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 الشكر والتقدير

الحمددددددد ل ال ال دددددد لملس ماللددددددال مالادددددداب نادددددد  اددددددلد ال ادددددد  ا م ددددددلس   ل دددددد       

(  ددددددد يب ال  لدددددددلس مناددددددد  اي  ليددددددد  ال ل دددددددلس ال ددددددد هالس مناددددددد  لدددددددح   محمدددددددد  

 ا م لس.

 ام    د ...

ال دددددد ل ددددد  م حدددددس    دددددم   ماي ددددد  ام لدددددال دددددد  الحلددددد ل ال  م لددددد  مدددددس م  ددددد    دددددمد    

إلددددد   ندددددماب  ردددددل  ه  دددددد  احددددد ل ال  م ددددد  مددددد   اددددد ي ي   ال دددددااب الددددد لس  ددددددمما ل ددددد  

ال ثلددددا  دددد  للس  دددد لة  يددددمدا   لددددال ددددد    دددد ء  لددددي ال ددددد لي  دددد  اممدددد  مددددس  دلددددد م  ددددي 

دلا مالمح دددددد  إلدددددد  الدددددد لس  س  مردددددد   مدددددددب  اددددددم  نلدددددد   ال دددددد ا ماالمي دددددد س ماليمدددددد

حمادددددما   دددددد  ااددددد ل  دددددد  الحلددددد ل ... إلددددد  الددددد لس ميددددددما ل ددددد   الددددد  ال ادددددب مالم ادددددد  

 ... إل   مل   ا ي ي   امد ري .

الحمددددددد ل م دددددد اا نادددددد  درددددددا  ماحادددددد    منادددددد  دنميدددددد  لدددددد  ددددددد  انددددددداد هدددددد ا      

االاددددددددي   المدددددددددا  ال حددددددد  ال امدددددددد  الميمارددددددد  م  دددددددد    ليمددددددددلا مال دددددددد ا الددددددد  

ناددددد  إيمددددد ب هددددد ا ال حددددد  م ددددددب ل ددددد  الددددد    ددددد س لددددد  ال ردددددي ال  لدددددا   اادددددب يماالدددددد 

 ال ددددددمس ممددددددد ل دددددد  لددددددد المادددددد ندل مهمد دددددد    لم اممدددددد   الاهمدددددد   يمدددددد ب هدددددد ا ال حدددددد 

 د دددددددددد س ل دددددددددد   ددددددددددماا لردددددددددد  ال امدددددددددد  اليدددددددددد  يمدددددددددد  احل  دددددددددد  ددددددددددد   الم دددددددددد 

 هددددددما مددددددس ها  الي دددددد لي ددددددد   ام  دددددد  م دددددددب ل دددددد  المادددددد ندا  ماليادددددديلا  ماالد دددددد ا

 م    ي ال  ا ماالمي  س .ل  

ما ددددد  لمدددددس ما دددددل االمي ددددد س مال ادددددد س إس ليمددددددب ال  حددددد   دددددمادا ال ددددد ا ماليمددددددلا     

لا  حددددددد   ال الددددددد  يددددددد حييب المددددددد  مس  الددددددد  ال ادددددددمب الال ادددددددل  م   م ددددددد  دلددددددد ل    

  يم ب ال ح  .

 

 

 

 

  ال  ح 



 قائمة المحتويات    

 الصفحة     2005 دستور في الخالفية المواد الموضوع

  اآلل  المان ل   

  االهداء  

  ال  ا ماليمدلا  

  ا ااا الم ا   

    ئم  المحيمل   

 1  الممدم    

 2-1 م  ا  ال ح   

 2 م ي ل  ال ح   

 2 يمالب ال ح   

 16-3 ال ادل   لامماد الم  م ل  الحامي االولالمبحث 

 7-4      2005 دايما د  ال ادل  المماد مرممس الم ال االمي

 9-8       ا مة   م  ا  م  ل   د  الميحدل االمب دما الم ال الث   

 16-10  الم  ا  لحي الممياح  الحامي الم ال الث ل  

 25-17     2005 دايما د  االا ال  الم  دئ الثانيالمبحث 

  20-17    2005 ل  ب ال اا  دايما مر   الم  الم ال االمي

  25-21     2005 ل  ب ال اا  دايما ي دلي الم ال الث   

  27-26  الخاتمة

  29-28  المصادر

 

 



 
 اقرار المشرف 

المددددددماد ال ادلدددددد  ددددددد  دادددددديما ا دددددديد اس انددددددداد هدددددد ا ال حدددددد  المااددددددمب    ددددددماس       

(  ددددددداش يحددددددد  ا دددددددااد  دددددددد   الددددددد  المددددددد  مس مال ادددددددمب الال ادددددددل      م ددددددد   2005

 دل ل  مهم  هء مس مي ا     لي  ي دل ال   لمالم  د   اب الم  مس . 
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(1) 
 

 المقدمة

 لتحقيننننن  تهننننن   بشننننن ي  جماعننننن  لكننننن  أ   عقلينننننا   تا يخينننننا   الثابتننننن  األمننننن   مننننن        

 ال ثيقننننن   ننننن   أكانننننن  سننننن ا  اليهنننننا لتحنننننتك  تعتمننننن  ا م جعيننننن   ثيقننننن  معينننننن  أغننننن ا 

...  سننننننت    للشنننننن ك   سننننننت     للنقابنننننن   سننننننت    فللعائلنننننن  مكت بنننننن  غينننننن  أ  مكت بنننننن 

 الجماعنننن  م جنننن  تعتبنننن  التنننن  ال ثيقنننن   نننن   سننننت   عبننننا   منننن   نننننا نقصنننن    مننننا النننن  .

 اللغنننننن   فننننننالمعن  مختلفنننننن    مضننننننامي  معننننننا   لل سننننننت     لنننننن  شننننننك  تتخنننننن  عننننننن ما

 األسنننننا   تعنننننن  فا سننننن  أصننننن   ا  عبنننننا     ننننن  ال سنننننت   عبنننننا   أصننننن  بننننن  يننننن ا 

 حكننننن  إبنننننا  الف نسننننن  ال سنننننت     اسننننن  علننننن  ت كننننن  تا يخينننننا   معنننننن  لل سنننننت   كننننن ل 

 .أ  ليا   آ 

 ال سننننننت    ثيقنننننن  تحت ينننننن  مننننننا كنننننن  أ   لنننننن   يفينننننن  شننننننكليا   معننننننن  لل سننننننت   أ      

 المعننننننن  أمننننننا بننننننالحك  لنننننن  عالقنننننن  ال أمنننننن ا   تنننننننا   لنننننن  حتنننننن  ال سننننننت   منننننن  يعتبنننننن 

 مننننن  تعتبننننن  الحكننننن  أمننننن  تتننننننا   قان نيننننن  منننننا   كننننن  أ  فمفنننننا   لل سنننننت   الم ضننننن ع 

 ال سنننننت   فنننننا  عنننننا   ب جننننن . ال سنننننت    ثيقننننن  عليهنننننا تشنننننتم  لننننن  لننننن  حتننننن  ال سنننننت  

 الحاكمننننن  الهيئنننننا  بإقامننننن  تتعلننننن  أ  الحكننننن  بشننننن   تتعلننننن  التننننن  القان نيننننن  المننننن ا  يعنننننن 

  ح يننننننا   حقنننننن   السننننننل ا  بنننننني   العالقنننننن  الحكنننننن   شننننننك  ال  لنننننن  شننننننك   بيننننننا 

  مصننننن   السنننننيا   صننننناح   ننننن  مننننن   بينننننا   تننننن ا لها السنننننل   اسننننننا   كيفيننننن  األفننننن ا 

 .ال  .. السل   .

 اهمية البحث

ال ت صننننننن  ال  لننننننن  بال سنننننننت  ي  منننننننا لننننننن  تتمسننننننن  بنصننننننن   ال سنننننننت   فننننننن         

 فننننا  لنننن ل   اسننننتنا ا  تصنننن فاتها لنننن ا ينعنننن  ال سننننت   ب ننننن  القننننان   االعلنننن  فنننن  ال  لنننن  

 فنننن  قان نينننن   ثيقنننن  أعلنننن  يعتبنننن  فاننننن  ال  لنننن  فنننن  المؤسسننننا  يقنننني  أننننن  بمننننا ال سننننت  

 ال سننننننت   يخنننننال  قنننننان ن  عمنننننن  أ  أ   لننننن  علننننن   يت تنننننن  لل  لننننن  القنننننان ن  البننننننا 

 قيمننننن  أعلننننن  شننننن    ننننننا   ننننن  مفنننننا   القنننننان   فقهنننننا  بننننني  جننننن    حصننننن  بننننن  يعتننننن  ال

 الجماعننننننن  فلسنننننننف  ا  يننننننن   العنننننننا  القنننننننان ن  االتجنننننننا  أ  إال ال سنننننننت    مننننننن  قان نيننننننن 

  لنننن  يؤكنننن   مننننا ال سننننت    منننن  قيمنننن  أعلنننن   لنننن  يعتبنننن  العننننا  النننن أ   اتجننننا  الحاكمنننن 

 العنننننا  الننننن أ  ت لعنننننا   تكننننن   الفلسنننننف   ننننن   تعننننن   أ  يجننننن  ال سنننننت    يباجننننن  أ 

 صننننننياغت  تننننننت  أ  فيجنننننن   السننننننم  األ مينننننن  منننننن  المثابنننننن  بهنننننن   ال سننننننت   كننننننا   لمننننننا

 اسنننننتغ ق  ال سننننناتي   بعننننن  عجننننن  علننننن  يشننننن    ال  ت يننننن   تننننن   بكننننن   اصننننن ا  

 عمنننننن  يننننننت  أ   لنننننن  النننننن  اضنننننناف   يلنننننن   ثننننننال   أ  سنننننننتي  عنننننن  يقنننننن  ال قنننننن   قتننننننا  



(2) 
 

 القنننننان    فننننن    بمختلننننن  القنننننان    جنننننا  مننننن  االختصنننننا  أ ننننن  قبننننن  مننننن  ال سنننننت  

     أ  االقتصنننننننا يي  أ  السياسنننننننيي  مننننننن  عننننننن   يشنننننننا   أ  المسنننننننتبع  مننننننن   لننننننني 

  ننننن   علننننن  ال سنننننت   مشننننن    إعننننن ا  تننننن  منننننا فنننننا ا  االجتمنننننا  علننننن  فننننن  االختصنننننا 

 الحننننننا   ب بيعنننننن  االعننننننال    سننننننائ  العننننننا  النننننن أ  علنننننن  محت ياتنننننن  تعنننننن   الشنننننناكل 

 الشنننننع  بمع فننننن  تكننننن   أ  يجننننن  ال سنننننت   عمننننن  تتننننن ل  التننننن  الجمعيننننن  أ  اللجنننننن  أ 

 باسنننننتفتا  الشنننننع  علننننن  يعننننن   القنننننان ن  قالبننننن  فننننن  ال سنننننت   صنننننياغ  تنننننت  أ   بعننننن 

 الج يننننن   فننننن   ينشننننن  اصننننن ا   ينننننت  الم ل بننننن  باألغلبيننننن  ال سنننننت   حظننننن  فنننننإ ا عنننننا 

  .  المحك مي  للحكا  مل ما   قان نيا   ال ست   يصبح التا ي    ا  ف  ال سمي 

 مشكلة البحث

   مننننننن   2005تكمننننننن  مشنننننننكل  البحننننننن  حننننننن   المننننننن ا  الخالفيننننننن  فننننننن   سنننننننت         

 مسنننننن    علنننننن  باألجمننننننا   افقنننننن ا الحكنننننن  مجلنننننن  اعضننننننا  ا  المنننننن ا  الخالفينننننن   نننننن 

 مشننننن    نقننننن  محافظنننننا  لثالثننننن  يجيننننن  الننننن   النننننن  فيهنننننا بمنننننا ال  لننننن  ا ا   قنننننان  

  التننننن  تبحنننننن ( حننننن   ك كننننن   58   مننننن ا  خالفيننننن  اخننننن     ننننن  المنننننا   )ال سنننننت  

  نننننن  منننننن    بصنننننن   ا الال منننننن  التنننننن ابي  اتخننننننا   ضنننننن     ك كنننننن   م يننننننن  اشننننننكالي 

 ا   مشاك  البح  .

 منهجية البحث 

اسنننننتخ   الباحننننن  المننننننهق التحليلننننن   المقنننننا     لننننن  لمالئمننننن  المننننننهق المتبننننن  مننننن      

  بيع  البح  

 تقسيم البحث 

 القان نيننننننن  الحلننننننن   اال  المبحننننننن  فتضنننننننم   مبحثننننننني تننننننن  تقسننننننني  البحننننننن  الننننننن       

مضنننننم   المننننن ا    الم لننننن  اال    ثنننننال  م الننننن  تننننن  تقسنننننيم  الننننن   الخالفيننننن  للمننننن ا 

    االمنننننننن  المتحنننننننن   فنننننننن     امننننننننا الم لنننننننن  الثننننننننان  2005الخالفينننننننن  فنننننننن   سننننننننت   

  . لح  المشكل معالج  مشكل  ك ك     اما الم ل  الثال  الحل   المقت ح  

 تننننن    2005المبنننننا ا االساسننننني  فننننن   سنننننت   فكنننننا  بعنننننن ا   الثنننننان المبحننننن  امنننننا     

  يقنننننن   ضنننننن   سننننننت    تقسنننننني   نننننن ا المبحنننننن  النننننن  م لبنننننني  تضننننننم  الم لنننننن  اال  

 ثننننن  2005تعننننن ي   سنننننت   العننننن ا  لعنننننا  الثنننننان    لننننن امنننننا الم   2005العننننن ا  لعنننننا  

   .   المصا   الخاتم  البح  نهاي  ف 

      



(3) 
 

 االولالمبحث 
 

 الحلول القانونية للمواد الخالفية

ا  الشننننننع  الع اقنننننن  خنننننن و منننننن  سنننننني    نظننننننا  شننننننم ل   حكنننننن  حنننننن    احنننننن        

 يعننننننان  منننننن  آثننننننا  الحنننننن     الحصننننننا  الشننننننام  المنننننن م     اسننننننق  النظننننننا  السنننننناب  

 كننننا  الشننننع  الع اقنننن  قبنننن  االحننننتال  يعننننان   احتاللنننن غنننن   الننننبال   منننن  ثنننن   بنتيجنننن 

مننننن  االنقسنننننا   التقسننننني  )حيننننن  كانننننن  من قننننن  ك  سنننننتا  شنننننب  منفصنننننل  عننننن  ال  لننننن ( 

 بعنننننن  االحننننننتال   ا  االنقسننننننا  فهنننننننا  قنننننن   أينننننن   االحننننننتال   أسننننننمت  تح ينننننن ا فنننننن  

