
 ّ.ّ. إبساِٖٝ ؾاحل قادز ايدلشلٞ
   

 

 (٥011)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 اإلطار الٌظري ألهوية الدستور داخل الوجتوع والدولة
 م.م. إبراهين صالح قادر البرزًجي

 جاهعة رابريي
 كلية العلوم االجتواعية

 قسن القاًوى
 

 

 املكد١َ:   

يف شَٔ َا ، قبٌ ٚدٛد اؾُاعات ايطٝاض١ٝ املٓع١ُ ٚقبٌ ٚدٛد ايدٚي١، نإ ٜعٝؼ ا٫ْطإ يف سايت٘  : ٗٝدمت .1
مل ٜهٔ ٖٓاى أ١ٜ قٝٛد قا١ْْٝٛ يتكٝد تؿسؾات٘ ٚ ايؿطس١ٜ ٚ عس١ٜ َطًك١، َتُتعَا بهاٌَ سكٛق٘ ايطبٝع١ٝ، 

يعدّ َكدز٠ ا٭ْطإ  نــ )ؾسد ٚاسد(  ٚ ْعسَا .أ١ٜ مجاع١ َٓع١ُيف ض٣ٛ قٝٛد ايطبٝع١، سٝح أْ٘ مل ٜهٔ عكَٛا 
عٔ اٯخسٜٔ َٔ بين دٓط٘،  جملاب١ٗ نٌ ا٭خطاز اييت تٛادٗ٘، ٚعدّ اَهاْٝت٘ ٭غباع سادات٘ اي١َٝٛٝ، بعٝدًا

دت اؿاد١ عٓد ا٭ْطإ يًتهتٌ يف مجاعات، ٚايعٝؼ ؾٝٗا يهٞ ٜػعٛز بٓٛع َٔ ايتهاتـ ٚايدؾاع اؾُاعٞ أَاّ تّٛي
 أخطاز ايطبٝع١ . 

ٚإعتدا٤  ، ناْت قد أتطُت بٓٛع َٔ ايؿٛق٢،-قبٌ ٚدٛد ايدٚي١  -إ ايعٝؼ يف داخٌ اجملتعات ا٭ْطا١ْٝ ا٭ٚي١ٝ     
ٚذيو بطبب عدّ ٚدٛد أٟ تٓعِٝ قاْْٛٞ يًع٬قات املتٛادد٠ بني اؾساد املٓتُني يتًو ايكٟٛ ع٢ً ايكعٝـ، 

     .اجملتُعات
طتُس، ؾكد تطٛزت سٝا٠ يف اجملتُعات ا٭ْطا١ْٝ ا٭ٚي١ٝ، سٝح قد أشدادت يطاملا إ ايتأزٜذ ا٫ْطاْٞ يف تطٛز َ  

ٛٸ يت اىل فُٛعات ضٝاض١ٝ َتٓٛع١، ظٗست ؾٝٗا ؾ١٦ٝ َٔ ايٓاع،  قبكٛا ع٢ً ايطًط١ ٚأؾدزٚا عدد أؾسادٖا، ٚؼ
خسٜٔ َٔ ايٓاع ايكابكني ع٢ً ايطًط١ اؾبشٛا سٴهاََا، ٚاٯٖٚهرا،   اٯٚاَس ٚايٓٛاٖٞ ع٢ً بك١ٝ أؾساد اجملتُع .

اؾبشٛا قهَٛني ؼت أَستِٗ ، إ ٖ٪ٯ٤ اؿهاّ ، قاَٛا بطٔ ايكٛاْني يتٓعِٝ غ٩ٕٛ فتُعاتِٗ ، َٚٔ خ٬ٍ تًو 
ايكٛاْني، مت ؼدٜد سكٛم ٚٚادبات ا٭ؾساد ػاٙ بعكِٗ ايبعض، نُا ٚقد مت ؼسِٜ َٚعاقب١  ا٭عتدا٤ ع٢ً 

  َؿاحل اٯخسٜٔ ٚاملطاع عكٛم ايػرل. 



 اٱطاز ايٓعسٟ ٭١ُٖٝ ايدضتٛز داخٌ اجملتُع ٚايدٚي١
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥012)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

املسس١ً ا٫َٚىل َٔ َساسٌ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًُذتُعات ايطٝاض١ٝ ، قد بدأت بتٓعِٝ ايع٬قات بني أؾساد إ    
 اجملتُع ، ؾكط ، سٝح مل ٜٛدد ٖٓاى ، أ١ٜ قاعد٠ أٚ فُٛع١ َٔ ايكٛاعد  يتٓعِٝ ٚؼدٜد ايع٬ق١ َا بني اُؿهاّ

يتٓعِٝ  "دضتٛز "ٖٓاى  تهٔ يتٓعِٝ ضًٛى ا٭ؾساد ، يهٔ مل "قإْٛ"بعباز٠ أخس٣ ، ناْت ٖٓاى . ٚاحملهَٛني
 ضًٛى ايكابكني ع٢ً ايطًط١ ايطٝاض١ٝ يف اجملتُع أٚ ايدٚي١ يف تًو اؿكب١ ايتأزى١ٝ.

طاعتِٗ، يهٔ يف ايعؿٛز ايكدمي١ ، قد تؿسدٚا اؿهاّ بطًطاتِٗ املطًك١ ، ٚشعُٛا بأِْٗ آشل١ ، ؾُٔ ٚادب ايػعب اٹ  
دعا٤ات اُؿهاّ بايٓطب١ يٮضاع اييت اضتٓدت ايٝٗا ضًطاتِٗ ، ؾًِ ٜبك٢ اُؿهاّ  ع ، ؾكد تػرلت اٹَع تطٛز اجملتُ

 ٛا ايطًط١ بٓا٤َا ع٢ً تؿٜٛض َٔ اٯشل١ !نآشل١، بٌ شعُٛا بأِْٗ تّٛي
يف ايعؿٛز ايٛضط٢، ظٗست تؿطرل ددٜد يتٛقٝح أضاع غسع١ٝ اؿهِ ، َٚؿادٖا إٔ اهلل ٜسغٝد ايػعب ٚ    

ز سانِ َعني يهٞ وهُِٗ ، ٚإ ٖرا ا٭خرل ، تدٜس غ٪ِْٚٗ ٚتأَسِٖ ببعض ا٭غٝا٤ ٚؼعس عًِٝٗ  أغٝا٤ ٭ختٝا
 أخس٣.

َٸا   ْعسَا يٓكر ايٛعٞ ايطاض٢ٝ يد٣ أؾساد اجملتُع ٚخاؾ١ يف اجملتُعات ا٭ٚزب١ٝ، ظٗست ٚ يف ايكسٕ ايجأَ عػس،  أ
١ ايطٝاض١ٝ بٝد ايػعب، ٭ٕ ايػعب ٖٛ َؿدز يهٌ ستهاز ايطًطخطابات  ؾهس١ٜ ٚ ؾًطؿ١ٝ تٓادٟ بكسٚز٠ اٹ

ايطًطات يف ايدٚي١ ، ٚإٔ اؿهاّ ِٖ ايٛن٤٬ ميازضٕٛ ايطًط١ ايطٝاض١ٝ  ْٝاب١  عٔ ايػعب ٚملؿًشتٗا ، ٚتٓعِ ذيو، 
 . ايٛثٝك١ ايدضتٛز١َٜٔ خ٬ٍ 

ْعسَا ملا وتٜٛٗا َٔ املباد٤ٟ  َٛقٛع ايدضتٛز ، تعد َٔ أِٖ املٛاقٝع اييت تدخٌ ْطام ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ، ،اذٕ   
ٚايكٛاعد اييت ؼدد ٚ تٓعِ طسٜك١ اختٝاز اؿهاّ يف ايدٚي١ ٚ نٝؿ١ٝ ممازض١ ايطًط١ ايطٝاض١ٝ ؾٝٗا، ٚبايتايٞ 

،ٚيٝطٛا بأَهاِْٗ ػاٚش سدٚد ؾ٬سٝاتِٗ  ايدضتٛز١ٜ املطُٛس١ شلِ ٛاطٓني ؼدد ٚادبات اُؿهاّ ػاٙ اجملُتع ٚامل
اؿكٛم ا٭ضاض١ٝ يًُٛاطٓني، بعباز٠ أخس٣ ؾإٔ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ، ؼدد سكٛم ٚٚادبات اُؿهاّ  .  نُا ٚاْٗا تكسز

ٚاحملهَٛني ػاٙ اجملتُع ٚايدٚي١ ، ٚبا٫قاؾ١ اىل ذيو، إ ايدضتٛز ؼدد ؾ٬سٝات نٌ ضًط١ َٔ ايطًطات ايج٬ث١ 
عِٝ ايع٬ق١ ؾُٝا بٝٓٗا، بػهٌ ٫ تطتطٝع ٖرٙ ايس٥ٝط١ٝ يف ايدٚي١ )ايتػسٜع١ َٓٗا، ٚايتٓؿٝر١ٜ، ٚايككا١ٝ٥(،َع تٓ

 ايطًطات ػاٚش سدٚد ا٭ختؿاؾات املُٓٛس١ شلا يف ايدضتٛز .
ْعسَا يٮ١ُٖٝ ايبايػ١ اييت تٓطٜٛٗا ايدضتٛز ع٢ً نٌ ا٭ؾعد٠ اؿٝا٠ ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ  أ١ُٖٝ ايدزاض١:  .2

ٕٸ َععِ عًُا٤  املؿهسٜٔ ٚ ايؿ٬ضؿ١ يف ايكسٕ ايجأَ عػس ٚست٢ اٯٕ  ٚ ايكإْٛٚا٭دتُاع١ٝ يف اجملتُع  ٚايدٚي١، ؾأ
، أبدٚا بآزا٥ِٗ سٍٛ َؿّٗٛ ايدضتٛز، ٚنٌ دٚي١ يف ايعامل شلا دضتٛز خاف بٗا، ضٛا٤ٷ نإ ٖرا ايدضتٛز َهتٛبًا أٚ 

ٕٸ َٛقٛع دزاضتٓا ضٛف تٓؿب ع٢ً قاٚي١ يتٛقٝح َؿّٗٛ ايدضتٛز بؿٛز٠ عا١َ، ٚبٝإ أُٖٝت٘  عسؾًٝا. يريو ؾأ
ٕٸ َٛقٛع ايدزاض١ تؿب ؾًب ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ. باٱقاؾ١ اىل ذيو، ٚيف ايٓطام ايعًُٞ،  داخٌ اجملتُع ٚايدٚي١. ٚ إ

ايعسام، نإقًِٝ ؾدزايٞ ول ي٘ ٚقع -تعٗس أ١ُٖٝ ايدزاض١ َٔ خ٬ٍ قسٚز٠ ٚدٛد دضتٛز خاف ٱقًِٝ نٛزدضتإ
ٚآيٝات ممازض١ تًو ايؿ٬سٝات بػسط عدّ تعازق٘ َع ايدضتٛز، ودد ٖٝهٌ ضًطات اٱقًِٝ ٚؾ٬سٝات٘، 

 (1)ايدضتٛز اٱؼادٟ

ٕٸ ايهجرل َٔ املػانٌ ٚا٭شَات ايطٝاض١ٝ  ايداخ١ًٝ اييت تعاْٞ َٓٗا اٱقًِٝ َٔ خ٬ٍ ايطٓٛات املاق١ٝ تعٛد اىل -ٚإ
ِٝ. ٚيطاملا ؼاٍٚ ٖرٙ عدّ ٚدٛد ايدضتٛز يٝشدد ٚبدق١ سدٚد ٚ نٝؿ١ٝ ممازض١ ايطًطات ايج٬خ ايس٥ٝط١ٝ يف اٱقً

                                               
   .2005( َٔ ايدضتٛز ايعساقٞ يط120١ٜٓٓعس املاد٠ )(  1)
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ايدزاض١ بٝإ غاٜات ايدضتٛز ٚ ٚظا٥ؿ٘ َطتٓدًا اىل آزا٤ ابسش ؾكٗا٤ ايكإْٛ ايدضتٛزٟ املعاؾس ٚدضاترل عدد نبرل 
 ايعسام. -َٔ دٍٚ ايعامل، إذٕ، ميهٔ اٱضتؿاد٠ َٓٗا عٓد تأضٝظ أٟ دضتٛز َستكب ٱقًِٝ نٛزدضتإ

 دضتٛز بايعٛاٖس ايطٝاض١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ؟. َا ٖٞ ع٬ق١ ايأ : َػه١ً  ايدزاض١ . 3
َاٖٞ ايدٚز ايرٟ تًعب٘ ايدضتٛز داخٌ اجملتُع ٚايدٚي١؟ ٖٚرا ايط٪اٍ ا٭خرل متجٌ دٖٛس إغهاي١ٝ ايدزاض١ ماٍٚ  ب.

 اٱهاب١ عًٝٗا.
ايٓؿٛف ايدضتٛز١ٜ ايتشًًٝٞ،  إذ ماٍٚ َٔ خ٬ي٘، ٚؾـ -: تعتُد ايدزاض١ ع٢ً املٓٗر ايٛؾؿٞ. َٓٗذ١ٝ ايدزاض4١

ايٛازد٠ يف دضاترل عدد نجرل َٔ دٍٚ ايعامل ، ٚؼًٌٝ اٱػاٖات املعاؾس٠ يف ايؿك٘ ايدضتٛزٟ، ٚذيو َٔ أدٌ ؼدٜد 
 تأثرلات ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ع٢ً اجملتُع ٚايدٚي١.

ٕٸ ايدضتٛز ٫ تطتُد أُٖٝت٘ َٔ خ٬ٍ نتاب١ ْؿٛؾ٘ يف ٚثٝك١ َع١ٓٝ  ٚسط: ؾسق١ٝ ايدزاض١. 4  ب، بٌ ٜٓبػٞ إٔ إ
ًٜعب ايدضتٛز دٚزًا َسنصًٜا ؾعٸا٫ً يتطٜٛس اجملتُع ٚ ايدٚي١، ٚذيو، َٔ خ٬ٍ َأضط١ ايطًطات ايعا١َ ٚغسعٓتٗا 
ٕٸ ؼكٝل ٖرا ايدٚز املٓػٛد  ٚعكًٓتٗا، َعتُد٠ يف ذيو اىل َبدآ ايطٝاد٠ ايػعب١ٝ ٚمحا١ٜ اؿكٛم ايؿسد١ٜ، ٚإ

 ايٛعٞ ايطٝاضٞ يد٣ أؾساد ايػعب. يكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ْٚكر يًدضتٛز، َسٖٕٛ مبد٣ إيتصاّ اؿهاّ با

 :  تتٛشع ايدزاض١ ع٢ً َبشجني ناٯتٞ:. ٖٝه١ًٝ ايدزاض5١
نؿـ املبشح ا٭ٍٚ يبشح ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني ايدضتٛز ٚ اجملتُع ٚايدٚي١، ْٚسّنص ؾٝ٘ ع٢ً  أِٖ ايػاٜات اييت     

َٔ َطًبني، يف املطًب ا٭ٍٚ َٓ٘، ًْكٞ ايك٤ٛ ع٢ً طبٝع١ ايكٛاعد تكـ ٚزا٤ تأضٝظ ايدضتٛز، ٜٚتهٕٛ ٖرا املبشح 
ايدضتٛز١ٜ ٚع٬قتٗا بعاملٞ ايكإْٛ ٚ ايطٝاض١ٚ بايكٛاٖس اٱدتُاع١ٝ ٚاٱقتؿاد١ٜ. ٚيف املطًب ايجاْٞ، ْبشح غاٜات 

 ايدضتٛز.
، يف املطًب ا٭ٍٚ َٓ٘، ْٚهسٸع املبشح ايجاْٞ يًتطسم إىل ٚظا٥ـ ايدضتٛز، ٚ تٓكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني  

َٸا يف املطًب ايجاْٞ ٚا٭خرل، ْبشح عٔ ايٛظا٥ـ ايطٝاض١ٝ  نٛض ايه٬ّ سٍٛ ايٛظا٥ـ ايكا١ْْٝٛ يًدضتٛز، أ
 يًدضتٛز. ْٚتدتتِ ايدزاض١ بٺأِٖ اٱضتٓتادات ٚايتٛؾٝات اييت ْتٛؾٌ إيٝٗا يف َطرل٠ ايبشح.

