يجػز قزاء الرغيخ كالسعتػه كاألعسى كاالصع .
كعميو يسكغ القػؿ إجساال بأف قػاعج اختيار القزاة يشبغي مخاعاة نػعيغ مغ الرفات مشيا ما
تتعمق بذخز القاضي كمشيا ما تتعمق بقجراتو كمؤىبلتو العمسية عمى الرعيجيغ الشطخؼ ك
العسمي  ،كاف ىحه الرفات اصبحت مذتخكة بيغ األمع فبلتكػف حكخة أك خاصة بأمة أك
بذخيعة ما  ،دكف غيخىا بل تعتبخ قػاعج عامة تشصبق عمى كل األمع التي تختار شخيق التعييغ
في اختيار القزاة مع االختبلؼ في التفاصيل التي قج يحرل بيغ نطاـ ك آخخ.
كىشاؾ شخيقتاف رئيديتاف الختيار القزاة أحجىسا بالتعييغ كيتع باتباع اجخاءات معيشة كمغ
البمجاف التي تتبع ىحه الصخيقة فخندا ك السانيا كالعخاؽ كمرخ  .أك بصخيق االنتخاب سػاء كاف
عغ شخيق االقتخاع العاـ مغ الذعب كبعس الػاليات في الػاليات الستحجة االمخيكية كسػيد اخ
كاالتحاد الدػفيتي سابقة أك باالنتخاب بػساشة الدمصة التذخيعية  ،كسا ىػ متبع في جسيػرية
الريغ الذعبية  ،كيقتخب نطاـ تعييغ رئيذ كأعزاء محكسة التسييد االتحادية كرئيذ االدعاء
العاـ كىيئة االشخاؼ القزائي مغ ىحا الشطاـ  ،حيث يعخض أمخ تعييشيع عمى مجمذ الشػاب
لمسػافقة عميو بعج تخشيحيع مغ مجمذ القزاء األعمى  ..بيشسا تع تعييغ رئيذ كاعزاء
السحكسة االتحادية العميا بسػجب القانػف رقع  30لدشة  2005بقخار مغ مجمذ الخئاسة كبشاء
عمى تخشيح مغ مجمذ القزاء األعمى بالتذاكر مع مجمذ القزاء في اقميع كخدستاف ( لعجـ
تذكيل اكثخ مغ اقميع في العخاؽ لحج اآلف )  .بيشسا نز الجستػر الحالي في السادة ( / 92
ثانية ) مشو عمى اف تتكػف السحكسة االتحادية العميا مغ عجد مغ القزاة  ،كخبخاء في الفقو
اإلسبلمي كفقياء القانػف يحجد عجدىع كتشطع شخيقة اختيارىع ك عسل السحكسة بقانػف يدغ
بأغمبية ثمثي أعزاء مجمذ الشػاب ( كلع يرجر القانػف الى االف ) .
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أما تعييغ قاضي أك عزػ االدعاء العاـ في العخاؽ يكػف بسخسػـ جسيػرؼ مغ بيغ
الستخخجيغ مغ السعيج القزائي كقاعجة عامة بالذخكط السشرػص عمييا في قانػف السعيج
القزائي السخقع (  ) 33لدشة  1976إضافة الى الذخكط األخخػ السشرػص عمييا في السادة
 / 36أكال مغ قانػف الخجمة القزائية (  ) 160لدشة  ، 1979كيجػز تعييغ السحامي قاضية
كفقا لمفقخة ثالثة مغ السادة اعبله استثشاء مغ شخط التخخج مغ السعيج القزائي.
ككحلظ يعيغ القاضي كعزػ االدعاء العاـ بسخسػـ اقميسي في اقميع كػردستاف ك عمى اف
يكػف متخخجة مغ السعيج القزائي لئلقميع  ،حيث نرت السادة العذخكف ) مغ قانػف السعيج
القزائي ألقمع كخدستاف رقع  7لدشة  : 2009عمى " ال يعيغ قاضية أك نائب مجع عاـ بعج
صجكر ىحا القانػف ما لع يكغ متخخجة مغ السعيج القزائي اك اؼ معيج قزائي معادؿ لو في
العخاؽ "  ،كقبل صجكر قانػف السعيج كانت التعييشات تجخؼ بسػجب قانػف الدمصة القزائية
رقع  23لدشة  2007ك بالذخكط الػاردة في السادة الخامدة كالثبلثػف  /أكال ) مغ القانػف .
كأرؽ ضخكرة اعتساد شخط التخخج مغ معيج عمسي عاؿ السدتػػ شخشا كجػبية لتعييغ القاضي
 ،اال أف مجة الخجمة التي نرت عمييا قانػف السعيج القزائي في الحكػمة االتحادية كفي
االقميع كذخط لمقبػؿ ثبلث سشػات في الحكػمة االتحادية ك ثساف سشػات في االقميع شػيمة ك
مبالغ فييا كثيخة خاصة عشج االقميع  ،إذ ارػ اف السجة السشاسبة لمقبػؿ ىي ( سشتيغ ) كعمى
جعل عجد سشػات الجراسة في السعيجيغ ثبلث سشػات بجال مغ سشتيغ  ،مع كإمكانية حق تقجيع
الصمب لمقبػؿ في السعيج لسغ ال يتجاكز عسخه ( خسديغ سشة )  ،الف سغ التقاعج لمقاضي في
الػقت الحاضخ ىػ ثبلث كستػف عاما لجػ الحكػمة االتحادية مع جػاز تسجيجه بذخكط مع
الصمب لسجة خسذ سشػات بالشدبة لخئيذ ك نػاب الخئيذ كأعزاء محكسة التسييد ك ثبلث
سشػات لمقزاة خارج محكسة التسييد كأما سغ التقاعج القزاة محاكع اقمع كخدستاف ىػ خسذ ك
ستػف عاما مع جػاز تسجيجه بذخكط مع الصمب لسجة ثبلث سشػات بالشدبة لخئيذ محكسة
التسييد ك نػابو ك عزػ السحكسة ك بالتالي فتبقي أماـ القاضي فتخة مشاسبة لمعسل خبلليا حتى
مع قبػلو في السعيج بعسخ ال يتجاكز خسديغ سشة  ،ىحا مغ جية ك مغ جية اخخػ فالسػضف
الحؼ يتجاكز عسخه عغ أربعيغ سشة يكػف قج خجـ في الغالب فتخة شػيمة في كضائف قزائية
قبل السباشخة بالسعيج القزائي ( عمى فخض رفع سغ القبػؿ ؼيو الى خسديغ سشة )  ،لحا ليذ
مغ العجالة حخمانو مغ ىحا االمتياز في االرتقاء بالػضيفة ك تبػء مشرب قزائي يدتحقو
قانػف  ،كخاصة فأف الكثيخ مشيع يتستعػف بخبخات قزائية ك معمػمات قانػنية غشية ال يدتياف
بيا  ،سػاء كاف في الدمظ القزائي أك في الجكائخ القانػنية لمػ ازرات أك السؤسدات األخخػ ،
أما تعييغ رئيذ ك نػاب كاعزاء محكسة التسييد في االقميع يكػف بسخسػـ اقميسي بعج تخشيح
مغ مجمذ قزاء االقميع كفقا لمزػابط السشرػص عمييا في قانػف الدمصة القزائية لئلقميع .
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خبيغب  :ضًبَبد انزمبضٙ
الشظ أف حخية الفخد في إقامة الجعػػ أماـ القزاء تعج مغ السبادغ الجستػرية السيسة في
الجكلة الحجيثة  ،كمغ ىحا السبجأ كضعت القػاعج التي تبشى عمييا ضسانات لسغ يمجأ إلى
القزاء لحساية حقػقو التي يتستع بيا أك يستمكيا كالتي ترػنيا الجكلة كتخعاه  ،كاف ىحه القػاعج
كضعت لحساية حق السػاشغ بأف يمجأ إلى السحاكع عشج تعخضو ألؼ اعتجاء قج يقع عميو ،
كلبلشسئشاف مغ صحة األحكاـ الرادرة السمدمة لو  ،باعتبار أف حق الذخز في المجػء الى
السحاكع أصبح مغ الحقػؽ األساسية السشرػص عمييا في االعبلنات الجكلية كالجساتيخ
الػششية السعشية بحلظ  ،إذ تشز السادة (  ) 8مغ االعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف الرادر
في  1948/12/10عمى ما يأتي  " :لكل شخز الحق في أف يمجأ إلى السحاكع الػششية
إلنرافو مغ أعساؿ فييا اعتجاء عمى الحقػؽ األساسية التي يسشحيا لو القانػف "  ،كتشز
السادة  ) 10مغ اإلعبلف األنف الحكخ عمى ضخكرة نطخ قزيتو نطخة عادال  ،حيث تقػؿ " :
لكل إنداف الحق عمى قجـ السداكاة التامة مع اآلخخيغ في أف تشطخ قزيتو أماـ محكسة مدتقمة
نديية نطخة عادال عمشية "  ،كألجل تػفيخ تمظ الزسانات كصػال الى حكع عادؿ يشبغي تػفخ
ثسة خرائز أك عشاصخ أىسيا :
 .1سمػؾ القاضي .
 .2الذكػػ مغ القزاة .
 .3تشحي كرد القاضي .
 .4عبلنية السحاكسة .
 .5نطاـ السعػنة القزائية .
كؼيسا يأتي تػضيح مػجد ليحه العشاصخ
 .1سمػؾ القاضي  .كيعشي تحمى القاضي بآداب كتقاليج معيشة عشج جمػسو عمى مشرة
القزاء لمفرل في دعػػ قائسة امامو ليكػف محل ثقة كاشسئشاف شخفي الشداع فبجكنيا يفقج ىحه
الثقة ك بالتالي يفقج الحكع أك القخار الحؼ يرجر دكف مخاعاة القاضي لتمظ اآلداب ؾيستو
القانػنية أك السعشػية عمى األقل  .كبالتالي ال يكػف محل احتخاـ الستخاصسيغ .
كقج انحجرت تقاليج ىحه اآلداب أك األخبلؾيات عبخ سشيغ شػيمة فأستقخ في كتب الفقو ،
استسجىا كاضعػىا مغ تأريخ القزاء كسمػكيع مشيا  ،اف ال القاضي قمق أك ضجخة أك يذكػ
مغ ألع أك جائعا أك مستمئة كال يخذى في الحق لػمة الئع  ،فإذا شعخ القاضي بالخػؼ يعجد
أك يتعحر عميو الفرل في الجعػػ  ،كعميو أف يعامل الخرػـ بالتداكؼ كيشتبو جيجا لسا يقاؿ
في السحكسة  ،كيػزع انتباىو عمى الخرػـ بالتداكؼ سػاء كاف في اإلصغاء أك الشطخ
كالكبلـ. .