حننننني   ننننننا  قننننن   أخننننن    فضننننن  االحنننننتال   قا متننننن  فضنننننال عننننن   ضننننن   ال ؤيننننن  

األ ننننن  العامننننن  للنظنننننا  السياسننننن  الج يننننن   لننننن ل  كنننننا   لننننن   معظننننن  المننننن ا ني  حننننن  

ظامنننننا ج يننننن ا ا  يعننننن   اتجا نننننا  الننننن أ  العنننننا  فيمنننننا ناالجننننن   بمننننن  ي يننننن  ت سننننني  

يتعلنننننن  بنننننناأل   العامنننننن  لنننننن ل  النظننننننا  السياسنننننن     منننننن  المؤسنننننن  ا  يتجنننننن  قننننننان   

ا ا   ال  لننننننن  أتجا نننننننا معاكسنننننننا للمبنننننننا ا ال يمق ا يننننننن  فيقننننننن   فننننننن  الفقننننننن   )و( مننننننن  

المنننننننا   الحا يننننننن   السنننننننتي  عننننننن   قبننننننن   مسننننننن    ال سنننننننت   ا ا  فضننننننن  مننننننن  ثلثننننننن  

ثننننننال  محافظننننننا  أ  أكثنننننن    فقننننننا لمننننننا تقنننننن   ننننننن   ا  قننننننان   ا ا   الننننننناخبي  فنننننن  

ال  لنننننن  تبننننننن   كتات  ينننننن  االقلينننننن    لنننننن  بت جيحنننننن   أا االقلينننننن  علنننننن   أ  االكث ينننننن  

  نننننن ا اتجننننننا  يننننننناق  ننننننن  المننننننا   الثانينننننن  عشنننننن  منننننن  قننننننان   ا ا   ال  لنننننن  النننننن   

يقضننننن  بننننن   )العننننن اقيي  كافننننن  متسنننننا    فننننن  حقننننن قه  بصننننن   النظننننن  عننننن  الجنننننن  

ا  النننننن أ  ا  المعتقنننننن  ا  الق مينننننن  ا  النننننن ي  ا  المنننننن    ا  االصنننننن    نننننن  سنننننن ا  امننننننا  

فنننننناي  المسننننننا ا  ا ا كاننننننن  ثالثنننننن  محافظننننننا  تنننننن جح علنننننن  خمنننننن  عشنننننن   القننننننان  ( 

محافظننننن    ننننن ا يعنننننن  مننننننح ثنننننال  محفظنننننا  حننننن  الننننننق  الم لننننن  حيننننن  ينننننؤ    ننننن ا 

 (1).االعت ا  ال  الغا  مش    ال ست   

 

 

 

                                                           

-329طبد  ,  د . حميد حنون خالد , مبادئ القانون الدستوري , بغدداد , مكتبدة السدنهوري , بدال سدنة  1-
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 المطلب االول

 2005ون المواد الخالفية في دستور مضم

 مادة خالفية 

علننن  مسننن    قنننان   ا ا    باألجمنننا يننن ك  )ب يمننن ( ا  اعضنننا  مجلننن  الحكننن   افقننن ا      

ال  لننن  بمنننا فيهنننا النننن  الننن   يجيننن  لثالثننن  محافظنننا  نقننن  مشننن    ال سنننت    يضننني  اال 

اننن  فنن جد بعنن  مضنن  عنن   ايننا  علنن  تصنن ي  بعنن    ضننا السنني  )السيسننتان ( علنن  اع ننا  

 (1)اال ان  عا    اف  عل   ل  بع  جه   مضني  . لألك ا ح  النق  

 مادة خالفية 

علننننن  حننننن  الجمعيننننن  ال  نيننننن  ا ا لننننن  تكتننننن  مسننننن    ال سنننننت   خنننننال  المننننن   النننننن       

المحنننننن     لنننننن  ت لنننننن  التم ينننننن   كنننننن ل   ضنننننن  جنننننن     مننننننن  لالنتهننننننا  منننننن  كتابنننننن  

المسننننن    يعنننننن  ا  الجمعيننننن  المنتخبننننن  مننننن  الشنننننع  تخضننننن  لقيننننن    شننننن    ا جننننن تها 

جمعينننن  سننننل   االحننننتال  لنننن  يحنننن   قننننان   ا ا   ال  لنننن  الجهنننن  التنننن  لهننننا سننننل   حنننن  ال

ال  نينننننن  فنننننن  حالنننننن   فنننننن  االسننننننتفتا  لمسنننننن    ال سننننننت   ا  فنننننن  حالنننننن  عنننننن   تمكنننننن  

الجمعينننن  منننن  كتابنننن  المسنننن      نننن ا  لينننن  علنننن  العينننن   التنننن  شنننناب  االلينننن   يالحننننظ 

منننننن  ننننننن  المننننننا   الحا ينننننن   السننننننتي  ا  الجمعينننننن  ال  نينننننن   ضننننننع  تحنننننن  ضننننننغ  

قنننننان   ا ا    شننننن ي  مننننن  خنننننال  الجننننن    ال منننننن  الننننن   ح  تننننن  سنننننل   االحنننننتال  فننننن 

 1546ال  لننننن  ثننننن  اي تننننن  االمننننن  المتحننننن   بم جننننن  قننننن ا  مجلننننن  االمننننن  الننننن  ل   قننننن  

  السننننننيما الفقنننننن   ال ابعنننننن  مننننننن  تننننننن  علنننننن  )اقنننننن ا  الجنننننن    ال مننننننن   2004لسننننننن  

 ( 2). المقت   لالنتقا  السياس  للع ا  ال  الحك  ال يمق ا  (

                                                           

ان االكددراد قارترحددوا ان تسددقط الماددادرة  374ويددركر فددي   369انظددر بريمددر , المادددر السدداب  ,   1-

على الدستور ارا اوتت غالبية الثلثدين فدي ثدالث محافظدات ضددب , وبمدا ان الحكومدة الكرديدة االرليميدة تضدم 

الرجدو  الدى واشدنطن بشدذن هدرب القضدية   ثالث محافظدات فدان رلدم يمدنحهم حد  الدنقل , ابلغدتهم ان علدي 

ان السيدة قكوندي رايس  وافقت على ربول االرتراح الكردي وردد وافد  اعضداج مجلدس  376ويضيف في  

ويضديف اال اندف فدي الرابد  مدن ارار  2004الحكم باالجما  على رانون ادارة الدولة فدي االول مدن ارار لسدنة 

فيهدا ان القدانون قغيدر ديمقراطدي الندف يتديب لغالبيدة الثلثدين فدي ثدالث تلقى رسالة من السيد السيستاني يقدول 

محافظات نقل الدستور الدائم وليس بوسعف ربدول اي نقدل كدردي للدسدتور وردال ارا اسدتمر هدرا الدن  فدي 

ان االكدراد اادروا علدى مدوروهم وان  384. ويدركر فدي   381القانون االداري فسديتعين عليدف انتقدادب   

يطلبف االكراد للتخلي عن مدادة المادادرة علدى الدسدتور هدو تسدليم مديندة كركدوم لهدم علدى الودور الثمن الري 

ورلم غير مقبول ويبددو ان بعدل اعضداج مجلدس الحكدم ارنعدوا السديد قالسيسدتاني  بقبدول رلدم الدن  نتيجدة 

 الضغوط التي تعرضوا لها من سلطة االحتالل .

 . 332-331مادر ساب  ,   , خالد حنون حميد.  د 2-
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 مادة خالفية 

 الحك مننننن  تقنننن  : ا ال  )  علنننن  2005 لعنننننا  العنننن ا   سننننت   مننننن (112) المننننا   نصنننن    

 االقننننالي  حك مننننا  منننن  الحالينننن  الحقنننن   منننن  المسننننتخ و  الغننننا  النننننف  بننننإ ا   االتحا ينننن 

 الت  ينننن  منننن  يتناسنننن  منصنننن  بشننننك   ا  اتهننننا تنننن    ا  علنننن    المنتجنننن   المحافظننننا 

   المتضننن    لألقنننالي  محننن    لمننن   حصننن  تح يننن  مننن    النننبال  انحنننا  جميننن  فننن  السنننكان 

  لننن   بعننن  تضننن     التننن    السننناب  النظنننا  قبننن  مننن  مجحفننن  بصننن    منهنننا ح مننن   التننن 

 .  بقان    ل   ينظ  البال  م  المختلف  للمنا   المت ا ن  التنمي  يؤم  بما

 ب سننننن  معنننننا   المنتجننننن   المحافظنننننا  االقنننننالي   حك منننننا  االتحا يننننن  الحك مننننن  تقننننن  : ثانينننننا  

 منفعنننن  اعلنننن  يحقنننن  بمننننا  الغننننا  النننننف  ثنننن    لت نننن ي  الال منننن  االسننننت اتيجي  السياسننننا 

 ( . االستثما   تشجي  الس   مبا ا تقنيا  اح   معتم   الع اق  للشع 

 الننننف  ا ا   اختصنننا  الننن  تشننني  التننن  ال حيننن   المنننا    ننن  ال سنننت  ي  المنننا    ننن   

 عنننن  تسنننناؤ  اثينننن   ا ا   االسننننت اتيجي  سياسننننات    سنننن   ا ا تنننن  ت  ينننن   كيفينننن   الغننننا 

 ا  االتحا يننن  للحك مننن  حصننن ا   االختصنننا   ننن ا تع ننن   ننن  ال سنننت  ي  المنننا    ننن   تكييننن 

     المحافظا  لألقالي  تع ي  انها ا  مشت كا   اختصاصا   تجعل 

  االقننننننالي  االتحننننننا  حك منننننن  اشننننننت ا  النننننن  اشننننننا   بفق تيهننننننا( 112) المننننننا   ا  

 م ضننن عيا   يجعلهنننا ممنننا  ( معنننا  ) كلمننن  فيهنننا الننن ا   االختصنننا  مما سننن  فننن   المحافظنننا 

 (1). المشت ك  االختصاصا  ضم  م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 فدي 2008 لسدنة 21 رردم ارلديم فدي المنتظمدة غيدر  المحافظدات ردانون نادو  , مهددي فيادل غازي. د 1-

 . 147  , 2008 , بغداد , والوثائ  الكتب دار , الملتقى مجلة في منشور بحث , الميزان
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 مادة خالفية 

  نننننننن  المننننننننا   ال ئيسنننننننني  التنننننننن  تبحنننننننن  اشننننننننكالي  م يننننننننن   (58)المننننننننا     نصنننننننن    

علننننننن  الننننننن ا  الحك مننننننن   -ك كننننننن    ضننننننن     اتخنننننننا  التننننننن ابي  الال مننننننن  بصننننننن   ا 

الع اقيننننن  االنتقاليننننن  ) علننننن   جننننن  السننننن ع (  باتخنننننا  التننننن ابي  مننننن  أجننننن   فننننن  الظلننننن  

الننننننن   سنننننننببت  مما سنننننننا  النظنننننننا  البائننننننن   المتمثلننننننن  فننننننن  تغييننننننن  ال ضننننننن  السنننننننكان  

نـننننننـ  بضننننننمنها أ  لنننننن  تكنننننن  منننننن  أ مهننننننا )م يننننننن  ك كنننننن  (  منننننن  خننننننال  لمنننننننا   معي

ت حينننن   نفنننن  األفنننن ا  منننن  امنننناك  سننننكنا    منننن  خننننال  الهجنننن   القسنننن ي  منننن   اخنننن  

 تننننننن  ي  األفننننننن ا  الغ بنننننننا  عننننننن  المن قننننننن   ح منننننننا  السنننننننكا   المن قننننننن   خا جهنننننننا

العمننننن  فيهنننننا  مننننن  خنننننال  تصنننننحيح الق ميننننن   لمعالجننننن   ننننن ا الظلننننن  فقننننن  ا جننننن  النننننن  

  -الحك م  االنتقالي  أ  تتخ  خ  ا  ع ي   م  أ مها:عل  

أعنننننا   االفننننن ا  الننننن ي  تننننن  نفنننننيه   نقلهننننن  الننننن  مننننننا   اخننننن     علننننن  الحك مننننن   -1

منننننن  قننننننان   الهيئنننننن  العليننننننا لحنننننن  ن اعننننننا  الملكينننننن  الع اقينننننن   (10)اسننننننتنا ا للمننننننا   

لضننننننما  تنننننن  ينه  ا  لضننننننما  تلقننننننيه  التع يضننننننا  منننننن  ال  لنننننن  ا  امكانينننننن  تسننننننليمه  

ا ا  ج ينننننن   قنننننن   مقنننننن  اقننننننامته  فنننننن  المحافظنننننن  التنننننن  قنننننن م ا منهننننننا ا  امكانينننننن  

 .  تع يضه  ع  تكالي  انتقاله  ال  تل  المنا  

 تع    ل  تع يضه  تع يضا  عا ال .   ا انا له   ممتلكاته   اعا   المقيمي  ال  م -2

اعنننننا   تشنننننجي   تننننن في  فننننن   عمننننن  ج يننننن   لمننننن  تننننن  ح مانننننن  مننننن  الت ظيننننن  ا   -3

علنننننن  الهجننننننن   مننننننن  مننننننن نه    ضنننننننما   إلجبنننننننا   منننننن   سنننننننائ  المعيشننننننن  االخننننننن   

   ات  مالي  لم  بلغ الس  القان ن  ف  فت   التهجي . 

 ا  الصننننل  بقنننن ا ا  تصننننحيح الق مينننن  سننننيئ  الصنننني   الحنننن   الغننننا  جمينننن  القنننن ا ا  -4

الننن   باإلضننناف  للمننن ا   باسنننتعا     يتننن  ال  نيننن   انتمنننا   القننن م      ضنننغ  ا  اكننن ا 

   ا جننن  القنننان   ا   ضننن     أعنننا   النظننن  فننن  التالعننن  الحاصننن  فننن  الحننن    اال ا يننن 

  حنناال  ثننال  حنن   ا  خص صننا فنن  ك كنن   ضننم ت جيلهنناتننت  التسنن ي  النهائينن  التنن  تنن  

حصننن ا    ننن  الننن  حننني  اسنننتكما  االجننن ا ا  المننن ك     الننن  حننني  اجننن ا  احصنننا  سنننكان  

سنننكا  تلننن    أ ا  الع الننن   مبنننا ا الننن  حننني  المصنننا ق  علننن  ال سنننت   بشنننك  يتفننن  مننن  

  (1). المنا  

                                                           

 كليدة , المقترحدة والحلدول االسدتراتيجية األبعداد فدي كركدوم , رؤيدة رضدية,  اللطيدف عبدد مؤيدد سامر .د  1-

 . info@fcdrs.com, البريد االلكتروني  http://www.fcdrs.com,  كربالج جامعة , القانون

http://www.fcdrs.com/
mailto:info@fcdrs.com
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حننننننن   مصننننننني  االفننننننن ا   باإلبهنننننننا  المالحنننننننظ علننننننن   ننننننن   المنننننننا   انهنننننننا تتسننننننن       

و( عننننن  ا مننننن  القننننن ا ا     ا الننننن  الم ينننننن  كمنننننا ا جننننن   الفق تنننننا  ) ال افننننن ي  حننننن يث

المهمننننن  الننننن  منننننا بعننننن  الت قيننننن  علننننن  ال سنننننت   الننننن ائ   منهنننننا التغييننننن ا  اال ا يننننن  فننننن  

 ح    المحافظ    ض  ك ك   النهائ  . 