 
 املبشح ا٭ٍٚ

 ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني ايدضتٛز ٚاجملتُع ٚايدٚي١                                  
ٕٸ ايتعسٜـ ايػا٥ع  ٝٳٔ ايع٬ق١ املٛدٛد٠ بني ايدضتٛز ٚاجملتُع ٚايدٚي١، ٜتعني عًٝٓا أ٫ًٚ، تعسٜـ ايدضتٛز، ٚ ا يهٞ ْب
ٝٸٔ غهٌ ايدٚي١ ٚ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ٚ ٍٸ ع٢ً فٛع١ قٛاعد َٓعٹ١ُ ذات طبٝع١ خاؾ١ تب  ملؿطًح ايدضتٛز ٜؿٝد ٜٚد

ٝٸٔ اؿكٛم ٚاؿسٜات ايعا١َ، ٚأسٝاًْا ودد  نٝؿ١ٝ ممازض١ ايطًط١ ٚإْتكاشلا، ٚايع٬ق١ بني ايكابكني عًٝٗا، نُا ٜب
املٛاطٓني ػاٙ اجملتُع ٚايدٚي١، ٚتدخٌ ٖرٙ ايكٛاعد يف إطاز ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًدٚي١ ٜط٢ُ )دضتٛز -ٚادبات ا٭ؾساد

 .(2)ايدٚي١( اٚ )ايكإْٛ ايدضتٛزٟ ايعاّ(
ٚقبٌ ؼدٜد غاٜات ايدضتٛز ْس٣ بأْ٘ َٔ ايكسٚزٟ تطًٝط ايك٤ٛ ع٢ً طبٝع١ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ٚ تبٝإ  

 ع٬قتٗا بايٓعاّ اٱدتُاعٞ. يريو ْكطِ املبشح اىل َطًبني، نُا ٜأتٞ: 

                                               
 .17فايٛدٝص يف ْعس١ٜ ايدضتٛز، بػداد، د.ت، د. سٓإ محٝد ايكٝطٞ، ٜٓعس:  (  2)
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 املطًب ا٭ٍٚ 

 ()طبٝع١ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ٚع٬قتٗا بايٓعاّ ا٫دتُاعٞ

 

ٕٸ تط١ُٝ تًو ايكٛاعد بٗرٙ  إ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ، ٖٞ قٛاعد ذات طبٝع١ خاؾ١ تط٢ُ بايطبٝع١ ايدضتٛز١ٜ، ٚ ا
 (3)اـاؾ١ٝ)أٟ خاؾ١ٝ دضتٛز١ٜ(، تسدع يٮضباب اٯت١ٝ:

 ع ايدضتٛز، ٚتؿاؽ قٛاعدٙ بػهٌ خاف َٔ قبٌ ضًط١ خاؾ١ ٖٞ ايطًط١ امل٪ضٹط١.. قد تٛقٳ1
 ١٦ اؿهاّ )ايكابكني ع٢ً ايطًط١ ايطٝاض١ٝ  يف ايدٚي١(.. إ ٖرٙ ايكٛاعد ؽاطب ؾ١٦ خاؾ١ يف اجملتُع ٖٚٞ ؾ2
. إٕ ٖرٙ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ تعد مبجاب١ املؿدز ا٭ضاضٞ ٚايطٓد ايكاْْٛٞ ٱعطا٤ ٚؼدٜد ا٫ختؿاؾات إىل ٦ٖٝات 3

ًَؿ١ مبُازض١ ايطًط١. إقاؾ١ إىل بٝاْٗا جملٌُ اؿكٛم ٚاؿسٜات ايؿسد١ٜ.  ٚ َ٪ضطات ايدٚي١ امله
 
 
 

إخت٬ف يف اٯزا٤ بني ؾكٗا٤ ايكإْٛ ٚعًُا٤ ايطٝاض١ٝ سٍٛ إقؿا٤ ايؿبػ١ ايكا١ْْٝٛ أٚ ايطٝاض١ٝ ع٢ً ايكٛاعد ٖٓايو 
 (4) ايدضتٛز١ٜ، ٚميهٓٓا بؿٛز٠ عا١َ ؼدٜد اػاٖني يف املٓاقػات ايدا٥س٠ سٍٛ ٖرٙ املطأي١:

ٕٸ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ٖٞ قٛاعد قا١ْْٝٛ ٭ْٗا ت٫ٓػاٙ ا٭ٍٚا  عِ ضًطات ايدٚي١، ٚإ اؿهاّ ٚاحملهَٛني : ٜس٣ بأ
ىكعٕٛ يتًو ايكٛاعد ًٜٚتصَٕٛ بٗا. ٚعًٝ٘، ؾإٕ أضاع ا٫دعا٤ات ايؿك١ٝٗ بؿدد إعطا٤ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً 

 ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ، تستبط أضاضا بؿهس٠ ع١ًٜٛ ايدضتٛز. 
ضتٛز١ٜ، ٜٚطتٓدٕٚ يف زأِٜٗ ٖرا إىل ؼًٌٝ طبٝع١ : قد أْهسٚا ايؿؿ١ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً ايكٛاعد ايدأَا ا٫ػاٙ ايجاْٞ  

ٖرٙ ايكٛاعد َٚكازْتٗا َع ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ. ٜٚتٛؾًٕٛ إىل ْتٝذ١ َؿادٖا، ٖٓاى اخت٬ف بني ايطبٝعٝتني ٚإ 
ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ٫ متتًو ْؿظ ايؿؿات ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ. ٚيهٞ تهٕٛ ايكاعد٠ قا١ْْٝٛ هب إ ؼتٟٛ ع٢ً 

 دد٠ أٚ  تًيب غسٚطا، َٚٓٗا:عٓاؾس ق

                                               
(   )نٌ َا ٜتعًل بايٓػاط اٱْطاْٞ، ٚع٬ق١ ا٭ؾساد َع بعكِٗ ايبعض ٚ ع٬قتِٗ مبا وٝطِٗ َٔ  بايٓعاّ ا٫دتُاعٞ ْكؿد

نُا ٜساٙ ايباسح ايطٝاضٞ ا٭َسٜهٞ -اعتكادات د١ٜٝٓ، ٚظسٚف اقتؿاد١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚضٝاض١ٝ ٚثكاؾ١ٝ. إذٕ ؾإٕ ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ
اّ يف ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ املٛدٛد٠ يف اجملتُع. ٖٚرا ٜعين: تٓبجل عٔ ٖرا ايٓعاّ  ٚتتؿسع ٖٛ ا٭ؾٌ ايع -(Robert Dahl)زٚبست داٍ 

عٓ٘ ايٓعِ اجملتُع١ٝا٭خس٣ نايٓعاّ ايطٝاضٞ ٚايكاْْٛٞ ا٫قتؿادٟ ٚا٫دتُاعٞ ٚ ٚايجكايف.  ٜٓعس: د. سطإ قُد غؿٝل ايعاْٞ، 
  . 11-10ف ف ١2009 ايهتاب، ايكاٖس٠، ، ايعاتهو يؿٓاع3ا٭ْع١ُ ايطٝاض١ٝ ٚايدضتٛز١ٜ املكاز١ْ، ط

 .43-42، ف ف2011، َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، برلٚت،1خاْصاد أمحد عبد، ايكإْٛ ايدضتٛزٟ ايدٚيٞ، ط( 3)

. ٚ د. سطإ قُد غؿٝل ايعاْٞ، 161-159ف ف، ٟ، بػداد، د.ت،ايكإْٛ ايدضتٛزد.عًٞ غايب خكرل ايعاْٞ ٚد. ْٛزٟ يطٝـ، ( 4)
. ٚيًُ٪يٹـ أٜكا: ايدضتٛز، ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح 68-67ف ف، 1986داَع١ بػداد، ا٭ْع١ُ ايطٝاض١ٝ ٚايدضتٛز١ٜ املكاز١ْ، 

 ،١2007 ايهتاب، ايكاٖس٠،، ْعس١ٜ ايدضتٛز، ايعاتو يؿٓاع2. ٚ د. َٓرز ايػاٟٚ، ايكإْٛ ايدضتٛزٟ، ز9-8، ف ف1981ايعًُٞ، ايعسام، 
 .(117، ف116، ف115، ف107)ف



 ّ.ّ. إبساِٖٝ ؾاحل قادز ايدلشلٞ
   

 

 (٥0٥٥)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

.  إٔ تؿدز ايكاعد٠ َٔ ضًط١ عًٝا تتُتع بايٓذاع١،أٟ ضًط١ َطاع١ قادز٠ يؿسض إزادتٗا ع٢ً اؾُٝع، ٖادؾا إىل 1
 قُإ تطبٝل تًو ايكاعد٠  ايكا١ْْٝٛ.

٢ً أَس إهابٞ .  هب إ تتكُٔ ايكاعد٠، أَس ايكٝاّ بعٌُ َعني أٚ املٓع يًكٝاّ ب٘)أٟ هب إٔ ؼتٟٛ ايكاعد٠ ع2
 أٚ ضًيب(.

 . هب إٔ تكذلٕ ايكاعد٠  باؾصا٤ املٓاضب، ٚ قد تٴؿسٳض ٖرا اؾصا٤ َٔ قبٌ ضًط١ كتؿ١ ع٢ً َٔ ىايؿٗا.3
بٓا٤ًا عًٝ٘، ٜس٣ ٖرا ا٫ػاٙ ا٭خرل؛ بإٔ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ٫ ٜتٛؾس ؾٝٗا ٖرٙ ايعٓاؾس ايج٬خ املرنٛز٠ ٚامله١ْٛ  

بتعبرل آخس ٫ تًيب ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ يتًو ايػسٚط ايٛادب تٛاؾسٖا ٱتؿاف ايكاعد٠ يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ، أٚ 
بايؿؿ١ ايكا١ْْٝٛ ايدقٝك١. ؾسغِ أْٗا تٛقع َٔ قبٌ ايطًط١ ايٓادع١)أٟ ضًط١ اؿهاّ ايكابكني ع٢ً ايك٠ٛ 

ني )احملهَٛني(بٌ ٖٞ خطاب ايهدل٣( غأْٗا غإٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ا٭خس٣، إ٫ أْٗا يٝطت أَسا َٛدٗا إىل املٛاطٓ
املٛاطٓني. إذٕ، ؾايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ تؿتكد -َٛد٘ إىل اؿهاّ أْؿطِٗ بؿؿتِٗ سهاَا، ٚيٝظ بؿؿتِٗ نأؾساد

، إذ أْٗا ٫ تتكُٔ أَسا يًشهاّ، ٭ٕ ٖ٪٤٫ ِٖ ايرٜٔ -باضتجٓا٤ ايعٓؿس ا٭ٍٚ ايطايؿ١ ايرنس-عٓاؾس ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ
ِٗ، ؾُٔ املتعرز إٔ ٜتٛقع َِٓٗ، تٛدٝ٘ ا٭َس ٭ْؿطِٗ. ٫ٕ ا٭َس ٜؿدز عاد٠ َٔ د١ٗ ٜكعٕٛ تًو ايكٛاعد ٭ْؿط

ٕٸ اؿهاّ ِٖ أع٢ً د١ٗ يف  -نُا تدعٞ ا٫ػاٙ ايجاْٞ-أع٢ً إىل أخس٣ أد٢ْ. ٖٚرا َا ٫ لدٙ يف ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ٭
 ( 5)ايدٚي١.

َٸا مٔ َٔ داْبٓا     ٕٸ ٖرا ا٫ػاٙ ا٭خرل، زغِ أؾاي١ طسٚسات٘ ٚ ٚدا١ٖ أ ، ٚاضتٓادًا إىل بعض ايؿك٘، ٬ْسغ بأ
سذذ٘، إ٫ اْ٘ قد ٜبايؼ بعض ايػ٤ٞ عٓد تؿطرلٙ يدٚز اؿهاّ يف إْػا٤ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ، ٜٚتػاق٢ دٚز ا٭١َ 

 ٖرا ايؿدد. ٜكاف إىل ذيو، ميهٔ ٱْػا٤ ٚتهٜٛٔ تًو ايكٛاعد. عًُا، إٔ ا٭١َ قد تًعب دٚزا َسنصٜا سازلًا يف
قبط ضًطات ٖ٪٤٫ اؿهاّ ٚقُإ عدّ كايؿتِٗ يًكٛاعد ايدضتٛز١ٜ َٔ خ٬ٍ إهاد ْٛع َٔ ايسقاب١ املتبادي١ 
بني ايطًطتني ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ ، ٚنريو َٔ خ٬ٍ ا٭خر بايسقاب١ ايككا١ٝ٥ ع٢ً دضتٛز١ٜ ايكٛاْني َٔ قبٌ 

 ايطًط١ ايككا١ٝ٥. 
يو، ميهٔ إيصاّ أ١ٜ ضًط١ خايؿت أسهاّ ايدضتٛز بٛدٛب اسذلاَ٘. ٚعًٝ٘، ميهٓٓا ايتؿٛز بتٛاؾس عٓؿس ٚبر  

ٕٵ ىتًـ ٖرا اؾصا٤ يف ؾٛزت٘ ٚنٝؿ١ٝ تطبٝك٘ عٔ تًو املستبط١ بايكٛاعد  اؾصا٤ يف ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ، ٚا
ؾصا٤، بكٛشلِ إٕ اؾصا٤ ٖٛ ا٭ثس املذلتب ع٢ً ٚعًٝ٘، "إٕ بعض ايؿك٘ ٜتذ٘ إىل املسادؾ١ بني اٱيصاّ ٚا .(6)ايعاد١ٜ

كايؿ١ تًو ايكاعد٠،..... ٚيعٌ اـ٬ف ايؿكٗٞ سٍٛ ْٛع اؾصا٤ ٖٛ ايرٟ أد٣ إىل ظٗٛز اـ٬ف سٍٛ طبٝع١ ايكاعد٠ 
   (7)ايدضتٛز١ٜ".

ٕٸ ٖرٙ ا       ٕٸ َ٪ٜدٟ ا٫ػاٙ ايجاْٞ يتشدٜد طبٝع١ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ، ٜعتكدٕٚ بأ يكٛاعد ٖٞ قٛاعد ٚعًٝ٘، ؾا
ٕٸ نٌ سصب ضٝاضٞ)َعازقًا  ٕٸ ايدضتٛز َٚٓر ظٗٛزٙ املعاؾس ٖٛ تهسٜظ يًؿساع ايطٝاضٞ، ٚا ذات طبٝع١ ضٝاض١ٝ، ٭

                                               
 .117-116ف ف  ، ّ.ع.ذ،2. ٚد. َٓرز ايػاٟٚ، ايكإْٛ ايدضتٛزٟ،ز160املؿدز ايطابل،ف د. عًٞ  غايب خكرل ايعاْٞ،( 5)

-139، ف ف2012بػداد،  ، َهتب١ ايطٓٗٛزٟ،1د. محٝد سٕٓٛ خايد، َباد٨ ايكإْٛ ايدضتٛزٟ ٚتطٛز ايٓعاّ ايطٝاضٞ يف ايعسام، ط(  6)
140. 

 .37د. سٓإ محٝد ايكٝطٞ، املؿدز ايطابل، ف (7)
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نإ أّ يف ايطًط١(، ٚ نٌ ايك٣ٛ ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚست٢ ايك٣ٛ ايعطهس١ٜ "واٍٚ إٔ ٜهسع يف ٖرا 
 .(8)٘ ٚؾًطؿت٘ ؾٝ٘"ايدضتٛز اْتؿازٙ ٚبايتايٞ ػطٝد قُٝ

ٜٚكٍٛ:" مجٝع دضاترل ايعامل إمنا  ()ٚيف إطاز ٖرٙ ايس١ٜ٩، ٜهتب يٓا ا٭ضتاذ املسسّٛ )ايدنتٛز طًعت ايػٝباْٞ(  
متجٌ ٚثا٥ل ْؿس يك٣ٛ ضٝاض١ٝ ع٢ً أخس٣، ٚقد تتػاب٘ ٖرٙ ايٛثا٥ل إىل سد بعٝد إذا َا ناْت ايك٣ٛ املٓتؿس٠ 

 (9)َتػاب١ٗ َٛقٛعا".
أٚ ا٫ضتٓاد إىل اؿذر ٚاؿذر املكاد٠ َٔ طسف ٖرا ا٫ػاٙ   ٕٚ إٔ نٛض يف تؿاؾٌٝ املٓاقػات ايؿك١ٝٗٚعًٝ٘، د   

أٚ ذاى، بؿدد إقؿا٤ ايؿبػ١ ايكا١ْْٝٛ أٚ ايطٝاض١ٝ ع٢ً ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ. ْطتًِٗ َٔ ؾسٜل َٔ ايؿك٘، ْٚس٣ 
ٕٸ بعض ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ وٌُ ؾؿ١ ايكإْٛ ٚاٱيصاّ، إ٫ّ  ٕٸ بعض اٯخس تٓطٟٛ ع٢ً َباد٨ تٛد١ٝٗٝ خاي١ٝ بأ أ

َٔ اٱيصاّ. َٚع ذيو، ْ٪ٜد َٔ ٜس٣ َٔ ايؿكٗا٤ يف قٛشلِ: ٚإٕ وٌُ بعض ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ؾؿ١ ايكإْٛ، إ٫ أْٗا 
ؾٗٞ ، إذٕ، -باملع٢ٓ ايدقٝل يًه١ًُ -ٜؿكد نجرلا َٔ ٖرٙ ايؿؿ١ ٚىًٛا َٔ ايعٓاؾس اي٬ش١َ يتهٜٛٔ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ

٫ ؼتٟٛ ع٢ً َا ؼتٜٛٗا ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ نهٌ. ٚباملكابٌ لد يف أغًب ا٭سٝإ غ٦ًٝا َٔ ايتؿٛزات ايد١ٜٝٓ 
، ٚنُا لد يف ايكٛاعد ()احملؿٸ١ٓ يف ؾًب ايكاعد٠ ايدضتٛز١ٜ، ٚ ٜهاد إ تٛؾـ بـ)ايكاعد٠ املاؾٛم ايدضتٛز١ٜ(

٫دتُاع ايطٝاضٞ ٚايكاْْٛٞ َعًا. ٚعًٝ٘، ؾٗرٙ)ايطبٝع١ ايدضتٛز١ٜ غ٦ٝا َٔ عًِ ايطٝاض١، ٚغ٦ٝا َٔ عًِ ا
يًكٛاعد ايدضتٛز١ٜ، تعطٞ شلا  ()( أٟ ايطبٝع١ ايعاٖساتPhenomenological nature١ٝ ايؿَٝٓٛٝٓٛيٛد١ٝ

ؾبػ١ خاؾ١ ٚؾؿ١ َٓؿسد٠ َٔ ْٛعٗا، عٝح إ ٖرٙ ايؿؿ١ تبعدٖا "عٔ دؿا٤ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ احملك١ ٚبسٚد٠ 
زٜاق١ٝ َٓطكٗا، ٚتكؿٞ يًْٛا َٔ ايتأٌَ ايؿًطؿٞ ٚ يف ذات ايٛقت بعكًا َٔ اي١ًْٛٝ ٚغ٦ًٝا َٔ اٱبٗاّ إدسا٤اتٗا ٚ

 ( 10)ايرٟ قد ٜعتُدٙ امل٪ضٹظ ايدضتٛزٟ يٝهٕٛ كسدًا أشَتًٝا".