268

كاف استساع القاضي إلى الخرػـ كاجب قانػني  ،حيث نرت عميا الفقخة (  ) 2مغ السادة
(  ) 61مغ قانػف السخافعات السجنية السعجؿ بقػليا  " :يجب االستساع الى اقػاؿ الخرػـ
أثشاء السخافعة كال يجػز مقاشعتيع اال إذا خخجػا مغ مػضػع الجعػػ أك أخمػا بشطاـ الجمدة أك
كجو بعزيع الى بعس إىانة أك سب أك شعشػا في حق شخري أجشبي عغ الجعػػ  .كعمى
القاضي أف يكػف عؽيفا يحسي حقػؽ الستشازعيغ دكف تسييد يكػف اال يتجخل الرالح احج
الخرسيغ بالتمقيغ أك التػجيو أك التشبيو الى خصأه  ،بحيث يذعخ أشخاؼ الشداع باالشسئشاف إليو
كالی ما يرجره مغ حكع ك بالتالي يجب اف يبقى القاضي متحفطا في أقػالو كسمػكو لكي ال
يرجر بادرة مشو خبلؿ مخافعاتو تزعف ىحه الثقة أك تخل باالشسئشاف السػضػعي لؤلشخاؼ
تجاه قزاءه.
 .2الذكػػ مغ القزاة  :كىحه كسيمة إضاؼية بيج الخرع لمصعغ في القزاء مغ خبلؿ
الذكػػ مغ القاضي الحؼ يرجر الحكع أك مغ ىيئة السحكسة  .كقج نرت السادة ( ) 286
مغ قانػف السخافعات السجنية السعجؿ عمى ذلظ ضسغ الباب الخابع مغ القانػف  -بقػليا  " :لكل
مغ شخفي الخرػـ أف يذكػ القاضي أك ىيئة السحكسة أك احج قزاتيا في األحػاؿ االتية :
أ -إذا كقع مغ السذكػ مشو غر أك تجليذ أك خصأ ميشي جديع عشج ؾيامو بأداء كضيفتو
بسا يخالف احکاـ القانػف أك بجافع التحيد أك بقرج األضخار بأحج الخرػـ  ،كيعتبخ
مغ ىحا القبيل بػجو خاص تغيخ اقػاؿ الخرػـ اك الذيػد أك إخفاء الدشجات أك األكراؽ
الرالحة لبلستشاد الييا في الحكع2 .
ب - -إذا قبل السذكػ مشو مشفعة لسحاباة احج الخرػـ .
ت -إذا امتشع القاضي عغ إحقاؽ الحق .
كيعتبخ مغ ىحا القبيل اف يخفس بغيخ عحر اإلجابة عمى عخيزة قجمت لو أك يؤخخ ما
يقتزيو بذأنيا بجكف أك يستشع عغ رؤية دعػػ مييأة لمسخافعة كإصجار القخار فييا بعج اف حاف
دكرىا دكف عحر مقبػؿ  ،كذلظ بعج أعحار القاضي أك ىيئة السحكسة بعخيزة بػاسصة الكاتب
العجؿ تتزسغ دعػتو الى إحقاؽ الحق في مجة أربع كعذخيغ ساعة ؼيسا يتعمق بالعخائس
كسبعة أياـ في الجعػػ.
 .كتقجـ الذكػػ بعخيزة إلى محكسة االستئشاؼ التابع السذكػ مشو أك تقجـ الى محكسة التسييد
إذا كاف الذكػػ ضج رئيذ محكسة االستئشاؼ أك أحج قزاتيا  .كال يجػز لمقاضي السذكػ
مشو بعج تبميغو بعخيزة الذكػػ اف يشطخ في دعػػ السذتكي أك أية دعػػ أخخػ تتعمق بو أك
بأقاربو أك أصياره حتى الجرجة الخابعة إلى حيغ البت في الذكػػ ( السادة  ) 289مغ قانػف
السخافعات  ،كإذا اثبت السذتكي صحة شكػاه قزت السحكسة بإلداـ  ،السذكػ مشو بتعػيس
الزخر الحؼ حل بالسذتكي كأبمغت االمخ الى مجمذ القزاء األعمى ( ك ازرة العجؿ سابق )
التخاذ االجخاءات القانػنية السقتزاة ( السادة  / 291 / 3مخافعات ) حيث انفرل القزاء
عغ ك ازرة العجؿ إداريا باألمخ رقع (  30لدشة  2003السذار اليو سابقا ) .
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 .4تشحي كرد القاضي كنقل الجعػػ  :كيقرج بو عجـ صبلحية القاضي لمتقاضي فحساية لسبجأ
الحياد كحفاضا عمى سسعة القاضي نفدو ايزا كابعاده عغ الذبيات أكرد السذخع نرػص
خاصة يسشع القاضي في نطخ الجعػػ في حاالت معيشة كجػبا كمغ تمقاء نفدو  ،كفي حاالت
أخخػ يجػز معيا شمب رد القاضي عغ نطخ الجعػػ عشج تػافخىا كيثار ذلظ بصمب مغ
الخرع يعخض عمى محكسة التسييد التي مغ جانبيا إما أف تدتجيب لمصمب أك تخده حدب
مقتزى الحاؿ .
كىشاؾ حاالت يتشحى القاضي عغ نطخ الجعػػ بصمب إلى رئيذ محكسة االستئشاؼ إذ
استذعخ الحخج في رؤيتيا كألؼ سبب كاف  .كيجػز كحلظ نقل الجعػػ مغ محكسة الى أخخػ
عشج تعحر تذكيل السحكسة أك كجػد اسباب أمشية أك أؼ سبب آخخ تخاه محكسة التسييد مشاسبة
كؼيسا يأتي الشرػص القانػنية التي عالجت ىحه الحاالت ضسغ قانػف السخافعات السجنية
السعجؿ رقع (  83لدشة : )1969
 .1الحالة الخد الػجػبي  :نرت عمييا السادة (  ) 91مغ قانػف السخافعات السجنية رقع
(  ) 83لدشة  1969السعجؿ  ،بقػليا  " :ال يجػز لمقاضي نطخ الجعػػ في األحػاؿ اآلتية :
أ -إذا كاف زكجا أك صيخة أك قخيبة الحج الخرػـ إلى الجرجة الخابعة .
ب -إذا كاف لو أك لدكجو أك ألحج أكالده أك أحج أبػيو خرػمة قائسة مع احج الصخفيغ أك مع
زكجة أك أحج أكالده أك أحج أبػيو.
ج -إذا كاف ككيبل الحج الخرػـ أك كصيا عميو أك ؾيسا أك كارثا ضاى اخ لو أك كاف لو صمة
قخابة أك مراىخة لمجرجة الخابعة بػكيل أحج الخرػـ أك الػصي أك الؿيع عميو أك بأحج أعزاء
مجمذ إدارة الذخكة التي ىي شخؼ في الجعػػ أك احج مجيخييا.
د  .إذا كاف لو أك لدكجو أك ألصػلو أك ألزكاجيع أك لفخكعو أك أزكاجيع أك لسغ يكػف ىػ
ككيبل عشو أك كصية أك ؾيسا عميو مرمحة في الجعػػ القائسة .
ق إذا كاف قج افتى أك تخافع عغ أحج الصخفيغ في الجعػػ أك كاف قج سبق لو نطخىا قاضية اك
خبيخة أك محكسة أك كاف قج أدػ شيادة فييا «
كاذا نطخ القاضي الجعػػ في األحػاؿ السحكػرة في تمظ السادة أك أتخح أية إجخاءات فييا أك
اصجر الحكع فييا يفدخ ذلظ الحكع أك يشقس كتبقى إلجخاءات الستخحة فييا  ( .السادة ) 92
مغ القانػف اعبله .
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 -۲حالة التشحي الجػازؼ  ، :كقج نرت عمييا السادة (  / 94مخافعات ) بقػليا  " :يجػز
لمقاضي اذا استذعخ الحخج مغ نطخ الجعػػ ألية سبب اف يعخض أمخ تشحيتو عمى رئيذ
السحكسة لمشطخ في إق اخره عمى التشحي " .
 -٣حالة رد القاضي الجػازؼ  ، :كىي الحاالت التي نرت عمييا السادة (  ) 93مغ القانػف
السخافعات السجيشة بقػليا  " :يجػز رد القاضي ألحج األسباب اآلتية :
 -1إذا كاف أحج الصخفيغ مدتخجما عشجه أك كاف ىػ قج اعتاد مؤاكمة أحج الصخفيغ أك مداكشتو
أك كاف قج تمقى مشو ىجية قبيل إقامة الجعػػ أك بعجىا " .
 -۲إذا كاف بيشو كبيغ أحج الصخفيغ عجاكة أك صجاقة يخجح معيا عجـ استصاعتو الحكع بغيخ
ميل .
 -٣إذا كاف قج أبجػ رأيا فييا قبل األكاف « .
أما نقل الجعػػ فقج نرت عميو السادة (  ) 97بقػليا  " :يجػز نقل الجعػػ مغ محكسة إلى
أخخػ بقخار مغ محكسة التسييد إذا تعحر تذكيل السحكسة ألسباب قانػنية أك كاف في رؤية
الجعػػ ما يؤدؼ إلى اإلخبلؿ باألمغ أك ألؼ سبب آخخ تخاه محكسة التسييد مشاسبة " كقج كرد
مػضػع نقل الجعػػ في السادة (  ) 142مغ قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية رقع ( 23
لدشة  ) 1971حيث يجػز نقل الجعػػ مغ اختراص محكسة جدائية الى محكسة محكسة
جدائية اخخػ بشفذ درجتيا بقخار مغ محكسة التسييد أك محكسة الجشايات ضسغ مشصقتيا أك
بأمخ مغ رئيذ مجمذ القزاء األعمى ( كزيخ العجؿ سابقا ) إذا اقتزت ذلظ ضخكؼ األمغ
أك كاف الشقل يداعج عمى ضيػر الحؿيقة.
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 .4عبلنية السحكسة  :الزساف سبلمة التقاضي كتأميغ حخية التعبيخ ألشخاؼ الجعػػ أثشاء
السخافعة كألجل تسكيغ كل مغ يخغب مغ أفخاد الذعب مغ االشبلع عمى مجخيات العجالة  ،فقج
أصبح مبجأ عبلنية جمدات السحاكع مبجأ دستػرؼ كقاعجة أساسية في األنطسة القزائية
السختمفة  ،الف تصبيقو ببل شظ يديج مغ احتخاـ كقجسية القزاء كيخفع مغ مدتػػ السحاكسات
كيقمل االنحخافات فييا اذ يجعل مغ القاضي أكثخ تحػشا ك شعػر بالسدؤكلية في أداء كاجبو
كيحج مغ تيػر كتعدف بعس القزاة في تعامميع مع السػاشغ بدػء أك بقمة أدب كعجـ
االحتخاـ اذ ال يخفى كجػد مغ ىػ عجيع الجراية مغ بيغ القزاة كإف كاف قميبل مسغ يترخؼ
مثل ىحه الترخفات الديئة أك يعامل الشاس بكبخياء كعشجيية في السحكسة مشفػخة مغ فخاغ ،
مدتغبل مػقعو الػضيفي إليحاء أصحاب الجعػػ أك السحامييغ أك حتى الذيػد لدػء تخبيتو
الذخرية كالقزائية ك قمة أك عجـ معخفة أك فيسو ال حكاـ القانػف ك عخؼ القزائي الرحيح
كلقػاعج حقػؽ االنداف الػاجب تصبيقيا في السحاكع  ،كسا يعصي السبجأ حخية كجخاءة أكثخ
ألشخاؼ الشداع في التعبيخ عغ شمباتيع كالجفاع عغ أنفديع مع كجػد الخقابة الذعبية ك مخاؾبة
الخأؼ العاـ لسا يجخؼ في سػح السحاكع بحزػر الشاس الى الجمدات بحخية أك مع كجػد
االعبلـ كالرحافة داخل القاعة في بعس األحياف  ،عبلكة عمى ذلظ فاف في عبلنية
السحاكسة تثؿيف لمجسيػر بالسعمػمات القانػنية كتعخيفيا بخصخ الجخيسة كمداكئيا عمى الفخد ك
السجتسع كالػقػؼ عمى الشتائج الديئة ليا لمسجخـ كسػء العاؾبة لو بفخض العقػبات عميو
كحخمانو مغ مباىج الحياة االخخػ بدببيا.
كقج نرت الجستػر العخاقي لعاـ  2005عمى ىحا السبجأ في السادة (  - ) 19سابعة بقػليا ۔
جمدات السحاكع عمشية اال إذا قخرت السحكسة جعميا سخية "  .كسا نرت عمييا السادة 1/61
مغ قانػف السخافعات السجنية السعجؿ بقػليا  " :تكػف السخافعة عمشية اال إذا رأت السحكسة مغ
تمقاء نفديا أك بشاء عمى شمب أحج الخرػـ إجخاءىا سخة محافطة عمى الشطاـ العاـ أك مخاعاة
لآلداب كلحخمة الشداء " .
كسا نرت عمى ىحا السبجأ ايزا السادة (  ) 102مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية رقع
 23لدشة  1971بقػليا  " :يجب اف تكػف جمدات السحاكسة عبلنية ما لع تقخر السحكسة أف
تكػف كميا أك بعزيا سخية ال يحزخىا غيخ ذكؼ العبلقة بالجعػػ مخاعاة لؤلمغ العاـ أك
السحافطة عمى اآلداب كليا أف تسشع مغ حزػرىا فئات معيشة مغ الشاس "  .مع مبلحطة أف
ىحا مبجأ أؼ ( مبجأ عبلنية الجمدات ) ال يذسل قزاء األحجاث كفقا لسا نرت عميو السادة
 58مغ قانػف رعاية األحجاث رقع  76لدشة  1983بقػليا ( تجخؼ محاكسة الحجث في جمدة
سخية بحزػر كليو أك أحج أقاربو إف كجج كمغ تختأؼ السحكسة حزػرىع مغ السعشييغ بذؤف
االحجاث )  ،كسا يجػز إجخاء السحاكسة في غيخ مػاجية الحجث في الجخائع السخمة باألخبلؽ
كاآلداب العامة كفقا لمسادة  59مغ القانػف ذاتو .
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 . 5نطاـ السعػنة القزائية  :كجج ىحا الشطاـ لسعاكنة األشخاص الحيغ ال يقجركف عمى إقامة
الجعػػ أك الصعغ باألحكاـ بدبب عجـ قجرتيع السالية كقج أخح بو القزاء العخاقي في قانػف
السخافعات السجنية كقانػف السحاماة رقع (  ) 173لدشة  ، 1965كيتزسغ السعػنة تأجيل
استيفاء الخسػـ القزائية لصالب السعػنة ( أؼ اعفاءه مشيا مؤقتا ) عمى أف يقجـ استذياده بفقخ
حالو مع احتساؿ كدب الجعػػ  ،كيذسل ىحه السعػنة الفقخاء ككحلظ يجػز مشحيا لؤلشخاص
السعشػية التي تيجؼ الى البخ كاإلحداف أك تعميع الفقخاء كفقا لسا نرت عميو السادة ( ) 293
مغ قانػف السخافعات كما بعجىا الى السادة (  ) 298مغ القانػف ذاتو  .كسا نرت عميو قانػف
السحاماة في السػاد مغ الدادسة كالدتػف ) الى ( الثالثة كالدبعػف مشو.
حيث تذكل في مخكد كل مغ محاكع االستئشاؼ لجشة السعػنة القزائية مؤلفة مغ ثبلثة
محاميغ يختارىع مجمذ الشقابة لسشح السعػنة القزائية اذا كاف احج شخفي الجعػػ عاج اد مغ
دفع أتعاب السحاماة أك لع يجج مغ يجافع عشو مغ السحاميغ أك إذا شمبت احجػ السحاكع تعييغ
محاـ عغ متيع أك حجث لع يختخ محامية لمجفاع عشو  ،كيقػـ كتاب نجب السحامي الرادر مغ
لجشة السعػنة القزائية بسقاـ الػكالة القانػنية كال يخزع لخسع الصابع كال يجػز لمسحامي رفس
شمب تقجيع السعػنة القزائية التي يكمف بيا دكف عحر مقبػؿ أك ييسل الؿياـ بالػاجب كبعكدو
يعاقب تأديبية لسخالفتو االستجابة ليحا التكميف السيشي كالقانػني.
كججيخ بالحكخ مغ أنو كبسػجب السادة (  ) 144في قانػف أصػؿ محاكسات الجدائية العخاقي
يشجب رئيذ محكسة الجشايات محامية لمستيع في جشايات اف لع يكغ قج ككل محاميا عشو كتحجد
السحكسة اتعاب السحامي عشج الفرل في الجعػػ كيعتبخ قخار الشجب بحكع الػكالة  ،كعمى
السحامي السشتجب أف يحزخ السخافعة كيجافع عغ الستيع أك يشيب عشو مغ يقػـ مقامو قانػنا
مغ السحاميغ كإال فخضت عميو السحكسة غخامة مالية إذا لع يقجـ عحر مذخكع لعجـ حزػره أك
إنابتو محامية غيخه لمحزػر بجال عشو.
كأرػ مغ الزخكرؼ ربط ؼيسا ادناه نز السبادؼ األساسية التي اعتسجىا مؤتسخ األمع الستحجة
الدابع لسشع الجخيسة كمعاممة السجخميغ السعقػد في ميبلنػ مغ ( مغ  29آب  /أغدصذ الى
 6أيمػؿ  /ديدسبخ  ) 1985بذأف استقبلؿ الدمصة القزائية نط اخ لسا تزسشيا مغ قػاعج ميسة
حػؿ بشاء قزاء قػؼ ك كفػء كمدتقل في أؼ بمج ك ىحا نريا :
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اعتسجىا مؤتسخ األمع الستحجة الدابع لسشع الجخيسة كمعاممة السجخميغ السعقػد في ميبلنػ
مغ  26آب  /أغدصذ الى  6ايمػؿ  /ديدسبخ . 1985
كسا اعتسجت كنذخت عمى السبل بسػجب قخارؼ الجسعية العامة لؤلمع الستحجة 32 / 40
السؤرخ في  29تذخيغ الثاني  /نػفسبخ 1985
 146/40السؤرخ في  13كانػف األكؿ  /ديدسبخ 1985
حيث أف شعػب العالع تؤكج في ميثاؽ األمع الستحجة  ،في جسمة أمػر  ،ترسيسيا عمى تييئة
ضخكؼ يسكغ في ضميا أف تدػد العجالة كعمى تحقيق التعاكف الجكلي في ميجاف تعديد كتذجيع
احتخاـ حقػؽ اإلنداف كالحخيات األساسية دكف أؼ تسييد  ،كحيث أف اإلعبلف العالسي لحقػؽ
اإلنداف يشز خرػصا عمى مبادغ السداكاة أماـ القانػف كافتخاض البخاءة  ،كالحق في
محاكسة عادلة كعمشية أماـ محكسة مخترة مدتقمة كنديية مذكمة كفقا لمقانػف  ،كحيث أف
العيج الجكلي الخاص بالحقػؽ االقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية كالعيج الجكلي الخاص بالحقػؽ
السجنية كالدياسية يزسشاف كبلىسا مسارسة ىحه الحقػؽ باإلضافة إلى أف العيج الجكلي الخاص
بالحقػؽ السجنية كالدياسية يزسغ كحلظ الحق في السحاكسة دكف تأخيخ بغيخ مػجب  ،كحيث
انو التداؿ تػجج في حاالت كثيخة فجػة بيغ الخؤية التي تقػـ عمييا تمظ السبادغ كبيغ الحالة
الفعمية  ،كحيث أنو يشبغي أف يديخ تشطيع كادارة شؤكف القزاء في كل بمج عمى ىجػ تمظ
السبادغ  ،كسا يشبغي بحؿ الجيػد لتحػيميا كاممة الى كاقع ممسػس  ،كحيث أف القػاعج التي
تخزع ليا مسارسة الػضائف القزائية يشبغي أف تيجؼ الى تسكيغ القزاة مغ الترخؼ كفقا
لتمظ السبادغ .
كحيث أف القزاة مكمفػف باتخاذ القخار األخيخ بذأف حياة السػاششيغ كحخياتيع كحقػقيع
ككاجباتيع كمستمكاتيع  .كحيث أف مؤتسخ األمع الستحجة الدادس لسشع الجخيسة كمعاممة
السجخميغ شمب  ،في قخار  ، 16مغ لجشة مشع الجخيسة كمكافحتيا اف تجرج ضسغ أكلػياتيا
كضع مبادؽء تػجييية تتعمق باستقبلؿ القزاة كاختيار القزاة كاعزاء الشيابة  ،كتجريبيع
ميشية  ،كمخكدىع  .كحيث أف مغ السشاسب  ،بشاء عمى ذلظ  ،ايبلء االعتبار أكال لجكر القزاة
بالشدبة الى نطاـ القزاء كألىسية اختيارىع كتجريبيع كسمػكيع  .فأنو يشبغي لمحكػمات اف
تخاعي كتحتخـ  ،في إشار تذخيعاتيا كمسارستيا الػششية  .السبادغ االساسية التالية التي
كضعت لسداعجة الجكؿ األعزاء في ميستيا الستعمقة بزساف استقبلؿ الدمصة القزائية
كتعديده  ،كاف تعخض ىحه السبادغ عمى القزاة كالسحاميغ كاعزاء الدمصتيغ التشفيحية
كالتذخيعية كالجسيػر بػجو عاـ مع اف ىحه السبادغ كضعت برػرة رئيدية لتشصبق عمى
القزاة السحتخفيغ في السقاـ األكؿ  ،فإنيا تشصبق بجرجة مداكية  ،حدب االقتزاء  ،عمى
القزاء غيخ السحتخفيغ حيثسا كججا.
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 .1تكفل الجكلة استقبلؿ الدمصة القزائية كيشز عميو دستػر البمج كقػانيشو  ،كمغ كاجب
جسيع السؤسدات الحكػمية كغيخىا مغ السؤسدات احتخاـ كمخاعاة استقبلؿ الدمصة القزائية
 .2تفرل الدمصة القزائية في السدائل السعخكضة عمييا دكف تحيد  ،عمى أساس الػقائع
ككفقا لمقانػف  ،كدكف اية تقييجات أك تأثيخات غيخ سميسة أك أية إغخاءات أك ضغػط أك
تيجيجات أك تجخبلت  ،مباشخة كانت أك غيخ مباشخة  ،مغ أؼ جية أك ألؼ .
 .3تكػف لمدمصة القزائية الػالية عمى جسيع السدائل ذات الصابع القزائي كسا تشفخد بدمصة
البت ؼيسا إذا كانت اية مدالة معخكضة عمييا لمفرل فييا تجخل في نصاؽ اختراصيا حدب
التعخيف الػارد في القانػف .
 .4ال يجػز أف تحجث اية تجخبلت غيخ الئقة  ،أك ال مبخر ليا  ،في اإلجخاءات القزائية
كال تخزع األحكاـ القزائية التي ترجرىا السحاكع إلعادة الشطخ  ،كال يخل ىحا السبجأ بإعادة
الشطخ القزائية أك بؿياـ الدمصات السخترة  ،كفقا لمقانػف  ،بتخؽيف أك تعجيل األحكاـ التي
ترجرىا الدمصة القزائية .
 .5لكل فخد الحق في أف يحاكع أماـ السحاكع العادية أك الييئات القزائية التي تصبق
االجخاءات القانػنية السقخرة  .كال يجػز إنذاء ىيئات قزائية  ،ال تصبق اإلجخاءات القانػنية
السقخرة حدب األصػؿ كالخاصة بالتجابيخ القزائية  .لتشتدع الػالية القزائية التي تتستع بيا
السحاكع العادية أك الييئات القزائية
 .6يكفل مبجأ استقبلؿ الدمصة القزائية ليحه الدمصة كيتصمب مشيا أف تزسغ سيخ اإلجخاءات
القزائية بعجالة  ،كاحتخاـ حقػؽ األشخاؼ .
 .7مغ كاجب كل دكلة عزػ أف تػفخ السػارد الكاؼية لتسكيغ الدمصة القزائية مغ أداء
مياميا بصخيقة سميسة.
ؽشٚخ انزؼجري ٔركٕ ٍٚاجلًؼٛبد :
 -1كفقا لئلعبلف العالسي لحقػؽ اإلنداف  ،يحق ألعزاء الدمصة القزائية كغيخىع مغ
السػاششيغ التستع بحخية التعبيخ كاالعتقاد كتكػيغ الجسعيات كالتجسع  ،كمع ذلظ يذتخط أف
يدمظ القزاة دائسة  ،لجؼ مسارسة حقػقيع  ،مدمكا يحفع ىيبة مشربيع كنداىة كاستقبلؿ
القزاء .
 -۲تكػف القزاة الحخية في تكػيغ جسعيات لمقزاة أك غيخىا مغ السشطسات التسثيل
مرالحيع كالشيػض بتجريبيع السيشي كحساية استقبلليع القزائي كفي االنزساـ الييا .
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يتعيغ أف يكػف مغ يقع عمييع االختيار لذغل الػضائف القزائية أفخاد مغ ذكؼ الشداىة
كالكفاءة  ،كحاصميغ عمي تجريب أك مؤىبلت مشاسبة في القانػف  ،كيجب أف تذتسل أؼ شخيقة
الختيار القزاة  ،عمى ضسانات ضج التعييغ في السشاصب القزائية بجكافع غيخ سميسة  ،كال
يجػز عشج اختيار القزاة  ،أف يتعخض اؼ شخز لمتسييد عمى اساس العشرخ أك المػف أك
الجشذ أك الجيغ أك اآلراء الدياسية أك غيخىا مغ اآلراء أك السشذأ القػمي أك االجتساعي  ،أك
السمكية أك السيبلد أك السخكد  ،عمى انو ال يعتبخ مغ قبيل التسييد اف يذتخط في السخشح
لػضيفة القزائية أف يكػف مغ رعايا البمج السعشى.