ننننننننن   نننننننن   المننننننننا   عمنننننننن   الحك منننننننن  المؤقتنننننننن  ب ئاسنننننننن  النننننننن كت     ألعمننننننننا      

 30التننننننن  اسنننننننتم   للفتننننننن   مننننننن   االنتقاليننننننن لننننننن  ابننننننن ا ي  الجعفننننننن   خنننننننال  الم ح

 ال سنننننننننت   بنننننننننإق ا   انتهننننننننن  2005كنننننننننان   األ   /  /31 حتننننننننن   2004ح يننننننننن ا  

 اإلنسننننننناني الحلننننننن    بإيجنننننننا الع اقننننننن  الننننننن ائ  الننننننن  تشنننننننكي  لجنننننننن    ا يننننننن  تخنننننننت  

غينننننن  ا   نننننن   اللجننننننن  بقينننننن      تفاعنننننن  منننننن  القضنننننني    القان نينننننن  لقضنننننني  ك كنننننن  

ع ينننننن   ا ج  ننننننا  ئنننننني   نننننن   اللجننننننن  السنننننني  حمينننننن   ألسننننننبا      فاعلينننننن   مقينننننن   

تضننننن   ال ألنهنننننامجيننننن  م سننننن  بنننننالق   ا  ))لجنتننننن  ما الننننن  عننننناج   عننننن  ا ا  مهمتهنننننا 

م ضننننننحا ا  تنفينننننن     فننننننال كننننننا    ال مخصصننننننا  تمكنهننننننا منننننن  ا ا  مهمتهننننننا   سنننننن ا 

 (    الت ا  سياس   اخالق   معن  ((. 58الما   الـ)

  تصنننننناع   حنننننن   الم قنننننن  بنننننني  اال نننننن ا  المتنا عنننننن  علنننننن  الصننننننعي  المينننننن ان      

حيننننن  يحنننننا   كننننن  مننننننه  تق يننننن   جننننن    عننننن    يننننن  تع يننننن    نننننن   علننننن  الم ينننننن 

   صننننننننن ال  إلننننننننن   و  الننننننننن يم غ اف   اسنننننننننتمال  األقلينننننننننا  الت كمانيننننننننن   ا شننننننننن  ي 

المئنننننا  مننننن  البشنننننم ك  الك  يننننن  إلننننن  الم ينننننن  فننننن  األشنننننه  الثالثننننن  األخيننننن    معننننن     

ل البننننننان   البننننننا  ان  للتهيننننننؤ لالسننننننتيال  عليهننننننا  قمنننننن  أ  مقا منننننن  بت جيهننننننا  منننننن  ا

تعت ضننننننها  إعننننننال  األكنننننن ا  أ  ك كنننننن   خنننننن  أحمنننننن  كخ نننننن   أ لنننننن  لضننننننمها إلنننننن  

إقلننننني  ك  سنننننتا  بعننننن  النجنننننا  فننننن   ضننننن  إ نننننا   سنننننت    يننننن ع  الجهننننن   المي انيننننن  

منننننن  ال سننننننت    140الك  ينننننن  لضنننننن  اإلقلنننننني  إلنننننن  ك  سننننننتا   كمننننننا جننننننا  فنننننن  المننننننا   

قنننننن  النننننن ائ  التنننننن  تمنننننننحه  الحنننننن  فنننننن  ضننننننمها بم جنننننن  نتننننننائق االسننننننتفتا  النننننن   الع ا

 (1). تضمنت  السيما بع  إحكامه  القبض  عل  مجل  الم ين 

 

 

                                                           

 كليدة,  المقترحدة والحلدول االسدتراتيجية األبعداد فدي رؤيدة,  كركدوم رضدية,  اللطيدف عبدد مؤيدد سامر.  د 1-

  . info@fcdrs.com االلكتروني البريد,  http://www.fcdrs.com,  كربالج جامعة,  القانون
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 المطلب الثاني 

 دور االمم المتحدة في معالجة مشكلة كركوم

عنننن ما أع ننن  القننن ا  األم يكيننن  لألمننن  المتحننن      ا  أكبننن  للتعامننن  مننن  قضننني  ك كننن       

لننن  تجننن  األمننن  المتحننن   األ  ا  أ  السياسنننا  القنننا    علننن  تحقيننن  أ  تفعيننن  منننا اتفننن  عليننن  

منن  ال سننت  (  ا  سنن عا  منننا تغينن     يقنن  التعامنن  علنن  أسنننا   140)المننا    "ع اقيننا  "

عنننن  ا  جننن   بعثننن  األمننن  المتحننن      ألمننن  لجميننن  األ ننن ا منننا  ننن  م جننن    بمنننا يحقننن  ا

لمسنناع   العنن ا  )ي نننام (   نن  تقنن  تحنن  ضننغ   اقتنن ا  نهاينن  التنن ا  العنن ا  بقنن ا ا  

األمننن  المتحننن    خ  جننن  مننن  إ نننا  الفصننن  السننناب   أ ميننن  اإلسننن ا  بإيجنننا  حننن  عملننن  

إيجنننا  تسننن ي   يقتننن   بصننن    أ  بننن خ   مننن  األمننن  ال اقننن  مننن  تسنننم  األ ننن ا    فننن 

لمصنني   نن   المحافظنن  ممننا يبقنن  البننا  مشنن عا تجننا  تقسنني  المحافظنن  بحينن  ينتهنن  ك نهننا 

محافظننن   ت  يعهنننا إلننن  أقضننني   نننن ا  تننن تب  بمحافظنننا  أخننن     ت  يننن   ننن   المننننا   

علننن  اإلثنينننا   الق مينننا  المختلفننن  بننننا  علننن  منننا اقت حننن  "ممثننن  األمننني  العنننا  الخنننا  

 منننن  اال منننن  بصنننن    ف  ينننن   انتقائينننن النننن   تعامنننن   (1)  مسننننت  ا(. )اسننننتيفا    "للعنننن ا 

ففنن  ال قنن  النن   كاننن  فينن  أغلنن  لقا اتنن  منن  األ نن ا  الك  ينن   اسننع   م   سنن   معنن   

جينننن ا  لنننن  يعنننن  لنفسنننن  أ  األ نننن ا  األخنننن   الف صنننن  المناسننننب   المسننننا ي  لبيننننا   جهنننن  

 ما أعلننن  عننن  مبا  تننن  بتقسننني  نظننن    بت ننن   األ ضنننا   مسنننتقب  الم ينننن  )ك كننن  (   عنننن

:  المننننا   المتننننا   عليهنننا إلننن  أ بننن  مننننا     حننن   سنننقفها ال منننن  عبننن  ثنننال  م احننن 

ت كننن  الم حلننن  األ لننن  علننن  المننننا   التننن  ال خنننال  عليهنننا   ا  صنننبغ  محننن    بحيننن  

يع نننن  األ ننننال  ح ينننن  االنضننننما  إلنننن  المن قنننن  التنننن  ي غبنننن   بهننننا  أمننننا الم حلنننن  الثانينننن  

المنننا   التنن  فيهننا بعنن  الصننع با  بحينن  يننت  حنن   نن   المشنناك  عبنن  الت  ينن  فتتضننم  

الننن يم غ اف  للسنننكا   حسننن  األكث يننن   األقليننن  فيمنننا تعننن  الم حلننن  الثالثننن   ننن  األصنننع  إ  

 ال اقننن  ا  قضننني  تقسننني  األ اضننن  مننن  خنننال  مقتننن   معننني    ضننني  ك كننن   تتعلننن  بحننن  ق

 ت  يعهننا علنن  أسننا  أغلبينن   أقلينن  سننتفاق  حنن   االنقسنناما  علنن  المنن   البعينن   قنن  تفجنن  

األ ضننا  فنن  أكثنن  منن  اتجننا  ألسننبا  منهننا ا  اسننتب ا  األ اضنن  عبنن  تغيينن   يمغ افيتهننا 

                                                           

 فدي منشدور مقدال , كركدوم اراضدي علدى للسديطرة ردانوني مسدو  الدى والحخاجدة االكراد , العزوني اسعد 1-

-http://www.al  الموردددددددددددددددددد  ,2008/  3/7 بتدددددددددددددددددداري  اليددددددددددددددددددوم العددددددددددددددددددرب اددددددددددددددددددحيوة

moharer.net/moh269/azzouni269.htm 
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تخلننن  عننن  السنننكاني  يعننن  أمننن ا  محظننن  ا   قننن  يفجننن  النننن ا  بننني  األقلينننا  التننن  تننن ف  ال

كمنننا ا   مننن ا   سنننكنا ا األصنننلي   خص صنننا لننن   األقلينننا  المسنننيحي   العننن    الت كمنننا 

حتننن   لننن  مننن  قبننن  المنظمننن  ال  ليننن  أ  الم كلننن  يمسنننت  ا قننن  تجنننا   صنننالحيا  المهمننن  

(  كنننا  يت جننن  عليننن  االلتننن ا  بالم ضننن عي  مننن  خنننال  140صنننالحيا  من ننن   )المنننا   

أ نن ا  الصنن ا   لننني  حصنن ا للقيننا ا  علنن  الجانننن   ت  ينن  لقا اتنن  بصنن    مناسنننب  منن 

 -: الك     كا  التق ي  ال   ق م  مثا ا النتقا ا  ع   منها

( التننن  نصننن  140لننني  مننن  صنننالحيا  ) يمسنننت  ا( إعنننال  مبنننا  ا  تتجنننا   )المنننا    -1

علننن       بصنننفت  م اقبنننا    لينننا  علننن  التجهيننن   اإلعننن ا  لتنفيننن  الخ ننن ا  نحننن  االسنننتفتا  

 .  مساع   الع اقيي  بتنفي  الما   ال ست  ي  ال     مبا  ا   آ ا  أ 

إلنننن   140ا  األمنننن  المتحنننن    اتهننننا تجننننا    صننننالحياتها عننننن ما أعلننننن  تم ينننن  المننننا    -2

سننت  أشننه  )تنتهنن  فنن  ح ينن ا (  بحينن  تجننا    ال سننت   الع اقنن  النن   حنن   نهاينن  ينن   

تفتا  علنننن  ك كنننن   بحينننن  كننننا  علينننن  أ  نهاينننن  الت قينننن  المعنننن  لالسنننن 2007كننننان   أ   

ي جننن  العمننن  بننن  أ  التعامننن  مننن  المنننا   بالجهننن  التننن  حننن  تها أ  الب لمنننا  الع اقننن   القننن   

أ   ننن ا األمننن  جنننا  بنننالت اف   قبننن   اللجنننن  ال سنننت  ي  التننن  أنشننن  ا الب لمنننا  لتنفيننن  )المنننا   

المننن   ال منيننن  التننن   (  ننن  غيننن  قنننان ن  أل  عمننن  اللجنننن   ننن  ا خننن  ت قننن  مننن  انتهنننا 140

 ح   ا )ق ا  اإلحال  م  الب لما   ال ست  (. 

لعننن  أخ ننن  منننا جنننا  بقننن ا  )   مسنننت  ا( القاضننن  بتقسننني  األ اضننن  المتننننا   عليهنننا  -3

 اسننننتب الها بحسنننن  الت  يعننننا  السننننكاني   االثنينننن   نننن  إ  او منننننا   تنننن خ  خننننا و حنننن    

  مننن  الصننن ا    سننن  إ نننا  محافظننن  ك كننن   بحيننن   شننن  )   مسنننت  ا( م حلننن  ج يننن 

صنننننف   القننننن   أ     الصننننن ا  ليشنننننم  مننننننا    نننننن اح  تتننننن اخ  فننننن  محافظنننننا  أخننننن  

مشنن    )   مسننت  ا( أ  األمنن  المتحنن   النن   خنن و بنن  لأل نن ا  الع اقينن    ال يقنن   شنننيئا 

باسنننتثنا  إع نننا  األكننن ا  الحننن  القنننان ن  فننن  ملكيننن  األ اضننن  التننن  يسننني     عليهنننا منننن  

 (1) . 2003العا  

 

                                                           

/  5/ 6السدعودية , بتداري   "الريدال "عادل بدن زيدد الطرفدي , كركدوم لمدن ل مقدال منشدور فدي ادحيوة  1-

2008 : http://www.alarabiya.net/views/2008/08/06/54329.html 
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 الثالثالمطلب 

 الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة

ا  مجمننن  الحلننن    المبنننا  ا  الم   حننن  فننن   ننن ا السنننيا  تننن    ضنننم  ا نننا  بعننن       

تبتعننن  عننن  الحننن  الننن   تبننننا  ال سنننت   الع اقننن  الننن ائ  لسنننن   المشنننت كا  فهننن  مننن  جانننن  ال

 الحنن ا  كسننبي  لتسنن ي     منن  جاننن  ثننان  تحنن   علنن  ضننما  الت افنن  النن  ن   2005

الن اعننننا  بنننني  الف قننننا   منننن  جاننننن  ثالنننن  تجعنننن   حنننن   العنننن ا   امننننن  غاينننن  ينبغنننن  ا  

ينصننا  لهننا أ  حنن  لهنن   المشننكل    لعنن  اكثنن  الف قننا  ح صننا علنن  االحتكننا  النن  م جعينن  

كسننننبي   حينننن  لحنننن  مشننننكل  ك كنننن    نننن   (140) ال سننننت    حل لنننن  الم  عنننن  فنننن  المننننا  

فننن  صنننياغ   نننن   المنننا    ضنننما  اسننننتثما  ا  ال نننن ل كاننننن  لهننن  اليننن  )االكننن ا ( بعننن  ا  

لصنننالحه  مننن  خنننال  ضنننما  تفننن قه  العننن    فننن  الم ينننن  بفضننن  سياسننن  )التك يننن ( التننن  

 .2003اتبع  ا بع  عا  

غيننن  ا  ال سنننت   الع اقننن  الننن   ا سننني   عائمننن  علننن  ا ضننني  الت افقنننا  الهشننن  قننن       

بفعنن  الغاينن  المبيتنن  ا  االخننتال  فنن   باأللغننا لنن   سننا   اغلنن  منن ا   فنن    ينن   عنن   م

التفسننني  مننن   ننن ا ال ننن   ا   ا   فننن   ننن   اللجننن  الضنننحل  كنننا  مننن  المت قننن  ا  يتعننن   

 اال تننن ا ا  الناجمننن  عننن  االخنننتال  فننن  تفسننني   العننن ا   اسنننتق ا   لكثيننن  مننن  الم بنننا 

النصننن   ال سنننت  ي   المصنننالح التننن  ت تبهنننا  لعننن  المنننا   الخاصننن  بك كننن   احننن   تلننن  

الم بنننا  التننن  سنننته  االسنننتق ا  فننن  العننن ا  ا ا فعلننن  نص صنننها فنننالع    الت كمنننا  لننن  

 مننن   يسنننلم ا بالسننني    الك  يننن   مننن  تصننناع   تيننن   الننن ف  ستتصننناع  احتمننناال  العنننن 

تفجننن  العنننن  فننن  ك كننن   فلننني  مننن  ضنننام  فننن  م اجهننن  اتسنننا   ائ تننن   اسنننتق اب  لقننن   

الع اقننن  ع ضننن  لتننن خ      الجننن ا   حتننن  القننن   ال  ليننن   الشننن  اخننن   .  بننن ل  سنننيك   

التنن  سننيك   لهننا مصننلح  فنن  تحقينن  السنني    علنن  االحتيننا   النف نن  فنن  ا   ك كنن   

 اعا   التجا بننا  التنن  سننتفت   كننائ  العملينن  العنن ا  فنن    امنن  منن  الصنن   بنن ل  سنني خ

ال يمق ا ينننن     لنننن  تكنننن       الجنننن ا  بمننننن   عنننن  احتمنننناال  التصننننعي  فنننن  الم النننن  

االنفصنننالي  السنننيما ا ا اسنننتمك  االكننن ا    ضنننع ا ايننن يه  علننن  الثننن    النف يننن  فننن  ك كننن   

 (1) ال  ي  ال  االنفصا  ف    ل  مستقل  .