                                               
 -ايك٣ٛ امل٪ثس٠ يف ايدضاترل ٚتؿطرل ايدضتٛز ايعساقٞ، ف١ً ايككا٤ٚ د. طًعت ايػٝباْٞ،  .47ف خاْصاد أمحد عبد، املؿدز ايطابل،  ( 8)

ٚ د. سطإ قُد  .9-8، ف ف10، ف1954ايط١ٓ ايجا١ْٝ عػس٠، غباط ف١ً سكٛق١ٝ أؾدزتٗا ْكاب١ احملاَني يف بػداد، ايعدد ايجاْٞ، 
. ٚد. َٓرز ايػاٟٚ، 9-8.ٚ يًُ٪يٹـ: ايدضتٛز، ّ.ع.ذ، ف ف 68-67غؿٝل ايعاْٞ، ا٭ْع١ُ ايطٝاض١ٝ ٚايدضتٛز١ٜ املكاز١ْ، ّ.ع.ذ، ف ف

 .79ّ.ع.ذ، ف ،1964َطبع١ ايعاْٞ، بػداد، يف ايدضتٛز،
( ) ٛز طًعت ايػٝباْٞ، نإ باسجًا أنادميًٝا عساقًٝا ٚ َتدؿؿًا يف فاَيٞ ايكإْٛ ٚ عًِ ا٫قتؿاد، ٜٚكاٍ يف املسسّٛ ا٭ضتاذ ايدنت

 تعسٜؿ٘ "املؿهس ا٫قتؿادٟ ايهبرل يف ايعسام"، ٚنإ أٍٚ ٚشٜس ايتدطٝط يف ايعٗد اؾُٗٛزٟ. 
 .10د. طًعت ايػٝباْٞ، املؿدز ايطابل، ف( 9)
( )  ِدٍٚ ايعامل ٚست٢ دضاترل دٍٚ ذات ْعاّ اؿهِ ايعًُاْٞ، ؼتٟٛ ع٢ً تؿٛزات أٚ تٛدٝٗات د١ٜٝٓ قد مت إذ لد بإٔ دضاترل َعع

ؾٝاغتٗا يف غهٌ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ، ٚاييت ٜٓعس إيٝٗا َٔ يدٕ اؿهاّ ٚاحملهَٛني ْعس٠ ا٫سذلاّ ٚايتكدٜظ ؾُٔ ايؿعب املطاع بٗا. 
 .279-278،ف ف 2009 ، َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، برلٚت،1ط يدضتٛز١ٜ،يف ايٓعس١ٜ ا ٜٓعس بٗرا ايؿدد: د. ٜٛضـ ساغٞ،

( ) َازضٌٝ َٛع(ٞإ ايعامل ا٫دتُاعٞ ايؿسْطMarcel Mauss ٜس٣ بإٔ سكٝك١ ايعٛاٖس يف اجملتُع ايبػسٟ تتكُٔ ظٗٛزٖا )
ٕ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ شلا ايطبٝع١ ايعاٖسات١ٝ، بأغهاشلا املدتًؿ١؛ قا١ْْٝٛ، اقتؿاد١ٜ، ضٝاض١ٝ، د١ٜٝٓ ، ٚست٢ مجاي١ٝ. ٚعٓدَا ْكٍٛ با

ْكؿد بإ ٖرٙ ايكٛاعد ؼتٟٛ غ٦ًٝا مما ؼتٜٛٗا نٌ ٚاسد٠ َٔ ٖرٙ ايعٛاٖس. ٜٓعس: د. سطإ قُد غؿٝل ايعاْٞ، ا٭ْع١ُ 
 .10ايطٝاض١ٝ ٚايدضتٛز١ٜ املكاز١ْ، ّ.ع.ذ، ف

 .    96، ف199ف  2009 اؿكٛق١ٝ، برلٚت،، َٓػٛزات اؿًيب 1ط يف ايٓعس١ٜ ايدضتٛز١ٜ، د. ٜٛضـ ساغٞ،( 10)
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ٕٸ ٖٓاى تسابط ٚثٝل ٚايتأثرلات املتبادي١ بني ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ     ٚايٓعاّ ازتباطًا مبا تكدّ، ميهٓٓا ايكٍٛ، بأ
ا٫دتُاعٞ. ؾُٔ ٖٓا تهُٔ أ١ُٖٝ ايدضتٛز، يريو ٫بد يٓا َٔ ؼدٜد غاٜات ايدضتٛز، ٖٚرا َا ْتٓاٚي٘ يف املطًب 

 ايجاْٞ.
 املطًب ايجاْٞ

 غاٜات ايدضتٛز
غايبا َا ْتعسٸف ع٢ً غاٜات ايدضتٛز َٔ خ٬ٍ َا ٜتكُٓٗا َكد١َ ايدضتٛز َٔ املباد٤ٟ ايؿًطؿ١ٝ ٚاٱٜدٚيٛد١ٝ    

ٚايكِٝ ايٛط١ٝٓ ايعًٝا اييت ؼددٖا ايطًط١ امل٪ضِّط١)بهطس ايطني( يًدضتٛز ٚتعد مبجاب١ اـط ايطٝاضٞ ايعاّ يًدٚي١  
اْْٛٞ ؾٝٗا )أٟ يف ايدٚي١(.ٚنريو ميهٔ ايتعسٸف ع٢ً غاٜات ايدضتٛز ٚا٭ضاع ايرٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ٚايك

َٔ خ٬ٍ َا ٚزد ؾٝ٘ َٔ َباد٤ٟ أضاض١ٝ املتعًك١ بؿًطؿ١ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ٚاملهتٛب١ يف َنت ايٛثٝك١ ايدضتٛز١ٜ، أٚ 
ٞ ايك٤ٛ ع٢ً أِٖ َٔ خ٬ٍ طبٝع١ ْٚٛع١ٝ ايٓػاط ايطٝاضٞ ٚاٱدازٟ يًطًطات ايدٚيت١ٝ املٓبجك١ َٔ ايدضتٛز. ًْٚك

 ٖرٙ ايػاٜات َٔ خ٬ٍ تكطِٝ أزبع ؾسٚع آت١ٝ:
 

 ايؿسع ا٭ٍٚ
 تطٜٛس ايدٚي١ ٚتك١ٜٛ َ٪ضطاتٗا

ٕٸ ايدٚي١ تٓػأ يف ا٭ضاع بػهٌ عًُٞ ع٢ً ٜد فُٛع١ َٔ ا٭ؾساد، ِٖ ايكابكني ع٢ً ايك٣ٛ ايهدل٣ يف اجملتُع     إ
، اؾُاع١ ايبػس١ٜ )ا٭١َ أٚ ايػعب( تسنٝصا ضٝاضًٝاٚميتًهٕٛ ايطًطات ايكسٚز١ٜ ٜٚطتددَْٛٗا َٔ أدٌ تسنٝص 

َٚٔ أدٌ إثاز٠ اٖتُاّ اؾُاع١ يف ؼكٝل فتُع ددٜد بايتدًٞ عٔ ؾهس٠ ايتًُو ايػدؿٞ يًطًط١ ٚطسح ؾهس٠ 
ٚؾكا يؿِٗ ازضطٛطايٝظ -، ٚ ؼكٝل اـرل ايعاّ(11)املؿًش١ ايعا١َ يًُذتُع ٚتهسٜطٗا غًل َؿاحل ززل١ٝ ع١َُٝٛ

. تستٝبًا ع٢ً ذيو، ٜستبط ايدضتٛز  أضاضًا بايدٚي١ ضٛا٤ٷ نإ ْعاّ اؿهِ ؾٝٗا -(Public Goodيًطٝاض١ )
دميكساطًٝا أّ غرل دميكساطٞ ؾإْ٘ ٜٛدد ؾٝٗا ايدضتٛز، " إذ إ قٝاّ ايدٚي١ ٜكتكٞ ٚدٛد قٛاعد دضتٛز١ٜ ضٛا٤ 

 اؾُاع١ ؾأزتؿع اىل َطت٣ٛ اٱيصاّ ناْت تًو ايكٛاعد َد١ْٚ يف ٚثٝك١ َهتٛب١ اّ ٚيٝد٠ ايعسف املطتكس يف قُرل
ٕٸ ؾهس٠ ايدضتٛز ٫ ميهٔ إٔ تٛدد، إ٫ّ يف ايدٚي١ باملع٢ٓ ايدقٝل يًه١ًُ.... ٚإٔ ٖرٙ ايؿهس٠ (12)ايكاْْٛٞ" .  ٚعًٝ٘، "ا

َٓر ْػأتٗا تتعًل أٚ تٓؿب ع٢ً )) ايكٛاعد ا٭ضاض١ٝ(( يرا ؾإٕ ممازض١ ايطًط١ قبٌ أٚ بعد ْػأ٠ ايدٚي١، إذا ضًُٓا 
 (13)ٗرا ايتُٝٝص ملتطًبات ايٓكاؽ، ؼهُٗا قٛا عد ذات طبٝع١ ٚاسد٠ ٖٞ ))ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ((".ب

ٕٸ إسد٣ غاٜات ا٭ضاض١ٝ َٔ ايدضتٛز، ٚؾكًا ملا ٜعًٓٗا ايطًط١ امل٪ضٹٸط١    ، ٖٞ يًدضتٛز ازتباطا مبا دا٤ اع٬ٙ،  إ
تٛطٝد دٚز ايدٚي١ ٚ تعصٜسش َهاْتٗا ع٢ً ايؿعٝدٜٔ ايداخًٞ ٚاـازدٞ. ٚبٗرا ايؿدد ؾكد ْؿت تهسٜظ ايدضتٛز ي

ع٢ً َا ًٜٞ :" بٓا٤ا ع٢ً َا تكتكٝ٘ املؿًش١ ايعا١َ  1992ايٓعاّ ا٭ضاضٞ يًشهِ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يط١ٓ 

                                               
ُٸإ، 1د. ساشّ ؾباح محٝد، اٱؾ٬سات ايدضتٛز١ٜ يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ،ط ( 11)  .101، ف2012، داز اؿاَد يًٓػس ٚايتٛشٜع، ع
 ْؿظ املؿدز اع٬ٙ، ٚايؿؿش١ ْؿطٗا.(  12)
ُٸإ، ، داز ايٛزد ا٭زد١ْٝ يًٓػس 1د. َٓرز ايػاٟٚ، ؾًطؿ١ ايدٚي١، ط  ( 13)  .459-458ف ف  2012ٚايتٛشٜع، ع
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. ٚ قد  (14)يت ْطع٢ ايٝٗا. أَسْا مبا ٖٛ آت: ..."يف كتًـ اجملا٫ت ٚزغب١ يف ؼكٝل ا٭ٖداف اي يتطٛز ايدٚي١ٚ ْعسا 
سٝح عبٸست َكاطعات نٓدا ْٚٛؾا ضهٛغا ْٚٝٛبسْٚصٜٚو عٔ َا ًٜٞ:"... 1867دا٤ َكد١َ دضتٛز نٓدا ايٓاؾر يط١ٓ 

ٕٸ ايػعب ايهٓدٟ ٚبإعتبازٙ ايؿاسب ا٭ؾٌٝ يًطًط١ (15)..."تتشد ؾٝدزايًٝا يف دٚي١ ٚاسد٠زغبتٗا يف إٔ  . ٚعًٝ٘، ؾإ
٪ضٹٸط١ ايعًٝا يتأضٝظ دضتٛزٙ، ساٍٚ َٔ خ٬ٍ ٚقع ٖرا ايدضتٛز اٱع٬ٕ عٔ زغبت٘ ٚغاٜت٘ املتُج١ً بإْػا٤ دٚي١ امل

ٕٸ امل٪ضطٕٛ ا٭ٚا٥ٌ ي٫ٜٛات املتشد٠  إؼاد١ٜ ٚاسد٠. ٚ لد أٜكًا يف َكد١َ دضتٛز اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ، أ
ِٗ ٜٗدؾٕٛ َٚٔ خ٬ٍ تأضٝظ ايدضتٛز  إْػا٤ إؼاد أنجس نُا٫ً ا٭َسٜه١ٝ، ٚع٢ً يطإ ايػعب ا٭َسٜهٞ، قايٛا بأْ

ٕٸ َٔ اسد٣ املدلزات اييت تكـ ٚزا٤ ْػ٤ٛ ايدٚي١ ايؿدزاي١ٝ، ٖٛ (16) دٚي١ ؾدزاي١ٝ َتها١ًَيكُإ ؼكٝل  . عًًُا، إ
 1971.ٚعًٝ٘. يف ٖرا اٱطاز، ٚ يف َكد١َ دضتٛز اٱَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ ايٓاؾر يط١ٓ (17)إْػا٤ دٚي١ ق١ٜٛ َٛسد٠

ٕٸ َ٪ضطٛا ٖرا ايدضتٛز قد أعًٓٛا عٔ ت٬قٞ إزادتِٗ ٚإزاد٠ ايػعب اٱَازاتٞ يتأضٝظ ٖرا ايدضتٛز َٔ أدٌ  ْس٣ بأ
ع٢ً اؿؿاظ ع٢ً نٝاْٗا يف فاٍ ندٚي١ إؼاد١ٜ َطتك١ً ذات ضٝاد٠، قادز٠  َها١ْ دٚي١ٝ زؾٝع١ يدٚيتِٗؼكٝل 

ٕٸ ايدضتٛز اٱضباْٞ يط١ٓ (18)ع٬قاتٗا َع ايدٍٚ ا٭خس٣ يف ا٭ضس٠ ايدٚي١ٝ ايٓاؾر ٚيف َكدَت٘  1978. ٚعًٝ٘، إ
اييت تكُٔ ضٝاد٠ ايكإْٛ  تٛطٝد دٚي١ ايكإْٛ )متٗٝدٙ( سدٸد عٔ زغب١ ا٭١َ اٱضبا١ْٝ َٔ إقا١َ دضتٛزٖا بـ"

ٚنرا اؿاٍ بايٓطب١ يًُػسع ايدضتٛزٟ ايعساقٞ بايٓطب١ يًدضتٛز ايعساقٞ ايدا٥ِ  .(19)"عب١ٝنتعبرل عٔ اٱزاد٠ ايػ
.ٚإذا (20)،..."يبٓا٤ دٚي١ ايكإْٛ، إذ دا٤ يف دٜبادت٘:" مل ٜجٓٝٓا ايتؿهرل ٚاٱزٖاب َٔ إٔ منكٞ قدًَا 2005يط١ٓ 

ٕٸ ٚؾٍٛ دٚي١ ايه 1962ْعسْا اىل َكد١َ دضتٛز دٚي١ ايهٜٛت يط١ٓ  يف ايع٬قات  َها١ْ دٚي١ٝ زؾٝع١ٜٛت اىل لد أ

                                               
ايدضاترل ايعسب١ٝ ٚدزاض١ َكاز١ْ مبعاٜرل اؿكٛم ايدضتٛز١ٜ ايدٚي١ٝ، ملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، َٓػٛز قُٔ نتاب: ايٓعاّ ا٭ضاضٞ   (14)

 .2005، املعٗد ايدٚيٞ ؿكٛم اٱْطإ، ن١ًٝ اؿكٛم ظاَع١ دٟ بٍٛ، غٝهاغٛ،1ط
٪ضط١ ايدٚي١ٝ يًدميكساط١ٝ يـ)املع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ PDF fileتاح بؿٝػ١ )ايٓطد١ ايعسب١ٝ( ،َ،  1867دضتٛز نٓدا يط١ٓ  ((15

  pdf?lang=arhttps://www.constituteproject.org/constitution/Canada_2011.: (ٚا٫ْتدابات
)16 (

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, …., do ordain 

and establish this Constitution for the United States of America.”  The text of the constitution 

 https://constitutioncenter.org/A available at:  National Constitution Center:  
، َ٪ضط١ ايٓدلاع يًطباع١ ٚايٓػس 2ط -ٟ يف ايعسامضتٛزايٓعس١ٜ ايعا١َ ٚايٓعاّ ايد-د. عدْإ عادٌ عبٝد، ايكإْٛ ايدضتٛزٟ  (17)

