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 لمقدمةا 

عرؾ القرنٌن العشرٌن والواحد والعشرٌن موجه من االنتقاالت الدٌمقراطٌة حٌث 

قامت عده دول باالنتقال من انظمه شمولٌة او شبه شمولٌة الى انظمة دٌمقراطٌة ومن 

ممارسه فعلٌة للدٌمقراطٌة هً عملٌه االستفتاء ٌعتبر االشكال المهمة التً تعد 

االستفتاء نتٌجة لعملٌة معقده تحتاج الى مشاركة العدٌد من المعنٌن ففً كل عملٌة 

استفتاء هنالك نتائج اٌجابٌة واخرى سلبٌة فؤن درجة االهتمام بعملٌة االستفتاء قلٌلة 

ق ؼاٌة المستفٌدٌن وكان ذلك من واالؼراءات كثٌرة لمحاولة الفوز بالنتٌجة التً تحق

خالل اللجوء الى وسائل وممارسات ؼٌر قانونٌة ونظرا ألهمٌة االستفتاء كممارسة 

فعلٌة وحقٌقٌة للدٌمقراطٌة فقد شهد العراق هذه الممارسة فً بداٌة تؤسٌس الدولة 

 2005العراقٌة واستمرت هذه العملٌة الى وقت طوٌل وتم اعادة العمل بها فً عام 

حققت نتٌجة  ءسوااقً الدائم وان كل عملٌة استفتاء تصوٌت على الدستور العرلل

 ة الحكم .ٌة تإكد مشاركة الشعب فً ادارة دفاٌجابٌة او سلبٌة فهً ممارسة دٌمقراط
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تنطلق اهمٌة البحث فً كون موضوع االستفتاء اساس فً نجاح  -اهمٌة البحث :

عملٌة اشتراك الشعب فً ادارة الحكم  الدٌمقراطٌة فً اي بلد دٌمقراطً وكونها

ومعرفة القانون االساسً الذي ٌقوده وطبٌعة الحكم المستند علٌه وحل المشاكل 

 االخرى .

 

تتمثل اشكالٌة البحث فً االجابة عن التساإالت المطروحة،  -اشكالٌة البحث:

وهل هو لماذا تلجؤ الحكومات فً العالم الى االستفتاء الشعبً فً اتخاذ قرارتها ؟

 المثلى لمعرفة رأي الشعب ؟ ةالطرٌق

 

ٌستند البحث على فرضٌة مفادها انه ال بد من انشاء نظام  -فرضٌة البحث :

استفتاء متطور والسعً لتفهٌم آلٌات التصوٌت واالستفتاء بما ٌعزز دور المواطن 

 فً صٌاؼة القرار السٌاسً . 

 

اعتمدت فً تناول هذا البحث على المنهج التارٌخً من اجل  -منهجٌة البحث:

تتبع عملٌة االستفتاء فً العراق وبداٌته مع العملٌة الدٌمقراطٌة والمنهج التحلٌلً من 

 اجل تحلٌل مضمون عملٌة االستفتاء .

  -قسم البحث الى مقدمة وثالثة مباحث وعلى نحو االتً : -هٌكلٌه البحث :

هوم االستفتاء وانواعه ومقسم الى مطلبٌن تناول االول )مفهوم مف -المبحث االول :

 االستفتاء ( وركز االخر على )انواع االستفتاء (.

( وقسم اٌضا الى  2003بٌنما جاء المبحث الثانً بعنوان )االستفتاء فً العراق قبل 

ً مطلبٌن كان االول )االستفتاء فً العهد الملكً( واالخر حمل عنوان )االستفتاء ف

 العهد الجمهوري(.

وفً المبحث الثالث تم دراسة )االستفتاء الشعبً على مسودة الدستور الدائم  لعام 

( وقسم الى مطلبٌن اٌضآ تضمن المطلب االول دراسة )طبٌعة وآلٌة 2005

 االستفتاء( واالخر تضمن )نتائج االستفتاء(

 حث .ونصت الخاتمة على جملة من االستنتاجات التً توصل الٌها الب
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 املبحث االول
 مفهوم االستفتاء وانواعه

 

 مفهوم االستفتاء -المطلب االول:

تتنوع عملٌات االستفتاء بتنوع االؼراض او االهداؾ المرجوة منها فهنالك على 

لٌمٌه او تعدٌالت دستورٌه، على معاهدات اق ضؼرا، استفتاءات تقام ألسبٌل المثال

 -:دولٌه وال بد من االشارة الى معنى كلمه استفتاء لؽوٌا 

 

 بانه ا: مرعل افتى مثل وافتاه فً األهو كلمة تعود الى الف االستفتاء فً اللؽة العربٌة

اسمان ٌوضعان  وفتى وفتوى:فتانً جل فً المسؤلة، واستفتٌته فٌها فؤ.وافتى الرله 

وله تعالى))فاستفتهم اهم اشد خلقا(( اي قوقال ابو اسحاق فً ، فتاءموضع اإل

وهو طلب الفتوى  (1)ام من خلقنا من االمم السالفةسالهم سإال تقرٌراهم اشد خلقا فؤ

 او الرأي او الحكم فً مسؤلة. وهو اسم فعله استفتى وهذا الفعل مزٌد اصله فتى

لرجاء احرؾ هً االلؾ والسٌن والتاء، وتفٌد معنى الطلب او ا وهو مزٌد بثالثة

تاء ( وقد ورد فعل االستف2وهو على وزن استفعل مثل استؽفر اي طلب الؽفران )

 ( 3الكرٌم مواضع متعددة )) وٌستفتونك فً النساء قل هللا ٌفتٌكم فٌهن(( ) فً القران

 

 

 

 

 

 .3343، ص1790ابن منضور، قاموس لسان العرب، دار المعارؾ، بٌروت  (1)

السالمٌة، دار المطبوعات الجامعٌة، االستفتاء الشعبً والشرٌعة ا( د. ماجد راؼب الحلو، 2)

 . 7،ص1773، القاهرة

 (.129( سوره النساء اٌة )3)
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ٌه فً سإال للشعب عن رأ هو -لالستفتاء الشعبً: طالحًصاما المفهوم اال