                                                           

 : المورددددددد  علدددددددى منشدددددددور مقدددددددال , كركدددددددوم لقضدددددددية البديلدددددددة الحلدددددددول , مهددددددددي علدددددددي 1-

http://www.turkmen.nl/1A-soitm/kc-sadeqa.doc  
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مهنننننن    عضنننننن  مجلنننننن  ك كنننننن   : ))     السنننننني  علنننننن لتلنننننن  االسننننننبا   غي  ننننننا ينننننن 

ا  قضننننننني  ك كننننننن   قضننننننني   سنننننننت  ي   ا  االحتكنننننننا  الننننننن  ال سنننننننت   لمعالجننننننن   ننننننن   

القضننننني  يسنننننت ج  الت يننننن  الننننن  حننننني  اتمنننننا  اعنننننا   النظننننن  فيننننن  لكننننن  يتسنننننن  للشنننننع  

  العنننننا   مننننن  الع اقننننن  مع فننننن  التعننننن يال   التغيننننن ا  التننننن  سننننن   تخضننننن  لالسنننننتفتا

نظنننننن ا ل جنننننن   خيننننننا ا  افضنننننن  منننننن  االسننننننتفتا  لتق ينننننن   ضننننننمنها مشننننننكل  ك كنننننن   

مصنننننننني  ك كنننننننن   فنننننننن   االصنننننننن ا  علنننننننن  التمسنننننننن  باالسننننننننتفتا  ال يعننننننننن  سنننننننن   

 تم ي  ما ي فض  م  تنا    اعت ا .استخ ام  ك  ق  ضغ  عل  الشع   

كمننننننا ا  اجنننننن ا  االسننننننتفتا  ال يتنننننن   مجنننننناال للمنننننننا    ا  التسنننننن ي  حنننننن   نتائجنننننن       

المت قعننننن   عليننننن  فننننن   الخاسننننن  فننننن   ننننن   العمليننننن  ينتهننننن  تمامنننننا  المنتصننننن  يحصننننن  

علننننن  كننننن  شننننن   فهننننن  مننننن  الحكمننننن  التننننننا   عننننن  كننننن  شننننن    بالمجنننننا   مقابننننن  ال 

 ش    

   فنننننن  جنننننن     بالمقابنننننن   عننننننا السنننننني  علنننننن  مهنننننن   النننننن  ا  او قضنننننني  ك كنننننن      

العمننننن  ال بل ماسننننن  للمجم عننننن  ال  ليننننن  لننننن ع  العننننن ا  حيننننن  مننننن  المؤكننننن  ا  قضننننني  

ك كننننن   سننننن   تعنننننيا فننننن  م حلننننن  انتقاليننننن  بعننننن  تننننن خي  االسنننننتفتا    لننننن ل  يتعننننني  

     الم ين  قب  احالتها ال  التحكي  ال  ل  .  إل ا  ايجا  الي  ت افقي  شامل  

لمجم عنننننن  ال  لينننننن  لنننننن ع  العنننننن ا ( العمنننننن  تقنننننن   .. ي النننننن  )ا  علنننننن  ضنننننن   مننننننا     

بصنننننن    ج ينننننن   فعالنننننن  لتهيئنننننن  المسننننننتل ما  المحلينننننن   االقليمينننننن   ال  لينننننن   الت سنننننن  

ب ننننن   مشننننن    انتقنننننال  يكننننن   مق مننننن  لفنننننتح بنننننا  الحننننن ا  بننننني  اال ننننن ا  المعنيننننن  

 بمستقب  ك ك   . 

السنننننننني  مهنننننننن   ضنننننننن     التحكنننننننني  النننننننن  ل  لتسنننننننن ي  قضنننننننني  ك كنننننننن      أ       

  قضننننني  ك كننننن    تجنننننن   قننننن   العنننننن  القننننن م  فيهنننننا  كننننن   لننننن  يعنننننن  انننننن  لتسننننن ي

اخضننننننا  مسنننننن ل  ك كنننننن   للتحكنننننني  النننننن  ل  فنننننن   نشنننننن    فنننننن  حالنننننن  عنننننن   احالنننننن  ا 

  (1). العن  الق م  يصبح ام ا حتميا 

 

                                                           

:  المورددددددددد  علدددددددددى منشدددددددددور مقدددددددددال , كركدددددددددوم لقضدددددددددية البديلدددددددددة الحلدددددددددول , مهددددددددددي علدددددددددي 1-

http://www.turkmen.nl/1A-soitm/kc-sadeqa.doc 



(12) 
 

 بالمقاب  سلك  بع  الشخصيا  الت كماني    يقا اخ  بعي ا عن  ال سنت    التن  ي    ن ا منا 

مقت   السي  عبا  البيات  النائ  الت كمان  ف  مجلن  النن ا  الع اقن  الن    جن  يالحظ عل  

  -: ا  مشكل  ك ك   تحتاو ال  ت اف    ن   سياس  يتقي  بثالث  ث اب 

 . الحفاظ عل    ي  م ين  ك ك   التع  ي   تن عها  -1

 . حفظ أ  ا  الجمي   حق قه  بشك  متسا  -2

 . عم   الشع  ف      الم ين  عاي  المصلح  ال  ني  العليا ل -3

  ( 1) -: غاي  المسع  اقت   النائ  عبا  البيات  المبا    االتي   إل  ا 

 . إعال  ك ك   إقليما قائما ب ات  .1

 .1976إعا    س  ح    ك ك   إل  ما قب  عا   .2

% للكننن   32% للت كمنننا   32إ  يكننن   ت  يننن  السنننل ا  فيهنننا علننن  الشنننك  التنننال :  .3

 . % للمسيحيي 4% للع    32 

ا  تشنننك  لهنننا  يئننن   ئاسننني  علينننا مننن   ئننني  اإلقلننني    ئننني     ائننن   نائبننن    ئننني   .4

  . السل   ي ي      ا االقلي  بالت اف  بينه   حس  التسلس 

 فننن  ال  يننن   اتننن  يسننني  مننن  اضننناف  عنصننن  الضنننمانا  ال  ليننن  األسنننتا  حسننني  سننننجا    

لل يمق ا ينن  فنن  مقالنن  القنني  الم سنن   )ك كنن     ينن  كنن    سنناب     ئنني  معهنن  العنن ا  

حننال اخنن  ينبننن   إقليمننا  مسننتقال  ب اتنن ( المنشنن   فنن  صننحيف  األ ننال   علنن  م اقنن  اإلنت ننن 

ل  لنسنننيق ك كننن   كنننا  شنننكا  التعنننايا بننني  المك ننننا  المختلفننن  الم ":  علننن  االسننن  االتيننن 

األ مننننا  عبنننن  اعتمننننا  سننننائ ا  لقنننن      يلنننن    اسننننتم ا   لنننن  التعننننايا م  نننن   بتجننننا   

الحننن ا   لغننن  الت افننن   المسنننا ما       المبنننا     االسنننتع ا  لتقننن ي  التننننا ال  المتقابلننن  

بنني  األ نن ا  المختلفنن  مننا ا سيخسنن  األكننن ا  ا ا صننا   ك كنن   اقليمننا  مسننتقال  بحنن   اتننن  

 فننن  م حلننن  ت سننني  ال  لننن  الع اقيننن  الح يثننن   بضنننمانا    ليننن  علننن  م اجعننن   ضنننعها بعننن 

فتنننن   معيننننن  منننن  ضننننما  حقنننن   مختلنننن  مك نننننا  الم يننننن   ت لعنننناته  المشنننن  ع  عبنننن  

 (2). إج ا ا  قان ني  تحفظ  ج     الق م   االثن   ال ين  

                                                           

 علددى ,2007/ 25/11 بتدداري  منشددور مقددال , كركددوم رضددية لحددل البيدداتي الطريدد  خارطددة , بددارر رياددر 1-

 http://www.albadeal.com/modules.php : المور 

 الموسدوم القديم مقالدف فدي للديمقراطيدة العدرا  معهدد ورئديس سداب , كردي وزير سنجاري, حسين األستار-2

 اإلنترندددددددت موارددددددد  وعلدددددددى األهدددددددالي ادددددددحيوة فدددددددي المنشدددددددور  براتدددددددف مسدددددددتقال   إرليمدددددددا   كركدددددددومق

http://www.inciraq.com/pages/view_page.php?id=13279    
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 مننننننن   جهننننننن  نظننننننن   إ  اختينننننننا  ك كننننننن   إقليمنننننننا  مسنننننننتقال  ب اتننننننن  لننننننني  الحننننننن       

األفضنننننن  فحسنننننن  بنننننن   نننننن  الحنننننن  ال حينننننن  أمننننننا  جمينننننن  الف قننننننا    لنننننن  لألسننننننبا  

 -الي :الت

إ  سننننننكا  م يننننننن  ك كنننننن   منننننن  غينننننن  األكنننننن ا   نننننن  أكثنننننن  عنننننن  ا  منننننن  سننننننكانها  -1

 األصنننننح   األكننننن ا   بننننن ل  ال يمكننننن  فننننن   إلحاقهنننننا بنننننإقلي  ك  سنننننتا   غننننن  إ ا تهننننن 

لمع فنننننن  عنننننن      نننننن  إجنننننن ا  إحصننننننا  سننننننكان  لهننننننا تحنننننن  إشنننننن ا  منننننن اقبي    لينننننني 

لمع فننننن  مننننن قفه  لسنننننكانها  اسنننننتفتا السنننننكا   نسنننننب  كننننن  أثنيننننن  فيهنننننا  مننننن  ثننننن  إجننننن ا  

فيمننننننا إ ا كننننننان ا ي ينننننن    البقننننننا  كمحافظنننننن  مسننننننتقل  بنننننن اتها تابعنننننن  للعنننننن ا  أ   ب هننننننا 

 . بإقلي  ك  ستا 

 غننننن  أ  قضننننني  ك كننننن    ننننن  قضننننني  ع اقيننننن  بال  جننننن  األ لننننن   لكننننن  يجننننن  أ   -2

ال ننسنننننن  أ  القضنننننني  الع اقينننننن  ككنننننن   نننننن  ا   قضنننننني    لينننننن  إضنننننناف  إلنننننن  تنننننن خ  

ال ا ننننننن  منننننن  المسننننننتحي  أ  تبقنننننن  ت كيننننننا سنننننناكت       الجنننننن ا  ففنننننن  ظنننننن  الظنننننن   

إ ا  ضننننن  ك كننننن   إلننننن  إقلننننني  ك  سنننننتا   فيهنننننا نسنننننب  كبيننننن   مننننن  الت كمنننننا    فننننن  

 ننننن   الحالننننن  يمكننننن  لت كينننننا أ  تخلننننن  الكثيننننن  مننننن  المشننننناك  للعننننن ا  عم منننننا   لألكننننن ا  

 . بص    خاص 

 كمننننننا قننننننا  األسننننننتا  حسنننننني  سنننننننجا    مننننننا ا سيخسنننننن  إقلنننننني  ك  سننننننتا  بجعنننننن   -3

 .  ك   إقليما  مستقال  ب ات   ال ش  ك

كنننننا  لجننننن   قينننننا   الشنننننع  الكننننن    إلننننن  السنننننال  فننننن  عهننننن   الحك منننننا  السنننننابق   -4

مشننننننن  عا    لننننننن  لعننننننن   تننننننن اف  ال سنننننننائ  السنننننننلمي  ال يمق ا يننننننن  لحننننننن  المشننننننناك  

 خاصننننننن  الح منننننننا  مننننننن  الحقننننننن   الق ميننننننن  أمنننننننا فننننننن  العننننننن ا  الج يننننننن  فنننننننإ  

حننننن  المنا عنننننا   فقنننننا  لل سنننننت   لننننن ا نقتننننن   ال يمق ا يننننن  تننننن ف  ال سنننننائ  السنننننلمي  ل

أ  تبقننننن  ك كننننن   إقليمنننننا  مسنننننتقال  ب اتننننن  ألنننننن  الحننننن  العملننننن   الصنننننحيح  ال حيننننن  

  (1) . الممك    ف  جمي  األح ا  ال يصح إال الصحيح

 

                                                           

 الموسدوم القديم مقالدف فدي للديمقراطيدة العدرا  معهدد ورئيس ساب , كردي وزير سنجاري, حسين األستار 1-

 اإلنترندددددددت موارددددددد  وعلدددددددى األهدددددددالي ادددددددحيوة فدددددددي المنشدددددددور  براتدددددددف مسدددددددتقال   إرليمدددددددا   كركدددددددومق

http://www.inciraq.com/pages/view_page.php?id=13279 
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  -:غي  ا    ا الح  ين    عل  محا ي  ا مها 

عليهننا علنن  الم البننن   تشننجي  القنن    االقليننا  االخنن    السننيما فننن  المنننا   المتنننا   .1

بمثنن   نن ا الحنن  مننا يعننن  النن خ   فنن  متا نن  الم النن  المماثلنن   اتسننا  ن ننا  الم النن  

 االنفصالي   حال  ع   االستق ا  ف  الع ا  .