ششٔط اخلذيخ ٔيذرٓب
 .1يزسغ القانػف لمقزاة بذكل مشاسب تسزية السجة السقخرة لتػلييع كضائفيع كاستقبلليع ،
كأمشيع  ،كحرػليع عمى اجخ مبلئع  ،كشخكط خجمتيع كمعاشيع التقاعجؼ كسغ تقاعجىع .
 .2يتستع القزاة  ،سػا أكانػا معيشيغ أك مشتخبيغ  ،بزساف بقائيع في مشربيع إلى حيغ
بمػغيع التقاعج اإللدامية اك انتياء الفتخة السقخرة لتػلييع السشرب  ،حيثسا يكػف معسػال بحلظ .
 .3يشبغي أف يدتشج نطاـ تخؾية القزاة  ،حيثسا كجج مثل ىحا الشطاـ  ،إلى العػامل
السػضػعية كالسيسا الكفاءة الشداىة كالخبخة .
 .4يعتبخ اسشاد القزايا إلى القزاة ضسغ إشار السحكسة التي يشتسػف إلييسا مدألة داخمية
تخز اإلدارة القزائية.
انغشٚخ ٔاحلظبَخ ادلُٓٛزبٌ
 -١يكػف القزاة ممدميغ بالسحافطة عمى سخ السيشة ؼيسا يتعمق بسجاكالتيع كبالسعمػمات
الدخية التي يحرمػف عمييا أثشاء كاجباتيع األخخػ خبلؼ اإلجخاءات العامة  ،كال يجػز
إجبارىع عمى الذيادة بذأف ىحه السدائل .
 -٢يشبغي أف يتستع القزاة بالحرانة الذخرية ضج أؼ دعاكػ مجنية بالتعػيس الشقجؼ
عسا يرجر عشيع أثشاء مسارسة مياميع القزائية مغ افعاؿ غيخ سميسة أك تقريخ  ،كذلظ
دكف إخبلؿ أؼ اجخاء تأديبي أك بأؼ حق في االستئشاؼ أك في الحرػؿ عمى تعػيس مغ
الجكلة  ،كفقا لمقانػف الػششي .
انزؤدٚت ٔ اإلٚمبف ٔانؼضل
 -1يشطخ في التيسة السػجية اك الذكػػ السخفػعة ضج قاض برفتو القزائية كالسييشة كذلظ
عمى نحػ مدتعجل كعادؿ بسػجب إجخاءات مبلئسة  ،كلمقاضي الحق في الحرػؿ عمى
محاكسة عادلة  ،كيكػف فحز السػضػع في مخحمتو األكلى سخيا  ،ما لع يصمب القاضي
خبلؼ ذلظ .
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 .2ال يكػف القزاة عخضة إليقاؼ اك لمعدؿ اال لجكاعي عجـ القجرة أك دكاعي الدمػؾ التي
تجعميع غيخ الئقيغ ألداء مياميع .
 .3تحجد جسيع اإلجخاءات التأديبية كإجخاءات اإليقاؼ اك العدؿ كفقا لمسعاييخ السعسػؿ بيا
لمدمػؾ القزائي.
 .4يشبغي أف تكػف الق اخرات الرادرة بذأف اإلجخاءات التأديبية أك إجخاءات االيقاؼ أك العدؿ
قابمة إلعادة الشطخ مغ جانب جية مدتقمة  ،كال يشصبق ذلظ عمى الق اخرات التي ترجرىا
السحكسة العميا اك الدمصة التذخيعية بذأف قزايا االتياـ الجشائي كما يساثميا.
انٕالغ انؼًه ٙنهمضبء انؼشالٔ ٙافبق يغزمجهّ
كؼيو نتصخؽ الى .
• كاقع التحجيات ك مقتخحات االصبلح .
• الخاتسة ك افاؽ السدتقبل .
تػشئة :
يؤسفشي القػؿ مغ أف القزاء العخاقي يعاني مغ ضخكؼ سيئة كتحجيات صعبة جعمتو سمصة
ضعيفة كمحبل النتقادات كجييو كاقعية تؤكجىا تقاريخ الجيات السعشية بسخاؾبة القزاء كقزايا
حقػؽ االنداف في الجاخل ك الخارج كسشطسة العفػ الجكلية أك مشطسة مخاؾبة حقػؽ االنداف
لتخاجعو ك تػرشو في اجخاء محاكسات غيخ عادلة في الجانب الجدائي برػرة عامة ك القزايا
ذات الصابع الدياسي عمى كجو الخرػص  ،فكاد اف يفقج ثقة السػاشغ كفقجانو لمثقة
بالدمصتيغ االخختيغ كبالتالي اخفاقيا في اداء رسالتيا الدامية في حساية الحقػؽ كالحخيات  .اذ
يسكششا القػؿ باف الكثيخ مغ الدمػؾ أك السسارسات العسمية تشتابيا الزعف البل الفداد مغ لجف
مكػنات الدمصة القزائية ككل بقجر  ،في ىحا الجانب أك ذاؾ مشيا االخبلؿ بتصبيق مبجأ
السداكات بيغ الخرػـ بدبب قجرة أحجىع أك نفػذه الدياسي أ السالي أك االجتساعي في الجكلة
كالسجتسع  ,أك حدع القزايا بعمسية كميشية أك الكفاءة السعخؼية السصمػبة في الػقت السشاسب ,
كمشيا االخفاؽ في حساية حقػؽ االنداف داخل أركقة السحاكع كمخاكد التػؾيف كاالحتجاز ,
حيث تداىع ىحه الدمصة برػرة مباشخة أك غيخ مباشخة في السذاركة أك التدبب بانتياكات
حقػؽ االنداف أك خمق االرضية ليا أك تجاىميا أك الدكػت عشيا ضسغ نصاؽ أعساليا كحجكد
كضائفيا لتجعميا مداىسة في تمظ االنتياكات بيحا الذكل أك ذاؾ  ,فبجال مغ أف يحافع الجياز
عمى مػقعو التاريخي السيع كسشبخ لسشاداة العجالة كساحة لتصبيقيا  ،ككسيمة خيخ فاعمة يتصمع
الشاس مغ خبلليا الى نعسة األمغ كاالستقخار كحساية حياتيع كمستمكاتيع كأعخاضيع أك صساـ
أماف لمسػاشغ مغ تجاكزات الدمصات األخخػ  ،يتحػؿ في بعس األحياف إلى أداة قسع لمقيخ
كالطمع أك آلة بيج تمظ الدمصات لتحقيق مآرب سياسية كترؽيات محىبية ك التي يجب اف يكػف
القزاء بعيجا عشيا كل البعج  ،مع قشاعتي بأف ىحه السسارسات الخاشئة ال تشبع مغ سياسة
الجياز القزائي أك التخصيط ليا ك انسا نابعة مغ مسارسات فخدية مغ قمة قميمة مغ قزاة
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الدػء أك افخاد مغ الذخشة أك مغ بيغ أجيدة العجالة الجشائية األخخػ  ،اال أف تمظ السسارسات
الديئة أك الخاشئة مغ األفخاد ال تعفي الدمصات أك األجيدة مغ تحسل تبعة أخصاء تابعييا
سػاء كاف التقريخ في الخقابة ك التػجيو ك االرشاد العمسي أك الفشي لمتابع أك االىساؿ في
مخاؾبة سمػكياتيع كعجـ محاسبة السقرخ ك إبعاده مغ السؤسدة  ،الف االدارة ك القزاء بحاجة
مدتسخة الي تصييخ صفػفيا مغ الفاسجيغ.
كمغ مطاىخ الزعف األخخػ لجػ الجياز القزائي افداح السجاؿ في بعس األحياف لمتجخل
في شؤكنو سػاء كاف مغ الدمصات األخخػ خبلفا لسبجأ الفرل بيغ الدمصات أك مغ الدمصة
القزائية نفديا ك أقرج بو تجخل القزاء في القزاء سمبا بالتأثيخ عمى قخار القاضي أك
السحكسة خارج شخؽ الصعغ القانػني في الق اخرات القزائية أك اتخاذ اجخات ادارية تعدؽية ضج
القاضي أك مفاضمة غيخ مػضػعية بيغ قاض ك زميل اخخ لو في القزاء عشج تدمع
السشاصب القزائية بحخماف مغ ىػ اكثخ استحقاقا مغ غيخه لتػلى مػقع قزائي أك إدارؼ
أعمى في السؤسدات القزائية كذلظ ألسباب قج تكػف شخرية أك سياسية أك محىبية  ،أك عشج
تػزيع العسل بيغ القزاة أك تشقبلتيع أك السذاركة في الجكرات القانػنية  ،القزائية كاإلفادات ،
ك باستسخار ىحه السطاىخ الدمبية ندتصيع القػؿ باف القزاء قج اخفق في أداء رسالتو بالرػرة
التي يفتخض أدائيا  ،ك بالتالي يكػف األمخ مخيبا لآلماؿ تجاه مشطػمة الجكلة بأكسميا  ،مسا
يشبغي الػقػؼ عشجىا مغ جسيع الدمصات ك مغ السعشييغ بتصبيق قػانيغ حقػؽ االنداف كعمى
رأسيا الدمصة القزائية ذاتيا كىي مكمفة بحلظ في الرسيع ك كفيمة بيا لمػقػؼ جسيعا بػجو
عػامل االنحخاؼ أك الفداد في الدمصة القزائية بأشخاصيا ك مؤسداتيا  ،ك الف الفداد
القزائي يعج اخصخ انػاع الفداد في الجكلة باعتبار أف القزاء ىػ الرساـ األماف لحساية
الحقػؽ ك الحخيات ك ديسقخاشية الشطاـ ك الحػكسة  ،الف القػة القزائية ىي الجية السدؤكلة
السكمفة بتصبيق القػانيغ ك مخاؾبة دستػريتيا ك إقامة العجالة كفرل الخرػمات ك إنراؼ
السطمػـ ك معاؾبة السجخـ كما يتصمب ذلظ مغ ضخكرة كجػد جياز مدتقل قػؼ يجيخه قزاة
مدتقمػف أكفاء بحياد ك نداىة النيع يمبػف مصمبا إندانيا ممحا كىاما بسػجب الجستػر كالقػانيغ
الػششية ك اندجاما مع مقاصج األمع الستحجة كمبادغ االعبلف العالسي لحقػؽ االنداف ك
السػاثيق ك العيػد الجكلية األخخػ في حساية حق الحياة ك الحخية كالدبلمة الذخرية كاالمػاؿ
ك االعخاض ك غيخىا  ،حيث تشز السادة (  ) 3مغ االعبلف العالسي لحقػؽ االنداف عمى
( لكل فخد الحق في الحياة ك الحخية ك سبلمة شخرو ) كفي حق المجػء الى السحاكع كىحا ما
نرت عمييا السادة (  ) ۸8مغ االعبلف العالسي كفي اف تشطخ قزيتو مغ محكسة مدتقمة
نديية كسا كردت في السادة (  ) 10مغ االعبلف العالسي .
ك ارػ أف ىحا الزعف أثخ سمبا عمى أداء أشخاص ك كػادر الدمصة القزائية مغ غيخ
القزاة ايزا كالسحقق ك السعاكف القزائي ك الكادر اإلدارؼ أك الفشي فييا  ،ك شسل ىحا
الزعف اجيدة العجالة الجشائية األخخػ كجياز االدعاء العاـ ك الصبابة العجلية ك الذخشة
كمكاتب تحؿيقات األدلة الجشائية كتحخياتيا الفشية التي تفتقخ الى الكفاءة كاالستقبللية كالسيشية
السصمػبة في أداء مياميا كل مغ جيتو ضسغ مشطػمة القزاء  ،كشسل كحلظ ميشة
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 9السحاماة التي ىي في تخاجع ك إخفاؽ ايزا كما رافقو مغ تأثيخات سمبية عمى أداء القزاء
ك حقػؽ السػاشغ باعتبار أف السحاماة ركغ مغ اركاف القزاء كعػف مغ اعػانو الحؼ ال
يدتياف بو في حدع الجعاكػ كحساية حقػؽ االنداف في البمج كالجفاع عغ األبخياء كالسطمػميغ
كخاصة الفقخاء مشيع  ,كأرػ أف مغ كاجب نقابة السحاميغ ككفقا لمسادة (  ) 75مغ قانػف
السحاماة رقع (  ) 63لدشة  ، 1965رفع مدتػػ السحاماة لمجفاع عغ الحق كعمييا التعاكف مع
اتحادات السحاميغ األخخػ عخبية كغيخ عخبية ألجل الشيػض بسدتػػ السحاميغ ك رفع شاف
السيشة التي تدانج سيخ العجالة ك تصػرىا .
ٔالغ انزؾذٚبد ٔيمرتؽبد اإلطالػ
سأشيخ في ما يأتي إلى ثسة تحجيات ك مذاكل كاقعية تػاجو القزاء العخاقي عمى أمل
االلتفات الييا مغ الدمصة القزائية نفديا  ،كالدمصات األخخػ السعشية بحلظ لمػقػؼ عمييا ،
كإيجاد حمػؿ مشاسبة ليا لخجمة مديخة العجالة كمشيا :
 .1قمة عجد القزاة ابتجاء مغ محكسة التسييد كندكال الى السحاكع األخخػ ؾياسا بعجد سكاف
العخاؽ ككثخة الجعػؼ السصخكحة عمى ساحات السحاكع فقج ضل عجد أعزاء محكسة التسييد
ألكثخ فتخاتيا أقل مغ الحج األدنى الحؼ حجدتو السادة (  ) 12مغ قانػف التشطيع القزائي رقع
 160لدشة  ۱۹۷۹البالغ (  ) 30ثبلثػف قاضية حيث تقػؿ السادة السحكػرة ( محكسة التسييد
ىي الييئة القزائية العميا التي تسارس الخقابة القزائية عمى جسيع السحاكع مالع يشز القانػف
عمى خبلؼ ذلظ كتتألف مغ رئيذ ك خسدة نػاب لمخئيذ كقزاة ال يقل عجدىع جسيعا عغ
ثبلثيغ  ) ...بيشسا يبمغ عجدىع في الػقت الحاضخ (  ) 18ثسانية عذخة قاضية  ،فيحا العجد
ال يكفي عمى االشبلؽ لمشطخ في الصعػف الكثيخة التي تخد ليحه السحكسة مغ محاكع عجيجة
كمتشػعة كالتي ىي في االزدياد اليػمي  .فعجد محاكع العخاؽ ( عجا إقميع كػردستاف ) كصل
الى (  ) 998محكسة متشػعة في مختمف السحافطات كعمى سبيل السثاؿ نطخت محكسة
التسييد في عاـ (  ) 2010في (  ) 35540خسدة كثبلثػف الف كخسدسائة ك أربعػف دعػػ
مشيا (  ) 19138ستة عذخ الف كمائة كثسانية كثبلثػف الف دعػػ جدائية ككاف عجد القزاة
(  ) 28ثسانية كعذخكف قاضية أنحاؾ  .بيشسا عخضت عمييا عاـ ( ) 44452 ( ) 2011
أربع كأربعػف الف كأربعسائة ك اثشاف ك خسدػف دعػػ فرمت في (  ) 43458اثشاف ك
أربعػف الف ك أربعسائة ك ثسانية كخسدػف دعػػ مشيا.
مغ الصبيعي أف تدداد عجد الجعاكػ سشػية فكيف يسكغ القبػؿ بتشاقز عجد القزاة مع زيادة
عجد الجعػػ ؟ ؼيعج ذلظ أم اخ خصي اخ يؤثخ سمبا عمى األداء الشػعي كالسػضػعي لعسل السحكسة
ك ؼيو إرىاؽ كبيخ لمقزاة بتحسمييع ماال يتحسمػنو مغ األعباء  ،ألنو كبعسمية حدابية بديصة
نخػ أف كقت القاضي أقل بكثيخ لجراسة
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الجعػػ السشطػرة  ،كالشظ أف الػقت عشرخ ميع ججا لمقاضي لسصالعة كدراسة ممفات الجعػػ
 ،ككسا ذكخت فاف عجد القزاة نادرة ما يرل الى العجد القانػني  .حيث كصل العجد في عاـ
(  ) 2012الى  36ست ك ثبلثػف قاضيا عشجما صػت مجمذ الشػاب عمى تعييغ ( ) 22
قاضية ككاف ذلظ أكؿ ترػيت عمى تعييغ القزاة في السحكسة مغ مجمذ الشػاب  .كارؼ أف
العجد السقبػؿ لقزاة ىحه السحكسة كفقا لسعاييخ دكلية صحيحة يجب اف اال يقل مغ ( ) 100
مائة قاضي عمى األقل في الػقت الحاضخ  ،إلمكانية تقجيع عسل قزائي جيج كسا كنػعا .
أما عجد قزاة محكسة تسييد اقمع كخدستاف في الػقت الحاضخ فيػ  14قاضيا  ،كيسارس
رئاسة السحكسة بالػكالة  .كأرػ ضخكرة كصػؿ ىحا العجد الى  20قاضيا لتدييخ عسل
السحكسة بجقة كسبلسة.
ككحا االمخ ايزا بالشدبة لمقزاة اآلخخيغ في السحاكع الجنيا العامميغ ضسغ (  ) 16مشصقة
استئشاؼية فبل يتشاسب مع زيادة الجعػػ  .فكاف عجد القزاة في عاـ ( ) 537 ( ) 2003
قاضية خسدسائة ك سبع ك ثبلثػف قاضية بيشيع (  ) 7سبع قاضيات ك عجد أعزاء االدعاء
العاـ كاف (  ) 127عزػة  .بيشسا بمغ ىحا العجد نياية عاـ (  ) 2010الى ( ) 920
تدعسائة ك خسذ ك عذخكف قاضية  ،بيشيع (  ) 15خسدة عذخة قاضية  ،كبمغ عجد أعزاء
االدعاء العاـ (  ) 338ثبلثسائة كثسانية ك ثبلثػف بيشيع (  ) 52إثشيغ ك خسدػف عزػة مغ
الشداء.
كفي نياية عاـ (  ) 2012بمغ العجد الكمي مغ القزاة كاالدعاء العاـ (  ) 1375الف
ثبلثسائة ك خسذ ك سبعػف مشيع (  ) 77سبع ك سبعػف سيجة (  ) 51كاحج كخسدػف عزػة
االدعاء العاـ ك (  ) 29كست ك عذخكف قاضية كىحا العجد في التغييخ باستسخار زيادة ك
نقرانو بدبب التعييشات الججيجة ك اإلحاالت عمى التقاعج أك حاالت الػفاة كغيخىا  .كيتخاكح
العجد اإلجسالي الحالي بيغ  16۰۰الى  ( 1700الف كستسائة أؿ الف كسبعسائة ) بيغ قاض
كعزػ االدعاء  .ؼبالخغع انو ككفقا لسعاييخ معخكفة عالسيا اف كل (  ) 10000عذخة االؼ
شخز يحتاج الى قاض كاحج  ،لحا يفتخض اف ال يقل عجد القزاة في العخاؽ عغ ( ) 3000
ثبلثة االؼ قاض كحج ادني لمحفاظ عمى األداء الشػعي كسخعة االنجاز  ،فالعجد الحالي ىػ
اقل مغ نرف العجد السقبػؿ في أحدغ األحػاؿ  ،كالحؼ يؤثخ سمبا عمى أداء الدمصة ك
بالتالي عمى حقػؽ الػاشغ.
كيبمغ عجد قزاة اقمع كخدستاف في اربع مشاشق استئشاؼية الى  231قاضيا  ،كعجد أعزاء
االدعاء العاـ ىػ  189عزػا  .كأرسل اسساء  24قاضيا ك  11عزػا لبلدعاء العاـ