 .40،  ف2010ٚايتٛشٜع، ايٓذـ،

، َٓػٛز قُٔ نتاب: ايدضاترل ايعسب١ٝ ٚدزاض١ َكاز١ْ مبعاٜرل اؿكٛم 1971ٜٓعس: َكد١َ دضتٛز اٱَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ يط١ٓ  ( 18)
 .2005، املعٗد ايدٚيٞ ؿكٛم اٱْطإ، ن١ًٝ اؿكٛم ظاَع١ دٟ بٍٛ، غٝهاغٛ،1ايدضتٛز١ٜ ايدٚي١ٝ، ط

٪ضط١ ايدٚي١ٝ يـ)املع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ PDF fileتاح بؿٝػ١ يٓطد١ ايعسب١ٝ(، َ)ا 1978اْٞ يط١ٓ ٜٓعس : متٗٝد ايدضتٛز اٱضب ( 19)
 ّ.ع.ذ.( يًدميكساط١ٝ ٚا٫ْتدابات

، َٔ َٓػٛزات املهتب١ ايكا١ْْٝٛ يف بػداد، قُٔ نتٝب: ايدضتٛز ٚفٛع١ قٛاْني 2005دٜباد١ ايدضتٛز ايعساقٞ ايدا٥ِ يط١ٓ   ( 20)
    .4،ف2009، اح ؾادم دعؿس ا٭ْبازٟؾب:إعداد  ا٭قايِٝ ٚاحملاؾعات،

https://www.constituteproject.org/constitution/Canada_2011.pdf?lang=ar
https://constitutioncenter.org/
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ٕٸ ايطًط١ امل٪ ٸضط١ يدضتٛز تسنٝا ض١ٓ (21)ايدٚي١ٝ  ٖٞ َٔ اسد٣ غاٜات ٖرا ايدضتٛز  1982. شٜاد٠ ع٢ً َاتكدّ، إ
 .  (22)ٚعدّ قابًٝتٗا يٲْكطاّ ٚسد٠ ايدٚي١سدٸد ايػا١ٜ ا٭ٚىل َٔ ٖرا ايدضتٛز بكُإ 

 
 ايؿسع ايجاْٞ

 ع  ٚاٱضتكساز ايداخًٞ يًُذتُ ؼكٝل ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ
َٸ دتًؿ١ايٛسـد٠ تعـين: ػُٝـع ا٭غـٝا٤ امل    ، باسجٕٛؾكـد اختًــ ؾٝـ٘ اي ،ـا َؿٗـّٛ ايٛطٓٝـ١يف نـٌ ٚاسـد َطـسد، أ

ٕٸ  شلـا، ()إىل دٚيـ١ َعٝٓـ١، وُـٌ دٓطـٝتٗا ٜٚـدٜٔ بـاي٤٫ٛايؿسد  ()ايٛطٓٝـ١ ٖـٞ : اْتُـا٤ ؾبشطـب زأٟ ايـبعض أ
ٜٚـس٣  .٢ً استطاب إٔ ايدٚي١ َاٖٞ ض٣ٛ مجاع١ َٔ ايٓاع تطـتكس يف إقًـِٝ قـدد ٚؽكـع ؿهَٛـ١ َٓعُـ١ع

 شا٥دًا منًٛا تهطبٗادتٗا ُٛعـات ايـيت تـدزى إٔ ٚسجملاختٝازٜا بني اتهٕٛ ايـبعض ٶ ا٭خس َٔ ايباسجني إٕ ايٛسد٠ 
ٕٸن .َٚٝصات اقتؿاد١ٜ ٚضٝاض١ٝ، ٚتعصش َهاْتٗا ايعامل١ٝ ٶ َؿٗـّٛ ايٛسـد٠ ايٛطٓٝـ١ اضـتُد َـٔ  ُـا زأ٣ آخـسٕٚ إ

 ٜٛؾــ َؿٗـّٛ نًُـ١ ايـٛطٔ ايـرٟ ٖـٛ عاَـٌ دا٥ـِ ٚأضاضـٞ يًٛسـد٠ ايٛطٓٝـ١ َٚٓٗـا ناْـت نًُـ١ ٚطـين ٖٚـٞ َـا
سب ايٛطٔ  نُا تعين أٜكًا  .تؿاْٝ٘ يف خدَت٘ ٚاٱخ٬ف ي٘ ٚ  هـٌ غـدـ ٜكـِٝ يف ايـٛطٔ نتعبـرل عـٔ اْتُا٥ـ٘ي

                                               
َٓػٛز قُٔ نتاب: : ايدضاترل ايعسب١ٝ ٚدزاض١ َكاز١ْ مبعاٜرل اؿكٛم ايدضتٛز١ٜ ايدٚي١ٝ،  1962دضتٛز دٚي١ ايهٜٛت يط١ٓ  ( 21)

٪ضط١ ايدٚي١ٝ ملع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ PDF fileتاح بؿٝػ١ َ )ايٓطد١ ايعسب١ٝ(،1982عس: َكد١َ دضتٛز تسنٝا يط١ٜٓٓ(   22) ّ.ع.ذ.
 ، ّ.ع.ذ. .يًدميكساط١ٝ ٚا٫ْتدابات

( ) ٘ٝٛٸًا: شاد ٚنجس /إزتؿع/ إْت٢ُ: إْتُا٤ٶ ؾ٬ٕ إىل أب :  اٱْتُا٤ يػ١ً: " َأخٛذ َٔ ايُٓا٤ أٟ ايصٜاد٠، ٚاٱزتؿاع ٚايعًٛ. منا ُٜٓٛ من
َٸا ا٭ْتُا إؾط٬سًا: ٖٛ " اٱْتطاب اؿكٝكٞ يػ٤ٞ َا ؾهسًا ن ايدٜٔ ٚايٛطٔ َج٬ً، ٚػطٝد اؾٛازح ع٬ُ، ٚايسغب١ اْتطب ٚاعتص٣". أ

، اْتػازات ذٟٚ 37يف تكُـ عك١ٜٛ َا، حملب١ ايؿسد يريو ٚاٱعتصاش باٱْكُاّ اىل ٖرا ايػ٤ٞ. ٜٓعس: ي٪ٜظ َعًٛف،املٓذد يف ايًػ١: ط
، داز اسٝا٤ ايذلاخ ايعسبٞ، 4ايساشٟ،ط .  ٚ كتاز ايؿشاح يًػٝذ اٱَاّ قُد بٔ ابٞ بهس عبدايكادز840فٖـ. م، 1423 إٜسإ ايكسب٢،
ُٸإ، 1.  ٚ د. اَاْٞ غاشٟ دساز، املٛاط١ٓ ايعامل١ٝ، ط392-391،ف ف 2005برلٚت،   . 70، ف 2011،داز ٚا٥ٌ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ع

(  )  اي٤٫ٛ يػ١: َٔ ٚىل، ًٜٞ، ٚيٝا، دْا َٓ٘ ٚقسب، تبع٘ َٔ غرل ؾؿٌ. اي٤٫ٛ  إؾط٬سا تعين:" َٔ تبع، ْٚؿس، ٚطاع... ٖٛ ايكسب
 .69. ٚ د. اَاْٞ غاشٟ دساز، املؿدز ايطاٜل، ف918ٚايكساب١ ٚايٓؿس٠..." ٜٓعس:  ي٪ٜظ َعًٛف،املٓذد يف ايًػ١، املؿدز ايطابل، ف

، ؾكد ٜٓتُٞ ايؿسد إىل ٚطٔ َعني ٚيهٓ٘ وذِ اٱْتُا٤ أٚ قٌ ايػعٛز باٱْتُا٤َٔ اي٤٫ٛ..ؾٗٛ ٜتكُٔ  د٢ْ َستب١ُؿّٗٛ أنا٫ْتُا٤   
ٕٸ اٱْتُا٤ )عٔ ايعطا٤ ٚايتكش١ٝ َٔ أدً٘  . ( loyalty( ٫ٜتكُٔ بايكسٚز٠ اي٤٫ٛ)affiliation، ٱ

ٜٚسنص ع٢ً املطاٜس٠ ، ٜٚدعٛ إىل تأٜٝد ايؿسد ؾُاعت٘ ٜٚػرل إىل َد٣  اي٤٫ٛ دٖٛس ا٫يتصاّ، ٜدعِ اشل١ٜٛ ايرات١ٝ، ٜٚكٟٛ اؾُاع١ٝ،" 
ٗا ا٫ْتُا٤ إيٝٗا، َٚع أْ٘ ا٭ضاع ايكٟٛ ايرٟ ٜدعِ اشل١ٜٛ، إ٫ أْ٘ يف ايٛقت ذات٘ ٜعتدل اؾُاع١ َط٪ٚي١ عٔ ا٫ٖتُاّ بهٌ سادات أعكا٥

د. عباع خكس، َابني َؿّٗٛ اٱْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ، َتاح ع٢ً املٛقع  "  ْك٬ عٔ:َٔ ا٫يتصاَات املتبادي١ ي٤٫ًٛ، بٗدف اؿُا١ٜ ايه١ًٝ
  .   https://drabbass.wordpress.com/2014/01/11 (2/1/2018)ا٫يهذلْٚٞ ايتايٞ:

املٛاطٔ ٜٓتُٞ اىل -إذٕ، اي٤٫ٛ ٖٛ ؾدم اٱْتُا٤.  ٚيف ايدٍٚ اييت مل ؼكل ؾٝٗا ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ اييت تٗدف ايٝٗا ايدضتٛز ، إ ايؿسد   
( يهٔ ٖرٙ اؾٓط١ٝ ٖٞ فسد ع٬ق١ تبع١ٝ بني ايؿسد Nationalityٚطٓ٘ ٚدٚيت٘ َٔ خ٬ٍ زابط١ قا١ْْٝٛ تط٢ُ باؾٓط١ٝ )

ٕٸ ٖرٙ ايع٬ق١ بني ايؿسد ٚايدٚي١ اييت ٜٓتُٞ اي َٸا يف ساٍ ؼكل ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ  ؾإ ٝٗا ظٓطٝت٘، ٚبايتايٞ ؾٗٞ ٫ تتكُٔ اي٤٫ٛ. أ
ٛٻٍ  َٔ فسد ع٬ق١ تبع١ٝ ٚقا١ْْٝٛ اىل ع٬ق١ ذات بعد اخ٬قٞ ٚزٚسٞ هعٌ ايؿسد َطتعدًا يًتكش١ٝ َٔ ادٌ ايٛطٔ  ٚايدٚي١ تتش

 ٚايػاٜات اييت تكـ ٚزا٤ تأضٝطٗا.  ٚايدٚي١. ؾُٔ ٖٓا تهُٔ أ١ُٖٝ ايدضتٛز 

https://drabbass.wordpress.com/2014/01/11
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. ٚعًٝ٘، يف اجملتُعات ايطٝاض١ٝ املعاؾس٠، ٖٓاى ق٣ٛ ٚتهٜٛٓات إدتُاع١ٝ َتعدد٠، (23)"بطبب طـٍٛ ا٫ْتُـا٤ إيٝـ٘
ٝٳٻط١، ت٪دٟ اىل تعُٝل ٚتعكٝد قاٚز اٱْكطاّ داخٌ  ٚيف أغًب ا٭سٛاٍ، ٖرٙ ايتهٜٛٓات ا٫دتُاع١ٝ تهٕٛ َط

د١ٜٝٓ أٚ يػ١ٜٛ أٚ دػساؾ١ٝ أٚ إقتؿاد١ٜ أٚ...اخل، ٚعاد٠ ٖٓاى أنجس  اجملتُع، ٖٚرٙ اٱْكطاَات قد تهٕٛ ق١َٝٛ أٚ
. ٚقد تكٛد ٖرٙ ايعاٖس٠ اىل ايتؿادّ ايعٓٝـ (24)َٔ قٛز يٛدٛد ٚاضتُساز١ٜ ظاٖس٠ اٱْكطاّ ايداخًٞ يف اجملتُع

ؾُٝا بِٝٓٗ.  بني اؾُاعات ٚايتهٜٛٓات ا٫دتُاع١ٝ املدتًؿ١ سٍٛ ؼدٜد ١ٜٖٛ ايدٚي١ ٚتكاضِ ايطًط١ ٚايجسٚات
ٕٸ ايهٝإ ا٫دتُاعٞ ٚايطٝاضٞ يًُذتُع ٚايدٚي١ تهٕٛ َٗدٳد٠ غطس اٱْٗٝاز ٚعدّ ايتهاٌَ ايٛطين.  ٖٚهرا، ؾإ

يريو، ع١ًُٝ بٓا٤ ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ تتطًب ضعٞ ايطًط١ ايطٝاض١ٝ اىل ؼكٝل اٱْدَاز ٚايت٬سِ بني َهْٛات   
ٚذيو مبصز اؾُاعات املدتًؿ١ ٚاملتُٝص٠ عٔ بعكٗا غؿا٥ـ ذات١ٝ ضٝاضٞ َٓعِ ٚإيصاَٞ، -اجملتُع يف إطاز قاْْٛٞ

( ، ٚ يف ْؿظ ايٛقت، خكٛعٗا يًكٛاْني ايٛط١ٝٓ اييت تطبكٗا local Identityيًشؿاظ ع٢ً ٖٜٛتٗا احمل١ًٝ )
ٕٸ ايدضتٛز ٖٛ ايكإْٛ ا٭زل(25)ضًطات ايدٚي١ ع٢ً نٌ اقًُٝٗا ٚع٢ً نٌ أؾساد اجملتُع ٢ يف . آخرٜٔ يف اؿطبإ، إ

 .(26)ايبًد، ٖٚٛ قإْٛ ايكٛاْني
إزتباطا مبا ضبل، ْس٣ إ ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ اييت تٗدف ايٝٗا ايطًط١ ايتأضٝط١ٝ يًدضتٛز، ٫ ٜتشكل ؾكط َٔ خ٬ٍ   

اٱْدَاز اٱدتُاعٞ ٚاٱعذلاف باشلٜٛات احمل١ًٝ يًُهْٛات ايؿسع١ٝ يًُذتُع، بٌ ٜتطًب أٜكا، ايتٛشٜع ايعادٍ 
١ بني أؾساد اجملتُع َٔ خ٬ٍ ايؿًطؿ١ ايطٝاض١ٝ ٚ اٱدتُاع١ٝ اييت ٜتبٓاٖا املػسع يًجسٚات ايٛطٓٝ

ايدضتٛزٟ)ايطًط١ امل٪ضٹٸط١ يًدضتٛز(، ؾُٔ ٖٓا ٜتشكل غا١ٜ أضاض١ٝ َٔ غاٜات ايدضتٛز، أ٫ ٖٚٞ ايتهاٌَ ايٛطين ٚ 
 .  (27)اٱضتكساز ايدخًٞ يًُذتُع 

                                               
، عح انادميٞ ،  َتاح ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ يف ايعسام ٖاّٛ ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ ٚطسم تعصٜصَٗؿ ،دّٟٗ َٗاد. عبرل ض  ْك٬ عٔ:(  23)

 ايتايٞ: 
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72274    (7/1/2018)   

ُٸإ،  ( 24) ، ف ف 2004قُد ثاَس ناٌَ اـصزدٞ، ايٓعِ ايطٝاض١ٝ اؿدٜج١ ٚايطٝاضات ايعا١َ، داز فد٫ٟٚ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ع
186-187. 

 .186املؿدز ايطابل، ف قُد ثاَس ناٌَ اـصزدٞ، ( 25)
ٜٴعد ٖرا ايدضتٛز ايكإْٛ ا٭زل٢ ٚا٭ع٢ً يف 13ٜٓعس: ايؿكس٠ أ٫ٚ املاد٠  ) ( 26) ( َٔ ايدضتٛز ايعساقٞ ايدا٥ِ إذ ْؿت ع٢ً َا ًٜٞ :" 

ٜٚٓعس اٜكا بٓؿظ املع٢ٓ،املاد٠ ايطادض١ َٔ دضتٛز اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ.   ايعسام، ٜٚهٕٛ ًَصَا يف اما٥٘ ناؾ١، ٚبدٕٚ اضتجٓا٤.
 ؾٝ٘:إذ دا٤ 

 "This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in 

Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the 
Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the 
Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws 

of any State to the Contrary notwithstanding" . The text of the constitution A available at: 

https://constitutioncenter.org/ National Constitution Center:   
إذ ْؿت ع٢ً َا ًٜٞ: "ٜعًٔ ايػعب املٛزٜتاْٞ ...، تؿُُٝ٘  1991ٜٓعس: َكد١َ دضتٛز  اؾُٗٛز١ٜ اٱض١َٝ٬ املٛزٜتا١ْٝ يط١ٓ  ( 27)

٫ٜٛات املتشد٠ دضتٛز ايٚايطٗس ع٢ً تكدَ٘ ايطٝاضٞ ٚاٱقتؿادٟ ٚاٱدتُاعٞ". ٚ ٜٓعس أٜكا دٜباد١  ٚسدت٘ ايٛط١ٝٓع٢ً قُإ .... 
 يًُذتُع ا٭َسٜهٞ قُٔ ايػايٝات  ا٭ضاض١ٝ يًدضتٛز. إذ دا٤ ؾٝ٘ ؼكٝل اٱضتكساز ايداخًٞا٫َسٜه١ٝ ٚاييت سدد 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72274
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72274
https://constitutioncenter.org/
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 ايؿسع ايجايح
 )أٜدٜٛيٛدٝا ايدضتٛز(تبين أٜديٛد١ٝ ددٜد٠ 

َع١ٓٝ ٚتٛظٝؿٗا نؿًطؿ١  ( )ؼاٍٚ ايطًط١ امل٪ضِّط١ يًدضتٛز)ايطًط١ ايطٝاض١ٝ اؾدٜد٠( ،تبين أٜدٜٛيٛد١ٝ   
ٕٸ ايؿًطؿ١ ايطٝاض١ٝ يٮٜدٜٛيٛد١ٝ املتب١ٝٓ يف ايدضتٛز ضتٓعهظ  يًشهِ ٚخط عاّ تطرل عًٝٗا ضًطات ايدٚي١.  إ

عاًَٗا َع املؿاِٖٝ املتعًك١ باؿسٜات ايؿسد١ٜ ٚاؾُاع١ٝ، أٟ َبدآ سكٛم ع٢ً تؿسؾات ضًطات ايدٚي١ ٚنٝؿ١ٝ ت
   اٱْطإ ٚضٝاد٠ايػعب.     