يسننتبع  ضننم   نن ا المنن   اننن فا  القنن   المتنفنن   فنن  ك كنن    المنتفعنن  منن  خي اتهننا  ال .2

 ال   ا ي  االنفصا .ال  سبي  الت ا   عل   ح   الع ا   االتجا  

 اخيننن  سنننتك   ابنننن ا   ننن ا االقلننني  مفت حنننن  لتننن خال  القننن   االقليمينننن   المحليننن  فنننن   .3

شنننؤ نها بحثنننا عننن  النفننن    استحصنننا  المغنننان     مننن  ثننن  االنننن ال  الننن  منعننن و التننن    

 التجنننا   بننني  القننن    ا  المصنننالح المتقا عننن  فننن  ك كننن   ممنننا يعنننن  اتسنننا  ن نننا  

 انع ا  االستق ا .

يخلننن   مننن  تج بننن  بلجيكنننا يقننن   احننن  المهتمننني  بالن اعنننا  االثنيننن  مقت حنننا ال  باإلفنننا       

التغاضننن  عننن   مننن  ال جا ننن   الم ضننن عي  فننن  ال ننن    يجننن    ننن ا المقتننن   فننن  مسنننا 

فننن  مقابننن  تحننن   الم ينننن  الننن  إ ا   عامننن  )حك مننن   نتيجننن  االسنننتفتا  حننن   مصننني  ك كننن  

نتخابهنننننا  تتننننن ل  إ ا   الشنننننؤ   االقتصنننننا ي  محليننننن ( يشنننننا   كننننن  سنننننكا  المحافظننننن  با

بصننن   النظننن  عننن   ا  األخننن   التننن  تخننن  المحافظننن  ككننن  الخننن ما  العامننن   المهمننن

االنتمننننا ا  الق مينننن   النننن  جاننننن   نننن   اإل ا   العامنننن  يجنننن   تشننننكي  إ ا ا  خاصنننن  لكنننن  

نننن  عتق ميننن  مننن  الق مينننا  التننن  تسنننك  المحافظننن  تنتخننن  مننن  قبننن  أبننننا  الق ميننن  المعينننن  

بالقضنننايا الثقافيننن   التعلننني  باألسنننا  الننن  جانننن  بعننن  المهمنننا  الخاصننن  بالق ميننن  المعينننن  

.   آشننننن  يي  فتكنننن   لألكننننن ا  إ ا تهننننن   الننننن  جانبهنننننا إ ا ا  للت كمنننننا   العننننن    الكلننننن 

األمنن  النن   يننؤم  مصننالح كنن  ق مينن  منن   نن   الق ميننا   أ  تمنننح  نن   اإل ا ا  صننالحي  

 ا ا  المماثلننن  لهنننا مننن  حيننن  االنتمنننا  القننن م   اخننن  المحافظننن  التعنننا    التنسننني  مننن  اإل

 خا جهننننا فنننن  مننننا يخنننن  القضننننايا الثقافينننن   التعلنننني   غينننن   لنننن  منننن  الشننننؤ   الخاصنننن  

 منننا يؤخننن  علننن   ننن ا المقتننن    بالق ميننن  المعينننن  التننن  ال تشنننملها صنننالحيا  اإل ا   العامننن 

  تننن ف  ال ننن   الكنن    الننن   ضننن  تغافلنن  للم الننن   الت لعنننا  الك  ينن  التننن  مننن  النن ا   ا

  (1) .العصا ف    ال  الح ك  باتجا  تبن    ا الخيا 

 
                                                           

 الحيداة ادحيوة مورد  علدى منشدور مقدال , القدومي للتداخي مديندة ام لغدم:  كركدوم الادافي , الدرزا  عبد 1-

 http://www.yek-dem.com/moxtarat=6-15-7-2005.htm ,2005/ 13/7 بتاري  االلكتروني
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مجم عنننننن  »   نننننن  االمنننننن  النننننن   التفنننننن  الينننننن  التق ينننننن  النننننن   اصنننننن  ت  منظمنننننن      

  ننننن  منظمننننن   -الننننن   نختنننننت  بننننن  بحثننننننا فننننن  الحلننننن   الم   حننننن   «األ منننننا  ال  ليننننن 

  ليننننن  متخصصننننن  فننننن  التحاليننننن  المي انيننننن  الم جهننننن  للمسنننننت يا  القيا يننننن  لمنننننن   حننننن  

 الننننننن    2008تشننننننن ي  األ   )اكتننننننن ب ( مننننننن  العنننننننا   28فننننننن    الن اعنننننننا  ال  ليننننننن  

  مق  نننننن  بننننن   يؤجننننن  «الننننننف  مقابننننن  األ  »اقتننننن   صنننننفق  شنننننامل  تتمحننننن   حننننن   

ل ا فنننننن  المقابنننننن  علنننننن  االكنننننن ا  م ننننننالبته  بك كنننننن   عشنننننن  سننننننن ا  علنننننن  أ  يحصنننننن

النننننننن  حنننننننن  ا ا   ثنننننننن  ته   باإلضنننننننناف ضننننننننمانا  أمنينننننننن  لحنننننننن    اقلننننننننيمه  ال اخلينننننننن  

صنننننفق  كهننننن   ست ضنننننح المكسننننن  المهننننن  »المع نيننننن   االفنننننا   منهنننننا  يننننن   التق يننننن  ا  

النننن   حققنننن  األكننننن ا  منننن  خننننال  حكمهننننن  النننن ات  المحنننن    النننننناج  عنننن  حنننن   الخلنننننيق 

   فننننننن  ال قننننننن  نفسننننننن  2003يننننننن ( خص صنننننننا  بعننننننن  نيسنننننننا  )اب  1991فننننننن  العنننننننا  

الع اقننننننن   كننننننن ل  الننننننن    المجنننننننا    بخصننننننن    -احتننننننن ا  الخننننننن  األحمننننننن  الع بننننننن 

 «. ك ك  

 ننننن   الصنننننفق  تشنننننم  تننننننا ال  مؤلمننننن  لكننننن  الج انننننن   التننننن  » يمضننننن  الننننن  إ       

 يحننننن  التق يننننن  بعثننننن  االمننننن  «. مننننن  المحتمننننن  أ  ال تنننننت  بننننن    تننننن خ    لننننن  قننننن  

  النننننن ع  لأل نننننن ا  األساسنننننني  المسننننننا م  فنننننن  تنننننن في»المتحنننننن   فنننننن  العنننننن ا  علنننننن  

 سننننننن  الحننننننن    » « المفا ضنننننننا  مننننننن  أجننننننن  الحصننننننن   علننننننن  المبا لننننننن  العظمننننننن 

مسننننناع   اللجنننننن  المقتننننن   » « ال اخليننننن  بننننني  إقلننننني  ك  سنننننتا   بننننناق  أجننننن ا  العننننن ا 

«. 2008مننننننن  قنننننننان   انتخابنننننننا  المحافظنننننننا  للعنننننننا   23إنشننننننناؤ ا بم جننننننن  المنننننننا   

لحك منننن  الع اقينننن  ال لنننن   سننننميا منننن  مجلنننن  األمنننن  فنننن  ال قنننن  نفسنننن  يقتنننن   علنننن  ا

( السننننننننل   UNAMIالنننننننن  ل  إع ننننننننا  بعثنننننننن  األمنننننننن  المتحنننننننن   لمسنننننننناع   العنننننننن ا  )

لت جينننننننن  مفا ضننننننننا  المبا لنننننننن  العظمنننننننن   تسنننننننن ي  المفا ضننننننننا  حنننننننن   القنننننننن اني  

الف  الينننننننن  المتعلقنننننننن  بننننننننالنف   تجننننننننن  التح كننننننننا  منننننننن  جاننننننننن   احنننننننن   الت صنننننننن  

لبعثننننن  األمننننن  المتحننننن   لمسننننناع   العننننن ا  إلننننن  تع يننننن   باالتفنننننا  مننننن  المسننننناع   الفنيننننن  

 مننننننن  بننننننني  مقت حنننننننا  التق يننننننن  إلننننننن  الحك مننننننن   «.األ اضننننننن  المتننننننننا   عليهنننننننا»

الع اقينننننن  تبننننننن   ت بينننننن  ت صننننننيا  بعثنننننن  األمنننننن  المتحنننننن   لمسنننننناع   العنننننن ا  بشنننننن   

ت سنننننني  محافظنننننن  »الحنننننن    ال اخلينننننن  بنننننني  إقلنننننني  ك  سننننننتا   بنننننناق  أجنننننن ا  العنننننن ا   

قائمننننننن  بننننننن اتها أ  إقلننننننني  خنننننننا  لمننننننن   انتقاليننننننن  مننننننن تها عشننننننن  ك كننننننن   كمحافظننننننن  

إيجنننننا  نظنننننا  لتقاسننننن  السنننننل   فننننن  ك كننننن   بمنننننا يتماشننننن  »الننننن   باإلضننننناف   «سنننننن ا 
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 ايضنننننا االعتننننن ا  علننننننا بجننننن ائ  « مننننن  قنننننان   انتخابنننننا  المحافظنننننا  23مننننن  المنننننا   

 . حق   اإلنسا  الت  ا تكبها النظا  الساب  ف  سياس  التع ي 

المقابننننننن  ي جننننننن  التق يننننننن  نصنننننننائح الننننننن  حك مننننننن  اقلننننننني  ك  سنننننننتا  بينهنننننننا فننننننن       

التعامنننننن  منننننن  ا تمامننننننا  ت كيننننننا بخصنننننن   حنننننن   العمننننننا  الك  سننننننتان   ق  تنننننن  »

فننننننن  مقابننننننن  « علننننننن  اسنننننننتخ ا  أ اضننننننن  إقلننننننني  ك  سنننننننتا  كمسننننننن   لشننننننن   جمنننننننا 

العمننننننن  مننننننن  » «  ت سننننننني  ت كينننننننا   ابننننننن  نظاميننننننن  مننننننن  حك مننننننن  إقلننننننني  ك  سنننننننتا 

حك مننننننن  إقلننننننني  ك  سنننننننتا  للسننننننما  بنقننننننن  الننننننننف   الغنننننننا  مننننننن  الحك منننننن  الع اقيننننننن   

السننننننع  لسياسنننننن  ح   ينننننن  اقتصننننننا ي  مفت حنننننن  منننننن  العنننننن ا   »اإلقلنننننني  عبنننننن  ت كيننننننا  

 ال يخلنننننن  التق ينننننن  منننننن  مقت حننننننا  للحك منننننن  «. منننننن  ضننننننمنها إقليمهننننننا الك  سننننننتان 

  «اال   مقابننننننن  الننننننننف »االمي كيننننننن  تتضنننننننم  تع يننننننن  مفهننننننن   المبا لننننننن  العظمننننننن  

بعثننننن  األمننننن  المتحننننن   لمسننننناع   العننننن ا    الحك مننننن  الع اقيننننن   حك مننننن    عننننن  جهننننن   

 . إقلنننننني  ك  سننننننتا    كنننننن  األ نننننن ا  األخنننننن   المسننننننا م  منننننن  أجنننننن  الت صنننننن  إليهننننننا

(1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   : المور  على 2009/ 22/2 بتاري  منشور مقال الثالث, االرادات ارا  المالكي, عمار 1-

http://www.theiraqweekly.com/inp/view.asp?ID  

http://www.theiraqweekly.com/inp/view.asp?ID
http://www.theiraqweekly.com/inp/view.asp?ID


(17) 
 

 الثانيالمبحث 

 2005المبادئ االساسية لدستور 

 المطلب األول

 2005طريقة وض  دستور العرا  

  ال بننننن   2005 ضننننن  بهنننننا  سنننننت   العننننن ا  لعنننننا  مننننن  اجننننن  بينننننا  ال  يقننننن  التننننن       

منننننن  الت نننننن   بصنننننن    منننننن ج   عنننننن  أسننننننالي  نشنننننن   ال سنننننناتي    لكنننننن  نسننننننت ي  أ  

علينننننن  سننننننيت  تقسنننننني   نننننن ا  نحنننننن   ال  ينننننن  التنننننن  نشنننننن  بهننننننا  سننننننت   العنننننن ا  الحننننننال 

المبحننننن  الننننن  فننننن عي  مسنننننتقلي  ففننننن  الفننننن   األ   سننننننبي  ال ننننن   التقلي يننننن  ل ضننننن  

 الثان  سنبي  في  ال    الح يث  ل ض  ال ساتي . ال ساتي   أما ف  الف  

  الطر  التقليدية لوض  الدساتير / الور  األول

تعتبنننننن   نننننن   ال  يقنننننن  فنننننن   ضنننننن  ال سنننننناتي  منننننن  م حلنننننن  االنتقننننننا   -: المنحددددددة / أوال  

منننن  نظننننا  الملكينننن  الم لقنننن  النننن  نظننننا  الملكينننن  المقينننن     فالسننننل   تكنننن   م كنننن   بينننن  

ملنننننن  أ  أمينننننن  أ  إمب ا نننننن      ا   نننننن ا الحنننننناك  يننننننن   الحنننننناك  النننننن   قنننننن  يكنننننن   

بمحننننن  إ ا تننننن   اختينننننا   عننننن  بعننننن  حق قننننن     ي غننننن  فننننن  إشننننن ا  الشنننننع  معننننن    

فننننن  الحكننننن     ينننننت   لننننن  بننننن   يقننننن   الحننننناك  بمننننننح شنننننعب   سنننننت  ا    إ  يصننننن    ننننن ا 

   (1).  ال ست   بنا  عل  إ ا   الحاك  المنف     يعتب  منح  أ   ب  لشعب 

 ا يعنننننن  إ  ال سنننننت   قننننن  نشنننننا بنننننإ ا   الحننننناك  المنفننننن    الننننن   يسنننننتق  ب ضننننن    ننننن     

ال ثيقنننننن  ال سننننننت  ي      أ  يشننننننا ك  فيهننننننا احنننننن  منننننن  الشننننننع    فال سننننننت    بنننننن  أ  

منحننننن  مننننن  الحننننناك  يتننننننا   بمحننننن  إ ا تننننن  فننننن   ننننن ا ال سنننننت   عننننن  بعننننن  سنننننل ات  

منننننا الننننن  الشنننننع     عنننننا   منننننا يحننننن   الحننننناك  علننننن  أ  يضنننننم   يباجننننن  ال سنننننت   

ينننننن   علنننننن   نننننن ا المعننننننن    نننننن  أ  يظهنننننن  اننننننن   نننننن  النننننن   منننننننح الشننننننع  ال سننننننت   

 الخالصنننننننن  إ  ال سننننننننت   بصنننننننن    منحنننننننن  يكنننننننن    لينننننننن    (2).   ب ا تنننننننن  الحنننننننن  

مؤشنننننن ا  ع ينننننن     منهننننننا الضننننننغ  الشننننننعب     م البنننننن  النننننن أ  العننننننا  بنننننن ل    ممننننننا 

يضنننننن   الحنننننناك  معنننننن  إلصنننننن ا   سننننننت     حينننننن  يصننننننع  القنننننن   معنننننن   إ  ال سننننننت   