إلصجار مخسػـ اقميسي بيع  .كيبلحع أف ىحا العجد ىػ االخخ ال يكفي لسحاكع االقميع.
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 .۲مجمذ القزاء األعمى مغ الشػع السغمق مغ بيغ السجالذ القزائية  ،كىػ يحتاج الى
شفاؼية اكثخ كاالنفتاح عمى آراء اآلخخيغ مغ ذكؼ الخبخة في االدارة القزائية ك القزاة
الستقاعجيغ ككحلظ القزاة في السحاكع الجنيا مغ السعخكفيغ بالحشكة ك الحكسة في االدارة
القزائية كعجـ االقترار عمى آراء اعزاء السجمذ فقط  ،كسا يحتاج األمخ إلى اصجار قانػف
لمسجمذ ك عمى أف يتزسغ افكار ججيجة بأشخاؾ أعزاء ؼيو مغ خارج ا الدمصة القزائية ك
اعتساد مبجأ االنتخابات في اختيار رئيذ السجمذ كتحجيج مجة الخئاسة بفتخة زمشية محجكدة
حساية السيجاء الجيسقخاشية في االدارة القزائية .
 .٣تعييغ القزاة باستثشاء شخط التخخج مغ السعيج القزائي كبسا يخالف قانػف السعيج
القزائي حيث تع تفعيل الفقخة ثالثا  -أمغ السادة (  ) 36مغ قانػف التشطيع القزائي السعجؿ
بالقانػف رقع (  ) 3لدشة (  ) 2007التي أجازت تعييغ السحامي ك السػضف مغ حسمة شيادة
البكالػريػس في القانػف قاضية بسخسػـ جسيػرؼ إذا أمزي مجة ال تقل عغ عذخ سشػات في
ميشة السحاماة أك العسل في السحاكع كلع يتجاكز عسخه خسديغ سشة .كبيغ عامي ( - 2009
 ) 2008تع تعييغ أكثخ مغ (  ) 500خسدسائة قاضي بجكف التخخج مغ السعيج رغع أىسية
التخخج مغ السعيج إلمكانية إعجاد القاضي ك عزػ االدعاء العاـ إعجادا جيجة عمى الرعيجيغ
الشطخؼ كالعسمي  ،لػجػد دراسة مكثفة ؼيو يجرس الصالب خبلليا أىع القػانيغ اإلجخائية
كالسػضػعية لسجة سشتيغ نطخية كتصبيقا.
أف عجد القبػؿ في السعيج ليذ بسدتػػ الصسػح كالحاجة حيث أف عجد السقبػليغ في السعيج
بيغ الفتخة (  ) 2012 - 2007كاف (  ) 487شالب أربعسائة ك سبع ك ثسانػف شالبا بيشيع
(  ) 50خسدػف مغ االناث.
 .4تتعخض السحاكع لزغػط كتأثيخات خارجية في إصجار األحكاـ ك خاصة في القزايا ذات
شابع سياسي أك الستعمقة بالداسة الكبار أك الستشفحيغ في الدمصة ك السجتسع مغ أصحاب
الشفػذ العذائخؼ أك الجيشي كبسا يخل باستقبللية القزاء في إصجار األحكاـ كالق اخرات كقج
شسمت ىحه الزغػط حتى السحاكع العميا في البمج  ،فسع جل احتخامشا ك تقجيخنا العالي الخئيذ
ك قزاة السحكسة االتحادية العميا بأشخاصيع ك جيػدىا السزشية كصعػبة مياميا باعتبارىا
تجخبة فتية في العخاؽ مغ حيث التصبيق فيي األخخػ تعخضت الي انتقادات مػضػعية عشج
إصجارىا لثسة ق اخرات في السدائل ذات الصابع الدياسي كىي تتخدد في بعس األحياف أك
تتخاجع في أحاييغ أخخػ في إصجار الق اخرات السيسة  ،كمغ االنتقادات الػجيية عمى سبيل
السثاؿ التفديخ الخاشئ الحؼ أعصتو السحكسة لسفيػـ الكتمة الشيابية الػاردة في الجستػر خبلؿ
الخبلؼ بيغ كتمتي العخاؾية ك دكلة القانػف ك تحجيج الفائد في الجكرة الثانية لبلنتخابات الشيابية
لعاـ (  ، ) 2010كبالتالي إعصاء األكلػية
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لسغ لو الحق في تخشيح مشرب رئيذ الػزراء كتذكيل الحكػمة كقج نجست عشيا مذاكل
سياسية كقانػنية جسة بإعصاء التفديخ لرالح دكلة القانػف في حيشو  .ككحلظ في ق اخرات ليا
بذأف تبعية الييئات السدتقمة السشرػص عمييا في السادتيغ (  ) 102ك (  ) 103مغ
الجستػر الى الدمصة التشفيحية  ،حيث أصجرت القخار السخقع  / 228ت  2009 /في
 2009/10/9حػؿ االستقبللية السالية كاإلدارية لمييئات السدتقمة السحكػرة في السادة ( ) 102
مغ الجستػر ك خزػعيا لخقابة مجمذ الشػاب  ،بيشسا رجعت عغ ىحا القخار بالقخار السخقع 88
 اتحادية  2010 /لتقػؿ بخزػع تمظ الييئات الى مجمذ الػزراء خبلفا لمشز الجستػرؼ مغجية ك حجية القخار الرادر مشيا في عاـ  2006مغ جية أخخػ ككاف ذلظ سابقة غيخ محبحة
ك فدخت بتعخض السحكسة لتأثيخات الدمصة التشفيحية فييا بيحا الذكل أك ذاؾ كسا تعخضت
السحكسة السحتخمة لبلنتقاد في تفديخىا لشز الفقخة ( ثانيا ) ـ مغ السادة (  ) 60مغ الجستػر
حػؿ صبلحية أعزاء مجمذ الشػاب في تقجيع مقتخحات القػانيغ كبسا يحجع مغ صبلحية
اعزاء السجمذ في اعجاد مدػدة القانػف داخل السجمذ التذخيعي.
 .5حرػؿ خخكقات ك انتياكات لسبادغ حقػؽ االنداف في السحاكع كخاصة السحاكع الجشائية
ابتجاء مغ مخحمة التحقيق في مخاكد الذخشة ك انتياء برجكر األحكاـ الجشائية عمى متيسيغ
أرغسػا عمى االعتخاؼ بجخائع لع يختكبػنيا كإشالة مجد التػؾيف لترل الى سشػات دكف مبخر
قانػني.
كمغ السحاكع الجشائية التي ذاع صيتيا في انتياؾ حقػؽ الستيسيغ أماميا  ،ىي السحكسة
الجشائية السخكدية التي شكمتيا سمصة األتبلؼ السؤقتة السشحمة كالتي تتكػف مغ محاكع التحقيق
كعجد مغ ىيئات محاكع الجشايات كتتػلى التحقيق كالحكع في أخصخ القزايا مغ إرىاب كفداد
 ،لحا يفتخض بيا أف تكػف بسػاصفات قانػنية عالية السدتػػ  ،كلكشيا مغ أكثخ السحاكع التي
كجيت الييا اتيامات في اتخاذىا إلجخاءات غيخ عادلة كمسارسات ال تشدجع مع السعابيخ
الجكلية لمسحاكسة العادلة  ،البل متيسة بذخعشة االعتخاؼ السشتدع بالتعحيب  .كتيجد فييا
الزسانات القانػنية لؤلشخاؼ كتشتيظ حق الجفاع السقجس ك عمشية السحاكسة  ،فيي محكسة
يرعب الجخػؿ الييا مشح تأسيديا حتى األشخاؼ الجعػػ كػنيا داخل السشصقة الخزخاء  ،التي
ال يديل دخػليا ألنيا مشصقة محرشة في بغجاد كىي تحت رحسة الجيات كالذخكات األمشية
كالجير كالقػات األجشبية التي تتحكع بسجاخل كمخارج السشصقة  ،فالجاخميغ كالخارجيغ مشيا
يتعخضػف الى صعػبات جسة ك إىانات في بعس األحياف  ،كحتى السحامييغ يتحاشػف
دخػليا احتخاما ألنفديع كلسيشة السحاماة التي يفتخض بالسحاكع كالجيات الخسسية كافة تقجيع
التدييبلت ليع لبلشبلع عمى أكراؽ الجعػػ حتى قبل التػكل فييا كفقا لقانػف السحاماة  ،كعمى
الجيات الخسسية كالسحاكع احتخاـ السحامي عشج مخاجعتو إياىا  ،كىشاؾ أقاكيل ك اتيامات
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عغ تػاشؤ أك حكخ التػكل في القزايا عمى بعس السحامييغ دكف غيخىع  ،كىحه أمػر ال تميق
بسكانة القزاء في أؼ بمج كال بالقزاء العخاقي الحؼ لو سسعتو الصيبة تأريخيو  ،كسػؼ تدجل
ىحه السحكسة نقصة سػداء في تأريخ القزاء العخاقي كدابقاتيا محكسة الثػرة في الحكػمة
الدابقة قبل االحتبلؿ أك السحكسة العدكخية العميا الخاصة السذيػرة بسحكسة الذعب في
الجسيػرية األكلى  ،ألنيا كضعت تحت ضغػط كتجخبلت سياسية كقػؼ أمشية كعدكخية
كفقجت أىع مبجأ مغ مبادغ السحاكسة العادلة الستسثمة بالعبلنية كحساية حق الجفاع كاالتراؿ
الحخ السباشخ بالسحامي كاالشالة غيخ السبخرة في اإلجخاءات كبقاء الستيع مػقػفا لفتخات شػيمة
في القزايا التي تشطخىا ك تعتسج عمى أقػاؿ السخبخ الدخؼ كجليل في الجعػػ  ،كقج تختكب
ىحه األخصاء أك الخخكقات اإلجخائية في الكثيخ مغ السحاكع الجدائية األخخػ  ،كفي محاكع
إقميع كخدستاف أيزا ككحلظ تأخيخ حدع الجعػػ التي تذتخؾ فييا عسػـ السحاكع دكف مبخرات
قانػنية مقبػلة في كثيخ مغ األحياف  .كتجخػ فييا أؼ في السحكسة الجشائية السخكدية
السحاكسات بأجػاء يكتشفيا الخعب كالخـبة حتى لمسحامي  ،كىشاؾ معمػمات تذيخ إلى حرػؿ
التجاكز عمى حق الستيع في بعس األحياف حتى مغ بعس قزاة السحكسة  ،كمثاؿ ذلظ كسا
ركػ لي شاىج عياف كىػ عزػ مجمذ الشػاب العخاقي في الجكرة الدابقة ( االسساء محفػضة )
كفي لجشة بخلسانية مذكمة حػؿ قزية جشائية ذات شابع سياسي  ،فحكخػ ماسات ىؤالء
الستيسيغ عشجما زارت المجشة تمظ السحكسة كاشمعت عمى حالة الستيسيغ ك تعخضيع لمتعحيب
اثشاء التحقيق  ،قاؿ عزػ المجشة كىػ حقػقي ك قاضي مغ أنو كعشجما أخبخىع الستيع تعخضو
لمتعحيب ىاجسو قاضي السحكسة بحزػر المجشة ك الحؼ ذكخه باالسع  ،ميجدا اياه بالدكػت ك
بسا يخالف أبدط القػاعج السيشية ألؼ قاضي ممتدـ بآداب القزاء ك بالدمػؾ القزائي
الرحيح  ،ك أكضح عزػ المجشة البخلسانية مغ أف المجشة اضصخت لبلندحاب حساية
لمستيسيغ مغ تعخيزيع لتعحيب إضافي بعج مغادرتيا لمسػقع  ،كسا أكج الشائب السحكػر أف ىحا
الستيع قج مات الحقا في التحقيق ك نذخ الخبخ في االعبلـ  .ك آف دؿ ىحا عمى شيء فإنسا
يجؿ عمى اخفاؽ الدمصات الثبلث معا في حساية حقػؽ االنداف في العخاؽ  ،فإذا أخحنا ىحه
القزية نسػذجة كاستشادا إلي شيادة قاضي ك عزػ مجمذ نػاب في نفذ الػقت نخػ أف كل
مغ الجية التشفيحية ك القزاء أقجـ كاشتخؾ في تعحيب متيع ( كالحؼ يعج جخيسة بسػجب قانػف
عقػبات العخاؾية كسكتت عشيا الدمصة التذخيعية رغع عمسيا بيا  ،بغس الشطخ سبب الدكػت
الحؼ يعتبخ ضعفا مغ جانبيا ألنيا كانت أماـ كاقعة يفتخض بيا شمب اتخاذ إجخاءات قانػنية
قػية صارمة  ،مع استعساؿ حق الخقابة البخلسانية لسحاسبة السقرخ في الدمصة التشفيحية
باعتبارىا جية رقابية ميسة بسػجب الجستػر .
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 .6يفتخض تعييغ رؤساء األجيدة القزائية باألصالة كمغ قبل مجمذ الشػاب بيشسا عجد مشيع
يسارسػف أعساليع بالػكالة.
 .7لع يرجر الى االف قانػف بسجمذ القزاء األعمى كال السحكسة االتحادية العميا رغع كجػد
نرػص دستػرية في ىحا الذأف كمسا يثيخ الذكػؾ في الغصاء الجستػرؼ ألعساؿ السحكسة
االتحادية العميا في تكػيشيا الحالي السذكمة بسػجب قانػف إدارة الجكلة لمسخحمة االنتقالية السمغي
ك قانػف رقع  30لدشة  2005كذلظ لػجػد نز دستػرؼ نافح حػؿ تخكيبة السحكسة التي
تختمف عغ تخكيبتيا الحالية.
 .8قجـ كتخدؼ أدكات القزاء السجني ك عجدىا عغ مػاكبة التصػر  ،كغياب فكخة التحكيع
كاالعتساد عمى خبخاء قزائييغ في حدع الشداعات لقمة خبخة القزاة أك كفاءتيع.
 .9استسخار العسل بتذخيعات عقابية قاسية كتبشي عقػبة اإلعجاـ في عجد كبيخ ججا مغ الجخائع
كأنيط حق الشطخ في الصعغ فييا الي الييئة السػسعة بعج اف كاف مغ اختراص الييئة العامة
ك ذلظ بتعجيل قانػف التشطيع القزائي الدشة (  ، ) 2014ك السبالغة في األخح بالعقػبات
التقميجية ك خاصة السقيجة لمحخية كلع يتقبل السذخع العخاقي فكخة العقػبات البجيمة التي تخجـ
السجتسع كخاصة في جخائع الجشح ك السخالفات.
 .10تعاني التذخيعات الجدائية مغ فػضى لتذعبيا ككثخة فخكعيا مغ جية ك كثخة التعجيبلت
عمييا مغ جية أخخػ  ،مسا يرعب حتى عمى السختريغ الػقػؼ عمى الشرػص كاالحكاـ
الػاجبة التصبيق فييا.
 .11تعاني أجيدة العجالة الجشائية األخخػ كاالدعاء العاـ ك الصبابة العجلية كالذخشة كمكاتب
التحؿيقات الجشائية كالتحخيات الفشية مغ مذاكل إدارية كمالية كميشية كضغػشات خارجية
كأىػاء العامميغ فييا في بعس األحياف  ،مسا تؤثخ عمى سيخ العجالة كل في مجاليا باعتبار
أف ىحه األجيدة تكسل بعزيا بعزا  ،فػجػد الخمل في أحجاىا يؤثخ عمى نذاط األجيدة
األخخػ باعتبارىا جيات مداىسة في جسع األدلة كتحؿيقيا كبالتالي إثبات الجخيسة أك نفييا.
 .12ضعف ميشة السحاماة كأدائيا كفقجانيا لكثيخ مغ نذاشيا كحيػيتيا السعخكفة عشيا سابقا
لجعع كمدانجة السحاكع في حدع القزايا مغ جية  ،كأبجاء الخأؼ كاتخاذ السػقف مغ القزايا
العامة التي تيع الػشغ كالسجتسع مغ جية أخخػ.
 .13قمة أك عجـ كجػد التشديق بيغ قزاء االقميع كالقزاء االتحادؼ  ،كالحؼ يؤثخ سمبا عمى
حقػؽ بعس السػاششيغ ؼيسا بيغ القزائييغ في الجانبيغ الجدائي ك السجني في قزايا الؿبس
عمى الستيسيغ أك إجخاء التبميغات ك ما شابو.
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ادلمرتؽبد :
نقتخح كضع خصة شاممة لئلصبلح القزائي كعمى أكثخ مغ صعيج  ،ؼبعج أف شخرشا
جدء مغ السذاكل التي تػاجو القزاء يكػف مغ الديل كضع الحمػؿ إذا ما تػافخت اإلرادة
الرادقة لمحل إذ أف الحل ال يكػف ميدػرة دكف كجػد نية حؿيؿية كاإلرادة الدياسية ك
التذخيعية كالقزائية لجػ الدمصات السعشية بحلظ كفي مقجمتيا الدمصة القزائية ذاتيا  ،كمغ
ىحه السقتخحات :
معالجة اإلدارة القزائية  ،كفرل العسل اإلدارؼ عغ الجانب القزائي الفشي فييا كبسا يزسغ
استقبلؿ القزاء كدمصة كالقاضي كفخد كاستقبلؿ مكػنات الدمصة كل مغ جانبيا حتى ال
يصغي مكػف عمى مكػف أخخ.
اصجار قانػف لسجمذ القزاء األعمى كفقا لمشز الجستػرؼ  ،عمى أف يتزسغ مبادغ ججيجة
يجعل السجمذ مغ السجالذ القزائية السفتػحة  ،بسذاركة أعزاء ؼيو مغ قزاة متقاعجيغ مغ
ذكؼ خبخة كمغ غيخ القزاة مغ خارج الدمصة القزائية  ،بتخشيح مغ الدمصات األخخػ ك
أعزاء مغ مشطسات حقػؾية أك السحاميغ أك أساتحة الجامعات اقتجاء بتجارب األنطسة
القزائية الستصػرة في ىحا السجاؿ مسا يزسغ جػ ديسقخاشي أكثخ في ابجاء الخأؼ داخل
السجمذ ك حسايتو مغ آفة التدمط التي تبلزـ الشفذ البذخية باستسخار  ،بالتالي خمق األرضية
إلدارة قزائية أكثخ نجاحا  . ،كأف يكػف لكل مكػف مغ مكػنات الدمصة القزائية رئيذ
مشفرل عغ رئيذ مجمذ القزاء األعمى ليكػف الخابط بيغ مكػنات ىحه الدمصة  ،رابط
عزػؼ تشديقي تزامشي حتى ال نكػف أماـ رئيذ كاحج يتحكع بعسػـ مكػنات الدمصة كسا
كاف في الدابق أثشاء ما كاف كزيخ العجؿ ىػ الخئيذ اإلدارؼ األعمى لمجياز كبربلحيات
كاسعة.
اصجار قانػف لمسحكسة االتحادية العميا كبسا يشدجع مع الشرػص الجستػرية كأف يعتسج معاييخ
مػضػعية ميشية في اختيار قزاة السحكسة بعيجا عغ السحاصرة الدياسية الزيقة.