موضوع من الموضوعات وٌكون ذلك بناء على طلب الشعب نفسه وهو صوره من 

 ةالشعب لنفسه بحق ممارس فمن خالله ٌحتفظ المباشرة شبهصور الدٌمقراطٌة 

التً انتشرت فً الدساتٌر  لمعلومات بطرق عدٌده منها الطرٌقةفً بعض ا ةالسلط

المواطنٌن فً بعض القرارات الهامة التً ٌتوقؾ والهدؾ منها هو اشراك  ةالحدٌث

رأٌه  فٌه  ( ومن خالله ٌعبر الشعب عن1علٌها مصٌر حٌاتهم ومستقبل بلدهم )

بالموافقة او الرفض فً اي موضوع عام كان ٌكون موضوع قانونً او دستوري او 

 ( وٌراد به عرض موضوع معٌن على الشعب2)ةسٌاسً بصفته صاحب السٌاد

( وفً نطاق الفقه الدستوري فان 3ة وجهة نظره فٌه)بمفهومه السٌاسً لؽرض معرف

رأٌه فٌه بوصفه صحاب السٌادة فً اي  ألخذاالستفتاء الشعبً ٌعنً الرجوع للشعب 

 (4موضوع سٌاسً او دستوري )

 

من   ٌكون بنعم موافق او ال ؼٌر موافقمن كل ما تقدم ٌتضح ان االستفتاء الشعبً 

ن التبعات السٌاسٌة الحكومات للتخلص مدون وجود شرح او توضٌح تلجؤ الٌه 

 صٌرٌة.والتارٌخٌة التً تترتب على قرارها الخطٌر تجاه قضٌة م

 

 

 

 

 

، والنشرة ، المإسسة العربٌة للدراسات ٌعة السٌاسود. عبدالوهاب الكٌالً، موس (1)

 .193،ص2007، 1،ج5ط

 المركز الدستوري لرئٌس الدولة فً الجمهورٌة، الخراسانًٌاسٌن عبد الكرٌم  (2)

 مقدمة الى كلٌة القانون)ؼٌر منشورة(  اطروحة دكتوراهمقارنه(،  دراسة) الٌمنٌة

 .109،ص2000جامعة بؽداد،

 .49، بؽداد ،)د،ت(،صالسنهوريالسٌاسٌة، مكتبة  األنظمةون خالد، ند. حمٌد ح (3)

علً ؼالب العانً ، االنظمة السٌاسٌة ، المكتبة القانونٌة  د. صالح جواد الكاظم ،د. (4)

اد ، كلٌة القانون، مطبعة دار العاتك لصناعة الكتاب ، جامعة بؽد

 .27،ص1771كمة،الح
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 المطلب الثانً

 انواع االستفتاء

 

بداٌة من الضروري االشارة الى ان وجود االستفتاء ملزم ٌجبر مإسسات الدولة 

نتائجه وعلى هذ االساس االستفتاء اصبح استشارٌا ولٌس اجبارٌا وهو بعلى التقٌٌد 

مٌة ابرآي االؼلبٌة وان الدستور نص صراحة على الز رخا  ٌشكل مساسا صا

خذ بنتائجه ومن خالل هذا النص اشترط استفتاء الشعب فً تعدٌل االستفتاء واال

م سقفٌه و يبداء الرأوٌتطلب من الشعب االدستور ولالستفتاء صور متعددة 

  -من حٌث موضوعه الى ثالث اقسام :االستفتاء 

 

وعاته منصبة فً وهو االستفتاء الذي تكون موض -:االستفتاء الدستوري_اوال

وهو طرح على الناخبٌن مشروع دستور جدٌد او مشروع دستور  القواعد الدستورٌة

( وهو طرٌقة من 1وٌبرز هنا دور الشعب فً اعطاء ارائهم بالقبول او الرفض) نافذ

طرق وضع الدساتٌر المكتوبة اذ تقوم لجنة فنٌة بوضع مشروع الدستور ثم ٌعرض 

دستور وٌصدر ففً هذا على الشعب لالستفتائه علٌه فان وافقت علٌه االؼلبٌة ٌنفذ ال

الطرٌقة تختلؾ عن الطرق االخرى وهذه النوع ٌكون الشعب هو صاحب السٌادة 

 تصدر من الملوك فً البالد الملكٌة  ة المنحة التًً وضع الدساتٌر وهً طرٌقف

ؤسٌسٌة التً ٌنتخب الحاكم والشعب وطرٌقة الجمعٌة الت لتعاقد بٌنالمطلقة وطرٌقة ا

من الدساتٌر الذي صدرت عن طرٌق االستفتاء الدستوري دستور افرادها لوضع 

 (.2) 1753اٌلول  23فق علٌه الشعب فً دستور فرنسا الذي وا

 

 

 

 

 

 .15،ص1771، 1االستفتاء الشعبً ، طد. فاروق الكٌالنً ، شرعٌة  (1)

 .193، المصدر السابق، ص  د. عبد الوهاب الكٌالً (2)
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االنتهاء بعد دستور جدٌد او اجراء تعدٌل على دستور  قرارواالستفتاء الذي ٌتعلق بؤ

من اعداده وعرضه على التصوٌت الشعبً للموافقة او الرفض فٌسمى االستفتاء 

سٌسً وهو االستفتاء التؤ( وٌتنوع هذا االستفتاء الى نوعٌن النوع االول 1الدستوري)

خذ صفته القانونٌة ى مشروع دستور معٌن لحكم دولة فٌؤاالستفتاء الذي ٌنصب عل

فضه  انتهى وال ٌكون له من اعتبار واذا رلشعب علٌه اوٌصدر فً حال اذا وافق 

ضعه ولو ر عمن قام فً وع دستور قابل للموافقة او الرفض بصرؾ النظكمشرو

وٌعتبر  االستفتاء  التؤسٌسً احدى الطرق  منتخبةسٌسٌة تعلق االمر بجمعٌة تؤ

من تطبٌقات الدٌمقراطٌة المباشرة  عتباره تطبٌقبار الدٌمقراطٌة فً نشؤة الدساتٌ

طرٌقتٌن اما على االستفتاء الشعبً باحدى  الذي ٌعرض وٌوضع مشروع الدستور 

او طرٌقة اللجنة الحكومٌة والنوع الثانً هو االستفتاء  سٌسٌة الجمعٌة التؤطرٌقة 

هو ذلك االستفتاء الذي تنص الدساتٌر على اجرائه لتعدٌل احكامها سواء  التعدٌلً

ارٌة وسواء كان صاحب الحق فً اقتراح التعدٌل هو احدى اجبارٌة ام اختٌ بصفه

سلطات الدولة ام عدد من المواطنٌن وسواء تم اعداد التعدٌل بواسطه البرلمان ام 

 (.2بواسطة الحكومة ام بواسطة المواطنٌن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .49د. حمٌد حنون خالد، المصدر السابق، ص (1)