  (3).  ص   نتيج  إ ا   الحاك  المنف    ق 

 

 

                                                           

 . 46,   1975, العربية النهضة القاهرة , دار , الدستوري القانون , العال عبد حسنين محمد. د 1-

 . 50,   1987 ,  التذليف دار القاهرة , مطب  , الدستوري القانون , علي مرغني شمس. د 2-

,  1952 , الثقافدة نشدر دار االسكندرية , مطبد   , الدستوري القانون في الموال , متولي الحميد عبد. د 3-
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يكننننن   للشنننننع      بنننننا   فننننن  صنننننياغ   ننننن ا ال سنننننت   الننننن   -: طريقدددددة العقدددددد / ثانيدددددا  

جاننننننن  إ ا   الحنننننناك  حينننننن  يننننننت  االتفننننننا  مننننننا بنننننني  الحنننننناك  منننننن  جهنننننن     جمعينننننن  أ  

مجلنننننن  يمثنننننن  الشننننننع  منننننن  جهنننننن  أخنننننن   ل ضنننننن  ال سننننننت    منننننن   لنننننن  فنننننن   إ ا   

الحننننناك  ال تنفننننن   ب ضننننن  ال سنننننت   بالنسنننننب  للصننننن    األ لننننن    ننننن  المنحننننن  لننننن ا فهننننن  

ت كا  ألنفننننننا  بنننننني  إ ا تنننننني   تالقيهمننننننا إ ا   الحنننننناك   إ ا   األمنننننن  مشنننننن يعتبنننننن  عمننننننال  

 مننننـا ا  ال سننننـت   قنننن  صننننـ   عنننن    ينننن  التعاقنننن  بنننني  الحنننناك   األمنننن    فنننن   الحنننناك  

ال يسننننننت ي  منفنننننن  ا  أ  يسننننننح  أ  يعنننننن   أ  يلغنننننن  ال سننننننت   إ  البنننننن   حسنننننن   نننننن   

     فنننننن  ال  يقنننننن  منننننن  أ  يشننننننت   الحنننننناك   األمنننننن  فنننننن  أ  إجنننننن ا  بشنننننن   ال سننننننت

  (1).  اإلج ا ا  الت  ن  عليها ال ست    ات 

 1830 منننننن  أمثلنننننن  ال سنننننناتي  التنننننن  صنننننن    بهنننننن   ال  يقنننننن  ال سننننننت   الف نسنننننن       

النننننن   صنننننن   بعنننننن  الثنننننن    علنننننن  شننننننا   العاشنننننن   إ  قننننننا  ب ضننننننع  الب لمننننننا    ثنننننن  

 ع ضننننننن  علننننننن  لننننننن ي  فيليننننننن      ا  لينننننننا  فننننننن   لننننننن  ال قننننننن  للم افقننننننن  عليننننننن   

 - جا  ف   يباجت  ما يل  : 1925القان   األساس  الع اق  لعا   ك ل  

نحننننن  ملننننن  العننننن ا   بننننننا  علننننن  منننننا اقننننن   المجلننننن  الت سيسننننن  صنننننا قنا علننننن   "     

يظهننننن  ال ننننناب  التعاقننننن    "بنننننن   القنننننان   األساسننننن   أم ننننننا ب ضنننننع  م ضننننن  التنفيننننن  

الك يننننن   منتخبننننن     يعتبننننن   سنننننت   ت سيسننننن لهننننن ا ال سنننننت   ك نننننن   ضننننن  مننننن  جمعيننننن  

 منننننننن   (2). 1962منننننننن  احنننننننن   ال سنننننننناتي  التنننننننن  صنننننننن    بهنننننننن   ال  يقنننننننن  لعننننننننا  

األسننننبا  التنننن  تنننن ف  الحكننننا  النننن  إصنننن ا  ال سنننناتي  بهنننن   ال  يقنننن     نننن  إنهنننن   أمننننا  

ال سنننننت   الننننن   أعننننن   ممثلننننن  الشنننننع    بننننن     اثننننن    الشنننننع   ال يسنننننعه  إال أ  يقبلننننن 

لمحافظننننننن  عليننننننن   احتننننننن ا  تننننننن خ  منننننننن  أ  مناقشنننننننت     يقسننننننن  اليمننننننني  بعننننننن   لننننننن  ل

لكننننننن  إ ا كانننننننن  اغلننننننن  ال سننننننناتي  التننننننن  صننننننن    ب  يقننننننن  التعاقننننننن   (3).  نص صننننننن 

كاننننن  اثنننن  ثنننن  ا  قامنننن  بهننننا الشننننع     إال إ  مننننا حنننن   فنننن  انكلتنننن ا مننننثال   تحنننن  

علننننننن  إصننننننن ا  العهننننننن   1215ثننننننن    األشننننننن ا  فننننننن   جننننننن  الملننننننن   اجبننننننن    عنننننننا  

                                                           

 . 98,  1971 , العربي الوكر القاهرة , دار , الدستوري القانون , ليلة كامل محمد. د 1-

 سدالم هلل عبددا نحدن"  ديباجتدف فدي وجداج 1962  الثداني تشدرين مدن األول فدي الكدويتي الدسدتور نشدر تم 2-

 فدي الدوطن هرا بدور وايمانا   العزيز لوطننا الديمقراطي الحكم أسباب استكمال في رغبة , الكويت أمير الاباح

 لسدنة 1 رردم القدانون علدى االطدال  وبعدد , اإلنسدانية والحضدارة العدالمي السالم وخدمة العربية القومية ركب

 , بددوي ثدروت انظر" واادرناب  الدستور هرا ادرنا االنتقال فترة في للحكم األساسي بالنظام الخا  1962

 .  45  , ساب  مادر , الدستوري القانون

 . 67,   ساب  مادر , ليلة كامل محمد .د 3-



(19) 
 

تعاقنننننن    إ  منننننا  ا  ال سننننننت   األعظننننن  ال ينفننننن  أ  ال سننننننت   قننننن  صنننننن   عننننن    يننننن  ال

ال يخننننننن و الننننننن  عنننننننال  ال جننننننن    ال يكتمننننننن  إال بعننننننن  التقنننننننا  إ ا تننننننني     منننننننا إ ا   

 (1) . الحاك   ا    األم    ف     ا العم  ال ي ص  إال بصف  العق 

  الطر  الحديثة لوض  الدساتير / الور  الثاني

 ضنننننننن  ال سننننننننت    مقتضنننننننن   نننننننن   ال  يقنننننننن  أ  يننننننننت  -: الجمعيددددددددة التذسيسددددددددية / اوال  

ب اسنننن    يئنننن  ينتخبهننننا الشننننع   الهنننن   منننن  انتخننننا   نننن   الهيئنننن   نننن  ل ضنننن   ثيقنننن  

.  ال سننننننت    تسننننننم   نننننن   الهيئنننننن  النيابينننننن  بالجمعينننننن  الت سيسنننننني  أ  المجلنننننن  الت سيسنننننن 

 يصننننننبح ال سننننننت   نافنننننن  المفعنننننن       أ  يت قنننننن   لنننننن  علنننننن  قنننننن ا  احنننننن        (2)

الشنننننع  قننننن  أننننننا  عنننننن   ننننن   الجمعيننننن   أ  يعننننن   علننننن  الشنننننع  فننننن  اسنننننتفتائ  منننننا ا 

فنننننن   ضنننننن  ال سننننننت    تعتبنننننن   نننننن   ال  يقنننننن  اقنننننن   صنننننن    النننننن  ال يمق ا ينننننن  لنننننن ا 

فهننننن  األكثننننن  انتشنننننا ا  فننننن  ال قننننن  الحاضننننن  لننننن ل   حتننننن  يكننننن   ال سنننننت   صنننننا  ا  

عنننننن  جمعينننننن  ت سيسنننننني  فيت لنننننن  األمنننننن  أ  يكنننننن   جمينننننن  أعضننننننا     نننننن   الجمعينننننن  

أ  يكننننن   تشنننننكي   ننننن   الجمعيننننن  عننننن    يننننن  منتخبننننني  مننننن  قبننننن  الشنننننع  إ  ال يجننننن   

  (3) . التعيي  م  قب  أ  سل   ف  ال  ل 

يننننن    قسننننن  مننننن  الفقننننن  الننننن  اعتبنننننا    يقننننن  االسنننننتفتا   -: االسدددددتوتاج الشدددددعبي / ثانيدددددا  

الشننننننعب  علنننننن  ال سننننننت    علنننننن  إنهننننننا مجنننننن   صنننننن    ل  يقنننننن  الجمعينننننن  الت سيسنننننني    

شننننننعب  منننننن    يقنننننن  الجمعينننننن  فنننننن أ  جاننننننن  منننننن  الفقنننننن  بنننننن مق   يقنننننن  االسننننننتفتا  ال

غيننننن  إ   ننننن ا االتجنننننا  لننننن  يلقننننن  قبننننن   مننننن  جانننننن  كبيننننن  مننننن  الفقننننن     (4).  الت سيسننننني 

 ا  غالبيننننننن  الفقننننننن  تننننننن   إ    يقننننننن  االسنننننننتفتا  ال سنننننننت      يقننننننن  متميننننننن   عننننننن  

  يقننننن  الجمعيننننن  الت سيسننننني    إ  انننننن  لننننني  مننننن  الضننننن      فننننن    يقننننن  االسنننننتفتا  

منننننن  إعنننننن ا  جمعيننننن  ت سيسنننننني  منتخبنننننن    إ  قنننننن  الشنننننعب  أ  يكنننننن   مشنننننن    ال سنننننت   

تكلننننن  لجنننننن  حك ميننننن  أ   يئننننن  أخننننن   غيننننن  منتخبننننن  مننننن  قبننننن  الشنننننع  مننننن  جهننننن    

كمننننننا إننننننن  حتنننننن  فنننننن  حالنننننن  إعنننننن ا  مشنننننن    ال سننننننت   منننننن  قبنننننن  جمعينننننن  منتخبنننننن  

                                                           

 . 56   ساب  , مادر , العال عبد حسنين محمد .د 1-

 الرجددو  يددتم الدسددتوري واالسددتوتاج , التذسيسددية الجمعيددة بطريقددة تتعلدد  التددي التواادديل مددن مزيددد علددى لالطددال  2-

 , الماري السياسي النظام وشرح الدستوري القانون أسس , نااف عبدهللا. د , الشرراوي سعاد. د:  التالية للماادر

القاهرة ,  , الدستوري القانون في الوجيز حافظ محمود .د وكرلم.  105   , 1984 , العربية النهضة دارالقاهرة , 

 . 170   , 1975 , العربية النهضة دار

 , 1969 , العربية النهضة دارالقاهرة ,  مار, في الدستورية األنظمة وتطور الدستوري القانون , بدوي ثروت. د 3-

  46 . 

 . 22  , 1949 , طب  دار بدونالقاهرة ,  , الدستوري القانون , ابري السيد. د 4-
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خصيصنننننا  لهننننن ا الغننننن   علننننن  أ  يعننننن   علننننن  الشنننننع  للم افقننننن  عليننننن  ايضنننننا  فنننننا  

 منننننن  صننننننن  تلنننننن  اللجننننننن  أ  الجمعينننننن   نننننن ا ال سننننننت   يكنننننن   منننننن  صننننننن  الشننننننع  ال

المنتخبنننننننن  إ  إ  عمنننننننن  تلنننننننن  اللجننننننننن  أ  الجمعينننننننن  اقتصنننننننن  فقنننننننن  علنننننننن  مشنننننننن     

ال سنننننت    ا  األمننننن  بعننننن   لننننن  يعننننن   الننننن  الشنننننع   حننننن   فقننننن  إ  ال ينفننننن  ال سنننننت   

 ال يصنننننبح  سنننننت  ا  م بقنننننا  فننننن  النننننبال  إال إ ا حنننننا  علننننن  م افقننننن  أغلبيننننن  الشنننننع  فننننن  

حصنننننن  مشنننننن    ال سننننننت   علنننننن  م افقنننننن  أغلبينننننن  أصنننننن ا  االسننننننتفتا  لكنننننن  إ  لنننننن  ي

  (1).  الناخبي  ف ن  يسق   يعتب  ك   ل  يك 

بهننننننن   ال  يقننننننن  التننننننن  تعننننننن  أكثننننننن   2005 قننننننن  أخننننننن   سنننننننت   العننننننن ا  لعنننننننا          

ال سننننننائ   يمق ا ينننننن  فنننننن   ضنننننن  ال سنننننناتي  ألنهننننننا تعتبنننننن  اصنننننن   األسننننننالي  تعبينننننن ا  

يعننننن   " ال سنننننت   نصننننن  علننننن  منننننا يننننن ت  :مننننن   144ألمننننن    إ  إ  المنننننا   اعننننن   أ  

العننننننا   نشنننننن   فنننننن   باالسننننننتفتا  نننننن ا ال سننننننت   نافنننننن ا    بعنننننن  م افقنننننن  الشننننننع  علينننننن  

 (2). " الج ي   ال سمي   تشكي  الحك م  بم جب 

أ  يعمننننننن   "علننننننن   225إ  نصننننننن  المنننننننا    2012 كننننننن ل   سنننننننت   مصننننننن  لعنننننننا       

  لننننننن  ب غلبيننننننن  عننننننن    باالسنننننننتفتا بال سنننننننت   مننننننن  تننننننن  ي  م افقننننننن  الشنننننننع  عليننننننن  

 (3). "باالستفتا  األص ا  الصحيح  م  المشا كي  ف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  50  , ساب  مادر , بدوي ثروت. د1-

 . 2005  لعام العرا  دستور   من144ق المادة 2-

 . 2012 لعام مار من دستور  225المادة ق 3-
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 المطلب الثاني

 2005تعديل دستور العرا  

أ  ال  يقننننن   2005بيننننننا فيمنننننا تقننننن   األسنننننل   الننننن    ضننننن  بننننن   سنننننت   العننننن ا       

التننننن   ضننننن  بهنننننا  ننننن ا ال سنننننت    التسننننناؤ  الننننن   ي ننننن   فننننن   ننننن ا الصننننن    ننننن  انننننن  

إ  يسنننننناع نا فنننننن  إلقننننننا  الضنننننن   علنننننن  كيفينننننن   (1) . منننننن   أ   سننننننت   جامنننننن  سننننننت   

تعنننن ي  ال سننننت    اإلجنننن ا ا  التنننن  تتبنننن  فنننن  تع يلنننن   ل جابنننن  علنننن   لنننن  نقنننن   اننننن  

 -:  ست   جام  لألسبا  التالي 

/ ا ال  أع نننننننن  الحنننننننن  لنننننننن ئي  الجمه  ينننننننن   مجلنننننننن  النننننننن   ا   126إ  المننننننننا    -

  الننننننننننن ا  اقتنننننننننن ا  تعنننننننننن ي  ( أعضننننننننننا  مجلنننننننننن1/5مجتمعنننننننننني    أ  لخمنننننننننن  )

ال سنننننت       ننننن ا يعنننننن  إ  المشننننن   ال سنننننت    قننننن  أع ننننن  الحننننن  الننننن  السنننننل   

التنفي يننننن  متمثلننننن  بننننن ئي  الجمه  يننننن    ئننننني  مجلننننن  الننننن   ا  مجتمعننننني  الحننننن  

بنننناقت ا  تعنننن ي  ال سننننت     كمننننا اننننن  لنننن  يقصنننن  الحنننن  بتعنننن ي  ال سننننت   النننن   نننن   

 يعي  متمثلنننننن  بخمنننننن  عنننننن   الجهنننننن  فقنننننن  بنننننن  اننننننن  أع نننننن  الحنننننن  للسننننننل   التشنننننن

 أعضائها الح  باقت ا  تع ي  ال ست  .