اعتساد مبجأ االنتخابات الختيار رؤساء السكػنات في الدمصة القزائية كذلظ مغ بيغ أعزاء
السكػنات كتحجيج الخئاسة بسجة معيشة ال تتجاكز ثبلث أك أربع سشػات قابمة لمتججيج مخة كاحجة
لجعل السشاصب القزائية خاضعة لعسمية ديسػقخاشية مدتسخة  ،كمخاؾبة مغ الجياز نفدو
إلبعاد مغ لع يكغ أىبل لخئاسة السكػف حتى قبل انتياء مجتو كذلظ بأليات قانػنية صحيحة
لشحسي بو األجيدة القزائية مغ التدمط كفخض اآلراء  ،كيقمل ذلظ مغ حاالت التحمخ كاليأس
كالحقج داخل أشخاص السكػنات مسغ يذعخكف بغبغ أك مطمػمية في إعصاء السشرب القزائي
لسغ ال يدتحقو  ،كحخماف مغ ىػ أىل لتػلي ىحا السشرب.
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حساية القزاء كأشخاصو مغ تأثيخات خارجية أيا كاف مرجرىا كمغ تجخبلت القزاء نفدو
خارج أشخ الصعغ القانػني الزساف استقبللية القزاء كسؤسدة ك القاضي كذخز كلتأميغ
ىحه الحساية نحتاج إلى جيػد كل الدمصات ك الى كعي جساىيخؼ ك مدانجة مغ مشطسات
السجتسع ك االتحادات ك الشقابات ك مغ بيشيا عمى كجو الخرػص اتحادات ك جسعيات
القزاة ك الحقػقييغ ك نقابة السحاميغ كنحتاج كحلظ الى مدانجة السشطسات الجكلية العاممة في
ىحا السجاؿ .
تشذيط السعيج القزائي كاالىتساـ بالجراستيغ الشطخية كالعسمية فييا ليربح مشبخة عمسية كعسمية
لتخخيج القزاة ك أعزاء االدعاء العاـ  .ك مخكد التججيج ك تصػيخ معمػماتيع القانػنية
كالقزائية  ،ىع ككل العامميغ في األسخة القزائية ك الجكائخ العجلية  ،حتى ال تتخؾ اختيار
القزاة كأعزاء االدعاء العاـ لمرجفة كالسداج أك لبلعتبارات الدياسية أك السحىبية أك
االستثشاءات القانػنية.
تصييخ األجيدة القزائية مغ قزاة الدػء أك غيخه االعزاء الفاسجة  ،الستػرشة في الخشػة أك
التخشجؽ السحىبي أك الجيشي أك الدياسي أك القػمي أك مسغ لع يكغ أىبل لمقزاء بدبب عجـ
الكفاءة أك ألؼ سبب آخخ  ،كضخكرة اعتساد مبجأ الثػاب ك العقاب تجاه القزاة ك اعزاء
االدعاء العاـ ك العامميغ في السؤسدة  ،كتشذيط الخقابة كاالشخاؼ عمى اعساليع الػضيؽية ك
سمػكيع ك شخريتيع ك عمى احكاـ ك ق اخرات السحاكع ك تدجيل األخصاء الفاحذة عمى
السخصئ في عسمو القزائي ك محاسبة عشيا.
إلداـ القاضي باحتخاـ أشخاؼ الجعػػ كالتسدظ بأخبلؾيات السيشة كبقػانيغ حقػؽ االنداف
كبسبادغ األمع الستحجة الستقبلؿ الدمصة القزائية كبسبادغ بانكمػر لمدمػؾ القزائي  ،كادخاؿ
ىحا التػجو بشز قانػني في قانػف مجمذ القزاء األعمى عشج تذخيعو ك جعمو ضسغ كاجبات
القاضي ك سببا إلنياء خجمتو عشج ثبػت االخبلؿ بو.
تػفيخ ركاتب مجدية ألعزاء الدمصة كتحجيث األجيدة القزائية كتبشي الػسائل العمسية
الحجيثة في العسل القزائي كبسا يزسغ الدخعة كالجقة في االجخاءات القزائية.
االىتساـ بالسحققيغ القزائييغ كزيادة ركاتبيع كحرخ التحقيق الجشائي بيع كفتح دكرات تجريبية
ليع كتعييغ اإلكفاء مشيع كقزاة تحقيق  ،بعج اجتيازه لجكرة سخيعة لسجة ثبلثة أشيخ  .ككحلظ
فتح دكرات لمكػادر الػسصية األخخػ مغ العامميغ في السحاكع باعتبارىع أعػاف لمعجالة كىع في
تساس مباشخ مع السػاشغ كإعصاءىع ركاتب مجدية كربط الذخشة القزائية بالقزاء مغ حيث
السبلؾ ك التخؼيع ك الخاتب ك السحاسبة ليكػف جيا از تابعا لمقزاء إدارية كشائعا لق اخراتو  ،الف
التبعية االدارية الجياز الذخشة الى ك ازرة الجاخمية يجعل مغ ضخكؼ تشفيح الق اخرات خاضعة
إلدارة غيخ قزائية ك غيخ مزسػنة الشتائج.
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االىتساـ بسيشة السحاماة كحث نقابتيا عمى فتح دكرات قانػنية ليع  ،كإلداـ السحاميغ بقػاعج
سمػؾ كأخبلؾيات السيشة  ،ك محاسبة السقرخ مشيع ك إبعاد مغ ال يرمح لمسيشة بعج تحقيق
أصػلي مشرف .
مخاعاة الػضع الفيجرالي في العخاؽ بإيجاد التعاكف كالتشديق بيغ القزائييغ في السخكد كاالقميع
في األمػر القزائية كالعجلية التي يحتاجيا السػاشغ كتصبيق القػانيغ االتحادية كالتبميغات
القزائية كتشفيح أك أمخ الؿبس كتشطيع الػكاالت كغيخىا  .شمب السداعجة الجكلية مغ الخبخة
كالساؿ التصػيخ كسائل العسل القزائي ك مؤسداتو كرفع السدتػػ القانػني ك الفشي فييا .
اخلبمتخ ٔافبق ادلغزمجم اخلبمتخ
في الختاـ اقػؿ كنحغ نتكمع عغ القزاء باعتباره إحجػ الػسائل األساسية في إرساء
أسذ العجالة كاألماف في اؼ بمج كفي العالع فأقػؿ مع مارتغ لػثخ كيشظ " اف الطمع ايشسا كاف
ييجد العجؿ في كل مكاف "  ،كلكغ ال ؾيسة لمعجالة إال حيغ تتحقق ال أف تكػف مجخد أمل
كترػر كإحداس  ،كمغ السؤكج اف دعائسيا ال تشيس اال عمى احتخاـ الحقػؽ كىحا ما جدجه
اإلعبلف اإلعبلمي لحقػؽ اإلنداف إق اخ ار مشو بسا لجسيع أعزاء األسخة البذخية مغ كخامة
أصيمة فييع كمغ حقػؽ متداك بو كثابتة يذكل أساس الحخية كالعجؿ كالدبلـ في العالع  .كال
شظ أف فكخة العجالة تقتخف دكما بكساليا العسمي مسا تتصمب تجديجىا في نطع ك مؤسدات
عاممة فاعمة قجر لمقزاء السدتقل أف يكػف احجىا كحامل شخؼ أمانتيا كتحسل عبئيا في
إشار الذخعية كسيادة القانػف كالقشاعة الػججانية لمقاضي عمى أساس تقجيخه لمحقائق ككفقا لفيع
كاع لمقانػف كأف ال يخزع في قزاءه اال لدمصة القانػف كالزسيخ الحي  ،كأف يكػف متحخ ار
مغ السؤثخات كاإلغخاءات كضغػشات كتيجيجات أيا كانت مرجرىا في مسارستو لسيامو  ،سػاء
كاف في السحاكع أك في الييئات أك المجاف ذات العبلقة بالعجالة .
كالسحكسة باعتبارىا السحل الصبيعي لخػض ىحه التجخبة اإلندانية ك تعتبخ مختبخ لمعبلقات
البذخية كلتصبيق العجالة كحساية الحخيات العامة  ،فشجاح ىحه التجخبة مخىػنة بسجؽ عجالة
الحكع أك القخار الرادر مشيا سػاء كاف في السزسػف أك في لياقة األداء كجساؿ األسمػب
كرفعة األدب في التعامل مع أشخاؼ القزية عمى ضػء السعاييخ القانػنية الرحيحة  ،كالجائخة
األخبلؾية لمقزاء كمعانيو اإلندانية كؾيسة الدائجة كدكره في أندشة كتصػيخ السجتسعات  ،كيعج
الخخكج عشيا إخبلؿ بالعجالة كبكل ىحه الؿيع كالسعاني الدامية ضسغ صخاع كمجابيات اإلنداف
الجائع لمتسييد بيغ الحق كالباشل  ،فحساية الحقػؽ كالحخيات تسثل ؾيسة اجتساعية كبخػ كأف
احتخاميا كسيمة فاعمة في استقخار السجتسع  ،كالقزاء ىػ حارسيسا الصبيعي مغ أؼ اعتجاء
سػاء كاف مغ السػضف الحكػمي أك مغ السؤسدات الخسسية أك األحداب أك مغ االفخاد ك
غيخىا .
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كلكي تأخح ىحه التجخبة االندانية ىحه ك السجابية تمظ سبيميا نحػ الشجاح فبلبج مغ كجػد
مؤسدة قزائية مدتقمة كفؤة  ،محايجة كنديية كقانػف إنداني في الجػىخ ك السغدػ يصبق فييا
 ،كعميو فأف القانػف كالقزاء العادليغ عشرخاف متبلزماف في حساية الحقػؽ كالحخيات كيكسبلف
بعزيسا البعس  ،إذ يفقج أؼ مشيسا معشاه دكف اآلخخ  .كقج تجدجت ىحه األىجاؼ ك السعاني
في الكثيخ مغ الركػؾ كالسػاثيق كاالتفاؾيات الجكلية أىسيا اإلعبلف العالسي الحقػؽ اإلنداف ،
كالعيج الجكلي لمحقػؽ السجنية كالدياسية  ،ك كحلظ في الجساتيخ ك القػانيغ الػششية التي تؤكج
عمى حق اإلنداف في أف تشطخ قزيتو مغ محكسة مدتقمة ك محايجة نط اخ مشرفا ك عمشيا
كضسغ مبادغ قزائية ىامة عشاصخ أساسية لزسانيا استقخت مع تصػر كاستقخار مفاـيع
حقػؽ االنداف في العالع .
ٔ أٔ عض فًٛب ٚؤر ٙأْى انؼُبطش األعبعٛخ نضًبٌ زلبكًخ ػبدنخ :
 -1كفالة حق التقاضي لمجسيع ك إقخار مبجأ السداكاة بيغ الستقاضييغ أماـ السحكسة دكف تسييد
قػمي أك اثشي أك ديشي أك مخكد اجتساعي أك سياسي  ،مع مخاعاة تػفيخ السعػنة القزائية
لمفقيخ الحؼ ال يدتصيع دفع تكاليف كنفقات إقامة الجعػػ .
 .2أف تكػف لمسحاكع الػالية العامة عمى جسيع السدائل ذات شابع قزائي كال يجػز إنذاء
ىيئات قزائية ال تصبق االجخاءات القانػنية السقخرة في السحاكع النتداع الػالية مشيا.
 .3مشع كل أشكاؿ التجخل في القزاء ك ضخكرة تسشع القزاة ك كػادر السحكسة باالستقبلؿ
كالحيجة ك الكفاءة كالسيشية  ،كالسحافطة عمى أسخار الػضيفة كخرػصيات الشاس  ،كدماثة
األخبلؽ كالمياقة في التعامل مع أشخاؼ الجعػػ ك زمبلء العسل  ،كالطيػر بسطيخ الئق حتى
في السمبذ ك السشطخ کجانب شكمي ليشجاـ القاضي كالحؼ يؤثخ عمى نطخة االشخاؼ ك السجتسع
ك ثقتيع بذخريو .
 .4االلتداـ بتصبيق السبادغ السػضػعية لمعجالة القزائية كاالجتساعية كالتي تسثل بسبجأ
مذخكعية الجخائع كالعقػبات كشخرية العقػبة كالسدؤكلية الجشائية كعجـ رجعية القانػف الجشائي
عمى الساضي مع مخاعاة رجعية القانػف األصمح لمستيع .
 .5االلتداـ بتصبيق السبادغ الذكمية السشرػص عمييا في الجساتيخ كالقػانيغ ذات العبلقة مشيا
عبلنية السحاكسة كافتخاض بخاءة الستيع حتى تثبت العكذ في محاكسة قانػنية  ،تؤمغ فييا
الزسانات الكاؼية لحق الجفاع كاالستعانة بسحاـ مشح لحطة الؿبس عميو كالى اخخ مخحمة مغ
مخاحل التحقيق كالسحاكسة ك الصعغ  ،كحقو في محاكسة سخيعة  ،كمشاقذة شيػد االدعاء
كاالستعانة بذيػد الجفاع ك بالخبخاء لشفي التيسة عشو كاالستعانة بالستخجع إذا كاف الستيع ال
يعخؼ لغة السحكسة  ،كحقو في عجـ الذيادة ضج نفدو ك في عجـ إجباره عمى االعتخاؼ أك
تعخيزو لمتعحيب أيا كاف نػعو كحق الرست دكف اعتباره قخيشو ضجه  ،كعجـ الؿبس عمى أؼ
شخز أك تػؾيؽية أك حجده دكف سشج قانػني ك إببلغو بأسباب الؿبس عميو كبأية تيسة جشائية
ضجه فػر الؿبس عميو كبمغة يفيسيا كحق الصعغ باألحكاـ كالق اخرات .
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 -6لزساف محاكسة عادلة لمستيع الحجث يشبغي االىتساـ بقزاء االحجاث كجشػحيع كتجريب
قزاة محاكع االحجاث ك أعزائيا ك كػادرىا بػسائل عرخية كفقا لسفاـيع قانػنية صحيحة ك
بسا تتبلءـ مع حقػؽ الحجث السشحخؼ أك الجانح كتأىيمو تأـيبل عمسية عمى ضػء االتفاؾيات
الجكلية ذات العبلقة ك قانػف رعاية األحجاث  ،كخمق القشاعة لجػ العامميغ في قزاء األحجاث
مغ أف الحجث بحاجة الى خرػصية في التعامل كإجخاءات قزائية خاصة بو  ،كضخكرة
الترخؼ معو بميغ ك لصف ك عشاية تخاعى فييا السخحمة العسخية الحداسة لمحجث كيجب أف
تذسل العشاية الخاصة ىحه الستيع الحجث في جسيع مخاحل التحقيق كالسحاكسة ككحلظ مخحمة
فخض التجابيخ عميو ك تشفيحىا الى الشياية كبالذكل الحؼ يخمق الذعػر لجػ الحجث مغ أنو ما
يداؿ في كشف السجتسع ك رعايتو كمغ أنو يعير أجػاء اسخة سميسة .
 -7تأىيل القزاة ك السحققيغ ك الكػادر الػسصية العاممة في السحاكع كأعزاء االدعاء العاـ
تأـيبل قانػنيا كاؼيا عمسا ك تصبيقا ) ألداء مياميع بسدؤكلية  ،كتشسية قجراتيع عمى االجتياد في
تصبيق القػانيغ الػششية ك مفاـيع حقػؽ االنداف الػاردة في االتفاؾيات ك الركػؾ الجكلية
الشافحة ك االلتداـ بسبادغ األمع الستحجة الرادرة بذأف استقبلؿ الدمصة القزائية في ميبلنػ عاـ
 1985ك مبادغ بانکمػر لمدمػؾ القزائي.
 -8تػفيخ السػارد الكاؼية لمدمصة القزائية مغ ميدانية الجكلة ألداء مياميا  ،كأعجاد كػادرىا
في معاىج قزائية متخررة كتػفيخ ركاتب مجدية لسشدبييا .
 -9تسكيغ القاضي مغ مسارسة حق التعبيخ عغ الخأؼ ك االنزساـ الى جسعيات القزاة  ،ك
التستع بالحرانة الذخرية ضج الجعػػ السجنية بالتعػيس عسا يرجر مشو مغ أخصاء أثشاء
عسمية القزائي  ،مغ دكف اإلخبلؿ بحق الستزخر في شمب التعػيس مغ الجكلة  ،ك ضخكرة
اتخاذ إجخاءات تأديبية ضج القاضي عغ خصئو السيشي الجديع .
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آفبق ادلغزمجم
التحجيج آفاؽ السدتقبل أكد أف أقػؿ مع أحج البارزيغ في السجتسع البخيصاني كىػ ( سجني
سسث ) قبل اكثخ مغ مئة عاـ ( تدقط االمع عشجما يكػف القزاة خائخيغ مدتزعفيغ  ،ألف
الشاس ال يجيجكف ما يدتحق الجفاع عشو  ،كال تدقط الجكؿ التي يعامل شعبيا كسا نعامل نحغ
 ،لساذا ؟ ألف ىحا البمج ىػ بمج القانػف كالقاضي يعتبخ قاضي لمسدارعيغ كىػ في الػقت نفدو
قاض لمقرخ ك الصسأنيشة كل شخز تحسييا قػاعج محجكدة ضج الجػر  ) ...ك بسا أف نية
الخيخيغ ىي باتجاه جعل بمجنا بمج الحقػؽ ك القاضي لمجسيع  ،فميذ أمامشا إال التفاؤؿ السبشي
عمى تاريخ مذخؼ البمج رائج في مجاؿ التقشيغ كالذخائع السكتػبة مشح آالؼ الدشيغ  ،كىػ يسمظ
عقػؿ نيخة مبجعة كنفػس شيبة مخمرو محبة لمحق كالعجؿ  ،كارىة كمترجية لمطمع ك
االستغبلؿ  ،كقادرة عمى إدارة مؤسدات دكلة بشجاح كمسا سشحت الفخصة ليا  ،لحا كمع قداكة
ضخكؼ البمج كتعقيجاتو فسا بشا إال أف نشطخ إلى آفاؽ السدتقبل بأمل ك إيجابية كنػاصل السديخة
باتجاه تصػيخ القزاء كحساية مؤسداتو  ،كنشدى جخكح الساضي كندتحكخ نجاحاتو إذ نجج ما
يذج العدـ ك الربخ فيشا كفي مػششيشا  ،ؼبالخغع مغ السآسي ك الحخكب كالحرار االقترادؼ
كالثقافي كاالقتتاؿ الجاخمي التي عاشيا العخاؽ مشح عذخات الدشيغ كما أدت الييا مغ دمار
كخخاب كانتياكات خصيخة لحقػؽ االنداف كتجميخ لذخرية الفخد العخاقي كما نجست عشيا مغ
فداد مالي ك إدارؼ كتبجيج فزيع ك فاضح لثخكات الػشغ ك تجميخ مؤسداتو الخسسية ،
كبالخغع مسا تعخض لو القزاة كغيخىع مغ مشتدبي الدمصة القزائية كالسحاميغ كأفخاد أسخىع
كاقاربيع مغ قتل كجخح كخصف كإساءات كأذػ كما تعخض لو القزاء مغ اىساؿ ك تيسير فقج
ضل القاضي العخاقي صامجة صابخة يحارب كحيجة ببدالة  ،كبقي القزاء محافطا عمى تأريخو
كسسعتو التي ىي مغ سسعة قزاة ممتدميغ بالحق كالعجؿ المعيغ بالشداىة كاالداء يجسعيع ركح
العجالة كجساؿ شبيعتيا كتخبصيع ركابط الذخيعة كالقانػف .
اَزٓی.
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مت االعزفبدح يٍ انكزت ٔ يزٌٕ االػالَبد انذٔنٛخ ٔ انذعبرري ٔ انمٕاَني االرٛخ
إلػذاد ْزا انجؾش :
انكزت :
 .1الػجيد في شخح قانػف السخافعات السجنية  ،القاضي ضياء شيت خصاب  ،مصبعة العانی
بغجاد ۱۹۷۳
 .2شخح أحكاـ السخافعات  ،الجكتػر سعجكف ناجي القذصيشي  ،الجدء  1الصبعة  ، ۲مصبعة
السعارؼ بغجاد . ۱۹۷۹
 .3القزاء في العخاؽ  ،القاضي مجحت السحسػد  ،الصبعة . ۲۰۰۰ ، 1
 .4الشطخية العامة لمقزاء في االسبلـ  ،االستاذ محي ىبلؿ الدخحاف  ،مخكد البحػث
كالجراسات االسبلمية . ۲۰۰۷
 .5آداب القزاء في الفقو االسبلمي كالقانػف كالقزاء الجشائي البحخيشي السقارف  ،الجكتػر
ضارؼ خميل محسػد ك الجكتػر سعيج حدب هللا عبجهللا  ،جامعة بحخيغ  ،كمية الحقػؽ ،
الصبعة . ۲۰۱۱ ، ۱
 .6أصػؿ السخافعات السجنية  ،الجكتػر عرست عبجالسجيج بكخ  ،مشذػرات جامعة جيياف
االىمية  ،الصبعة  ، 1اربيل . ۲۰۱۳
 .7بشية الدمصة القزائية العخاؾية االتحادية ( البخنامج اإلنسائي لؤلمع الستحجة العخاؽ ) .
 .8استقبلؿ ك نداىة القزاء ( البخنامج اإلنسائي لؤلمع الستحجة العخاؽ ) .
 .9الحرانة القزائية كمبجأ استقبلؿ القزاء في التذخيع اإلسبلمي كالقانػف العخاقي ،
السحامي عبجالقادر دمحم الؿيدي .
 .10حق الستيع الحجث في محاكسة عادلة  ،دراسة مقارنة  ،السحامي عبجالقادر دمحم الؿيدي
 .شخح قانػف رعاية األحجاث  ،رقع  76لدشة  ، ۱۹۸۳القاضي عػاد حديغ ياسيغ
العبيجؼ .
 .11استقبلؿ القزاء كػسيمة لييبة الدمصة القزائية  ،تأليف فخامػش عسخ فتح هللا  ،كمية
الحقػؽ  ،جامعة االسكشجرية  ،دار الجامعة الججيجة . ۲۰۱۹ ،
 .12كاقع القزاء العخاقي كآفاؽ إصبلحو  ،بحث مغ القاضي رحيع حدغ العكيمي ۲۰۱۰ ،
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االػالَبد ٔ انذعبرري ٔ انمٕاَني :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