إ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ٖٞ قٛاعد ذات طبٝع١ ؾًطؿ١ٝ ٚقا١ْْٝٛ ٚضٝاض١ٝ، عٝح ميهٓٓا ؾِٗ ايدضتٛز طاملا   
ٖٛس١ٜ يًُذتُع ايطٝاضٞ أٟ ع٢ً أضاع أضاضا"بهْٛ٘ أع٢ً قاعد٠أقُٝت يًتأنٝد ع٢ً ضًط١ َٛسد٠ ٚ ايٓعس٠ اؾ

ٕٸٸٸ(28)متجٌٝ ؾًطؿ١ ايدٚي١" َٛقٛع ايدضتٛز ٖٛ إدخاٍ ايعٛاٖس ايطٝاض١ٝ يف إطازات قا١ْْٝٛ يتشدٜد  ، ٚنريو، ؾا
ْٛع  ٚغهٌ ايٓعاّ ايطٝاضٞ يف ايدٚي١ ٚتٓعُٝٗا بكٛاعد قا١ْْٝٛ اضتٓادا إىل ايٓعس٠ ا٫ٜدٚيٛد١ٝ اييت ٜتبٓٗا ايك٣ٛ 

. ٖهرا تعٗس َٔ ددٜد ا١ُٖٝ ايدضتٛز ٚأثس َا (29)ملٓتؿس٠ بعد املعازى اؿازل١ يٛقع دضتٛزٖا اؾدٜد ايطٝاض١ٝ ا
 . ()ٜسَٞ ايٝٗا َٔ غاٜات ع٢ً ايٓعاّ اٱدتُاعٞ يف اطاز ايدٚي١

                                                                                                                                                
:”We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, 

insure domestic Tranquility…”   
،....ٚتبين اضًٛب ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ، اذ دا٤ ؾٝ٘:" .....إٔ ْطرل َعا يتعصٜص 2005ٜٚٓعس اٜكا: دٜباد١ ايدضتٛز ايعساقٞ ايدا٥ِ يط١ٓ

مٔ، ممجًٛ غعب أ١َ  املعدٍ، اذ ْـ ع٢ً إٔ:" 1853ايعادٍ يتٛشٜع ايجس٠ٚ ايٛط١ٝٓ...". ٜٚٓعس اٜكا: دٜباد١ دضتٛز ا٫زدٓتني يط١ٓ 
 ,National union ==...ايطًِ ايداخًٞ،  ٚاؿؿاظ ع٢ً ٚقُإ ايعداي١ٚسد٠ ٚط١ٝٓ  ٚبٗدف تأضٝظ  ،...ا٭زدٓتني، 

ensuring justice, preserving domestic peaceس:. ٜٓع، ْسضِ ْٚكس ْٚكع ٖرا ايدضتٛز ٭١َ ا٭زدٓتني 
Argentina's Constitution of 1853, Reinstated in 1983, with Amendments through 1994, 

Translated by Jonathan M. Miller and Fang-Lian Liao, Oxford University Press, Available at: 

 https://www.constituteproject.org 
( )  ْؿِٗ ا٫ٜدٚيٛدٝاideology   بهْٛٗا عباز٠ عٔ فُٛع١ َٔ املباد٤ٟ ٚايكِٝ ايعًٝا ايد١ٜٝٓ اٚ ايك١َٝٛ اٚ ايطٝاض١ٝ اٚ ايؿًطؿ١ٝ

املٓػٛد٠ ٚتطبٝكٗا يف اجملتُع. اييت ٜ٪َٔ بٗا فُٛع١ َٔ ا٫ؾساد اٚ اؾُاعات ٚتداؾع عٓٗا ٚؼاٍٚ َٔ خ٬شلا ؼكٝل اٖداؾٗا 
ٚتكدّ ايبدا٥ٌ ٚايطُٛسات يًُطتكبٌ. ٚتعتدل اٜدٜٛيٛد١ٝ نادا٠ يًتُٝص بني  ،ْكد١ٜ ملاقٞ ايػعب ٚساقسٖا-ٜٚتكُٔ ْعس٠ ؼ١ًًٝٝ

، تعٌُ ايرات ٚايػرلٖٚٞ خطاب َٛد٘  ي٬ْؿاز ٚاـؿّٛ، ؼح ا٫ْؿاز يتعصٜص املٛاقـ املػذلن١ ؾُٝا بِٝٓٗ، اَا بايٓطب١ يًدؿّٛ
اـطاب ا٫ٜدٚيٛدٞ ٱقعاف َٛاقؿِٗ ٚايتػهٝو يف َعتكداتِٗ. ٜٓعس: اَني ؾسز غسٜـ، املٛاط١ٓ ٚدٚزٖا يف تهاٌَ اجملتُعات 

(. ٜٚٓعس اٜكا: د. 237اشلاَؼ زقِ) 173، ف2009ايتعدد١ٜ، َٓػٛزات َهتب ايؿهس ٚايٛعٞ ي٬ؼاد ايٛطين ايهٛزدضتاْٞ، ايطًُٝا١ْٝ،
. ٚيًُصٜد َٔ ايتؿاؾٌٝ سٍٛ َؿّٗٛ 217،ف2007، ايٓعِ ايطٝاض١ٝ، ايعاتو يؿٓاع١ ايهتاب، ايكاٖس٠،قُد ناظِ املػٗداْٞ

 .1993ا٫ٜدٜٛيٛدٝا، ٜٓعس: عبداهلل ايعسٟٚ، َؿّٗٛ ا٫ٜدٜٛيٛدٝا،املسنص ايجكايف ايعسبٞ، برلٚت،
غسع١ٝ ْعاّ ايطًط١  ٭دٌ  Globalعاملٞ  إطازايدضتٛز١ٜ  إىلقسات بعٓٛإ: َٔ ايدضتٛز آذاز قيا أمحد د. غرلشاد ضتاذْاأ ( 28)

 .2012قاقسات أيكٝت ع٢ً طًب١ املادطترل، داَع١ ايطًُٝا١ْٝ، ن١ًٝ ايكٕٓٛ ٚايطٝاض١، ايكطِ ايكإْٛ ايعاّ، ايعا١َ، 
 ق٤ٛ يف ايتػٝرل َٚٛدبات ايجبات َكتكٝات بني ايدضتٛز. ٚد. عؿُت عبد اهلل ايػٝذ، 10د. طًعت ايػٝباْٞ، املؿدز ايطابل، ف(  29)

 . 93، ف 2002، ايكاٖس٠ ايعسب١ٝ، ايٓٗك١ داز ،1ط ايطٝاضٞ، اجملتُع سادأؾ يد٣ ايطا٥د٠ ايؿهس٠ايكا١ْْٝٛ
(   ) سٍٛ تبين اٜدٜٛيٛدٝا َع١ٓٝ َٔ قبٌ املػسع ايدضتٛزٟ ٚدعًٗا نػا١ٜ َٔ غاٜات اييت ٜسَٞ ايٝٗا ايدضتٛز، ٜٓعس: َكد١َ

، إذ دا٤ ؾٝ٘:" إٕ ايػعب ايعسبٞ ايًٝيب اجملتُع يف املًتك٢ ايعاّ يًُ٪متسات ايػعب١ٝ... . 1977ايػعب( يط١ٓ ايدضتٛز ايًٝيب )اع٬ٕ ضًط١ 

https://www.constituteproject.org/constitution/Argentina_1994.pdf?lang=en
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يهٔ يٝظ َٔ ايكسٚزٟ َبايػ١ ايدضتٛز  يف تؿؿٌٝ ا٭ضظ ايؿًطؿ١ٝ ٚاٱٜدٜٛيٛد١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا، سٝح إذا   
ْت املٛاد ٚايٓؿٛف املدؿؿ١ يتٓعِٝ اؿهِ قًٌٝ ٚقدٚد َكاز١ْ با٭سهاّ املتعًك١ بايؿًطؿ١ ايطٝاض١ٝ اييت نا

تعتٓكٗا ايٓعاّ ايطٝاضٞ اؿانِ يف ايدٚي١، ؾٗرا ٜدٸٍ نُا ٜساٙ ايؿكٝ٘ ايدضتٛزٟ ايؿسْطٞ )دٛزز بٛزدٚ( ع٢ً قعـ 
 .(30)١ ا٭ضاع ايرٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ايٓعاّثك١ ممجًٞ ايػعب يف اجملايٝظ ايتأضٝط١ٝ يًدضتٛز  مبتاْ

 
 ايؿسع ايسابع

 ٚ قُإ متتع ا٭ؾساد عكٛقِٗ املػسٚع١ ،ايتأنٝد ع٢ً َبدأ ايطٝاد٠ ايػعب١ٝ
ٚبعدٖا،  نإ  (31) (1789( ٚايؿسْط١ٝ )1776قبٌ إْتػاز اؿسن١ ايدضتٛز١ٜ اييت بدأت بعد ثٛزتٞ ا٭َسٜه١ٝ )    

٫ٜٚصاٍ ٖٓاى ؾساع بني أؾساد املٛاطٓني) ايػعب( َع سهاَِٗ يهٞ هدلِٖ ع٢ً اعتُاد ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ اييت 
ٕٸ ايطًط١ ٖٛ ًَو يًػعب متازضٗا عس١ٜ  ت٪دٟ بدٚزٖا إىل تكٝٝد ايطًط١ ايطٝاض١ٝ ٚاٱداز١ٜ يف ايدٚي١، بإعتباز أ

يريو ؾٗ٪٤٫ املٛاطٓني )ايػعب( ساٚيٛا َٔ ادٌ اضتبداٍ قإْٛ تا١َ ٱْػا٤ ايطًط١ ٚنٝؿ١ٝ ممازضتٗا. 
 . (32)ايطًط١)ايدضتٛز( بآخس ٖادؾا إىل ٚقع تًو ايكٛاعد اييت تكُٔ شلِ سكٛم املٛاط١ٓ املػسٚع١

ٕٸ إسد٣ غاٜات ايس٥ٝط١ٝ َٔ ٚقع ايدضاترل، َٓر ايكسٕ ايجأَ عػس اىل َٜٛٓا ٖرا، ٖٛ إْػا٤ ْعاّ اؿهِ يف    إذٕ، إ
. تستٝبًا (33)ايدٚي١ طبكًا ٱزاد٠ ايػعب َٚتاداٚبًا يٲػاٖات املدتًؿ١ ايطا٥د٠ ٚقت تأضٝظ ايدضتٛز ٚتطبٝل أسهاَ٘

ٕٸ ايدضتٛز تطتُد أُٖٝت٘ ٚإسذلاَ ٘ َٔ خ٬ٍ إميإ ايػعب ب٘، ٚتٛاؾل أسهاَ٘ َع ايكسٚزات ايطٝاض١ٝ ع٢ً ذيو، إ
ٚاٱدتُاع١ٝ ٚاٱقتؿاد١ٜ يف اجملتُع. ؾإذا نإ ايدضتٛز ؾادقا يف تعبرلٙ عٔ زغبات ا٭ؾساد َٚتؿكًا َع آَاٍ 

 . (34)ٚطُٛسات ايػعب ؾٗرا وكل ي٘ ايدٚاّ ٜٚهؿٌ ي٘ اٱسذلاّ َٔ قبٌ اؿهاّ ٚاحملهَٛني
ٕٸ ايدٍٚ اؿدٜج١، ضًُٝا بعد اؿسب ايعامل١ٝ ا٭ٚىل، تبٓت دضاترل تكُٔ سكٛم ا٭ؾساد ٚسسٜاتِٗ ٚعًٝ٘، ؾإ  

ٕٸ ٖرٙ ايدضاترل أتت بإيتصاَات ضًب١ٝ ٚإهاب١ٝ ع٢ً ايدٚي١، ؾٗٞ ػعٌ َٔ ٚادب ايدٚي١ ٫محا١ٜ  ا٭ضاض١ٝ، ٚإ
ْٸٗا َهًؿ١ أٜكا بت١٦ٝٗ ايعسٚ ف اي٬ش١َ يكُإ ا٭ضتك٬ٍ اٱدتُاعٞ اٱضتك٬ٍ ايكاْْٛٞ يٮؾساد ٚسطب، بٌ ا

يًؿسد.  ؾايٓصع١ ايؿسد١ٜ املتطسؾ١ اييت ناْت ضا٥د٠ يف املاقٞ )ْصع١ ايًدلايٝني ايطًبٝني ايرٜٔ ناْٛا ٜدٸعٕٛ 
بطًب١ٝ دٚز ايدٚي١ يًتعاٌَ َع اؿكٛم ايؿسد١ٜ(، تسادعت عٔ َٛقؿٗا ٚاعذلؾت مبػسٚع١ٝ تدخٌ ايدٚي١ يف مجٝع 
                                                                                                                                                

، إذ ْـ ع٢ً:"تٗدف ايدٚي١ اىل 1969( َٔ اٱع٬ٕ ايدضتٛزٟ  يًػعب ايًٝيب يط١ٓ 6ٜٚعًٔ متطه٘ باٱغذلان١ٝ ... .". ٜٚٓعس املاد٠ )
دا٤ت املاد٠ ا٭ٚىل  يبٝإ  1973باد٤ٟ ا٭ضاض١ٝ يدضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسب١ٝ ايطٛز١ٜ يط١ٓؼكٝل اٱغذلان١ٝ....". َٚٔ قُٔ امل

ٕٸ  1954ا٭ٜدٜٛيٛد١ٝ اٱغذلان١ٝ نؿًطؿ١ يًشهِ تكّٛ عًٝٗا ايدٚي١. ٚنرا اؿاٍ بايٓطب١ ملكد١َ ايدضتٛز ايؿٝين يط١ٓ إذ دا٤ ؾٝٗا:" إ
ؼت قٝاد٠ اؿصب ايػٝٛعٞ ايؿٝين، اْتؿازٙ ايععِٝ يف ايجٛز٠ ايػعب١ٝ قد ايػعب ايؿٝين بعد ْكاي٘ ايبطٛيٞ....، قد أسسش اخرلا 

إذ تبٓت ايدٚي١ ْعاّ  1971اٱضتعُاز ٚا٭قطاع١ٝ ٚايسأزلاي١ٝ ٚايبرلٚقساط١ٝ...". ٚ ٜٓعس اٜكا: املاد٠ ا٫ٚىل َٔ ايدضتٛز املؿسٟ يط١ٓ
 ايدميكساط١ٝ اٱغذلان١ٝ.

 .122-121ف ف ،1997-1996، َٓػٛزات داَع١ دَػل، 8دضتٛزٟ ٚايٓعِ ايطٝاض١ٝ، ط، َباد٨ ايكإْٛ ايد.نُاٍ ايػايٞ،  ( 30)
 .4ٜٓعس: د. سطإ قُد غؿٝل ايعاْٞ، ايدضتٛز،ّ.ع.ذ، ف (31)
 .138، ف1989 ايدٚي١ ٚايٓعِ ايطٝاض١ٝ، داز املتٓيب يًطباع١ ٚايٓػس، أبٛظيب، د. إبساِٖٝ عبد ايهسِٜ ايػاشٟ، ا (32)
 .58د. عؿُت عبداهلل ايػٝذ، املؿدز ايطابل، ف  ( 33)
 ْؿظ املؿدز ايطابل، ٚايؿؿش١ ْؿطٗا. ( 34)
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طسٜل ايكٛاْني ايدضتٛز١ٜ، َطتٗدؾ١ يف ذيو ؼكٝل ايتكأَ اٱدتُاعٞ. إذٕ،مل ٜعد ا٭َس  فا٫ت اؿٝا٠ عٔ
   .(()35)ٜتعًل عكٛم ا٭ؾساد بكدز َا ٜتعًل بٛادبات ايدٚي١ أٟ عكٗا يف ايتدخٌ أٜكًا يف ق٤ٛ أسهاّ ايدضتٛز

، يهٔ مما (36)ـ غاٜات اخس٣ يًدضتٛزباٱقاؾ١ اىل َا ضبكت اٱغاز٠ ايٝ٘ َٔ غاٜات ايدضتٛز، ؾإٕ ٖٓاى َٔ ٜكٝ  
ٕٸ أ١ٜ غا١ٜ َٔ تأضٝظ ايدضتٛز أٚ أ١ٜ أٜدٚيٛد١ٝ ٚ أؾهاز ؾًطؿ١ٝ ٚقِٝ ٚط١ٝٓ قد ٜتِ  هب ايتٜٓٛ٘ ايٝ٘ ٖٓا، إ
إدزادٗا يف َكد١َ ايدضتٛز أٚ قُٔ املباد٤ٟ ا٭ضاض١ٝ يًدضتٛز، هب إ تهٕٛ قادز٠ ع٢ً ايؿُٛد ملد٠ ط١ًٜٛ ٚإ ٫ 

ٕٸ بعض َٔ قِٝ اجملتُع تتػرل َع َسٚز ايٛقت،َٚٔ ثِ ٜؿبح ٜهٕٛ َتٛقعًا ؼ ٛشلا اىل غاٜات َٚباد٤ٟ َٗذٛز٠، ٭
 .  (37)َؿدز غرل ٥٬َِ يًتؿطرل َٔ ٚد١ٗ ْعس ايككا٤ ايدضتٛزٟ

ْعتكد بإ ٖٓاى ت٬شّ َؿرلٟ بني غاٜات ايدضتٛز ٚ ٚظا٥ؿ٘ يف اجملتُع ٚايدٚي١، إذ لد بأْ٘ ازتباطا مبا تكدّ،  
عرز ؼكٝل ايػاٜات اييت تكـ ٚزا٤ تأضٝظ ايدضتٛز دٕٚ  ٚقٛح ٚ ؾعاي١ٝ ايٛظا٥ـ اييت ٜ٪دٜٗا ايدضتٛز . َٔ املت

 َٔ ٖٓا ْتطا٥ٌ َاٖٞ اِٖ ايٛظا٥ـ اييت ٜ٪دٜٗا ايدضتٛز؟ ٖٚرا َا ماٍٚ اٱداب١ عًٝٗا يف املبشح ايجاْٞ .
 