أشنننننا   الفقننننن   / ثانينننننا  الننننن  انننننن  ال يجننننن   تعننننن ي  المبنننننا ا األساسننننني  الننننن ا    فننننن   -

البنننننننا  األ      الحقننننننن    الح ينننننننا  العامننننننن  الننننننن ا    فننننننن  البنننننننا  الثنننننننان  مننننننن  

فقنننننن  ثلثنننننن  ال سننننننت     إال بعنننننن     تنننننني  انتخننننننابيتي  متعنننننناقبتي     بنننننننا  علنننننن  م ا

                                                           

 رات وبواسدطة , العاديدة القدوانين بهدا تعددل التدي اإلجدراجات بدنوس تعديلدف يمكدن الري هو المرن الدستور 1-

 ويترتدب ,  العادية التشريعية بالطريقة تعديلف يمكن الري الدستور هو أو ,  العادية القوانين تعدل التي السلطة

 الدسداتير واغلدب , الدستورية والناو  العادية القوانين بين التوررة اختواج الدساتير في المرونة اوة على

 إتبدا  دون القديمدة القواعدد تلغدي جديددة عرفيدة بقواعدد ويعدل يتغير المرن الدستور فذن لرلم , مرنة العرفية

 التدي الطريقدة نودس رلدم فدي يتب  فذنف المرن الدستور تعدي المشر  أراد ما وإرا , خااة شروط أو إجراجات

 الدسداتير لتشدمل تمتدد إنمدا و , العرفية الدساتير على المرونة اوة تقتار وال. العادية القوانين تعديل بها يتم

 فدي الدسدتور علدى الحكدم فدذن لدرا.  مرندة دساتير المكتوبة أو المدونة الدساتير إن بمعنى المكتوبة أو المدونة

 الطدر  هدرب كانت فإرا , تعديلف بها يتم التي واإلجراجات وضعف طريقة خالل من يكون مرن غير أو مرنا   كونف

 . مرن دستور بادد كنا العادية القوانين تعديل في تتب  التي اإلجراجات نوس إنها أو متشبهة اإلجراجات أو

 فدي تتبد  التدي تلدم عدن تختلدف وإجراجات بطر  إال تعديلف يمكن ال الري الدستور رلم هو الجامد الدستور أما

 النادو  جميد  علدى تسدري الادوة هدرب فدان جامدد بذندف الدسدتور يوادف وعنددما , العاديدة القدوانين تعديل

 فدؤاد.د الجامددة والدسداتير المرندة الدسداتير ماهيدة علدى للتعدرف , الدسدتورية الوثيقدة فدي تدرد التدي واألحكدام

 135   , نشدر تدذري  بددون , القاهرة , العربية النهضة دار , الدستوري والقانون السياسية النظم , العطار

 .  83   , ساب  مادر , الدستور القانون , بدوي ثروت .د  ,
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الشننننننعب  العننننننا     باالسننننننتفتا أعضننننننا  مجلنننننن  الننننننن ا  علينننننن     م افقنننننن  الشننننننع  

 .  مصا ق   ئي  الجمه  ي  خال  سبع  أيا 

 ثانينننننا "ثالثنننننا  / ال يجننننن   تعننننن ي  المننننن ا  األخننننن   غيننننن  المنصننننن   عليهنننننا فننننن  البنننننن  

مننننن   ننننن   المنننننا     إال بعننننن  م افقننننن  ثلثننننن  أعضنننننا  مجلننننن  النننننن ا  عليننننن     م افقننننن   "

 . الشعب  العا  باالستفتا الشع  

 ابعننننننا  / ال يجنننننن   إجنننننن ا  أ  تعنننننن ي  علنننننن  منننننن ا  ال سننننننت     منننننن  شنننننن ن  أ  ينننننننتق  

منننننن  صننننننالحيا  األقننننننالي  التنننننن  ال تكنننننن    اخلنننننن  ضننننننم  االختصاصننننننا  الحضنننننن ي  

افقنننننن  السننننننل   التشنننننن يعي  فنننننن  اإلقلنننننني  المعننننننن     م افقنننننن  للسننننننل   االتحا ينننننن  إال بم 

 أغلبي  سكان  باستفتا  عا .

يعننننن  التعننننن ي  مصنننننا قا  عليننننن  مننننن  قبننننن   ئننننني  الجمه  يننننن  بعننننن  انتهنننننا   -خامسنننننا  / أ

المننننن   المنصننننن   عليهنننننا فننننن  البنننننن  ثانينننننا   ثالثنننننا  مننننن   ننننن   المنننننا   فننننن  حالننننن  عننننن   

 . نش   ف  الج ي   ال سمي  يع  التع ي  ناف ا  م  تا ي  -  . تص يق 

النصننن   المتق مننن  حننن   المشننن   ال سنننت   علننن  العمننن    اال نننال يتضنننح مننن  خنننال  

بصننننيان  أحكامنننن   ق اعنننن     لنننن  بالتشنننن   فنننن    يقنننن  تع يلنننن  حتنننن  تصننننا  منننن  العبنننن  

 اإللغننننا   حتنننن  تكنننن   لنصنننن   ال سننننت   األ مينننن   االحتنننن ا     اننننن  قنننن  اخننننـ  ب  ننننـ  

ـام   إال   ننـ  الجمنن   النسننب  عننن  مننا أشننا  النن  عنن   جنن ا  تعنن ي  ممننـي ا  ال ساتننـي  الجنن

  (1). بع  نص ص  إال بع  م    فت    مني  معين 

 يبنننن   إ  المشنننن   ال سننننت    الع اقنننن  قنننن  سننننا  علنننن  نهننننق ال سنننناتي  المقا ننننن           

الننن   يعتبننن  مننن  ابننن    "  سنننت   الجمه  يننن  الخامسننن  " 1958كال سنننت   الف نسننن  لعنننا  

حننن  اقتننن ا  التعننن ي   "منننن  علننن  أ   89ألمثلننن  علننن  ال سننناتي  الجامننن      إ  نصننن  المنننا   ا

يكننن   لكننن  مننن   ئننني  الجمه  يننن   أعضنننا  الب لمنننا  بمجلسننني   يلننن   أ  يعننن   التعننن ي  

فننن  الحنننالتي  علننن  الب لمنننا  للنظننن  فيننن    فنننإ ا منننا أقننن   لننن     حننن  علننن  الشنننع  ألجننن ا  

 ئنننن  يصننننبح نافنننن ا   فنننن  حالنننن  مننننا أ ا   ئنننني  الجمه  ينننن  االسننننتفتا   الم افقنننن  علينننن   عن

عننن   مشننن    التعننن ي  علننن  الب لمنننا  منعقننن ا  بهيئننن  أ  منننؤتم    فانننن  ال يعننن   علننن  

الشنننع     إنمنننا يشنننت   فننن   ننن   الحالننن   جننن   م افقننن  ثنننال  أخمنننا  أعضنننا  المنننؤتم  

 (2). " عل  األق 

                                                           

 . 114  , ساب  مادر العال , عبد حسنين محمد. د 1-

 . 2005لعام  العرا  دستورمن  89المادة  2-



(23) 
 

أل   عننننن  السنننننل   مننننن  كننننن  منننننا تقننننن   سنقسننننن   ننننن ا الم لننننن  الننننن  فننننن عي  يخصننننن  ا

المختصنننننن  بننننننناقت ا  التعننننننن ي     الثنننننننان  يخصنننننن  لبينننننننا  إجننننننن ا ا  التعننننننن ي  علننننننن  

 . م  ال ست   126ض   الما   

 السلطة المختاة بارتراح تعديل دستور العرا  / الور  األول

ال شنننن  إ  السننننل   التنننن  تكلنننن  بتعنننن ي  ال سننننت   لهننننا       أ مينننن  ممينننن     إ   إ        

 ننن   السنننل   التننن  تخنننت  بتعننن ي  ال سنننت   فمننن  الناحيننن  السياسننني  نجننن  إنهنننا تحتننن  م كننن ا  

مهمننا  نظنن ا  ل بيعنن   ظيفتهننا   آال   نن  االضنن ال  بنن     ننا  فنن  حيننا  النظننا  ال سنننت    

مننن  ت ننن  ا  األ ضنننا  االجتماعيننن   السياسننني  المختلفننن     ينننتال  لننن  بتعننن ي  ال سنننت   بمنننا 

 يالحننننظ إ  السننننل   الت سيسنننني  األصننننلي  عننننن ما تضنننن  ال سننننت   ف نهننننا تكنننن    فنننن  ال  لنننن 

ح يصنن  علنن  أ  تعهنن  مهمنن  تعنن ي   ال سننت   النن  الجهنن  التنن  تفضننلها سياسننيا    فقنن  تعهنن  

ف عننن  عننن  السنننل   التشننن يعي    كمنننا بننن  الننن  السنننل   التشننن يعي  أ  التنفي يننن  أ  الننن   يئننن  مت

يمكننن  للشنننع  نفسننن  أ  يمنننا   صنننالحي  التعننن ي  بصننن    مباشننن   عننن    يننن  االسنننتفتا  

  (1). ال ست   

منننننن  ال سننننننت   النننننن  إ   ئنننننني  الجمه  ينننننن   مجلنننننن   126لقنننننن  أشننننننا   المننننننا        

النننننننن   ا  مجتمعنننننننني    أ  لخمنننننننن  أعضننننننننا  مجلنننننننن  الننننننننن ا  الحنننننننن  فنننننننن  اقتنننننننن ا  

قننننننن  أع ننننننن  الحننننننن  بننننننناقت ا   2005يعنننننننن  إ   سنننننننت   العننننننن ا  التعننننننن ي      ننننننن ا 

 يبنننننن   إ  المشنننننن   ال سننننننت    قنننننن   التعنننننن ي  النننننن  السننننننل تي  التشنننننن يعي   التنفي ينننننن 

تعننننننن ي  ال سنننننننت   الننننننن   بننننننناقت ا حنننننننا   أ  يسننننننناي  االتجنننننننا  الننننننن   يع ننننننن  الحننننننن  

إ  انننننننن  مهمنننننننا قيننننننن  بشنننننننا  مننننننننح حننننننن  التعننننننن ي     السنننننننل تي  التشننننننن يعي   التنفي يننننننن 

لتشنننننن يعي  أل   نننننن   السننننننل    نننننن  اقننننن   السننننننل ا  تمثننننننيال  لألمنننننن   تحقينننننن  للسنننننل   ا

المبننننننننا ا ال يمق ا ينننننننن    إال اننننننننن  يجنننننننن  أ  ال يغفنننننننن      السننننننننل   التنفي ينننننننن  فنننننننن  

الت بيننننن  العملننننن    إ  إنهنننننا تقننننن   بتنفيننننن  جميننننن  شنننننؤ   ال  لننننن  ال اخليننننن   الخا جيننننن    

لننننن يها القننننن       ننننن  اقننننن   الننننن  تفهننننن  حاجنننننا  الحكننننن   مصنننننالح الشنننننع    كمنننننا إ 

كمنننننا إ  تمييننننن  سنننننل    (2) .علننننن  تحسننننن  األفكنننننا  ال سنننننت  ي  السنننننائ   فننننن  المجتمننننن  
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علنننن  سننننل   أخنننن   بهنننن ا الحنننن    منننن  شننننان  أ  يعمنننن  علنننن  تعننننا   مبنننن أ التننننن ا   

لنننن ا فنننن   الع ينننن  منننن   بنننني  السننننل ا  الننننثال    كمننننا يتعننننا   منننن  مبنننن أ التعننننا   معهننننا

قننننننن  منحننننننن  حننننننن  اقتننننننن ا  تعننننننن ي   – 2005ـننننننن  سنننننننت   العننننننن ا   ال سننننننناتي   منهنننننننا

ال سننننننت   للسننننننل تي  التشنننننن يعي   التنفي ينننننن     منننننن  أمثلنننننن   لنننننن  ال سننننننت   الف نسنننننن  

 اإلسنننننننننبان    ال سنننننننننت    1930   ال سنننننننننت   التشيك سنننننننننل فاك  لعنننننننننا   1875لعنننننننننا  

 .1931لعا  

 إجراجات تعديل دستور العرا  / الور  الثاني

 نننننن   معيننننننن  فنننننن  جمينننننن  ال سنننننناتي  ألتباعهننننننا فنننننن  تعنننننن ي  ال ت جنننننن    يقنننننن  أ      

ال سننننناتي  بنننننن  تختلننننن  ال نننننن    حسنننننبما يننننننن  عليننننن  ال سننننننت      يعننننن    لنننننن  النننننن  

اعتبننننننا ا  منهننننننا سياسنننننني  كنننننن   تتفنننننن  نظنننننن   إجنننننن ا ا  التعنننننن ي  منننننن   بيعنننننن  نظننننننا  

الحكنننن  السننننائ  فنننن  ال  لنننن    فال  لنننن  التنننن  تعتننننن  النظننننا  النينننناب  تضنننن  فنننن  اعتبا  ننننا 

 الب لمنننننننا    ال  لننننننن  التننننننن  تعتنننننننن  نظنننننننا  ال يمق ا يننننننن  شنننننننب  المباشننننننن      الحك مننننننن 

 (1).  تض  ف  حسابها الشع   الب لما 

 بمننننننننا إ  حنننننننن  اقتنننننننن ا  تعنننننننن ي  ال سننننننننت   قنننننننن  منننننننننح للسننننننننل تي  التشنننننننن يعي           

إال إ  إقننننننننن ا   2005مننننننننن   سنننننننننت   العننننننننن ا    126 التنفي يننننننننن  بم جننننننننن  المنننننننننا   

فقنننننن  ثلثنننننن  أعضننننننا  مجلنننننن  الننننننن ا  علينننننن    أ  إ  التعنننننن ي  يكنننننن   بنننننننا ا  علنننننن  م ا

عملينننننن  المناقشنننننن   الم ا لنننننن  فنننننن  اقتنننننن ا  مشنننننن    التعنننننن ي  تننننننت  منننننن  قبنننننن  مجلنننننن  