االعبلف العالسي لحقػؽ االنداف . ۱۹۹۸ ،
العيج الجكلي لمحقػؽ السجنية كالدياسية . 1966 ،
دستػر العخاؽ لعاـ . ۱۹۰۸
الجستػر العخاقي السؤقت لعاـ . 1963
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اإلطالػ انذعزٕس٘ يف انؼشاق:
انزؼذٚالد انذعزٕسٚخ ٔاخلٛبساد ادلًكُخ

الدكتهر لقمان عثمان أحمد
متٓٛذ
إف الجساتيخ الػششية في كل العالع تسثل العقج التػافقي االجتساعي كالدياسي بيغ أبشاء
الذعب الػاحج لخعاية مرالح ىحا الذعب كالشيػض بو كتشسيتو كتصػيخه كتقجمو .كتعج ىحه
الجساتيخ كثيقة حية يستمكيا السػاششػف بجءا مغ مخحمة اعجادىا كسذخكع لغاية تصبيقيا .كتتصمب
اصبلحا كمخاجعة كتعجيبل دكريا كإعادة نطخ لتتػافق مع تػجيات السػاششيغ كرغباتيع ,كلتتساشى
مع التغييخات كالػقائع التي تص أخ في الشطاـ الدياسي كاالجتساعي كاالقترادؼ؛ كتتأقمع مع
مقتزياتيا كضخكفيا كاحتياجاتيا بسا يتشاسب مع ضخكريات كل مخحمة؛ ىحا مغ جانب؛ كمغ
جانب آخخ؛ فاف صياغة دستػر ججيج لمببلد أك تعجيل الجستػر القائع في البمجاف التي تتعخض
لشداعات أك تعير أجػاءىا ،قج يداىع في تحقيق الدبلـ كاالستقخار مغ عبخ رسع معالع
السجتسع الججيج ,كتحجيج السبادغ األساسية التي عمى أساسيا يتع إعادة تشطيع الجكلة ،كتػزيع
الدمصات بيغ الجيات الحكػمية كالدمصات الػششية كالسحمية(.)1
لحا فقج ازدادت الدياسات الجاعية إلى االصبلح الجستػرؼ مشح ربع القخف الساضي ,فسغ بيغ
مائتي دستػر مػجػد اليػـ في العالع ,ثسة أكثخ مغ نرفيا كتب أك أعيجت كتابتو في الدشػات
الثبلثيغ الساضية( .)2كليدت الجكؿ العخبية التي تحفل بتاريخ دستػرؼ يعػد إلى أكثخ مغ مائة
سشة إلى الػراء بسشأػ عغ ذلظ(.)3

( )1العسمية الجستػرية في العخاؽ ،تكػيغ رؤية لسدتقبل الببلد ,تقخيخ رقع (  ) ١٣٢صادر عغ معيج الدبلـ
األمخيكي ،شباط , ٢٠٠٥ص .3متاح في السػقع اإللكتخكني لمسعيجhttp://www.usip.org. :
 ) 2مثاؿ ذلظ سػيد اخ ,كجشػب افخيؿيا ,كتيسػر الذخؾية ,كالبػسشة ,كدكؿ أكربا الذخؾية كأمخيكا الجشػبية .يشطخ:
سخىشظ حسيج صالح البخزنجي ,مقػمات الجستػر الجيسقخاشي كآليات الجفاع عشو ,أشخكحة دكتػراه ,كمية القانػف
كالدياسة ,جامعة صبلح الجيغ ,2007 ,ص.30
( )3مثاؿ ذلظ دساتيخ مرخ كالسغخب كتػنذ كاألردف كسػرية كالجدائخ كليبيا كالبحخيغ كقصخ كاليسغ كالدػداف
كالعخاؽ.
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مثمسا شيج العخاؽ كضع عجة دساتيخ أجخيت عمييا تعجيبلت كثيخة مشح تأسيذ الجكلة العخاؾية
عاـ  1921إلى االحتبلؿ األمخيكي لمعخاؽ في عاـ .)4( 2003
أقخ أكؿ دستػر عخاقي دائع بعج االحتبلؿ األمخيكي()5؛ بعج اجخاء االستفتاء الجستػرؼ الحؼ
جخػ يػـ  ١٥تذخيغ األكؿ  ,)6(٢٠٠٥كضل محبل لمخبلؼ بيغ كجيتي نطخ؛ األكلى كجية
نطخ القػػ التي رفعت الجستػر إلى مقاـ الجستػر األفزل ,كػنو ( أفزل دستػر في الذخؽ
األكسط)؛ كالثانية كجية نطخ مشاقزة كمخالفة شخحتيا القػػ التي عارضت الجستػر ككصفتو
بالسؤامخة  ,كلع تكف عغ تػجيو الشقج الذجيج لو ,معتبخة أف مػاده مثمت نكػصا مفدعا عغ
استحقاقات الػحجة الػششية ككحجة التخاب الػششي( .)7

رب األميخ ؼيرل األكؿ،
( )4يعج الجستػر الجائع األكؿ في العخاؽ ىػ الحؼ ُس ّغ في عاـ  1925بعج أف ُن ّ
ممكا عمى العخاؽ ،في مسمكة دستػرية عاـ  .1921كاستسخ دستػر عاـ  1925حتى عاـ  ،1958أؼ أف مجة
امتجت  33عاما ،كأجخيت عميو ثبلثة تعجيبلت ،في عاـ  1926كعاـ  1943كعاـ  .1958أما دستػر
نفاذه ّ
مخة كاحجة،
عاـ  ، 1958فمع يتع تعجيمو ,ككحلظ دستػر عاـ  1963لع يتع تعجيموّ ،
كعجؿ دستػر عاـ ّ 1964
ضل نافحا لحيغ صجكر دستػر عاـ  ،1970كقج تع تعجيل ىحا األخيخ 30
كلع ّ
يعجؿ دستػر عاـ  1968الحؼ ّ
مخة ،كقج استسخ نافحا نحػ  33عاما ،لحيغ احتبلؿ العخاؽ .لمسديج حػؿ التاريخ الجستػرؼ في العخاؽ؛ يشطخ:
ّ
رعج ناجي الججة ,التصػرات الجستػرية في العخاؽ ,بغجاد :بيت الحكسة.2004 ,
( )5إف صجكر القخار الجكلي رقع ( )1483في ( )2003-5-22مغ قبل مجمذ األمغ الجكلي أدخل العخاؽ
في الػصف القانػني ( الجكلة السحتمة)؛ كأصبحت سمصة االحتبلؿ بسثابة القػة القائسة عمى االحتبلؿ.
( )6يعج ىح الجستػر أكؿ كثيقة دستػرية في العخاؽ تقخىا جسعية تأسيدية مشتخبة كاستفتاء كششي مشح العاـ
 .1924كأضيخت نتائج ىحا االستفتاء مػافقة أغمبية الذعب العخاقي .مسا يجب مبلحطتو اف رفس الجستػر
تحقق في ثبلثة محافطات ،إال أنو بمغ ندبة الثمثيغ في محافطتيغ (األنبار كصبلح الجيغ) بيشسا اقترخ عمى
ندبة األغمبية السصمقة في السحافطة الثالثة (نيشػػ) ،كبحلظ لع يتحقق الشراب السصمػب لخفس السدػدة بدبب
مقجار ضئيل ججا ىػ الفارؽ بيغ أغمبية الثمثيغ كاألغمبية السصمقة في محافطة كاحجة .كىحا يعشي أف الخفس
كاف مغ التأثيخ الحؼ يؤشخ بو عمى أف االنقداـ كاالستقصاب ىػ العبلمة السسيدة لبلستفتاء عمى الجستػر.
( )7يحىب البعس بأف بعس القػػ الدياسية كانت غيخ مقتشعة بسدػدة الجستػر ،إالّ أف خذيتيا مغ أف يفتح
الفذل الجستػرؼ الباب لمفػضى كالفخاغ الدياسي كالعػدة لمسخبع األكؿ اضصختيا لتأييج السدػدة .يشطخ :فالح
عبج الجبار ،متزادات الجستػر الجائع ،في :مأزؽ الجستػر ،نقج كتحميل ،لسجسػعة باحثيغ ،ط  ،١معيج
الجراسات االستخاتيجية ،بغجاد  -بيخكت ،٢٠٠٦ ،ص٧٧؛ كسا أف بعس القػػ األُخخػ كانت تخغب بتعجيل
سيخ العسمية الجستػرية االنتقالية عمى الخغع مغ سمبياتيا ،كمشيا مدػدة الجستػر ،رغبة مشيا في إنياء كل ما
يؤدؼ إلى استسخار حالة االحتبلؿ كتأخيخىا كانتقاص الديادة؛ كلحلظ قخرت السػافقة عمى السدػدة .يشطخ :دمحم
ذنػف يػنذ مرصفى ,الشطاـ التػافقي في الحكع ,أشخكحة دكتػراه ,كمية الحقػؽ ,جامعة السػصل ,2011 ,ص
.234
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تعالج ىحه الػرقة مشيج االصبلح الجستػرؼ في ضل الجستػر الشافح مغ خبلؿ التعجيبلت
الجستػرية السختؿبة في العخاؽ .كتشصمق مغ أىسية إحجاث قجر مغ التػافق الػششي أكال قبل
الحجيث عغ التعجيبلت الجستػرية .كالتجارب الجستػرية في كثيخ مغ دكؿ العالع التي شيجت
انقدامات سياسية تؤكج ذلظ .كفي تجخبة العخاؽ مع الجستػر الشافح فإنيا تؤكج بأنو ال يقاس
الشجاح في اعجاد الجستػر الػششي بالػثيقة الشيائية فقط ,بل أيزا بالصخيقة التي صجرت بيا
الػثيقة(.)8
مغ السيع البياف أف ال بج مغ االعتخاؼ؛ بجاية؛ بأنو يػجج اليػـ انقداـ سياسي في العخاؽ
حػؿ خيارات االصبلح الجستػرؼ كماـية التعجيبلت الجستػرية السسكشة ،كاألخصخ أف ىحا
االنقداـ الدياسي اقتخف ،باستقصاب شائفي كقػمي حاد مشح احتبلؿ العخاؽ عاـ  2003كشخكع
الحاكع السجني بػؿ بخيسخ بتذكيل مجمذ الحكع االنتقالي عمى أسذ عخؾية كديشية كشائؽية.

()8

العملٌة الدستورٌة فً العراق ،مصدر سابك  ،ص. 2
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يُبْظ اإلطالػ انذعزٕس٘
تتخكد مشاىج اإلصبلح الجستػرؼ بػجو عاـ في ثبلث كسائل ىي :كضع دستػر ججيج ,أك
تعجيل الجستػر القائع ,كالتفديخ الػاسع الحؼ يقػـ بو القزاء الجستػرؼ.
أٔالٔ :ضغ دعزٕس عذٚذ
في ىحا السقاـ يجب التسييد بيغ سػمصة كضػع الجسػتػر الججيػج كسػمصة تعػجيل الجسػتػر القػائع
حتػػى كلػػػ أدػ ذلػػظ إلػػى تعػػجيل شػػامل فػػي نرػصػػو؛ فالدػػمصة األكلػػى تػػأتي بشػػاء عمػػى تغييػػخ
السذخكعية الدياسية لػضع نطاـ دستػرؼ ججيج()9؛ كىحا ما تصالػب بػو القػػػ الدياسػية التػي ال
تعتخؼ بالعسمية الدياسية في العػخاؽ ,كال تػداؿ تعتقػج بعػجـ نجاعػة أؼ اصػبلح دسػتػرؼ فػي ضػل
الجستػر الشافح ,كليحا يصالبػف بزخكرة الغائػو كميػا بػصػفو نتػاج االحػتبلؿ؛ بيشسػا تتحػخؾ الثانيػة
بشػػاء عمػػى تصػػػر السذػػخكعية الدياسػػية القائسػػة لتعػػجيل الجسػػتػر عمػػى أرضػػية الشطػػاـ الجسػػتػرؼ
الشافػػح؛ كىػػحا مػػا تصالػػب بػػو القػػػػ السذػػاركة فػػي العسميػػة الدياسػػية .إذ مػػا ازلػػت بعػػس األش ػخاؼ
الدياسػػية الحاكسػػة تعتقػػج برػػبلحية الجسػػتػر الشافػػح فػػي السخحمػػة الخاىشػػة ,كأنػػو ال يحتػػاج سػػػػ
تعجيبلت شؽيفة.
كمسػػا ىػػػ جػػجيخ بالبيػػاف أف الجسػػتػر الع اخقػػي الشافػػح لػػع يػػشطع شخيقػػة إللغػػاء الجسػػتػر ,ككضػػع
دسػػتػر ججيػػج؛ كقمسػػا تجػػج دسػػتػ ار يػػشطع ذلػػظ .مػػع ذلػػظ فػػإف الفقػػو الجسػػتػرؼ يجػػج حػػبل لػػحلظ فػػي
حال ػػة التػاف ػػق عم ػػى الغ ػػاء الجس ػػتػر ككض ػػع دس ػػتػر ججي ػػج؛ إذ يسك ػػغ المج ػػػء إل ػػى قاع ػػجة تػ ػػازؼ
األشكاؿ التي تحىب إلى أف الغاء الجستػر يكػف بشفذ الصخيقة التي تع بسػجبيا انذػائو؛ إذ يػتع
االلغػاء مػغ قبػل الجيػػة التػي كضػعتو كػػأف تكػػف جسعيػة تأسيدػية مشتخبػػة ,أك عمػى كفػق شخيقػػة
االسػػتفتاء الذػػعبي( ,)10أك بكمتػػا الص ػخيقتيغ .كلكػػغ ىػػحا السػػشيج فػػي االصػػبلح الجسػػتػرؼ فػػي
العخاؽ يرصجـ فػي الػقػت الحاضػخ بعؿبػات كاقعيػة مػع مػا أفخزتػو التخشػجقات الصائؽيػة كالقػميػة
كال يسكػػغ تحققػػو؛ لرػػعػبة كتاب ػػة دسػػتػر ججيػػج يحطػػى ب ػػالتػافق الػػػششي؛ لػػحلظ ال يد ػػعشا إال
القبػػػؿ بالتعػػجيبلت الجػىخيػػة كحػػل كسػػط بػػيغ مػػغ يػػخػ بعػػجـ صػػبلحية الجسػػتػر الشافػػح ,كيػػجعػ
إللغائو ككضع دستػر ججيػج؛ كبػيغ مػغ يػخػ صػبلحية ىػحا الجسػتػر كعػجـ حاجتػو إال لتعػجيبلت
شؽيفة.