 املبشح ايجاْٞ
    ايدضتٛزٚظا٥ـ 

ٕٸ يًدضتٛز ؾٓؿني   يف ق٤ٛ ع٢ً َا اتؿل عًٝٗا ايؿك٘ ايدضتٛزٟ املعاؾس يف ؾسْطا، سٍٛ ٚظا٥ـ ايدضتٛز، ْس٣ بأ
. ْٚطًّط ايك٤ٛ عًُٝٗا َٔ خ٬ٍ (38)ز٥ٝطني َٔ ايٛظا٥ـ، أٚشلُا، ايٛظا٥ـ ايكا١ْْٝٛ. ٚثاُْٝٗا، ايٛظا٥ـ ايطٝاض١ٝ

      َطًبني آتٝني:   
 
 

                                               
 .126-125د. نُاٍ ايػايٞ، املؿدز ايطابل، ف ف(  35)
( )  َّجًُا سددٖا  عكٛم اٱْطإَٔ خ٬شلا متطه٘ ايسزلٞ  ايػعب ايؿسْطٞسٝح أعًٔ  1958ٜٓعس: دٜباد١ ايدضتٛز ايؿسْطٞ يعا

، ادتُع إذ دا٤ ؾٝٗا:" ... 1976. ٜٚٓعس اٜكا: دٜباد١ دضتٛز  ايدلتػايٞ يعاّ  1789سكٛم اٱْطإ ٚاملٛاطٔ ايؿسْطٞ يعاّ إع٬ٕ 
ٚت٪ند اؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ عصّ ايػعب ايدلتػايٞ ع٢ً ايدؾاع عٔ  .يٝكعٛا دضتٛزا ٜسق٢ يتطًعات ايب٬داملُجًٕٛ ايػسعٕٝٛ يًػعب 

، إٕ ايػعب ا٭ملاْٞ:"  1949.....، .". ٜٚٓعس اٜكا: دٜباد١ ايدضتٛز ا٭ملاْٞ يعاّ  يًُٛاطٓني، م ا٭ضاض١ٝٚقُإ اؿكٛاضتك٬ي٘ ايٛطين، 
..." ٚامن ايؿؿٌ ا٭ٍٚ َٔ ايدضتٛز  وتٟٛ ع٢ً فُٛع١ َٔ املباد٤ٟ ايساق١ٝ ؿكٛم اٱْطإ. خ٬ٍ ممازضت٘ يطًطت٘ ايتأضٝط١ٝ،

إذ دا٤ ؾٝٗا:" مٔ غعب ايعسام ايرٟ أىل ع٢ً ْؿط٘ بهٌ َهْٛات٘ ٚاطٝاؾ٘ ،...،  2005يط١ٓ ٜٚٓعس اٜكادٜباد١ ايدضتٛز ايعساقٞ ايدا٥ِ
َسٜه١ٝ ٚإ ٜطٔ ٖرا ايدضتٛز ايدا٥ِ. ... .". ٚ ٜٓعس اٜكا ايباب ايجاْٞ َٔ ٖرا ايدضتٛز. ٜٚٓعس اٜكا: دضتٛز اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭

 سضِ ٖرا ايدضتٛز ي٫ًٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ....، ْكع ْٚ غعب اي٫ٜٛات املتشد٠بـ " مٔ  ايرٟ بدأ
We the People of the United States, …, do ordain and establish this Constitution for the 

United States of America”. 
 ,37ضسٖٓو محٝد ايدلشلٞ، املؿدز ايطابل،ف(  36) 

 .45،ف2014د. ٚيٝد قُد ايػٓاٟٚ، دٚز َكدَات ايدضاترل يف ايتؿطرل ايدضتٛزٟ، دازايؿهس ٚايكإْٛ، املٓؿٛز٠،  ( 37)
ٕٸ َععِ ايؿكٗا٤ ايدضتٛزٜني املعاؾسٜٔ يف ؾسْطا َٔ أَجاٍ:(   38)  ,Georges Burdeau ,Francis Hmon)إ

MicheTroper)     ٚظٝؿ١ قا١ْْٝٛ ٚٚظٝؿ١ ضٝاض١ٝ. ٜٓعس: د. اَني عاطـ امجعٛا ٚاتؿكٛا ع٢ً إ ٖٓاى ٚظٝؿتني يًدضتٛز ،
 .8، ف2014، امل٪ضط١ اؿدٜج١ يًهتاب، برلٚت، 1ؾًٝبا، دٚز ايدضاترل ٚايطٝاد٠ ايٛط١ٝٓ يف ظٌ املعاٖدات ٚايكسازات ايدٚي١ٝ، ط
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 املطًب ا٭ٍٚ
 ايكا١ْْٝٛ يًدضتٛزايٛظا٥ـ 

 
:  إٕ ايؿكٝ٘ ايؿسْطٞ )َازضٌٝ تهٜٛٔ ضًطات ايدٚي١ ٚتٓعِٝ ايع٬ق١ بٝٓٗا ٚؼدٜد نٝؿ١ٝ ممازضتٗا  أ٫ًٚ:

مبع٢ٓ  ،(39)تك١ٝٓ ايطًط١(  ٚؾٳَؿا ايدضتٛز بإعتبازٙ  Dicey( ٚايؿكٝ٘ ا٫لًٝصٟ)داٜطٞ Marcel Prelotبسًٜٛ
ٕٸ اسد ايٛظا٥ـ ايكا١ْْٝٛ يًدضتٛز ٖٞ ته ٜٛٔ ٚتٓعِٝ غ٪ٕٚ ايطًطات ايعا١َ يف ايدٚي١ )ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ إ

 ٚايككا١ٝ٥(. 
ٕٸ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ٖٞ اييت تهسٸع إْػا٤ ضًطات ايدٚي١ َٚػسٚع١ٝ تؿسؾاتٗا ٚإٕ ٖرٙ ايكٛاعد شلا ٚعًٝ٘،    إ

طبٝع١ قا١ْْٝٛ بهٌ اْٛاعٗا ٚاغهاشلا ٖٚٞ َتعًك١ بطًطات ايدٚي١، ٚبآيٝات تهٜٛٓٗا، تٓعُٝٗا، ؾ٬سٝاتٗا ٚايع٬ق١ 
. ٚمبا "إٔ ايدضتٛز ٖٛ ايرٟ ودد ايٛضا٥ٌ (40)ًطات ؾُٝا بٝٓٗا َٚا إذا ناْت َب١ٝٓ ع٢ً أضاع َبدأ ايؿؿٌ بني ايط

،  إذٕ ،ٖٓاى ْؿٛف دضتٛز١ٜ ؼدد نٝؿ١ٝ إْتداب (41)ايكا١ْْٝٛ يتعٝني ٚتط١ُٝ اؿهاّ َٚٓشِٗ ايؿ٬سٝات"
ز٥ٝظ اؾُٗٛز١ٜ ٚايدلملإ، ٚايع٬قات املتبادي١ بني ايطًطات خاؾ١ يف َٝدإ ايتعإٚ ٚ ايسقاب١ ايطٝاض١ٝ، ٚايع٬ق١ 

ز٥ٝظ اؾُٗٛز١ٜ ٚ اؿه١َٛ َٔ د١ٗ ٚايع٬ق١ بني ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ ٚايطًطتني ايتػسٜع١ٝ ايككا١ٝ٥ َٔ بني 
 .(42)د١ٗ اخس٣

بايسغِ إ ٖٓاى اخت٬ف بني ايدضاترل يف َد٣ تٓعِٝ تؿسؾات ْٚػاطات ايطًطات ايعا١َ َٔ سٝح ايتٓعِٝ    
ٝٸٔ بايكسٚز٠ اٱختؿاؾات ٚتسضِ سدٚدٙ ٚإ ممازضت٘ املؿؿٌ أٚ اٱنتؿا٤ باٱهاش، إ٫ّ اْٗا ٚيف نٌ ا٫سٛاٍ ، تع

. ٚإ ػاٚش ايطًطات ايعا١َ (43)ؽكع يًػا١ٜ اييت َٓشٛا اٱختؿاف َٔ ادًٗا، أ٫ ٖٚٞ خد١َ املؿاحل ايعٝا يًُذتُع
 ١ٜ.يف ايدٚي١ يًشدٚد ايدضتٛز١ٜ املسض١َٛ شلا تؿبح تؿسؾاتٗا باط١ً بطبب كايؿتٗا ملبدا٤ املػسٚع١ٝ ايدضتٛز

ٕٸ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ تٓـ أٜكا ع٢ً طبٝع١ ايدٚي١ )َٛسد٠ بطٝط١، اؼاد١ٜ َسنب١(، ٚغهٌ ْعاّ اؿهِ ؾٝٗا    إ
 .(44) ، ْٚٛع اؿه١َٛ )بسملاْٞ، ز٥اضٞ، املدتًط، اجملًطٞ( )ًَهٞ، مجٗٛزٟ(

                                               
د. سطإ قُد غؿٝل  . 44ٚ-41ف، ف 1977، ا٭١ًٖٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع، برلٚت، 2طأْدز١ٜ ٖٛزٜٛ، تسمج١: عًٞ َكًد ٚآخسٕٚ،  ( (39

    .26-22د. ضسٖٓو محٝد ايدلشلٞ، املؿدز ايطابل، ف ف ٚ .6-5ايعاْٞ، ايدضتٛز، ّ.ع.ذ، ف ف

. ٜٚٓعس بٓؿظ املع٢ٓ: د. سٓإ محٝد 103ف .2010اؾصا٥س، ٚايتٛشٜع، يًٓػس َٛؾِ ايدضتٛزٟ، ايكإْٛ يف عٛخَٛيٛد َٓؿٛز،  ( 40)
( َٔ ايدضتٛز ايعساقٞ إتٓـ ع٢ً إ:" تتهٕٛ ايطًطات اٱؼاد١ٜ، َٔ ايطًطات 47. ٜٚٓعس: املاد٠ )75ايكٝطٞ، املؿدز ايطابل،ف

ايتؿاؾٌٝ سٍٛ ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ ٚايككا١ٝ٥، متازع اختؿاؾاتٗا َُٚٗاتٗا ع٢ً اضاع َبدأ ايؿؿٌ بني ايطًطات". يًُصٜد َٔ 
تهٜٛٔ ٚتٓعِٝ ٚ اختؿاؾات نٌ ضًط١ َٔ ٖرٙ ايطًطات ايج٬خ يف ايدٚي١ ايعساق١ٝ ٚايع٬ق١ ؾُٝا بٝٓٗا ، ٜٓعس: ايؿؿٌ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ 

 . 2005ٚايجايح َٔ ايباب ايجايح يف دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ
 .8د. أَني عاطـ ؾًٝبا، املؿدز ايطابل، ف(   41)
 .103ملؿدز ايطابل، ف( َٛيٛد َٓؿٛز، ا42)
 .120-119د. نُاٍ ايػايٞ، املؿدز ايطابل، ف ف (  43)
،  إذ 2004، ٚاملاد٠ ايسابع١ َٔ قإْٛ إداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً اٱْتكاي١ٝ يعا2005َّٔ ايدضتٛز ايعساقٞ يط١ٓ( 1ٜٓعس: املاد٠ )(   44)

ٝٸٓا طبٝع١ مجٗٛز١ٜ ايعسام بهْٛٗا دٚي١ إؼاد١ٜ ٚاسد٠،  ٞٷ. ٜٚٓعس اٜكا: املاد٠ ا٭ٚىل تب ٞٷ دميٛقساط ٟٷ بسملاْ ْٚعاّ اؿهِ ؾٝٗا مجٗٛز
َٔ دضتٛز املًُه١ ا٭زد١ْٝ اشلاسل١ٝ إذ تٓـ ع٢ً إ:" املًُه١ ا٭زد١ْٝ اشلاسل١ٝ دٚي١ عسب١ٝ َطتك١ً...ْٚعاّ اؿهِ ؾٝٗا ْٝابٞ ًَهٞ 



 ّ.ّ. إبساِٖٝ ؾاحل قادز ايدلشلٞ
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ٕٸ ايدضتٛز ٖٛ "اٱس  اط١ ايكا١ْْٝٛ بايعاٖسات ٖٚهرا ٜتكح يٓا ٚنُا ٜكٍٛ ايدلٚؾٝطٛز ايؿسْطٞ )اْدز١ٜ ٖٛزٜٛ( بأ
 . (45)ايطٝاض١ٝ"

إ ايؿك٘ ايدضتٛز ٟ املعاؾس، ٫تكبٌ عؿس ٚظٝؿ١  :قُإ محا١ٜ اؿكٛم ٚاؿسٜات ايؿسد١ٜ يًُٛاطٓني: ثاْٝا
ايدضتٛز يف اْػا٤ ٚتٓعِٝ ايطًطات ايعا١َ يف ايدٚي١ ؾشطب، يريو ٜٓطٟٛ ايدضاترل ع٢ً ْؿٛف ؿُا١ٜ سكٛم 
ا٭ؾساد ٚسسٜاتِٗ ا٭ضاض١ٝ، ٚإ ٖرٙ ايٓؿٛف ٜعد مبجاب١ َؿدز ٚديٌٝ يتػسٜع ٚتؿطرل ايكٛاْني ٚنريو عٌُ 

امل٪ضطات ايدٳٚيت١ٝ يكُا١ْ سكٛم ا٭ؾساد ٚسسٜاتِٗ، ٚبٗرا ٜؿبح ايدضتٛز آي١ٝ ؾعٸاي١ ٱهاد ْٛع  ايطًطات ايعا١َ ٚ
    .(46)َٔ ايتٛاشٕ املطًٛب بني ضًطات ايدٚي١ ٚاسذلاّ اؿسٜات ايعا١َ يًُٛاطٓني

ٖٓاى إػاٙ َٔ ايؿك٘ ايدضتٛزٟ ٜس٣ بإٔ ايدضتٛز ٚمبا وتٜٛ٘ َٔ ايكٛاعد ايكا١َٓ ؿكٛم ا٭ؾساد، ؾٗٛ ٜهٕٛ   
ٛٸيٕٛ اٖتُاَا يًطًط١ ايعا١َ ٫ٚ هدٕٚ يف ايدضتٛز إ٫ عٓؿس اؿس١ٜ. ؾاْع١ يًشس١ٜ . ٚإ دعا٠ ٖرا ا٫ػاٙ ٫ ٜ

اٙ. ٫ٜٚكس أؾشاب ٖرا اٱػاٙ بٛدٛد ايدضتٛز إ٫ّ يف ظٌ ْعاّ زا٥دا شلرا ا٫ػ ()ٜٚعتدل ايؿكٝ٘) َرلنٔ غتص ؾٝتؼ(
سهِ دميكساطٞ اييت تهؿٌ اؿكٛم ٚاؿسٜات ايؿسد١ٜ. ٖٚرا ايسبط بني قُإ اؿكٛم ٚاؿسٜات ايؿسد١ٜ ٚٚدٛد 
ايدضتٛز تسدع با٭ؾٌ اىل ظٗٛز اؿسن١ ايدضتٛز١ٜ اييت ظٗست يف بداٜات ايكسٕ ايجأَ عػس)أٟ بعد ثٛزتٞ 

َسٜه١ٝ ٚايؿسْط١ٝ( ٚايكا١ُ٥ ع٢ً أضاع ؾًطؿ١ اؿكٛم ايطبٝع١ٝ ٚايكإْٛ ايطبٝعٞ. ٚتطتٓد ٖرا ا٫ػاٙ اٜكا ا٭
، أيرٟ تبٓت ؾًطؿ١ َؿادٖا إ اؾكٌ قُإ يًشسٜات ايؿسد١ٜ ٜتِ عٔ 1787اىل ايدضتٛز ا٫َسٜهٞ ايؿادز يط١ٓ 