النننننن ا     لننننن  الحنننننن  فننننن  قبننننن   مشنننننن    التعننننن ي     فضننننن    لنننننن  بعننننن  المناقشنننننن  

فنننننإ ا افت ضننننننا م افقننننن  ثلثننننن  أعضنننننا  مجلننننن  النننننن ا  علننننن  اقتننننن ا    التصننننن ي  عليننننن 

تننننن  تق يمننننن  مننننن  قبننننن   ئننننني  الجمه  يننننن   مجلننننن  الننننن   ا   مشننننن    التعننننن ي  الننننن  

مجتمعنننننني     بنننننننا ا  علنننننن  اقتنننننن ا  خمنننننن  أعضننننننا  مجلنننننن  الننننننن ا    فتبنننننن أ م حلنننننن  

ج يننننن      ننننن  م حلننننن  عننننن   مشننننن    التعننننن ي  المقتننننن   الننننن    افننننن  عليننننن  ثلثننننن  

 (2). أعضا  مجل  الن ا  بالمناقش  عل  الشع  ف  استفتا  شعب  عا 
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فنننننننإ ا حنننننننا  مشننننننن    التعننننننن ي  المقتننننننن   علننننننن  م افقننننننن  الشنننننننع  عليننننننن  فننننننن         

االسنننننتفتا  الشنننننعب  العنننننا    فنننننال بننننن   مننننن  أ  يعننننن   مشننننن    التعننننن ي  علننننن   ئننننني  

الجمه  يننننن  للتصننننن ي  عليننننن  خنننننال  سنننننبع  أينننننا   ينننننت  بعننننن   لننننن  نشننننن   فننننن  الج يننننن   

تبننننا  منننننا  يالحنننننظ اننننن  البننننن  أ  يؤخنننن  بنظننننن  االع ال سننننمي  لكننننن  يعتبنننن  التعننننن ي  نافنننن ا  

مننننن  ال سنننننت   التننننن  أشنننننا   الننننن  ضننننن     أ  يشنننننك  مجلننننن   142    فننننن  المنننننا   

الننننن ا  فننننن  ب ايننننن  عملنننن  لجنننننن  مننننن  أعضننننائ  تكننننن   ممثلننننن  للمك نننننا    ال ئيسننننن  فننننن  

المجتمنننننن  الع اقنننننن    مهمتهننننننا تقنننننن ي  تق ينننننن  النننننن  مجلنننننن  الننننننن ا    خننننننال  منننننن   ال 

التننننننن  يمكنننننننن   تتجنننننننا   أ بعننننننن  أشنننننننه  يتضنننننننم  ت صننننننني  بالتعننننننن يال  الضننننننن   ي 

كمننننننا أشننننننا   النننننن    تحنننننن  اللجننننننن  بعنننننن  البنننننن  بمقت حاتهننننننا إج اؤ ننننننا علنننننن  ال سننننننت  

ضنننننن     أ  تعنننننن   التعنننننن يال  المقت حنننننن  منننننن  قبنننننن  اللجننننننن   فعنننننن   احنننننن   علنننننن  

مجلنننننن  الننننننن ا  للتصنننننن ي  عليهننننننا  تعنننننن  مقنننننن   بم افقنننننن  األغلبينننننن  الم لقنننننن  لعننننننن   

 (1). أعضا  المجل 
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 الخاتمة

بصنننننن    تحليلينننننن   2005بعننننن  بحثنننننننا فننننن  م ضنننننن  المنننننن ا  الخالفيننننن  فنننننن   سنننننت       

  -اتضح لنا  ج   استنتاجا  خ و بها الباح      :

 منهننننننا   ع ينننننن   مؤشنننننن ا   لينننننن  ا    يقنننننن  المنحنننننن  فنننننن   ضنننننن  ال سننننننت   يكنننننن   -1

 معننننننن  الحننننننناك  يضننننننن   ممنننننننا بننننننن ل  العنننننننا  الننننننن أ   م البننننننن  الشنننننننعب  الضنننننننغ 

 إ ا   نتيجننننن  صننننن   قننننن  ال سنننننت   إ  معننننن  القننننن   يصنننننع  حيننننن   سنننننت   إلصننننن ا 

 . المنف    الحاك 

     للشنننننع   يكننننن   العقننننن  امنننننا ال  يقننننن  الثانيننننن  ل ضننننن  ال سنننننت    ننننن    يقننننن  -2

 مننننا االتفننننا  يننننت  حينننن  الحنننناك  إ ا   جاننننن  النننن  ال سننننت    نننن ا صننننياغ  فنننن  بننننا  

 أخنننننن   جهنننننن  منننننن  الشننننننع  يمثنننننن  مجلنننننن  أ   جمعينننننن  جهنننننن  منننننن  الحنننننناك  بنننننني 

 . ال ست   ل ض 

 كننننننن   سنننننننل   قان نيننننننن  ال تكننننننن    ال سنننننننت   بتعننننننن ي  تخنننننننت  التننننننن  السنننننننل   إ  -3

م لقننننننن  فننننننن  مما سننننننن  اختصاصننننننناتها بننننننن   ننننننن  مقيننننننن   بقيننننننن   تنننننننا   تكننننننن   

م ضنننننن عي   تننننننا   اخنننننن   تكنننننن    منينننننن   تننننننا   ثالثنننننن  تتمثنننننن  بننننننالقي   المت نينننننن  

بالق اعنننننن  فنننننن   ال سننننننت  ي   التنننننن  اخنننننن   بهننننننا بعنننننن  ال سنننننناتي  اال  بينننننن   قنننننن  

سننننننت   الع اقنننننن  قنننننن  تضننننننم  قينننننن ا  منيننننننا بننننننن  ال سننننننت   علنننننن  الحظنننننننا ا  ال 

سنننننل   االقتنننننن ا  التعننننن يل  كمننننننا فننننن   ال اقنننننن  السياسننننن  قينننننن ا م ضننننن عيا علنننننن  

     السل   .

 يننننننن   الباحننننننن  ا  النننننننن ا  حننننننن   اال   ي جننننننن  الننننننن  اصننننننن  اال     حيننننننن       

ت سسنننننن  م ينننننننن  ك كننننننن   الحالينننننن    ننننننن  م كننننننن  محافظنننننن  ك كننننننن   علننننننن  أ نننننننال  

 5000الم يننننننن  ا شنننننن  ي  الق يمنننننن  أ ابخننننننا )ع فننننننن ( التنننننن  يقنننننن   عم  ننننننا بحننننننن ال  

سننننننن .  تعنننننن  ك كنننننن   منننننن  أقنننننن   منننننن   العننننننال   نظنننننن ا لخصنننننن ب  ت بتهننننننا  أ مينننننن  

افننننننن  بننننننني  امب ا   ينننننننا  البنننننننابليي   األشننننننن  يي    شنننننننه   ك كننننننن   م قعهنننننننا الجغ 

معنننننا   ع يننننن   بننننني  تلننننن  اإلمب ا   ينننننا  التننننن  بسننننن   سننننني  تها علننننن  الم ينننننن  فننننن  

  (1)فت ا  تا يخي  متباين  . 

                                                           
 :المور  على2008/ 13/8 بتاري  منشور مقال العرا , خارطة على كركوم , بداري هند. د 1-

http://www.egynews.net/wps/portal/!ut/p/c1/04 



(27) 
 

جنننننن  ا  منننننن  اإلمب ا   ينننننن  االك ينننننن  فنننننن  االلنننننن   "ك كنننننن    "اصننننننبح  آ ابخننننننا      

سياسنننننني  تنننننن  االسننننننتال  علنننننن  اقسننننننا  الثالنننننن   .   بعنننننن  ا  تح منننننن   حنننننن   الننننننبال  ال

كبيننننن   منهنننننا مننننن  قبننننن  الكننننن تيي   الك تيننننن    ننننن  مننننن  االقننننن ا  الجبليننننن  التننننن  كانننننن  

تسنننننت    ا اسننننن  جبنننننا   اكننننن    فننننن  من قننننن   مننننن ا   كانننننن  ا بيننننن   ك كننننن   مننننن  

م كنننننن ا  لحكمهنننننن   "آ ابخننننننا  "ق اعنننننن    ال ئيسنننننني  حينمننننننا اختننننننا  ا من قنننننن  ك كنننننن   

  منننننننننه  اثنننننننننا عشنننننننن  ملكننننننننا .   نننننننننا يتشننننننننب   .  .  تنننننننن ل 2120 – 2211 "سننننننننن  

االكنننننن ا  بحنننننن  تننننننا يخ  فنننننن  م يننننننن  ك كنننننن   استخلصنننننن   منننننن  )الكنننننن تيي (  حينننننن  

يننننننن    الباحننننننن  الكننننننن    عننننننن ن  الننننننن ا    إلننننننن  أ  الننننننن الئ  التا يخيننننننن  تشننننننني  أ  

الكنننن تيي  علنننن  األ جننننح  نننن  النننن ي   ضننننع ا اللبنننننا  األ لنننن  لبنننننا   نننن   الم يننننن    نننن  

األصننننننن   األ لننننننن  للشنننننننع   -المصنننننننا   التا يخيننننننن   فقنننننننا لنننننننبع  -الننننننن ي  يمثلننننننن  

    (1) سن (( . 91الك     ال ي  حكم ا     المن ق    ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 , بغدداد,  الددين ادالح مطبعدة عدوني علدى محمدد ترجمدة وكردسدتان, الكدرد تداري  خالادة , زكدي أمدين محمدد .  1-

1961,   61. 



(28) 
 

 الماادر

 الق آ  الك ي  

 اوال / الكتب 

 الجامعيننننننن  الننننننن ا    بيننننننن      العامننننننن  ال سنننننننت  ي  المبنننننننا ا   شنننننننيحا إبننننننن ا ي .   -1

 . 1982    المنش  ا  لل ب 

 فنننننننن  ال سننننننننت  ي  األنظمنننننننن   ت نننننننن   ال سننننننننت    القننننننننان     بنننننننن    ثنننننننن   .   -2

 . 1969   الع بي  النهض   ا    القا    مص  

 مكتبننننننننن    بغننننننننن ا    ال سنننننننننت    القنننننننننان   مبنننننننننا ا   خالننننننننن  حنننننننننن   حميننننننننن .    -3

 .   ب  سن  بال   السنه   

  شنننننن   ال سننننننت    القننننننان   أسنننننن    ناصنننننن  عبنننننن ه.     الشنننننن قا   سننننننعا .   -4

 . 1984   الع بي  النهض   ا    القا      المص   السياس  النظا 

    التننننن لي   ا  م بننننن    القنننننا      ال سنننننت    القنننننان     علننننن  م غنننننن  شنننننم .   -5

1987  

   االسنننننننكن  ي     ال سنننننننت    القنننننننان   فننننننن  المفصننننننن    متننننننن ل  الحميننننننن  عبننننننن .   -6

 . 1952   الثقاف  نش   ا  م ب 

 فنننننن  المنتظمنننننن  غينننننن   المحافظننننننا  قننننننان   نصنننننن     مهنننننن   فيصنننننن  غننننننا  .   -7

   الملتقننننن  مجلننننن  فننننن  منشننننن   بحننننن    الميننننن ا  فننننن  2008 لسنننننن  21  قننننن  اقلننننني 

 . 2008   بغ ا     ال ثائ  الكت   ا 

  1949    ب   ا  ب      القا      ال ست    القان     صب   السي .   -8

 النهضننننننن   ا    القنننننننا      ال سنننننننت    القنننننننان     العنننننننا  عبننننننن  حسنننننننني  محمننننننن .   -9

 . 1975  الع بي 

 الع بنننننن  الفكنننننن   ا    القننننننا      ال سننننننت    القننننننان     ليلنننننن  كامنننننن  محمنننننن .   -10

  1971 . 

  ا    القنننننننننا      ال سنننننننننت    القنننننننننان   فننننننننن  الننننننننن جي  حنننننننننافظ محمننننننننن  .   -11

 . 1975   الع بي  النهض 

 

 



(29) 
 

 ثانيا / الموار  العلمية 

 علننننننن  للسننننننني    قنننننننان ن  مسننننننن   الننننننن   الحخاجننننننن  االكننننننن ا    الع  نننننننن  اسنننننننع  -1

/  3/7 بتننننننا ي  الينننننن   العنننننن   صننننننحيف  فنننننن  منشنننننن   مقننننننا    ك كنننننن   ا اضنننننن 

-http://www.al  الم قننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   2008

moharer.net/moh269/azzouni.htm 

 االسننننت اتيجي  األبعننننا  فنننن   ؤينننن    ك كنننن   قضنننني    الل ينننن  عبنننن  مؤينننن  سننننام .    -2

 http://www.fcdrs.com   كنننن بال  جامعنننن    القننننان   كلينننن    المقت حنننن   الحلنننن  

 . info@fcdrs.com االلكت  ن  الب ي   

 فننن  لل يمق ا يننن  العننن ا  معهننن    ئننني  سننناب   كننن      يننن  سننننجا    حسننني  األسنننتا  -3

 األ ننننال  صننننحيف  فنننن  المنشنننن  ( ب اتنننن  مسننننتقال   إقليمننننا   ك كنننن  ) الم سنننن   القنننني  مقالنننن 

 اإلنت ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  م اقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   علنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

http://www.inciraq.com/pages/view_page.php?id= 

 بتنننا ي  منشننن   مقنننا    ك كننن   قضننني  لحننن  البينننات  ال  يننن  خا  ننن    بننناق  قيصننن  -4

:  الم قننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  علننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   2007/ 25/11

http://www.albadeal.com/modules.php        

" ال يننننا "  صننننحيف  فنننن  منشنننن   مقننننا    لمنننن  ك كنننن     ال  فنننن   ينننن  بنننن  عننننا   -5

 /http://www.alarabiya.net/views : 2008/  5/ 6 بتنننننا ي    السننننع  ي 

2008/08/06/54329.html     

:  الم قننننن  علننننن  منشننننن   مقنننننا    ك كننننن   لقضننننني  الب يلننننن  الحلننننن     مهننننن   علننننن  -6

http://www.turkmen.nl/1A-soitm/kc-sadeqa.doc 

 علننن  منشننن   مقنننا    القننن م  للتننناخ  م ينننن  ا  لغننن :  ك كننن     الصننناف  الننن  ا  عبننن  -7

-http://www.yek  2005/ 13/7 بتنننننننا ي  االلكت  نننننننن  الحينننننننا  صنننننننحيف  م قننننننن 

dem.com/moxtarat=6-15-7-2005.htm 

 علنننن  2009/ 22/2 بتننننا ي  منشنننن   مقننننا  الننننثال   اال ا ا  صنننن ا  المننننالك   عمننننا  -8

  http://www.theiraqweekly.com/inp/view.asp?ID : الم ق 

 ثالثا / الدساتير 

 . 2005  لعا  الع ا   ست   -1

 . 2012 لعا  مص   ست   -2

 .  1962الك ي   ست   -3
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