( )9السحاكر العمسية لمبشاء الجستػرؼ ( دراسة مقارنة ) ,دليل صادر عغ :السؤسدة الجكلية لمجيسقخاشية
كاالنتخابات ,ستػكيػلع  ,2012 ,ص .20
( )10حسيج حشػف خالج ,مبادغ القانػف الجستػرؼ كتصػر الشطاـ الدياسي في العخاؽ ,بيخكت :مكتبة
الدشيػرؼ ,2015 ,ص .191
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صبَٛب :رؼذٚم انذعزٕس انمبئى
يقرج بالتعجيل الجستػرؼ؛ إدخاؿ تغييخات أك تعجيبلت عمى نرػص السػاد التي يتكػف
مشيا الجستػر ،كيسكغ القػؿ بأنو تغييخ جدئي لقػاعج كأحكاـ الجستػر سػاء بإلغاء البعس مشيا
أك بإضافة أحكاـ ججيجة أك بتغييخ مزسػف بعزيا؛ لحا فأف التعجيل يأتي كسخحمة كسط بيغ
اإلنذاء (الػضع) كاإلنياء ( االلغاء) ( .)11كعميو فاف التعجيل يقتزي اإلبقاء عمػى نفذ
الجستػر( .)12كالتعجيل قج يكػف جػىخيا ؼيسذ بحلظ األركاف األساسية لمجستػر برفتو السشطع
لمدمصات كسيخىا كالحؼ يحتاج كضعو كتعجيمو إلى الخجػع لمذعب عغ شخيق االستفتاء نط اخ
اللتباسو في كثيخ مغ األحياف بحالتي الػضع كااللغاء ،كقج يكػف جدئيا ؼيسذ بحلظ بعس
أحكاـ الجستػر دكف السداس بالسبادغ العامة التي تحكع السجتسع كحقػؽ اإلنداف كالسػاشغ
كحخياتيسا ،كدكف السداس بالتػازنات األساسية لمدمصات كالسؤسدات الجستػرية؛ كقج أرجع
الجستػر العخاقي كبل الشػعيغ مغ التعجيل إلى الذعب عبخ االستفتاء.
كيأتي التعجيل الجستػرؼ عادة لترحيح بعس العيػب الجستػرية التي يسكغ أف تتسثل في
عجـ معالجة بعس السػضػعات ,أك عجـ سبلمة السعالجة في الجستػر القائع كالتي تكذفيا
السسارسة الدياسية لمسؤسدات الجستػرية ،كييجؼ اإلصبلح الجستػرؼ عبخ تعجيل الجستػر إلى
حسايتو ضج أؼ مداس بو ,كتصػيخه حتى يتكيف مع الػاقع الدياسي لدمغ تصبيقو ,كتجشب
الزعف الدياسي الحؼ يحجث بدبب استحالة تصػيخ القػاعج الجستػرية كضساف استقخار
الجستػر كاحتخاـ حق الذعب في تحقيق آمالو(.)13

( )11حدشي بػديار ,الػجيد في القانػف الجستػرؼ ,الجدائخ :دار العمػـ لمشذخ كالتػزيع ,2003,ص.90
)(12كبشاءا عمى ذلظ فإف التعجيل يختمف عغ الػضع الحؼ يعشػي إنذاء دستػر ججيػج كػػسا يختمػف عػغ اإللغػاء
أك اإلنيػػاء الكمػػي الػػحؼ يعػػجـ الجسػػتػر برػػفة تامػػة .حشػػاف الؿيدػػي ,الشطخيػػة العامػػة فػػي القػػانػف الجسػػتػرؼ,
القاىخة :السخكد القػمي لبلصجارات القانػنية ,2015,ص.207
( )13السحاكر العمسية لمبشاء الجستػرؼ ( دراسة مقارنة ) ,مرجر سابق ,ص .20
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صبنضب  :انزفغري انٕاعغ انز٘ ٚزٕالِ انمضبء انذعزٕس٘ نُظٕص انذعزٕس انمبئى
تتسثل مداىسة القزاء الجستػرؼ في عسمية االصبلح الجستػرؼ مغ خبلؿ ترجيو لتفديخ
نرػص الجستػر ,كما قج يدتخمرو مغ مبادغ كقػاعج ضسشية مغ داخل الجستػر نفدو ،كقج
أدػ تصػر دكر القزاء الجستػرؼ كرقابتو عمى دستػرية القػانيغ إلى مخاجعة الكثيخ مغ الؿيع
الجستػرية السشرػص عمييا في الجستػر نفدو كالتػسع في تحجيج السبادغ كالقػاعج الجستػرية
بسا يتجاكز الشرػص الػاردة في الجستػر ,بتفديخىا الرحيح لشرػص الجستػر كإحياء معانيو
في ضػء السعصيات الدياسية كاالجتساعية لحطة تصبيقيا؛ كبحلظ تكفل الحياة السدتسخة لمجستػر
كال تحرخه في حؿبة الساضي (. )14
يغبساد االطالػ انذعزٕس٘ يف ظم انذعزٕس انُبفز:
خخكجا عغ ىحه الحالة الحػ بجت في مصالبات البعس إلسقاط الجستػر مسغ عارض
العسمية الدياسية في ضل االحتبلؿ لكػف أف ما بشي عمى باشل فيػ باشل ،كحخكة البعس فى
التسدظ بالجستػر ,كتعجيل ما يدتػجب اصبلحو ،كجب عميشا أف نؤكج عمى أف التعامل مع
الجستػر في ضػء ما متاح مغ خيارات في ضل الجستػر الشافح؛ يجب أف يتع ضسغ ثبلثة
مجاخل؛
األكؿ؛ ىػ ما يسكغ تدسيتو بسجخل التعجيل الجستػرؼ ،كالحػ حجد فى التداـ القػػ الدياسية
التي ـيسشت عمى الدمصة إباف كتابة الجستػر لمؿياـ بتعجيل لبعس السػاد التي لع يحجث عمييا
التػافق؛ كالتي تع الشز عمييا في السادة  142مغ الجستػر؛
كالثاني؛ ىػ ما يتعمق بالتفديخ الجستػرؼ كالتأكيل الجيسقخاشي؛
كاألخيخ؛ الحؼ يذيخ إلى مدالظ التفعيل الجستػرؼ لتصبيق مقتزيات الجستػر كتذخيع القػانيغ
التي أكجب الجستػر تذخيعيا ,كبشاء السؤسدات التي نز الجستػر عمى تذكيميا ,مثل مجمذ
االتحاد ,كالييئة السشرػص عمييا بسػجب أحكاـ السادة ( )105مغ الجستػر ( الييئة العامة
لزساف حقػؽ األقاليع كالسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع) ,كالييئة السشرػص عمييا في
السادة ( )106مغ الجستػر (الييئة العامة لسخاؾبة تخريز الػاردات االتحادية) .فػجػد ىحه
الييئات كالسؤسدات الجستػرية تداىع إلى حج كبيخ ,في معالجة الكثيخ مغ السذاكل التي
تػاجييا العسمية الدياسية كتج أر السشازعات بيغ الحكػمات السحمية كالحكػمة االتحادية.

( )14السرجر الدابق ,ص ص .21 -20لمسديج حػؿ التفديخ الػاسع لمجستػر كأثخه في تعجيل الجساتيخ ؛
يشطخ :أحسج العدؼ الشقذبشجؼ ,تعجيل الجستػر :دراسة مقارنة ,عساف :الػراؽ لمشذخ كالتػزيع ,2006 ,ص ص
.328-227
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األعبط انذعزٕس٘ نهزؼذٚالد انذعزٕسٚخ يف دعزٕس مجٕٓسٚخ
انؼشاق نغُخ : 2005
يتسثل األساس الجستػرؼ لمتعجيبلت الجستػرية السختؿبة في نرػص دستػر جسيػرية
العخاؽ لدشة 2005؛ التي حجدت سبيميغ لتعجيل مػاده؛ األكؿ؛ كىػ الصخيق العادؼ؛ كيكػف
دائسا كعاما كاآلخخ غيخ اعتيادؼ كمؤقت لسخة كاحجة كاستثشائي.
األكؿ؛ كىػ الصخيق العادؼ؛ كيكػف دائسا كعاما؛ إذ أكرد الجستػر الشافح الشز عمى آلية تعجيل
الجستػر بالصخيقة األكلى في الفرل الحؼ تشاكؿ األحكاـ الختامية لمجستػر كتحجيجا في السادة
()15()126؛ إذ حجدت الدمصات التي يسكغ ليا اقتخاح تعجيل الجستػر كحرخىا في قصبي
الدمصة التشفيحية (رئيذ الجسيػرية كمجمذ الػزراء) مجتسعيغ ,أك عغ شخيق الدمصة التذخيعية
الستسثمة في مجمذ الشػاب؛ إذ أعصى حق االقتخاح كحلظ لخسذ ( )1/5أعزاء مجمذ الشػاب
العخاقي.
كقج اشتخط البشج (ثانيا) حرػؿ مقتخح التعجيل عمى أغمبية الثمثيغ مغ أصػات عجد أعزاء
مجمذ الشػاب؛ لتسخيخ مقتخح التعجيل كعخضو عمى االستفتاء الذعبي لمسػافقة عميو باألغمبية.
ليرار بعج ذلظ لمسرادقة عمى التعجيل خبلؿ سبعة أياـ مغ السرادقة عمى اعبلف نتائج
االستفتاء ,كفي كل األحػاؿ يعج رئيذ الجسيػرية مرادقا عمييا بعج مخكر السجة السحجدة
لمترجيق ,كيعج نافحا مغ تاريخ نذخه في الجخيجة الخسسية.

( )15تنص المادة ( )126على :أوال :لرئٌس الجمهورٌة ومجلس الوزراء مجتمعٌن أو لخمس ()1/5
أعضاء مجلس النواب ،التراح تعدٌل الدستور .ثانٌا :ال ٌجوز تعدٌل المبادئ األساسٌة الواردة فً الباب األول
والحموق والحرٌات الواردة فً الباب الثانً من الدستور ،إال بعد دورتٌن انتخابٌتٌن متعالبتٌن ،وبناء على
موافمة ثلثً أعضاء مجلس النواب علٌه ،وموافمة الشعب باالستفتاء العام ومصادلة رئٌس الجمهورٌة خالل
سبعة أٌام .ثالثا :ال ٌجوز تعدٌل المواد األخرى غٌر المنصوص علٌها فً البند (ثانٌا) من هذه المادة إال بعد
موافمة ثلثً أعضاء مجلس النواب علٌه ،وموافمة الشعب باالستفتاء العام ،ومصادلة رئٌس الجمهورٌة خالل
سبعة أٌام .رابعا :ال ٌجوز إجراء أي تعدٌل على مواد الدستور من شأنه أن ٌنتمص من صالحٌات األلالٌم
التً ال تكون داخلة ضمن االختصاصات الحصرٌة للسلطات االتحادٌة إال بموافمة السلطة التشرٌعٌة فً
االللٌم المعنً وموافمة أغلبٌة سكانه باستفتاء عام .خامسا :أ ـ ٌعد التعدٌل مصادلا علٌه من لبل رئٌس
الجمهورٌة بعد انتهاء المدة المنصوص علٌها فً البند (ثانٌا) و ( ثالثا) من هذه المادة فً حالة عدم تصدٌمه.
ب ـ ٌعد التعدٌل نافذا من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
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كمسا ىػ ججيخ بالحكخ أف البشج (ثانيا) كضع حط اخ زمشيا عمى سمصة التعجيل؛ إذ حطخ تعجيل
السبادغ األساسية الػاردة في الباب األكؿ فزبل عغ الحقػؽ كالحخيات الػاردة في الباب الثاني
مغ الجستػر ،إال بعج دكرتيغ انتخابيتيغ متعاقبتيغ لسجمذ الشػاب العخاقي ,كيعشي ذلظ أف ىحا
الحطخ قج انتيى سخيانو بعج انتياء دكرتي االنتخاب؛ األكلى ( )2010_2005كالثانية
( .)16()2014_2010كسا اشتخط البشج (رابعا) مػافقة الدمصة التذخيعية لئلقميع الحؼ يخاد
االنتقاص مغ صبلحياتو التي ال تكػف داخمة ضسغ االختراصات الحرخية لمدمصات
االتحادية ,فزبل عغ مػافقة أغمبية سكانو عمى التعجيل باستفتاء عاـ.
أما الدبيل الثاني؛ كىػ الصخيق االستثشائي لتعجيل الجستػر؛ كيكػف مؤقتا كلسخة كاحجة؛ فقج حجد
ىحا الصخيق لتعجيل الجستػر في الفرل الحؼ تشاكؿ األحكاـ االنتقالية كتحجيجا في السادة
()17( )142؛ إذ ألدمت مجمذ الشػاب العخاقي بتذكيل لجشة لسخاجعة الجستػر تتألف مغ
أعزائو ,كاشتخشت فييا تسثيل السكػنات الخئيدة في السجتسع العخاقي؛ كتتػلى ميسة تقجيع
تقخيخ يتزسغ التػصية بالتعجيبلت الزخكرية التي يسكغ إجخاؤىا عمى الجستػر في مجة
أقراىا أربعة أشيخ(.)18