ٚخاؾ١ املاد٠  1789ْطإ ٚاملٛاطٔ ايؿسْطٞ عاّطسٜل تكٝٝد ضًطات ايدٚي١، نريو ع٢ً َا دا٤ يف اع٬ٕ سكٛم اٱ
ايطادض١ عػس َٓ٘ ٖٚٞ اييت ْؿت ع٢ً إٔ:" نٌ فتُع ٫ٜهؿٌ قُاْات اؿكٛم، ٫ٜٚطٛد ؾٝ٘ َبدأ ايؿؿٌ بني 

 . (47)ايطًطات، ٖٚٛ فتُع يٝظ ي٘ دضتٛز"
ٕٸ  ٫ْ٪ٜد ٖرا اٱػاٙ يؿِٗ ايدضتٛز ٚؼدٜد ٚظٝؿت٘ ٚدٚزٙ ايرٟ ًٜعب٘ يهٔ مٔ بدٚزْا  يف اجملتُع ٚايدٚي١، ٭

ايدضتٛز بايسغِ َٔ إقسازٖا يكا١ُ٥ َٔ اؿكٛم ٚاؿسٜات ايؿسد١ٜ، ؾُٔ ايكسٚزٟ إٔ ٜ٪ند اٜكًا ع٢ً ٚدٛد 
قٛابط قا١ْْٝٛ تٴشدٸد نٝؿ١ٝ ممازض١ تًو اؿكٛم ٚاؿسٜات يف ق٤ٛ َا ٜبتػٞ ايٝ٘ املػسع ايدضتٛزٟ. عًًُا، إ 

. " ؾايطًط١ ٚاؿس١ٜ ُٖا ناؿس ٚايسطٛب١، عٓدَا (48)تشٍٛ اىل ايؿٛق٢ممازض١ اؿس١ٜ خازز سدٚد ايٓعاّ ت
ٕٸ نٌ غ٤ٞ ٜصدٖس، ٚعٓدَا تهْٛإ ع٢ً إْؿساد ؾإُْٗا ٜت٬غٝإ" .  يريو، منٌٝ اىل َا ذٖب (49)تٓدفإ بإتكإ ؾإ

                                                                                                                                                
. ٚ  1996. ٚ املاد٠ ا٭ٚىل َٔ دضتٛز املػسب يط2002١ٓايبشسٜٔ يط١ٓ ٚزاثٞ". ٚ ٜٓعس اٜكا: املاد٠ ا٭ٚىل ايؿكس٠)ب( َٔ دضتٛز ممًه١

ُٸإ يط5١ٓٚاملاد٠ )  .1962( َٔ دضتٛز دٚي١ ايهٜٛت يط4١ٓ. ٚاملاد٠)1996( َٔ ايٓعاّ ا٭ضاضٞ يطًط١ٓ عٴ

 .37، ف28ٜٓعس: اْدز١ٜ ٖٛزٜٛ، املؿدز ايطابل، ف ( 45)
د. ؾا٫ ؾسٜد، محا١ٜ اؿكٛم ٚاؿسٜات ايدضتٛز١ٜ يف ق٤ٛ املط٪ي١ٝ ايطٝاض١ٝ ٚاؾٓا١ٝ٥ يًطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ))ايٓعاّ ايدلملاْٞ  (46)

 .32، ف2009أزبٌٝ، -، َطبع١ غٗاب1منٛذدًا((، ط
(   )Getzevich-Boris Mirkin  ّسا ملعٗد ايكإْٛ ٚنإ َدٜ 1892ٖٛ ؾكٝ٘ قاْْٛٞ زٚضٞ ٚيد يف َد١ٜٓ نٝٝـ ا٭ٚنسا١ْٝ عا

 .1955املكازٕ يف بازٜظ ٚاؾبح َٛاطٓا ؾسْطٝا، ٚنإ عُٝدا يه١ًٝ ايعّٛ ايطٝاض١ٝ ظاَع١  ْٝٛزى تٛيف عاّ 

ُٸإ ايجكاؾ١ داز ا٭ٚىل، ايطبع١ ايطٝاض١ٝ، ٚايٓعِ ايدضتٛزٟ ايكإْٛ. عؿاّ عًٞ ايدبظ، د(  47) -283ف ف ،2014، يًٓػسٚايتٛشٜع،ع
284. 

 .43ٜٓعس: اْدزٜ٘ ٖٛزٜٛ، املؿدز ايطابل، ف  (48)
ُٸإ، 1َكَٛات ايدضتٛز ايدميكساطٞ ٚآيٝات ايدؾاع عٓ٘، طضسٖٓو محٝد ايدلشلٞ،  (49)  .103،ف ،2009، داز دد١ً، ع
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ٕٸ ٚظٝؿ١ ايدضتٛز ٖٞ إهاد اؿٌ ايتٛاؾكٞ  بني قسٚز٠ ايٝ٘ ايدلٚؾٝطٛزايؿسْطٞ )أْدزٜ٘ ٖٛزٜٛ( ايرٟ ٜس٣ بأ
ٕٸ ايدضاترل (50) قُإ ٚمحا١ٜ اؿكٛم ٚاؿسٜات ايؿسد١ٜ، ٚقسٚز٠ ٚدٛد ايطًط١ ايعا١َ يف إطاز ايدٚي١ ،  إذ لد بأ

ُٸ٢  ٜٴط املعاؾس٠ إىل داْب ايكٛاعد ايتٓع١ُٝٝ يٓػاطات ايطًط١ ايعا١َ، ٜٓطٟٛ أٜكا ايكٛاعد املكس ز٠ يًشكٛم، ٚ"
( ٚاييت ٖٞ عباز٠ عٔ ْؿٛف ٜتكُٓٗا ايدضتٛز ٚاييت شلا Les guaranties des droitsبكُاْات اؿكٛم )

، ٖٚرٙ ايدضاترل تكُٔ اؿكٛم ا٭ضاض١ٝ يًُٛاطٓني، ضٛا٤ أناْت ٖرٙ اؿكٛم َٛقٛع١ يف (51)ايك٠ٛ ايكا١ْْٝٛ"
يف املكد١َ)نُا ٖٛ َتبع يف تكايٝد ايبًدإ اؿس٠ ذات ايٓعاّ ايدميكساطٞ ايسؾني َجٌ أَسٜها ٚ ؾسْطا( أّ َدزد١ 

ْٗا١ٜ ايدضتٛز) نُا ٖٛ اؿاٍ يف دضاترل ايدٍٚ اييت تتب٢ٓ ايؿًطؿ١ ا٫غذلان١ٝ يًشهِ(، َُٗا ٜهٕٛ اؿاٍ، ؾإ ٖرٙ 
 ( 52)ايٓؿٛف شلا ق١ُٝ دضتٛز١ٜ،" ٚايّٝٛ ٫ ٜهاد ىًٛ دضتٛز َٔ دضاترل ايعامل َٔ ايتٜٓٛ٘ إىل تًو ايٓؿٛف".

ٕٸ َبدأ ع١ًٜٛ ايدضتٛز(53)ايدضتٛز ٜػهٌ أضاع ايٓعاّ ايكاْْٛٞ بسَت٘ يف ايدٚي١ : ثايجا   ، ٖٛ َٔ (54):  ْعسًا ٭
املباد٤ٟ املطًِّ بٗا يد٣ ايػعٛب املتشكس٠ ٚايدٍٚ ايدميكساط١ٝ، ٖٚرا املبدأ ٜكتكٞ بذلبع ايكاعد٠ ايدضتٛز١ٜ ع٢ً 

يو، إ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايٓاؾر٠ يف ايدٚي١ تٓدزز َٔ سٝح عسؽ اشلسّ اٚ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يف ايدٚي١. تأضٝطا ع٢ً ذ
قٛتٗا ايكا١ْٜٛ، ابتدا٤ًا َٔ ايكاعد٠ ايدضتٛز١ٜ ؾايكاعد٠ ايعاد١ٜ ايؿادز٠ َٔ ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ ؾاي٥٬ش١ ؾايكسازات 

 .(55)اٱداز١ٜ ايؿادز٠ َٔ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ
عد٠ ايعاد١ٜ، ؾإْ٘ "٫هٛش يف أغًب ا٭سٛاٍ، يًكاعد٠ ايعاد١ٜ ٚمبا إٔ ايكاعد٠ ايدضتٛز١ٜ ٖٞ أع٢ً َستب١ َٔ ايكا  

إيػا٤ أٚ تعدٌٜ ايكاعد٠ ايدضتٛز١ٜ، ٚعًٝ٘، ٫هٛش يًكاعد٠ ايعاد١ٜ يف ايدٍٚ ذات ايدضاترل اؾاَد٠  إٔ ؽايـ أٚ 
 .(56)تعازض َع ْـ ايكاعد٠ ايدضتٛز١ٜ أٚ زٚسٗا، ٚإ٫ اعتدلت غرل َػسٚع١ ٚباط١ً"

َػٛبا بعدّ ايدضتٛز١ٜ إذا خايـ ْؿا دضتٛزٜا، أٚ خسز عٔ زٚس٘ َٚكتكاٙ. ٚيف ٖرٙ اؿاي١، ؾايكإْٛ ٜعتدل  
ٜتعني إبطاٍ ايكإْٛ أٚ إيػا٤ٙ يعدّ دضتٛزٜت٘، اييت قد تهٕٛ ْامج١ عٔ اٱمساف يف إضتعُاٍ ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ 

 .(57)عٓد إؾدازٙ"
، ()زغِ إٔ  ع١ًٜٛ ٚضٝاد٠ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ع٢ً قٛاعد ايكإْٛ ايعادٟ ٖٞ ْتٝذ١ َٓطك١ٝ ؾُٛد ايدضتٛز  

ٚتأتٞ ذيو َٔ خ٬ٍ إميإ ايػعب )ؾاسب ايطًط١ امل٪ضٹٸط١ ا٭ؾ١ًٝ يتأضٝظ ايدضتٛز( بأ١ُٖٝ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ 
                                               

 ..43اْدزٜ٘ ٖٛزٜٛ، املؿدز ايطابل، ف ( 50)
 .26، فاملؿدز ايطابلد. ٜٛضـ ساغٞ،  ( (51
 .33املؿدز ايطابل، فد. ؾا٫ ؾسٜد إبساِٖٝ،  ( (52

 .8ٜٓعس: أَني عاطـ ؾًٝبا، املؿدز ايطابل، ف(  53)
( )   ٕٚٸ ؾهس٠ أ ٕٸ ايدضتٛز  ضٛا٤ أنإ عسؾٝا أّ َدْٚا، ؾٗٛ املؿدز ا٭ضاضٜٞككٞ بمببدأ ع١ًٜٛ ايدضتٛزإ املٓػ٧ يهٌ ضًطات ايعا١ًَ يف -أ

ايطًطات املدايؿ١ ٚاـسٚز ع٢ً أسهاّ ٚقٛاعد ايدضتٛز بدٕٚ إٔ تٗدّ ايدٚي١ ٚتكٝدٖا مبا يف قُٓٗا ا٭ع٢ً، ٚبايتايٞ ؾ٬ ميهٔ يتًو 
ٚ ٜٓعس  . 35، فّ.ع.ذد. َٓرز ايػاٟٚ، يف ايدضتٛز،  ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ايرٟ تطتُد َٓ٘ اختؿاؾاتٗا َٚػسٚع١ٝ تؿسؾاتٗا. ٜٓعس:

. ٚ د. 68-67، ف ف 1964املعازف، بػداد، ، َطبع١ 1بٓؿظ املع٢ٓ:د. قُد عًٞ آٍ ٜاضني، ايكإْٛ ايدضتٛزٟ ٚايٓعِ ايطٝاض١ٝ، ط
 .70، ف2009خًٌٝ محٝد عبد اؿُٝد،ايكٕٓٛ ايدضتٛزٟ، ايعاتو يؿٓاع١ ايهتاب، ايكاٖس٠، 

 .64، ف2012، َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، برلٚت،1ٜٓعس: د. ضعد٣ قُد اـطٝب، ايدٚي١ ايكا١ْْٝٛ ٚسكٛم اٱْطإ، ط(  55)
 ايؿؿش١.ايطابل، ْٚؿظ املؿدز (   56)

 .65-64ْؿظ املؿدز اع٬ٙ، ف ف  ( 57)
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ك١ ايدضتٛز١ٜ املهتٛب١، إذٕ، َٔ املتؿٛز إٔ ايدضتٛز ٚتؿكًٝٝٗا ع٢ً قٛاعد ايكإْٛ ايعادٟ، ٜٚجبت ذيو يف ايٛثٝ
 . -يف أغًب ا٭سٛاٍ–املهتٛب ٖٛ دضتٛز داَد 

ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ أنجس١ٜ ايدضاترل املهتٛب١)املد١ْٚ( يف ايٛقت اؿاقس ٖٞ دضاترل داَد٠ ٫ ميهٔ تعدًٜٗا أٚ إيػا٥ٗا    
د١ٜ املدايؿ١ يًٓؿٛف ايدضتٛز١ٜ،عٝح ٫ تطتطٝع َٔ قبٌ ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ َٔ خ٬ٍ اؾدازٖا ايكٛاْني ايعا

. يهٔ ٫ْتؿل َع بعض (58)ايدلملإ  تعدٌٜ ايدضتٛز أٚ ايػا٥ٗا إ٫ّ بإتباع إدسا٤ات خاؾ١ ْؿت عًٝٗا ايدضتٛز ْؿط٘
نتاب ايكإْٛ ايدضتٛزٟ بصعُِٗ ايكا٥ٌ إٔ نٌ دضتٛز َهتٛب ٖٛ داَد، ٭ٕ ٖرا ايسأٟ ٫ َدلز ي٘، بايسغِ إ 

٤ٜٞٗ ايدضتٛز يًذُٛد، يهٔ املػسع ايدضتٛزٟ هعً٘ َسْا عٓدَا تهٕٛ إدسا٤ات تعدًٜ٘ بطٝط١ً نُا نإ  ايتدٜٚٔ
 . (59)1841ٚايدضتٛز اٱٜطايٞ يط١ٓ 1814ٜتطِ ب٘  دضتٛز ؾسْطا يط١ٓ

ٕٸ ايدضتٛز املهتٛب تعين"إٔ ايكٛاعد اييت متازع بٗا ايطًط١ َٔ قبٌ ايكابكني عًٝٗا تططس يف ٚثٝك١، ٚتؿ  دز ٚإ
ٕٸ ذيو ٫ ميٓع َٔ ؾدٚز ٚثا٥ل دضتٛز١ٜ ٫سك١ تهٕٛ دص٤ًا َٔ يدضتٛز املهتٛب" . ٚنإ أٍٚ (60)دؾع١ ٚاسد٠، غرل ا

دضتٛز َهتٛب َتهاٌَ ٜٓػ٤ٞ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ املتهاٌَ ٜٚبني طسم ممازض١ ايطًط١ ٖٛ ايدضتٛز ايؿدزايٞ يدٚي١ 
َٸا ايدضتٛز ايعسيف )غرل (61)يػا١ٜ ايّٝٛ 1789َٓر عاّ  ٚايٓاؾر 1787اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ايؿادز عاّ  .   أ

املهتٛب( ٫ ٜٓػأ بإزاد٠ ايكابكني ع٢ً ايطًط١، أٚ بإزاد٠ أ١ٜ ضًط١ كتؿ١، بٌ أْ٘ فُٛع١ ممازضات ٚتكايٝد 
ٓطب١ ق٠ٛ قا١ْْٝٛ إيصا١َٝ باي -َع َسٚز ايصَٔ –َطتُس٠ ٚ َطتكس٠، ٚانتطبت ْتٝذ١ شلرا اٱضتُساز ٚ اٱضتكساز 

ٕٸ ا٭ؾساد أٜكا ٜٓعسٕٚ اىل تًو ايتكايٝد ْعس٠ اٱسذلاّ ٕٸ ايدضتٛز (62)يًشهاّ ٚضًطات ايدٚي١. إقاؾ١ يريو، ؾإ . ٚإ
 اٱْهًٝصٟ )ايدلٜطاْٞ( ٜعتدل املجاٍ ايتكًٝدٟ ٚايٓادح يًدضتٛز غرل املهتٛب)ايدضتٛز ايعسيف(. 