  .131الحلو، المصدر السابق، صراؼب د. ماجد   (2)
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 -: االستفتاء التشرٌعً _ثانٌا

اء تعدٌل دستور جدٌد او اجر قرارمن االستفتاء الذي ٌكون متعلق بؤ وهو ذلك النوع

على دستور نافذ والذي ٌكون موضوعه االساسً قبول او رفض مشروع قانون 

االستفتاء ( وٌعتبر المجال التشرٌعً انواع هما 1ٌعرض على التصوٌت الشعبً )

ان تستؤذن  ففً النوع االول ٌكون على الحكومةاو االستفتاء التصدٌقً  ذانًتئاالس

النتهاء قبل وضعه وفً النوع الثانً بعد ا فً مبدأ قانون معٌن هالشعب او تستشٌر

ٌتطلب من الشعب قبوله او رفضه وهنا ٌكون االستفتاء من اعداد القانون ووضعه 

انونٌة  اال بعد الموافقة علٌه ٌكتسب قٌمته الق اكثر اهمٌه الن القانون ٌضل مجرد ال

وهو جانب الشعب بالجانب االساسً فً عملٌه التشرٌع  فً االستفتاء وبذلك ٌحتفظ

اقرار القانون او رفضه او سلطة الموافقة علٌه بعد ان ٌكون درس ونوقش وصوت 

ذه الحالة ٌعتبر ً هف دخلهعلٌه من جانب الجمعٌات النٌابٌة الممثلة بالشعب وت

ى اراده قامة القوانٌن اذ عن طرٌقه تضاؾ ارادة الشعب المباشرة الضرورٌا إل

مواطنٌن انفسهم فً القانون من اعداد رئٌس الجمهورٌة او من اعداد ال ممثلٌة لٌنشؤ

ام االستفتاء وٌختلؾ صاحب الحق فً طلب حالة اقتران نظام االقتراح الشعبً بنظ

وقد ٌكون هو رئٌس الجمهورٌة او البرلمان او عدد  االستفتاء من دستور الى اخر

قصور التشرٌعً انه ٌمكن ان ٌعالج ل فً تبرٌر نظام االستفتاء قٌمن المواطنٌن وقد 

القرن  ٌة التشرٌعات البرلمانٌة لذلك قوٌت فًاو فساد البرلمان وعدم كفاٌة او فعال

فً العشرٌن حركة التشرٌع المباشر اذعن طرٌقه ٌستطٌع الشعب ان ٌتصرؾ 

 ر انصار التشرٌع المباشرال من التصرؾ من خالل نوابه وٌنظقوانٌن مباشرة بد

وفً هذا النوع  (2)سٌاسٌا المواطنٌن  للدٌمقراطٌة ووسٌلة فعالة لتربٌة كدواء الٌه

او  ضرورة مسبقة على وضع مشروع قانونمن االستفتاء تكون موافقة المواطنٌن 

 ( .3تعدٌله ومن ثم ٌتم على ما ٌصدره البرلمان من قوانٌن وتطبٌقات )

 

 

 

 

 

 .49د. حمٌد حنون خالد، المصدر السابق ، ص (1)

 .207،ص203راؼب الحلو ، المصدر السابق، ص د. ماجد (2)

 .19د. فاروق الكٌالنً ، المصدر السابق، ص (3)
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وهو االستفتاء الذي ٌتطلب من المقترعٌن الفصل   -: االستفتاء السٌاسً _ثانٌا

وي على قاعدة مجردة وهذا النوع تؤخذ الخالؾ وال ٌنط هٌر خاللٌثفً امر مهم 

هامة من صور ستفتاء السٌاسً ثالث صور ولالبه دساتٌر كثٌرة فً دول العالم 

شعبً االستفتاء السٌاسً الصورة االولى او النوع االول هو استفتاء التحكٌم ال

كاداة لتحكٌم الشعب فٌما ٌقوم بٌن سلطات الدولة او  ٌستخدم هذا االستفتاء احٌانا

اء هذه الحالة باستفت عارضة من نزاع وٌسمى االستفتاء فًبٌن الحكومة والم

التحكٌم ومن صور استفاء التحكٌم الرجوع الى الشعب للفصل فً النزاع القائم 

ً هو اؼلبٌة برلمانٌة، النوع الثان كومة والمعارضة رؼم ما للحكومة منبٌن الح

اهم صور االستفتاء السٌاسً الذي ٌجري لتخٌٌر  استفتاء تقرٌر المصٌر وهو من

عها لدولة من الدول او االتحاد م شعب من الشعوب بٌن االستقالل او التعبئة

لم ٌنصب مباشرة على  ولهذا االستفتاء صله وثٌقة باالستفتاء الدستوري النة

تور جدٌد وبٌن دس اذ دستور جدٌد وٌتعلق باالختٌار بٌن دولة جدٌدة ٌلزمهااتخ

دولة لٌس له كٌان دولً مستقل او كدولة ؼٌر متحدة مع  البقاء كمستعمرة اوجزء

علق هذا االستفتاء بادماج عدد وع الثالث استفتاء التقسٌمات المحلٌة ٌتؼٌرها، الن

ق على وٌمكن ان ٌطلالمحلٌة من نفس الدولة او تعدٌل الحدود بٌنها الوحدات  من

( واالستفتاء السٌاسً ٌختص 1االستفتاء االداري) هذا االستفتاء فً هذه الحالة

االستفتاء على تقرٌر المصٌر سٌة وٌختص بامور تتعلق بالحكم كا بمواضٌع سٌا

( ففً بعض الحاالت 2) العلٌا تتعلق بمصالح البالد تفاقات الدولٌة او مسائلواال

امور  الشعب فً مسؤلة سٌاسٌة هامة كؤمور تتعلق بؤمر مهم من ٌإخذ رأي

 (.3) السٌاسة العامة للدولة

 

 

 

 

 

 

 

 .2ص-233د. ماجد راؼب الحلو، المصدر السابق ،ص  (1)

 .17ص-13الكٌالنً ، المصدر السابق، صد. فاروق  (2)

 .49د. حمٌد حنون خالد، المصدر السابق، ص (3)
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 املبحث الثاني
 2003االستفتاء فً العراق قبل 

 

 االستفتاء فً العهد الملكً  -المطلب االول:

شهد العراق تطبٌق))االستفتاء السٌاسً((الذي ٌعد صوره من صور االستفتاء 

 /11 ( فف1ًعلى العراق ) االمٌر فٌصل ملكابشان تولً 1721امالشعبً فً ع

مٌر فٌصل باأل باألجماعوقررت المناداة ( ةٌالنقٌباجتمعت الوزارة) 1721 /تموز

قانون على العراق بشرط ان تكون حكومته دستورٌة نٌابٌة دٌمقراطٌة مقٌدة بال ملكا

اؼلبٌة بان عنه االعالن  تمخضجراء استفتاء عام وقد اقترنت هذه الموافقة بؤ

قد اعربت عن موافقتها على اختٌار فٌصل كملك  %(79)حوالً الشعب الساحقة

وان ترشٌح االمٌر فٌصل لتولً منصبه كملك على العراق لم  (2) للدولة العراقٌة

ان ترشٌحه بل   حتى من قبل لجنة منتخبة من قبلهٌكن من قبل الشعب العراقً وال

برئاسة ونستون تشرشل وزٌر  1721ر اذا 12بتارٌخ  قد تم فً مإتمر القاهرة

المستعمرات البرٌطانً وقد حضر عن العراق السٌد برسً كوكس اال ان هذا 

الترشٌح لم ٌعرض على العراقٌٌن اال فً تموز من الشهر العام نفسه وقد وافق 

دستورٌة  ٌار اال انه اشترط ان تكون حكومتهعلى هذا االختمجلس الوزراء 

 .(3دٌمقراطٌة مقٌدة بالقانون)

 

 

 

 

بٌق مظاهرها فً بعض الدساتٌر علً فرج، الدٌمقراطٌة شبه المباشرة وتط أ. لمى (1)

 .164، ص2010، بؽداد،الحقوقٌة الحلبً، منشورات ة االولىالمعاصرة، الطبع

عبدالرزاق،  د.شفٌقمحمد صالح و  ؼانمد.و ضمً عمر ند. ومٌض جمال   (2)

مطبعة جامعة بؽداد، كلٌة القانون والعلوم  فً العراق، التطور السٌاسً المعاصر

 .152اسٌة ،صٌالس

 ،  1769بؽداد ، ،3د. عبد الرحمن البزاز، العراق من االحتالل حتى االستقالل، ط (3)

 .129ص-123ص
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اما ٌجهلون وجوده او ال  اكان فٌصل ٌعلم تماما بان معظم سكان العراق كانو

واة للدعم دهم. ولكنه ادرك اٌضا بان لدٌه نٌفهمون سبب تنصٌبه حاكما على بال

ا تحت امرته اثناء الثورة العربٌة وخالل عهده االدارة المحلً تمثلت فً من كانو

فً دمشق . وقد احتل هإالء مناصب مختلفة فً الدولة العراقٌة   رالقصالشرٌفٌة 

ان لم ٌكن ؼٌر حماسً بالتعاون مع السلطات البرٌطانٌة استقباال ودودا، وأمنو له. 

حٌن حط رحاله فً العراق فً شهر حزٌران وفً ؼضون بضعة اسابٌع اصدر 

مجلس الوزراء قرارا اعلن فٌه تنصٌب فٌصل ملكا على العراق ونضم استفتاء 

(وان االتجاه 1على الملك الجدٌد) ا%من الشعب العراقً وافقو76عى بان دزائؾ ا

العام فً العراق لم ٌكن ٌقتصر على الدعوة القامة نضام حكم ملكً فقط، فقد 

وذلك فً العرض الذي  1714لى عام ظهرت دعوات القامة الجمهورٌة ترجع ا

رفضت برطانٌا مقترح النقٌب  ل البرٌطانً وقدقدم به )طالب النقٌب( الى القنصت

لذي اجراه )ولسن( نائب الحكم الملكً فً هرت هذه الدعوة فً االستفتاء اكما ظ

الجمهوري ردت علٌه   اممن خالل اقتراح ٌدعو لألخذ بالنظ وذلك 1713العراق 

 اكفاء حتى ٌختاروأرطانٌة فً ذلك الوقت بان العراقٌٌن لٌسوا السلطات الب

على قرار الحكومة فان المندوب  الدٌمقراطٌة ضفاءوأل نظاما لهم ،  الجمهورٌة

السامً اعلن بان تصدٌقه بقرار الحكومة سٌتم شرط اقترانه بموافقة الشعب من 

خالل استفتاء شعبً وبالفعل ثم اجراء االستفتاء وحصل قرار الحكومة من تنصٌب 

% من الشعب ولكن ٌصعب اعتبار 76فٌصل ملكا على العراق على موافقة 

ه لفٌصل كما تدل رى فعال بانه مقٌاس لتؤٌٌد الشعب من ذاتاالستفتاء العام كما ج

 (.2)ٌر الرسمٌة التقار

 

 

 

 

 

 

ار العربٌة للعلوم، ات من تارٌخ العراق ، الطبعة االولى ، الدتشارلز ترٌب، صفح (1)

 .33، ص2006بٌروت، 

ة االولى بٌت ورات الدستورٌة فً العراق ، الطبعد. رعد ناجً الجدة، التط  (2)

 .27ص-23، ص2004بؽداد ، الحكمة، 
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فقد تبنى فكرة استفتاء الشعب وذلك فً المادة   1725اما قانون االساسً لعام 

( منه، التً الزمت حل مجلس النواب القائم الذي وافق على مبدا التعدٌل 117)

هذه واجراء االنتخابات لتشكٌل مجلس جدٌد ٌتولى مهمة التعدٌل ومن خالل 

على اعادة انتخاب النواب  راٌه بالموافقة او عدم الموافقةاالنتخابات ٌبدي الشعب 

لصالح التعدٌل وبهذا المعنى تنطوي فكرة استفتاء الشعب عن طرٌق  صوتواالذٌن 

ممثلٌه الذٌن ٌنتخبهم لهذا الؽرض ومن المالحظ ان االستفتاء وفق هذه المادة لم ٌكن 

فض بحٌث تظهر ارادته القبول او الرٌطرح موضوع معٌن للشعب ٌبدي راٌه فٌه ب

مباشرة ومن دون ادنى واسطه كما هوة الحال فً الدساتٌر المعاصرة جلٌة بصورة 

 كن ان تظهر من خالل ممثلٌه.مٌكان ٌحدث هو ان ارادة الشعب   بل ان الذي

( من دستور 117رى ان االستفتاء الذي تضمه المادة )واستنادا على ما تقدم ن

ستفتاء الشعب الذي هو مظهر من مظاهر الدٌمقراطٌة  لم ٌرتقً الى معنى اال 1725

وذلك لكون النظام ٌقوم على مبدا اساس هو مشاركة الشعب مباشر  المباشرة  شبه

 117/ المادة ن الحكم وهذا ما ال نجده فًوفً شإ

بل انه ،لم ٌكن استفتاء حقٌقٌا 1725 عامدستور ول ان االستفتاء فً ظل وبهذا الق

 (. 1حواه )مجرد من قٌمه وفستفتاء شكلً ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .163لمى علً فرج ، المصدر السابق ،ص (1)
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 المطلب الثانً