( )16أجخيت عمى أساس دستػر  2005ثبلثة انتخابات بخلسانية :األكلى في عاـ  2005كالثانية في عاـ
 2010كالثالثة في عاـ .2014
( )18تشز السادة ( )142عمى :أكالػ يذ ّكل مجمذ الشػاب في بجاية عسمو لجشة مغ أعزائو تكػف مسثمة
لمسكػنات الخئيدية في السجتسع العخاقي ميستيا تقجيع تقخيخ إلى مجمذ الشػاب ،خبلؿ مجة ال تتجاكز أربعة
كتحل المجشة بعج البت في
أشيخ ،يتزسغ تػصية بالتعجيبلت الزخكرية التي يسكغ إجخاؤىا عمى الجستػر.
ّ
مقتخحاتيا .ثانيا :تعخض التعجيبلت السقتخحة مغ قبل المجشة دفعة كاحجة عمى مجمذ الشػاب لمترػيت عمييا ،
كتعج مقخة بسػافقة األغمبية السصمقة لعجد أعزاء السجمذ .ثالثا ػ تصخح السػاد السعجلة مغ قبل مجمذ الشػاب،
كفقا لسا كرد في البشج (ثانيا) مغ ىحه السادة عمى الذعب لبلستفتاء عمييا خبلؿ مجة ال تديج عمى شيخيغ مغ
تاريخ إقخار التعجيل في مجمذ الشػاب .رابعاػ يكػف االستفتاء عمى السػاد السعجلة ناجحا بسػافقة أغمبية
السرػتيغ ،كإذا لع يخفزو ثمثا السرػتيغ في ثبلث محافطات أك أكثخ .ىػ ػ يدتثشى ما كرد في ىحه السادة مغ
أحكاـ السادة ( )126الستعمقة بتعجيل الجستػر ،إلى حيغ االنتياء مغ البت في التعجيبلت السشرػص عمييا في
ىحه السادة.
( )19جاءت ىحه السادة شبقا لػعػد مغ القػػ السييسشة في الجسعية الػششية بتعجيل الجستػر بعج االنتخابات،
يسخ الجستػر في السحافطات الستحفطة ( األنبار
كبكفالة أمخيكية حاكلت إقشاع القػػ السعارضة لمجستػر ،لكي ّ
تذكمت لجشة بخلسانية مغ  27عزػا كأضيف إلييا مخاقبيغ إثشيشغ مغ الكمجاف
كصبلح الجيغ كنيشػػ) .كبالفعل ّ
كالرابئة ليربح العجد  29عزػا يسثمػف السكػنات الخئيدة في السجتسع العخاقي إلعجاد التعجيبلت في عاـ
2006؛ ككاف ُيفتخض أف تشجد عسميا في أربعة أشيخ مغ تاريخ تذكيميا كفقا السادة  142مغ الجستػر ،كلكغ
ذلظ لع يتحّقق كلع تقجـ الريغة الشيائية لسا تػصمت إليو إال بتاريخ  23مغ شيخ تسػز مغ عاـ  ,2009كلغاية
االف لع يدفخ عسل المجشة عغ شيء ممسػس كلع يتخجع تقخيخىا إلى الػاقع العسمي الحؼ كاف ىػ اليجؼ مغ
كراء تذكيميا .كانتيت كالية مجمذ الشػاب الحؼ شكميا دكف أؼ تقجـ في اكساؿ الخصػات البلزمة لتعجيل
الجستػر.
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كسا قخر البشج (ثانيا) كجػب عخض التعجيبلت السقتخحة مغ قبل لجشة مخاجعة الجستػر عمى
شكل دفعة كاحجة أماـ مجمذ الشػاب العخاقي لمترػيت عمييا ,كاشتخط مػافقة األغمبية السصمقة
ألعزاء مجمذ الشػاب العخاقي لتسخيخ ىحه التعجيبلت ,كعخضيا عمى االستفتاء الذعبي الحؼ
يجب أف يجخػ في مجة أقريا شيخيغ مغ تاريخ السػافقة عمييا في مجمذ الشػاب العخاقي,
كاشتخط مػافقة أغمبية السرػتيغ ليكػف االستفتاء لرالح اقخار التعجيبلت الجستػرية؛ عمى أف
ال يخفزو ثمثا السرػتيغ في ثبلث محافطات أك أكثخ.
كإلزالة التعارض بيغ ما جاء مغ قػاعج لتعجيل الجستػر في السادتيغ ( )126,142فقج
استثشي ما كرد مغ قػاعج تعجيل الجستػر في السادة ( )142مغ أحكاـ السادة ( )126الستعمقة
بتعجيل الجستػر ،إلى حيغ االنتياء مغ االستفتاء عمى التعجيبلت السشرػص عمييا في ىحه
السادة كالبت فييا .إذ يكسغ التعارض في سمصة اقتخاح التعجيل؛ حيث كانت سمصة االقتخاح في
السادة  126تكسغ لجػ قصبي الدمصة التشفيحية مجتسعيغ ,بيشسا كاف الجستػر ذاتو مغ أكجب
مخاجعة الجستػر في السادة  0142كمغ حيث نصاؽ التعجيل فإف السادة  126حطخت أؼ
تعجيل عمى نرػص السبادغ األساسية كالحقػؽ كالحخيات إال بعج مزي دكرتيغ انتخابيتيغ
متعاقبتيغ ,فزبل عغ حطخ أؼ تعجيل يشتقز مغ صبلحيات االقميع التي ال تعج مغ
االختراصات الحرخية لمدمصات االتحادية إال بسػافقة الدمصة التذخيعية في اإلقميع كأغمبية
سكانو .بيشسا لع تحطخ السادة  142تعجيل أؼ نز مغ نرػص الجستػر كأحكامو .كمغ حيث
األغمبية السصمػبة في مجمذ الشػاب لمسػافقة عمى التعجيل اشتخشت السادة  126أغمبية الثمثيغ,
بيشسا اكتفت السادة  142باألغمبية السصمقة .كمغ حيث األغمبية السصمػبة لتسخيخ التعجيبلت
الجستػرية كمػافقة الذعب عمييا باالستفتاء ,فإف السادة  126اشتخشت _ فقط _ مػافقة أغمبية
السرػتيغ في االستفتاء ؛ بيشسا اشتخشت السادة  142أف ال تخفزو أغمبية الثمثيغ مغ
السرػتيغ لثبلث محافطات فأكثخ ,فزبل عغ مػافقة أغمبية السرػتيغ.
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كقج ثار الججؿ في الفقو الجستػرؼ كاألكساط الدياسية بخرػص مجػ مذخكعية السادة 142
لتكػف األساس القانػني ألؼ تعجيبلت دستػرية مختؿبة مغ حيث انتياء السجة التي نرت عمييا
السادة  142إلكساؿ لجشة مخاجعة الجستػر أعساليا كتقجيع تقخيخىا بالتػصيات التي تع التػصل
الييا بذأف التعجيبلت الجستػرية السسكغ اجخاؤىا .فحىب فخيق إلى سقػط السادة  142بعج
انتياء السجة الجستػرية التي حجدتيا السادة  142إلنياء لجشة مخاجعة الجستػر أعساليا()19؛
بيشسا ذىب فخيق آخخ(نؤيجه) إلى سخياف السادة  .142كفي ىحا السقاـ نؤكج اف السجة الجستػرية
السشرػص عمييا في السادة  142تعج تػجييا مغ السذخع الجستػرؼ إلى الدمصات في الجكلة
كافة لبللتداـ بسقتزياتيا كحج أعمى لئلسخاع في التشفيح كلزساف عجـ التمكؤ كالتقاعذ في
تشفيحىا ,كفي حالة مخالفتيا كعجـ تصبيقيا ,فإنو ال يتختب عمى ذلظ سقػشيا كضياع حقػؽ مغ
أضيفت السادة ألجل ضساف مذاركتيع في االستفتاء الجستػرؼ ,كإنسا يتختب مخالفة دستػرية
لمدمصات التي لع تمتدـ بسقتزياتيا .إف الحكسة التذخيعية مغ الشز عمى ىحه السجة كضخكؼ
اضافة ىحه السادة إلى مدػدة الجستػر التي عخضت عمى االستفتاء تؤكج سخياف ىحه
السادة(. )20
كلحلظ فإف الخيارات الستاحة اليػـ في اجخاء التعجيبلت الجستػرية بػصفيا جدءا مغ بخنامج
االصبلح الجستػرؼ في العخاؽ يتسثل أكال في الصخيق الحؼ رسستو السادة ( )142السؤقتة
كاالنتقالية التي يدتشفح األخح بيا الحقا بسجخد البت في تعجيل الجستػر ,كيتسثل ثانيا في
الصخيق الجائع لمتعجيل الجستػرؼ الحؼ رسستو السادة  .126كلكل خيار مخكنتو كصعػبتو.

( )19مرجؽ عادؿ شالب كبيجاء عبجالحدغ رداـ ,شخح دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  :2005دراسة في
التأصيل المغػؼ كالقانػني لمجستػر العخاقي في ضل معاييخ الرياغة الجستػرية ,بيخكت :مكتبة الدشيػرؼ,
 ,2016ص ,143ص.147
( )20يشطخ حػؿ الحكسة التذخيعية مغ تحجيج السذخع الجستػرؼ لبعس السجد الجستػرية لحل بعس السذاكل:
دمحم سميساف األحسج ,فكخة سسػ الحق عمى القانػف ,مجمة القاضي ,اتحاد قزاة اقميع كخدستاف ,العجد , 3
 ,2011ص.130
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فخيار السادة ( )142يتسثل في أنو مؤقت كلسخة كاحجة كال بج مغ االستفادة مغ مخكنتو في
عسمية االصبلح الجستػرؼ السشذػد مغ حيث أنو ال قيج ىشاؾ عمى أؼ حكع مغ أحكاـ الجستػر
ابتجاء مغ الجيباجة إلى اخخ حكع ؼيو ,بيشسا تتجمى الرعػبة في اقخار التعجيبلت عبخ
االستفتاء الذعبي االيجابي الحؼ اشتخط لو ليكػف ناجحا أف ال تخفزو أغمبية ثمثي ثبلث
محافطات فأكثخ ,بيشسا لع تذتخط السادة  126ذلظ سػػ السػافقة عميو مغ أغمبية السرػتيغ.
كإذا كاف البعس يخػ أف السادة  ،142جاءت ممغسة حيغ أعصي حق الشقس (الفيتػ) لثبلث
محافطات بخفس أؼ تعجيل ،حتى إف كافق البخلساف عميو ،بل باإلمكاف نقزو حتى لػ جخػ
االستفتاء عميو ،كلكغ اعتخاض ثبلث محافطات عميو سيبصل مفعػؿ ذلظ ,كيخػ أف ذلظ أحج
عيػب الجستػر حيغ أعصى لثمثي الشاخبيغ في ثبلث محافطات أك أكثخ حق رفس التعجيبلت
الجستػرية ،كىحا يعشي ؼيسا يعشيو أف بإمكاف األقمية أف تعصل رأؼ األغمبية ،كذلظ ال يتفق مع
مبادغ الجيسقخاشية ،ألف حكع األغمبية يجب أف يدػد كما عمى األقمية إال االنرياع لو
كالخضػخ  .فإف االلتداـ الدياسي كاالخبلقي مغ قبل القػػ الدياسية التي كانت قابزة عمى
الدمصة كقت اعجاد الجستػر حيغ كعجت بسخاجعة الجستػر كتعجيمو استجابة لسصالب القػػ
الدياسية التي عارضت مذخكع الجستػر في حيشو لتمبية مصالبيا بتعجيل الجستػر كازالة مخاكفيا
كضساف حقػقيا كفيمة بتػعية الذعب كتحذيجه لبلنحياز إلى حمػؿ تػافؿية تصسئغ الجسيع أف ال
غالب كال مغمػب في ىحا الجستػر( .)21بجال مغ تحذيجه ليتخشجؽ في اصصفافات شائؽية
كقػمية كايجيػلػجية تفخؽ كال تعسل عمى اعادة تساسظ الشديج االجتساعي لمذعب العخاقي.
الخيار الثاني يتسثل في السادة  126التي تعج أكثخ مخكنة مغ السادة  142مغ حيث أنيا لع
تذتخط إلقخار التعجيبلت بعج مػافقة مجمذ الشػاب العخاقي بأغمبية الثمثيغ سػػ مػافقة أغمبية
السرػتيغ في االستفتاء الذعبي عمى التعجيبلت الجستػرية ,كلع تذتخط عجـ رفزو مغ أغمبية
ثمثي السرػتيغ في ثبلث محافطات فأكثخ .كإف كاف نصاؽ سمصة التعجيل في ىحه السادة أقل
مسا جاء في السادة 142؛ إذ قيج سمصة تعجيل األحكاـ الخاصة بانقاص صبلحيات االقميع
التي ال تعج مغ االختراصات الحرخية لمدمصات االتحادية باشتخاشو مػافقة الدمصة
التذخيعية في االقميع السعشي كمػافقة أغمبية سكانو باستفتاء عاـ.

( )21أضيخ اإلستفتاء الجستػرؼ الحؼ جخػ يػـ  ١٥تذخيغ األكؿ  ٢٠٠٥أف رفس الجستػر تحقق في ثبلثة
محافطات ،إالّ أف ندبة الثمثيغ تحققت في محافطتيغ فقط؛ بيشسا اقترخ الخفس عمى ندبة األغمبية السصمقة
في السحافطة الثالثة ،كبحلظ لع يتحقق الشراب السصمػب لخفس السدػدة بدبب مقجار ضيئل ججا؛ كىػ الفارؽ
بيغ أغمبية الثمثيغ كاألغمبية السصمقة في محافطة كاحجة.
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ػٕايم جنبػ االطالػ انذعزٕس٘ ػرب انزؼذٚم انذعزٕس٘:
ال بج مغ جسمة عػامل يشبغي تػافخىا لشجاعة التعجيبلت الجستػرية كمداىستيا في دفع عجمة
االصبلح الجستػرؼ في ضل الجستػر الشافح؛ نتشاكليا اجساال في ما يأتي:
ألؼ دستػر يتػجب سساع صػت
 .1تؤكج التجارب الجكلية أف لكفالة
ّ
السرجاؾية كالجكاـ ّ
الذعب بكاّفة أشيافو كإدماجيا في ذلظ الجستػر؛ الحؼ يفتخض ؼيو أف يكػف كثيقة تعسل عمى
التػحيج كليذ التقديع؛ كبشاء الثقة كليذ التذكيظ؛ كالتذاركية كليذ االنفخاد .كإف مغ األىسية
بسكاف أف يعبخ الجستػر بعج اجخاء التعجيبلت الجستػرية عغ تػافقات تحقق قج ار ال بأس بو مغ
الخضا العاـ الحؼ يسثل قبػال لمجستػر يجج كل مػاشغ نفدو بيغ سصػره ككمساتو كحخكفو بحيث
يكػف كل ذلظ تسييجا لسداىسة أساسية مغ جانب كل السػاششيغ في تشفيحه كتصبيقو ،كفى
تخجسة كمساتو إلى أعساؿ كمسارسات ،ليذكل الجستػر السخجعية العامة لمذعب( ، )22كيداىع
في تساسظ مكػنات الذعب العخاقي بكل تشػعاتو.
 .3التأكيج عمى أف دعػات االصبلح الجستػرؼ في العخاؽ؛ كما يدتتبع ذلظ مغ تعجيبلت
دستػرية تقتزيو ليدت مجخد صياغة أك كتابة بل تسعغ كمفاـيع كرؤية لجكلة يخاد إعادة بشائيا,
كمجتسع يخاد أف يعاد تساسظ نديجو كتستيغ أكاصخه .كليحا تكتدب ىشجسة الجستػر أىسية في
صياغة أسدو كمفخداتو مغ حيث األسمػب كاألفكار كالؿيع التي يجب أف يتزسشيا .كالسصمػب
مغ الجستػر حساية الػحجة الػششية كاستس اخرية مؤسدات الجكلة ككفالة ؾياميا بالػاجبات
السشػشة بيا ,كتحقيق التػازف بيغ الحقػؽ كالحخيات مغ جية كالسرالح االستخاتيجية كاألساسية
لمجكلة مغ جية أخخػ(.)23
 .4االىتساـ بالجانب القانػني في كتابة التعجيبلت بعج أف أدػ التخكيد عمى الجانب الدياسي
إلى الغسػض كاالرتباؾ في نرػص الجستػر .كذلظ عبخ االستعانة بالسختريغ بالجراسات
الجستػرية كالرياغة الجستػرية ,كبسغ بقي مسغ أسيسػا بكتابة الجساتيخ الدابقة؛ فزبل عغ
خبخاء دكليػف.
 .5نط اخ ألىسية االستفتاء الجستػرؼ في اقخار التعجيبلت الجستػرية؛ فبلبج مغ تػافخ عجدا مغ
الذخكط السػضػعية لتعبخ نتيجة االستفتاء بذكل صحيح عغ اإلرادة الذعبية ،بحيث تكػف
مخآة تعكذ كعي الذعب العخاقي بأىسية حقػقو األساسية في أبعادىا السختمفة الدياسية كالسجنية
كاالقترادية كاالجتساعية .فبل مدتقبل لجستػر ال يجج ؼيو كل عخاقي كعخاؾية انعكاسا لمؿيع
كالسبادغ التي يؤمغ بيا .كمغ ىحه الذخكط :تسكيغ الذعب السدتفتى مغ بمػغ درجة مقبػلة
مغ الػعي كاإلدراؾ الدياسييغ ,كأف يدبق االستفتاء تػعية كنقاشات كاؼية تدسح ألفخاد الذعب
بأف يكػنػا عمى بيشة كمعخفة كاممة بحؿيقة التعجيبلت السدتفتى عميو كجػىخىا( ,)24كأف يجخؼ
االستفتاء في جػ ديسقخاشي كآمغ بعيجا عغ أؼ اكخاه أك غر أك تدكيخ.
( )22سيف الجيغ عبجالفتاح ,الجستػر بيغ مداريغ :التعجيل كالتفعيل ,جخيجة الذخكؽ السرخية 12 ,يشايخ/
كانػف الثاني , 2013
()23حػار كششي حػؿ الجستػر كتخسيخ الجيسقخاشية ,تػنذ :مخكد دراسات االسبلـ كالجيسقخاشية,2012,ص5
( )24يشطخ :دمحم ذنػف يػنذ مرصفى ,مرجر سابق ,ص .233
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اخلبمتخ:
في الختاـ يسكغ القػؿ بإف الجستػر الشافح قابل لمتحديغ ,كأف ؼيو مغ الخيارات الجستػرية التي
يتيح تعجيمو ليكػف متػافقا مع متصمبات السخحمة كاحتياجاتيا .كمغ السيع القػؿ أف العبخة ليدت
بالشز الجستػرؼ ذاتو بل بتخجستو عمى أرض الػاقع .فالجساتيخ ال تزسغ التخمز مغ الطمع
كالتيسير كاالستبجاد بل إف ثقافة الجستػر كتشسية كعي السجتسع بيا ىي الزامغ الحؿيقي
لحلظ.
كخخكجا عمى مدار مطاىخ االنقداـ كاالستقصاب كمشيسا ،فإف األمخ يحتاج مشا فى مدار
االصبلح الجستػرؼ؛ البحث عغ الػشغ كالحفاظ عميو ،كأف نخمع رداء األيجيػلػجية كالصائؽية
كالقػمية كنجخل مباشخة إلى مرالح الػشغ االستخاتيجية العميا ،كبسا يحفع أمشو كأمانو ،كال بج
مغ التعامل بالعجؿ الػاجب كالشطخة العقبلنية مع مدألة العجالة االنتقالية التي شالت كثيخا،
كعميشا أف نفكخ في السدتقبل كبشائو ،كال نقف عشج جخاحات الساضي كإشكاالتو.
كفي ضل التحجيات التي نػاجييا اليػـ فإف القزية السمحة التي تفخض نفديا عمى الجسيع
ضخكرة بشاء كشغ لمجسيع كمغ الجسيع في أصػؿ تقػـ عمى التذاركية كعمى إدارة مخحمة
انتقالية حؿيؿية يتع فييا االتفاؽ عمى سبل إدارة الجكلة ،ذلظ أف ىحا االستقصاب االيجيػلػجي
كالصائفي كالقػمي الحؼ نذيجه اليػـ ال يسكغ لو أف يبشي مؤسدات دكلة كال أف تجخػ في ضمو
عسمية سياسية سميسة .كسا أف استخجاـ القػة لع يكغ أبجا شخيقا سػيا لحل السذكبلت الدياسية
كالسجتسعية كمػاجية التحجيات( .)25كقج أثبتت تجخبة العذخ سشػات الساضية ذلظ ,كأكدػ بشا
إلى نتائج كارثية.
معا متػافقػف متذاركػف في بشاء ىحا الػشغ سشكػف كمشا فائدكف ..متشازعػف سشكػف كمشا
خاسخكف ،إف مذاىج العذخ سشػات الساضية كميا تجؿ عمى ذلظ دكف أدنى شظ .فيل سشأخح
عذخ سشيغ أخخػ حتى نتعمع كنتجبخ دركس ما مزى؟ أتسشى أال تغخؽ الدفيشة قبل ذلظ ،ال
قجر هللا.

(ٌ )25نظر :سٌف الدٌن عبدالفتاح ,استمطاب مرٌع أم وطن للجمٌع ,صحٌفة الشروق 8 ,دٌسمبر ,2013
فً:
متاح
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=08122013&id=daf45a4a
-34d1-401c-bb18-80b56ab16e4b
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