 االستفتاء فً العهد الجمهوري

 

التً  1753تموز  14ورة من المعلوم ان النظام الجمهوري قد قام على اثر قٌام ث

ام الملكً واعلنت قٌام النظام الجمهوري وطبقا للمتؽٌر فً ذلك النظام اسقطت النظ

فقد اشارت الثورة الى اتخاذ دستور مإقت ٌعٌن اسس الحكم الجدٌد الى ان ٌتم 

عن راٌه فٌه الشعب بحرٌة تامة  برالذي ٌعتشرٌع الدستور باسلوب االستفتاء 

مشروع الدستور  تم اقرار  (1) باسلوب الدٌمقراطً الذي ٌختاره لنفسه

قبل مجلس الوزراء ولٌس من قبل الشعب وشهد  المإقت من 1753/تموز/29

ى ما هو العراق فً تلك المرحلة تؽٌٌرات فً االوضاع الدستورٌة الى ان وصل ال

 27ودستور  1764نٌسان22ودستور 1763نٌسان  4علٌه االن فقد صدر دستور

لذي القاه رئٌس الوزراء ا ففً البٌان (2)1763اٌلول  21ودستور1764نٌسان

قد قرر ة الى ان النظام  الثوري الجدٌد االشار عالن الدستور المإقت تمتمهٌدا  ألت

ان ٌتخذ له دستورا مإقتا ٌعٌن اسس الحكم الجدٌد الى ان ٌتم تشرٌع دستور عن 

فٌه الشعب بحرٌة تامة عن راٌه بنظام الحكم الدٌمقراطً  برذي ٌعطرٌق االستفتاء ال

 .(3الذي ٌختاره لنفسه)

 

 

 

 

 

 

 

 

، 1773د. رعد الجدة، التشرٌعات الدستورٌة فً العراق ، بٌت الحكمة، بؽداد،  (1)

 .57ص

 .167لمى علً فرج ، المصدر السابق، ص (2)

 .99صستورٌة فً العراق، المصدر السابق، د. رعد ناجً الجدة ، التطورات الد  (3)



 19 

الذي ٌعتبر بمثابة  1790الدساتٌر المطبقة فً العهد الجمهوري هو دستور  ومن

( 1مرحلة ثانٌة من مراحل التطور الدستوري بعد قٌام نظام الجمهورٌة الرابعة)

 1/مالسابق الصنع الدٌمقراطٌة فً نصوصه اذ نصت  1790حٌث اعتمد دستور

مهورٌة دٌمقراطٌة شعبٌة ذات سٌادة هدفه االساس تحقٌق الدولة العربٌة ))العراق ج

 ةعلى ان الشعب مصدر السلط  2/الواحدة  واقامة النظام االشتراكً كما نصت م

عطى الشعب فرصة وٌفهم من هذه المادة ان الدستور العراقً قد اوشرعٌتها(( 

لم ٌنص على  1790حقوقه. اال ان دستور  فٌها ان ٌمارس كبٌرة التً تتٌح له

االستفتاء  اال فً مادة واحدة  هً نص المادة السابعة والخمسون )المكررة( 

والمتعلقة بتولً منصب رئٌس الجمهورٌة اذا اهتمت هذه المادة ببٌان االسلوب 

الواجب مراعاته فً االستفتاء الشعبً والعودة للشعب مباشرة فً انتخاب رئٌس 

( ٌفهم من سٌاق المادة السابقة ان االستفتاء فً هذه الحالة هو استفتاء 2ٌة )الجمهور

وجوبً اذ ان المشرع  الدستوري واجب طرح المرشح لالستفتاء الشعبً وذلك 

( ٌوما من تارٌخ موافقة المجلس الوطنً كما انه استفتاء 60عن )تزٌد  خالل مدة ال

ن تنظٌم اجراء االستفتاء فلم ٌحدد الزامً نتٌجة االستفتاء واجبة االتباع بشا

وقد تم حال تنظٌم اجراءاتها الى القانون المشروع الدستوري تلك االجراءات وانما ا

اصدار قانون ٌنظم االستفتاء عرؾ بقانون تنظٌم االستفتاء الشعبً المرقم فً السنة 

1775(3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  123المصدر السابق،ص، التطورات الدستورٌة فً العراق، د. رعد ناجً الجدة (1)

فتاء الشعبً فً الفقه الدستوري، مجلة العلوم االست /د. حسان محمد شفٌق العانً   (2)

 .19ص-16بؽداد ص2001024السٌاسٌة ،العدد

 .191لمى علً فرج ، المصدر السابق، ص (3)
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 1770الى الدساتٌر السابقة التً تطرقنا الٌها فً العهد الجمهوري دستور  باإلضافة

حٌث كانت نٌة النظام السٌاسً للجمهورٌة الرابعة واضحة منذ البداٌة لوضع دستور 

للبالد بالطرق الدٌمقراطٌة المعروفة التً تإمن مساهمة ابناء الشعب كافة فً ابداء 

تستدعً بناء مقومات الدٌمقراطٌة فً البالد اوال راٌهم اال ان تلبٌة هذا االمر كانت 

ما باشرت السلطة القائمة ببناء هذه المقومات الدٌمقراطٌة فً البالد وانبثق دوعن

المجلس الوطنً وهو اول مإسسة تمثٌلٌة تقوم فً العراق الجمهوري على اساس 

راق بعد مضً خمسة وعشرٌن عاما على اخر انتخابات شهدها العاالنتخاب الحر 

فً ضل النظام الملكً فقد حددت اولى مهامه فً اعداد مشروع دستور ٌعرض 

الٌرانٌة ا –اال ان قٌام الحرب العراقٌة  باالستفتاء الشعبً هعلى المواطنٌن القرار

جٌل انجاز هذا المشروع وبعد نهاٌة تلك الحرب كان اول فً ذلك الوقت ادت الى تؤ

السٌاسٌة للنظام هو العمل على وضع مشروع  االمور التً شرعت بها القٌاده

حٌث اعتمد هذا الدستور مشروع  باالستفتاء، هدستور جدٌد للبالد وتم اقرار

( 1باشر)االستفتاء باعتباره صٌؽة دٌمقراطٌة تضمن تعبٌر الشعب عن راٌه بشكل م

المسائل المهمة المتعلقة بمصالح مشروعات القوانٌن و حٌث ٌعبر فٌها عن راٌه فً

حٌاء فكره اقامة دستور جدٌد للبالد هذا المشروع قد قام اساسا أل كما ان البالد العلٌا،

مشروع لان ا نالحظ 191/الشعبً وفقا للمادةة االستفتاء  قبطرٌ هٌتم ٌتم اقرار

  الدستوري قد اخذ بالنوع الثانً من االستفتاء الدستوري وهو االستفتاء التعدٌلً

مشروع الدستوري اوجب اذ ان ال وجوبًونشٌر بصدد هذا االستفتاء انه استفتاء 

( ان امر 2بطرٌقة اخرى) بطرٌق االستفتاء وال مجال للتعدٌل مواده اجراء تعدٌل

عرض االستفتاء فً هذه الحالة ٌسود لرئٌس الجمهورٌة وهو الذي ٌقرر عرض 

 مشروعات القوانٌن لالستفتاء الشعبً ام ال .

 

 

 

 

 

 

  149_ص145السابق،ص المصدر التطورات الدستورٌة فً العراق، الجدة،ناجً  رعد (1)   

 .194ص-192لمى علً فرج ، المصدر السابق ، ص (2)
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 املبحث الثالث
 2005لعام  االستفتاء الشعبً على مسودة الدستور الدائم

 

 طبٌعة والٌة االستفتاء  -المطلب االول :

عرضت مسودة الدستور على الشعب العراقً للتصوٌت علٌها بعد ما عانت والدة 

شدٌدة بٌن الكتل السٌاسٌة داخل اروقة البرلمان العراقً  اناتاحتقهذه المسودة من 

ولكن بالرؼم من كل هذه صدرت صٌؽة توافقٌة بٌن االطراؾ من اجل الوصول 

مادة 137العراقً المكونة فصدرت مسودة دستور  الى صٌؽة نهائٌة للدستور

ٌتطلب موافقة الشعب العراقً علٌه  ة. وان العمل بهذا الدستور ونفاذةقانونٌ

باالستفتاء العام والتصوٌت وٌتم هذا بعد مرحلة النشر للدستور ومعرفة العامة من 

حتى ٌتمكنون ة العام ل بهذه المسودة واالطالع علٌها من قالشعب العراقً بابناء 

تفاصٌله والوقوؾ على نصوصه وبعدها التصوٌت على الدستور صدر من معرفة 

( حٌث شهد العراق 1ستور العراقً )دقانون خاص ٌحدد كٌفٌة االستفتاء على ال

كس هذا على الوضع الدستوري اذا جاء ٌاسٌا بعد االجتٌاح االمرٌكً والعتعبٌر س

ٌمقراطٌة نشؤة د من قبل حٌث نشا بطرٌقة مؽاٌرة لم ٌعرفها العراق 2005دستور 

  ءفتاتالى تبنً االس 2005عن طرٌق االستفتاء الشعبً اتجه الدستور العراقً لعام 

اضٌع الدساتٌر العربٌة وقد رتبت ة على موعام فً مواضٌع عدة تكاد تكون ؼرٌبال

تحت عنوان) االستفتاء السٌاسً ( كونها من االمور التً ال تنطوي على قاعدة 

 .(2ٌر الخالؾ)استطالع راي الشعب فً امر مهم  ٌثها عامة مجردة اذ ٌراد ب

 

 

 

 

 

 اب،السنة السابعة واالربعون3004003(صائب خدرناٌؾ، جرٌدة الوقائع العراقٌة،العدد1)

 .2،ص2005،بؽداد 

 .193ص-195لمى علً فرج ،المصدر السابق،ص(2)
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عرض وكان للجمعٌة الوطنٌة العراقٌة المنتخبة بعد مداوالت اجرتها دور فً 

مسودة الدستور العراقً الدائم فً حال استكمال ابوابه على الشعب بموجب قانون 

التصوٌت علٌها بكلمة نعم او ال حٌث ٌمارس المواطنون فً  من اجل ءاالستفتا

الدولة الساعٌة نحو الشراكة الجماعٌة فً شإون السلطة والحكم حقوقهم الطبٌعٌة 

بالدهم عبر طرٌقتٌن اساسٌتٌن ، الطرٌق المساهمة فً صٌاؼة القوانٌن فً فً 

وٌتم عن طرٌق منح المواطنٌن حق االنتخابات ممثلٌن  االول هو طرٌق ؼٌر مباشر

وهإالء بفئتٌهم ٌانا ، نتخبون بطرٌقة مباشرة شٌوخا او اعشرعٌٌن لهم، فالمواطنٌن ٌ

رون ٌقومون بدورهم بالتصوٌت على مشارٌع القوانٌن ولذا فان المواطنٌن اذ ٌختا

اؼلبٌة برلمانٌة معٌنة فانما ٌصوتون لصٌاؼة نمط محدد من االصالحات او من 

القوانٌن ؼٌر ان هذا المخطط ال ٌعنً ان االمور تجري بشكل تلقائً فالنواب فً 

النواب عن التزاماتهم  تخلًمن ناخبٌهم وا مقٌدٌن بتفوٌض الزامً البرلمان لٌس

من مددهم النٌابٌة وفً هذا االمر اٌجابٌة ا ٌقلصو اتجاه ناخبٌهم ال ٌتٌح هإالء ان

هامة اذ انه ٌصون حرٌة الراي لدى البرلمانٌٌن وٌتٌح لهم تقدٌر المصلحة العامة 

اما الطرٌق الثانً هو طرٌق مباشر وٌتم من خالل دون تاثٌر مباشر من منتخبٌهم ، 

لالستفتاء المباشر عملٌة االستفتاء المباشر للمواطنٌن حٌث ٌطرح القانون مثال 

لٌصوت علٌه الناخبون ب)نعم( ام )ال( وبالتالً فانهم ٌقررون ان كانوا ٌرٌدون 

القانون ام ٌرفضونه فً الحقٌقة فان االعتماد على اسلوب االستفتاء الشعبً العام هو 

نوع من انواع ممارسه الشعب للسلطة بطرٌقة دٌمقراطٌة الن هناك الكثٌر من 

التً تهم البالد تستدعً معرفه راي  واالجتماعٌة واالقتصادٌةالمسائل السٌاسٌة 

الشعب  فٌها من اجل اقرارها لتكون لها قوة الدستور او القانون خاصة اذا كانت 

 (.1هذه المسائل من نوع المسائل الخالفٌة بٌن السلطات الحاكمة)

 

 

 

 

 

 

 

 63،ص2005بؽداد.محمد علً آل ٌاسٌن ، القانون الدستوري ،مطبعة الدٌوانً ،  (1)
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ة الثالثة والثالثٌن من قانون قرته الجمعٌة الوطنٌة العراقٌة طبقا للمادوبناء على ماأ

دارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة استنادا الى احكام المادة السابعة والثالثٌن من أ

 اصدار 11/10/2005قانون االستفتاء قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

مادةواحد تجري عملٌة االستفتاء على مشروع الدستور فً ٌوم   -القانون االتً:

:)هل وذلك بابداء الراي بالسإال اآلتً 2005تشرٌن االول 15السبت الموافق 

 توافق على مشروع الدستور؟((وتكون االجابه ب)نعم( او )ال(

عام والسري تراع العلى سإال االستفتاء عن طرٌق االق ٌتم التصوٌت (2مادة )

 والمباشر 

 -( ٌكون الشخص مإهال للتصوٌت فً االستفتاء عند توفر الشروط االتٌة :3مادة)

( من قانون ادارة الدولة 11ان ٌكون عراقً الجنسٌة، او مشموال بالمادة) -1

 / كانون االول31ان ٌكون تارٌخ مٌالده فً او قبل  -2العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة  

ٌة ه وفقا لالنظمة الصادرة عن المفوضكون مسجال لالدالء بصوتان ٌ -3  1739/

( ٌكون االستفتاء ناجحا ومشروع 4العلٌا المستقلة لالنتخابات فً العراق مادة)

ثلثا  ر الناخبٌن فً العراق واذ لم ٌرفضهالدستور مصادقا علٌه عند موافقة اكث

( تتولى المفوضٌة العلٌا المستقلة 5الناخبٌن فً ثالث محافظات او اكثر مادة)

لالنتخابات فً العراق تنفٌذ عملٌة االستفتاء ولها ان تصدر االنضمة الالزمة لذلك 

الرسمٌة كتب ببؽداد فً  القانون من تارٌخ نشره فً الجرٌدة( ٌنفذ هذا 6)المادة 

هجرٌه الحادي عشر من تشرٌن االول للسنة  1426 الٌوم الثامن من رمضان لسنه

 ة االستفتاء على مشروع الدستور.ٌم عملٌمٌالدٌة من اجل تنظ 2005

 

 

 

 

 

 

. 22/3/2016المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات . الرابط متاح ٌوم  (1)

http://wiki.dorar.aliraq.net/iraqilaws/? 

P=19480 

http://wiki.dorar.aliraq.net/iraqilaws/
http://wiki.dorar.aliraq.net/iraqilaws/
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 المطلب الثانً

 نتائج االستفتاء

كان للعراقٌٌن دور فً عملٌه النقاش على الدستور وتفسٌر مواده وفقراته من خالل 

المشاركة فً اكثر من ثالثة االؾ ندوة واجتماع ورشه عمل شارك فٌها حقوقٌٌن 

وقادة راي ، وكتاب ومفكرون وسٌاسٌون ونشطاء المجتمع المدنً فً كافة انحاء 

رتها الصحافة العراقٌة المطبوعة العراق فضال عن المقاالت والبحوث التً نش

قً وعلى الرؼم من المشاركة الواسعة لجمٌع مكونات المجتمع العراوااللكترونٌة 

ثرت بشكل كبٌر فً قرارات ورإى ومواقؾ الكتلتٌن اال ان عملٌة كتابة الدستور تؤ

ام الكتل االخرى فكان تاثٌرها محدودا لم ٌكن والكردٌة ، ٌةالشٌعاالساسٌتٌن 

مقبولة عرض الدستور الى مساومات  وبعد توصل جمٌع االطراؾ العراقٌة محسوما

وهو الوسٌلة الوحٌدة  2005/تشرٌن االول 15ستفتاء الشعبً فً بعد كتابة لال

% 63للمصادقة علٌه . وسجلت المشاركة فً االستفتاء العام ارتفاعا ملحوظا بلػ 

صادقة علٌه باؼلبٌة مطلقه % فً انتخابات الجمعٌة الوطنٌة وتحت الم3بعدما كان 

بالرفض وكانت  اصوتو 41,21مقابل نسبة 57,93من اصوات المشاركٌن او بنسبة

هذه النسبة االخٌرة اقل من نسبة ثلثً اصوات الناخبٌن فً ثالث محافظات اشارت 

/ج( من القانون ادارة الدولة 61( . حٌث نصت المادة)1الٌها قانون ادارة الدولة )

ٌكون االستفتاء العام ناجحا ومسودة الدستور مصادقا علٌها عند موافق اكثرٌة 

ات او اكثر وعد ضها ثلثا الناخبٌن فً ثالثة محافظذ لم ٌرفواالناخبٌن فً العراق 

راطٌا متٌنا لبناء حدثا كبٌرا فً تارٌخ العراق واساسا دٌمقهذا االستفتاء الشعبً 

 (.2العراق الجدٌد)

 

 

 

 

 

 

ول الدٌمقراطً نتخابات البرلمانٌة فً عملٌة التح، دور اال عبا بكرٌاسٌن محمود  (1)

 .211، ص 2013العراق،  –، مطبعة الحاج هاشم ، اربٌل 2003فً العراق بعد 

 .2، هامش رقم  212، المصدر نفسه ، ص عبا بكرٌاسٌن محمود  (2)
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% على 93, 57اعلنت مفوضٌة االنتخابات فً العراق نجاح مسودة الدستور بنسبه

بعد عشرة اٌام  االستفتاءالصعٌد الوطنً واضعه بذلك حدا للتكهنات بشان نتٌجة 

صحٌحا بٌنما اتهم الناطق االمم المتحدة ان التصوٌت كان  على اجرائه وواضحت

عراقً صالح المطلك ان السلطات زورت النتائج فً ٌم الحوار الوطنً الباسم تنظ

ً ان ات وقال عضو مجلس المفوضٌن فرٌد اٌاد فً مإتمر صحفبعض المحافظ

% مقابل 44, 72ة نٌنوى التً حسمت المواقؾ كانفظنسبة تاٌٌد المسودة فً محا

 %  رفضوها موضحا ان هذه النتائج النهائٌة واضاؾ فً نٌنوى شارك03,55

شخصا مسجال فً سجل  331الفا و 343ناخبا من اصل ملٌون و 953الفا و 913

الفا   375قابل م367الفا و322الناخبٌن وكانت نسبة المقترعٌن الذٌن قالو نعم 

الؾ صوت  33% وٌحتاج الى 11. حٌث  ان الفارق هو صا صوتوا الشخ 373و

لكً تتؽٌر نتٌجة االستفتاء. وان الهدؾ االساس من االستفتاء وضع العراق على 

سكة الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة لبناء مجتمع حضاري تتطابق مواصفاته على ما هو 

فً عملٌة ووضح اٌاد ان مجموع العراقٌٌن الذٌن  شاركو موجود فً العالم 

شخص منهم سبعة  271الؾ و 352ؽت تسعة مالٌٌن ولالتصوٌت على الدستور ب

الؾ  107% مقابل ملٌونٌن و57,93قالو نعم للدستور 976الفا و 942مالٌٌن و

تً اعلنتها % وختم قائال بذلك  بناء على النتائج ال41,21قالو ال للدستور  475و

 رارات مختلفة بشانتستدل على قتً النتائج االخرى ال المفوضٌة باألضافة الى

 .(1)اقرار مسودة الدستور منه عدمها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/3/2016الموافق. الرابط متاح تشرٌن االول 26(، فً 1146(جرٌدة الوسط، العدد )1)

https://www.alwasatnews.com 
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السًء الصٌت الذي عرض  ًالدستور العراقال ٌخفى على كل من اطلع على 

علٌه من قبل  والذي صودق 2005/تشرٌن االول /15 لالستفتاء الشعبً  فً

التً قدمت الطعونات   المفوضٌة العلٌا المستقلة لالنتخابات بالموافقة بالرؼم من كل

( وٌمكن 1فً محافظة الموصل ) وباألخصللمفوضٌة بحدوث عملٌات التزوٌر 

قراءة نتٌجة االستفتاء بطرٌقتٌن مختلفتٌن : اولها ان الدستور تم قبول بطرٌقة 

دٌمقراطٌة من خالل االستفتاء القانونً والثانٌة انه رفض من قبل نسبة كبٌرة من 

 بؤؼلبٌةالعراقٌٌن اؼلبٌتهم من العرب السنة والتركمان  فٌما تمت الموافقة علٌه 

قة من قبل كل من الكورد والشٌعة والواقع الذي تعبر عنة القراءة الثانٌة هو ساح

للكٌفٌة التً تشكلت بها الحٌاة السٌاسٌة فً العراق وبذلك اصبح الدستور دلٌل 

بعد ان تم نشرها فً ً حصل علٌها مصادقا علٌه ونافذ بموجب االصوات الت

شكل عام منه( وب144لمادة )بموجب ا 2005ول كانون اال23الجرٌدة الرسمٌة فً 

علٌه هً خطوة مهمة  نحو ارساء نظام سٌاسً ان كتابة الدستور الجدٌد واالستفتاء 

فٌها  دستورٌه عراقٌة تصاغ بطرٌقة ٌراعى جدٌد دٌمقراطً وٌعد ثانً وثٌقة

االسالٌب الدٌمقراطٌة ورؼم من اننا نالحظ بٌن حٌن واخر قٌام جهات داخلٌة 

هذا الدستور وافراؼه من المضمون الشعبً بحجة ان  وخارجٌة بطعن شرعٌة

اذا كان  تحت مضلة اجنبٌة ولكن مهما قبل بصدد ذلك ٌمكن القول الدستور اعد واقر

االستفتاء الذي جرى لم  الدولً ؼٌر اناعداد مثل هذا الدستور بتوجٌه من التحالؾ 

ة الن لم ٌكن اداة او وسٌلة لتزوٌر االرادة الشعبٌ  باألحرىٌكن استفتاء مزورا او 

 (.2الستفتاء جرى فً ضل رقابة دولٌة)هذا ا
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 الخاتمة واالستنتاجات

لموضوع ))االستفتاء كممارسة دٌمقراطٌة :العراق لقد توصلنا فً دراستنا 

 -أنموذجآ(( الى استنتاجات معٌنة ٌمكن اجمالها بما ٌلً :

ٌعد االستفتاء نوع من انواع ممارسة الشعب للسلطة بطرٌقة دٌمقراطٌة الن  -1

هنالك الكثٌر من المسائل السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة التً تهم البالد 

 وتستدعً معرفه رأي الشعب فٌها . 

تلجؤ الحكومات فً مشروع االستفتاء الى اخذ رأي شعوبها،اال ان هذا النوع من  -2

تحاول الحكومات االلتفاؾ بها  سناته هو فً الواقع لعبة سٌاسٌةالعرض رؼم ح

على شعوبها وذلك الن الحكومات فً العادة هً التً تطرح مشروع التصوٌت 

وترؼب فٌه وكل ما فً االمر انها ال ترٌد ان تتحمل التبعات السٌاسٌة 

 . ترتب على قرارها الخطٌر تجاه قضٌة مصٌرٌةوالتارٌخٌة التً ت

على نظام حكم او تشكٌل او  الستفتاءاضعات االستفتاء متنوعة كاموتكون ال -3

حكومة او طرح على الناخبٌن مشروع دستور جدٌد وتكون االجابة محدودة اقالة

 بنعم او ال من دون وجود شرح او توضٌح .

اتضح من  2003استفتاءات فً العهدٌن الملكً والجمهوري قبل  جرت عدة -4

د الشعوب او التعبٌر عن ٌستفتاء العام مقٌاس لتؤٌخاللها انه ٌصعب اعتبار اال

 رؼبتهم .

بشكل عام ان كتابه الدستور الجدٌد واالستفتاء علٌه هً خطوه مهمه نحو   -5

ارساء نظام سٌاسً جدٌد دٌمقراطً وٌعد ثانً وثٌقه دستورٌه عراقٌة تصاغ 

  بؤسلوب ٌراعى فٌه االسالٌب الدٌمقراطٌة. 
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