ؾ٬ ٜعين ٖرا عدّ ٚدٛد قٛاعد دضتٛز١ٜ َهتٛب١  ٚعٓدَا ْكٍٛ إ ايدضتٛز اٱْهًٝصٟ ٖٛ دضتٛز غرل َهتٛب،  
يف بسٜطاْٝا، ؾٗرٙ ايكٛاعد ٚددت يف ٚثا٥ل شلا اُٖٝتٗا يف ايٓعاّ ايطٝاضٞ ٚايكاْْٛٞ شلرا ايبًد، ٜػٌُ ٚثا٥ل ززل١ٝ 
                                                                                                                                                

( )    ٜكؿد بايدضتٛز اؾاَد ذيو ايدضتٛز ايرٟ ٫ميهٔ تعدٌٜ ْؿٛؾ٘ إ٫ّ بإؽاذ إدسا٤ات خاؾ١  َٚعكد٠ ؽتًـ عٔ تًو اييت تٴتٳدر
. ٚاشلدف َٔ مجٛد ايدضاترل "ادٟيتعدٌٜ ايكٛاْني ايعاد١ٜ. ٚبعباز٠ أخس٣" إْ٘ ايدضتٛز ايرٟ ٫ميهٔ تعدٌٜ أٚ إيػا٤ ْؿٛؾ٘ بكإْٛ ع

ٖٛ زغب١ َ٪ضٹٸطٗا قُإ ْٛع َٔ ايجبات ٚاٱضتكساز ٭سهاَٗا، بايتايٞ ؼكٝل اضتكساز اؿٝا٠ ايطٝاض١ٝ يف اجملتُع. ٚهب إ تهٕٛ ٖرا 
عسٚف، بٌ هب إٔ اؾُٛد ْطبٝا ٚيٝظ مجٛدًا ==َطًكًا، نإٔ ٜٛدد ْـ يف ايدضتٛز وسٸّ تعدٌٜ ايدضتٛز  يف أٟ ٚقت َُٚٗا ناْت اي

ٕٸ مجٛد ايدضتٛز ٫ ٜهٕٛ إ٫ّ  تعدٌٜ ٜػٌُ اؾُٛد عدّ دٛاش ايدضتٛز نًٗا أٚ بعكٗا خ٬ٍ ؾذل٠ َٔ ايصَٔ. "شلرا أمجع ايؿك٘ اىل أ
ْطبٝا، عٝح تكبٌ ايتعدٌٜ ايبط٤ٞ املتُػ٢ َع طبٝع١ ايكاعد٠ ايدضتٛز١ٜ َٚا تتطًب٘ َٔ إدسا٤ات خاؾ١ يتعدًٜٗا تهؿٌ شلا ايجبات 

د. خاَٛؽ عُس عبداهلل، اٱطاز ايدضتٛزٟ ملطا١ُٖ ايػعب يف تعدٌٜ اٱضتكساز ٚاؿُا١ٜ َٔ ْصٚات اؿهاّ".  ٜٓعس: د. ٚ
 .59-58. ٚ د. عؿُت عبد اهلل ايػٝذ، املؿدز ايطابل، ف ف 53-52 ،َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، برلٚت1ايدضتٛز،ط

 .56فخاَٛؽ عُس عبداهلل، املؿدز ايطابل، (  58)

 املؿدز ايطابل، ْؿظ ايؿؿش١.(  59)

 .182د. عًٞ  غايب خكرل ايعاْٞ ٚ د. ْٛزٟ يطٝـ، املؿدز ايطابل، (  60)
. قبٌ ٖرا ايدضتٛز نإ ٜٛدد غسع١ أٚ دضتٛز  182ٜٓعس : د. عًٞ غايب خكرل ايعاْٞ ٚ د. ْٛزٟ يطٝـ ، املؿدز ايطابل ف(  61)

دضتٛزا َتها٬َ َكاز١ْ بدضتٛز اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ. يًُعًَٛات سٍٛ  ا ، يهٓٗا يٝظ1776سصٜسإ  12ؾسدٝين ايؿادز بتأزٜذ 
، 1، ٜٓعس: د. َاشٕ يًٝٛ زاقٞ ٚ د. سٝدز ادِٖ عبد اشلادٟ، املدخٌ يدزاض١ سكٛم اٱْطإ، ط1776َكُٕٛ دضتٛز ؾسدٝٓٝا يط١ٓ

 .101-100،  ف ف 2010َطبع١ داَع١ دٖٛى، 
 .335ايطابل، فد. عؿاّ عًٞ ايدبظ، املؿدز (  62)
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ايؿادز  Petition of Rightsٚعسٜك١ اؿكٛم   1215ايؿادز عاّ  Magna Chartaٖا١َ نايعٗد ا٭ععِ  
 Act ofٚقإْٛ ايتط١ٜٛ اٚ تٛازخ ايعسؽ    1689ايؿادز عاّ  Bill of Rightsٚ ٚثٝك١ اؿكٛم  1628عاّ 

Settlement   ّٚقإْٛ ايدلملإ  1701ايؿادز عاAct of Parliament   ّقإْٛ ٚؾا١ٜ   1911ايؿادز عا ٚ
ؿاؾات فًظ ايًٛزدات ٚايؿادز عاّ . ٚ قإْٛ خاف بتكٝٝد اخت 1937ايؿادز عاّ  Regency Bill ايعسؽ 

ايرٟ زلح يًٓطا٤ بإ ٜؿبشٔ  1958، ٚ ايكإْٛ اـاف با٭عكا٤ ايدا٥ُٝني يف فًظ ايًٛزدات ايؿادز عاّ 1949
 .(63)عكٛات يف فًظ ايًٛزدات

ايكا١ْْٝٛ  " ٫ٜعسف ايتؿسق١ املكسز٠ بني ايكاعد٠ -َٚٔ ايٓاس١ٝ ايٓعس١ٜ –بايس غِ، إ ايكإْٛ ايعاّ ا٫ْهًٝصٟ   
ايدضتٛز١ٜ ٚايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ايعاد١ٜ َٚا تكتكٝ٘ ٖرٙ ايتؿسق١ َٔ ع١ًٜٛ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ع٢ً ايكاعد٠ 

. إ٫ّ (64)ايكا١ْْٝٛ ايعاد١ٜ"، ٚشلرا ايطبب ٜكاٍ إٕ ايدلملإ ايدلٜطاْٞ تطتطٝع ؾعٌ نٌ غ٤ٞ ا٫ ؼٌٜٛ ايسدٌ اىل اَسأ٠
ٕٸ ايتكايٝد ايدضتٛز١ٜ يف ٕٸ غعٛز ايػعب يف بسٜطاْٝا أْٓا ْس٣ بأ  بسٜطاْٝا تتطِ بايع١ًٜٛ ع٢ً ايكٛاْني ايعاد١ٜ،٭

ٚاْدَادٗا َع َعطٝات سكاز١ٜ ٚػازب تأزى١ٝ ؾك٬ عٔ تٛاؾس ايٛعٞ ايطٝاضٞ ايٓاقر يد٣ أؾسادٖا)أٟ  أؾساد 
ت ايعا١َ ْعس٠ اسذلاّ ايػعب( دعًت ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ايعسؾ١ٝ نكٛاعد قا١ْْٝٛ عًٝا، تٓعس ايٝٗا ايػعب ٚايطًطا

قٝاّ ايدلملإ اٱْهًٝصٟ زغِ ضًطات٘ ايٛاضع١ املطاع بايتكايٝد ايدضتٛز١ٜ  -عًًُٝا–ٚتكدٜظ. إذٕ،  ؾُٔ ايؿعب 
 ، ٚايساضد١ اٜكًا يف قُرل ا٭١َ.  (65)املعٍُٛ بٗا يف ايبًد

 
 املطًب ايجاْٞ

 ايٛظا٥ـ ايطٝاض١ٝ يًدضتٛز
 

"ايتداٍٚ" أٚ "ايتعاقب" ع٢ً ايطًط١ تًو ايع١ًُٝ اييت تطُح يًػ٤ٞ  "بـ كؿدٜ :ؼدٜد آي١ٝ تداٍٚ ايطًط١: أ٫ًٚ
عًٍٛ بدٌٜ قً٘، ٚهعٌ ايػدـ ٜعكب ْعرلٙ يف املط٪ٚي١ٝ، ٚاٱداز٠، ٚايكٝاد٠. ؾُٓطل ايتداٍٚ أٚ ايتعاقب ٜٓبر 

ٚايطًٛنات. يريو، تأضطت  اؾُٛد، ٚايدمي١َٛ ع٢ً خط املُاث١ً، ٚوبر، باملكابٌ، ايتذدٜد يف ا٭ؾهاز ٚاملُازضات
ثكاؾ١ ايتداٍٚ يف ايدٍٚ اييت تأؾًت ؾٝٗا ايعاٖس٠، ٚاضتكست، ٚاْتعُت يف ايتذسب١ ع٢ً قاعد٠ ا٫عذلاف بػسع١ٝ 

يف  ٚاملط٪ٚي١ ا٫خت٬ف، ايرٟ ٜهؿً٘ ٚدٛد أغًب١ٝ َٚعازق١، ٜٚكُٓ٘ اؿٛاز املتبادٍ، ٚتؿْٛ٘ إزاد٠ املٛاطٔ اؿس٠
ٚيتبٝإ ٚظٝؿ١ ايدضتٛز بػإٔ تداٍٚ ايطًط١، ٜٓبػٞ إٔ . (66)"ا٥ذ٘، ٚؼٌُ تبعات٘سطِ اختٝازٙ ٚايدؾاع عٔ ْت

                                               
، داَع١ بػداد، 2ٜٓعس: إسطإ محٝد املؿسدٞ ٚآخسٕٚ، ايٓعس١ٜ ايعا١َ يف ايكإْٛ ايدضتٛزٟ ٚايٓعاّ تايدضتٛزٟ يف ايعسام، ط(  63)

2007  ،198. 

 . 99، ف2010، َطبع١ داَع١ دٖٛى، 1. َاشٕ يًٝٛ زاقٞ ٚ د. سٝدز ادِٖ عبد اشلادٟ، املدخٌ يدزاض١ سكٛم اٱْطإ، ط د.(  64)

.  ٚ د.َاشٕ يًٝٛ زاقٞ ٚ د. سٝدز ادِٖ عبد اشلادٟ، املؿدز ايطابل، 119ٜٓعس: إسطإ محٝد املؿسدٞ ٚآخسٕٚ، املؿدز ايطابل، ف  ( 65)
،  2011، داز ايجكاؾ١ يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ، 7،. ٚد. ْعُإ أمحد اـطٝب، ايٛضٝط يف ايٓعِ ايطٝاض١ٝ ٚايكإْٛ ايدضتٛزٟ، ط100ف
 .509ف

ايدضتٛز ايدميكساطٞ ٚايدضاترل يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ مٛ اؾ٬ح دضتٛزٟ، َػسٚع  ،سٍٛ ايدضتٛز ايدميكساطٞ د. امحد املايهٞ،(   66)
 ، َتاح ع٢ً املٛقع ا٭يهذلْٚٞ ايتايٞ: 2005دزاضات ايدميكساط١ٝ يف ايبًدإ ايعسب١ٝ ايًكا٤ ايطٟٓٛ اـاَظ عػس يف 



 ّ.ّ. إبساِٖٝ ؾاحل قادز ايدلشلٞ
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ٜتكُٔ ايدضتٛز آيٝات اْتكاٍ ايطًط١ بؿٛز٠ ٚاقش١ ٚقدد٠، إقاؾ١ اىل ذيو، هب إٔ ٜػٌُ دا٥س٠ تداٍٚ ايطًط١ 
 مجٝع املٓاؾب ايعًٝا يف ايدٚي١. 

ٕٸ بعض ايباسجني عٓد تٓاٚشلِ ملؿّٗٛ تداٍٚ ايطًط١  ٜسنصٕٚ ع٢ً أيٝات اْتكاٍ املٓاؾب ايطٝاض١ٝ يف د٥س٠ إ
، يهٔ ٖرا (67)ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ نُٓؿب ز٥ٝظ ؾُٗٛز١ٜ اٚ ز٥اض١ ايٛشزا٤ يف ايٓعِ ايس٥اض١ٝ ٚايدلملا١ْٝ بايذلتٝب

 ٜ٪خر عًٝ٘ ٭ْ٘ ٜكٝل َٔ دا٥س٠ تداٍٚ ايطًط١ يف ايدٚي١ ٚوؿسٖا بايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ دٕٚ ايتػسٜع١ٝ. عًًُا، إ
ٚظا٥ـ ايدٚي١ نُا ٜػرل ايٝٗا ايؿك٘ ايدضتٛزٟ ، تكّٛ بٗا ث٬خ ضًطات ز٥ٝط١ٝ ٖٚٞ ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ 
ٕٸ ايبشح يف تداٍٚ ايطًط١ تتذ٘ اىل  ٚايككا١ٝ٥. َٚاداّ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ عهِ ٖٞ ضًط١ غرل ضٝاض١ٝ، يريو ؾإ

ايبطٝط١، أٚ -نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايدٚي١ املٛسد٠ ايطًطتني )ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ( ضٛا٤ٷ أناْت ؾٛزتُٗا أساد١ٜ
ٚددت شلُا ؾٛز٠ ايجٓا١ٝ٥ نُا ٍٖٛ اؿاٍ يف ايدٍٚ اٱؼاد١ٜ املسنص١ٜ)ايؿدزاي١ٝ(، سٝح تتٛشعت اٱختؿاؾات 

 (68) ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ بني ايطًطات اٱؼاد١ٜ ٚضًطات ا٭قايِٝ ٚؾكا يًدضتٛز اٱؼادٟ.

ٕٸ تداٍٚ ايطًط١  ٖٞ " إْتكاٍ ايطًط١ َٔ غدـ يٹآخس أٚ َٔ مجاع١ ضٝاض١ٝ ٭خس٣ ٚؾكًا  -ٗا ايبعضنُا عسٸؾ–إ
. ٚ يكُإ لاح ع١ًُٝ تداٍٚ ايطًط١ ٚؾكا ملا ٜكتكٝٗا ايدضتٛز، ٖٓاى غسٚط ٫ بد (69)يًطسم احملدد٠ يف ايدضتٛز"

 :(70)َٔ ؼكٝكٗا َٚٔ ٖرٙ ايػسٚط ٖٞ 
، ع٢ً فُٛع١ َٔ ايجٛابت ايٛط١ٝٓ ايع١ًُٝ ايطٝاض١ٝ داخٌ ايدٚي١.ايتٛاؾل بني ايؿاعًني ايطٝاضني املٓدسطني يف 1

٫تؿام سٍٛ امل٪ضطات ايطٝاض١ٝ ٚ قبٍٛ غسع١ٝ ايٓعاّ ايكا٥ِ ٚاسذلاَُٗا ٚاحملاؾع١ عًُٝٗا َع سل ايتعد٬ٜت نا
 .بػسط إٔ تًك٢ قبٍٛ املعازق١ ٚ إٔ تعسض ع٢ً ايسقاب١ ايدضتٛز١ٜ

 ايٓعاّ اؿصبٞ  ايتعدد١ٜ اؿصب١ٝ ضٛا٤ نإ، ٚ ٚدٛد ايتٓاؾظ اؿصبٞ أٟ . ايتٓعِٝ ايدضتٛزٟ يًشٝا٠ اؿصب2١ٝ
 .قُإ سل ايعٛد٠ إىل ايطًط١ َٔ خ٬ٍ ايدضتٛز ٚ ا٫يتصاّ ا٭خ٬قٞ ، ٚ ثٓا١ٝ٥ أٚ تعدد١ٜ أٚ بايتشايـ

ٚدٛد  ، َعإدسا٤ ٚ تٓعِٝ اْتدابات دٚز١ٜ سس٠ باْتعاّ تٓتر عٓٗا سه١َٛ ا٭غًب١ٝ َع قُإ سل املعازق١ .3
 قُاْات تػسٜع١ٝ ٚقكا١ٝ٥ ٱدسا٤ ع١ًُٝ اْتداب١ٝ ْص١ٜٗ.

  . ٚدٛد قُاْات دضتٛز١ٜ ٚقا١ْْٝٛ يًُعازق١ ايطٝاض١ٝ.4
ٚ ؼٌُ املط٪ٚي١ٝ يف تطٝرل غ٪ٕٚ ايدٚي١ با٫تؿام يف فاٍ -عهِ ايدضتٛز–ممازض١ ايطًط١ يؿذل٠ قدد٠ . 5

 .ايٓكد١ٜ ٚا٫ضتُساز ؾٝٗا مبا ىدّ َؿًش١ ايب٬د ايطٝاض١ اـازد١ٝ ٚ ضٝاض١ ايدؾاع ايٛطين ٚ ايطٝاض١
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 .25، ف2016، َهتب١ ايطٓٗٛزٟ، بػداد، 1زا٥د محدإ املايهٞ،ايتداٍٚ ايطًُٞ يًطًط١ يف ايٓعِ ايدضتٛز١ٜ ايٛقع١ٝ،ط ( 67)
 .27، ف25زا٥د محدإ املايهٞ، املؿدز ايطابل، ف(  68)

 .25ْؿظ املؿدز أع٬ٙ، ف ( 69)
ا٭سصاب ٚايتداٍٚ ع٢ً ايطًط١ يف  ،َسشٚد سطنييًُصٜد َٔ ايتؿاؾٌٝ سٍٛ تًو ايػسٚط ٚاُٖٝتٗا يف ع١ًُٝ تداٍٚ ايطًط١ ٜٓعس:  ( 70)

إغساف ب ،ٚاٱدازٟزضاي١ َكد١َ يٌٓٝ غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ يف ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ٚايع٬قات ايدٚي١ٝ ؾسع ايتٓعِٝ ايطٝاضٞ ،) 2010ـ1989اؾصا٥س)
ايط١ٓ ،قطِ ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ٚايع٬قات ايدٚي١ٝ / ن١ًٝ ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ٚاٱع٬ّ /  3داَع١ اؾصا٥س  ،ا٭ضتاذ ايدنتٛز : بٛقاز٠ سطني

ل ذنسٙ. ٚ َٚا ًٜٝٗا. ٜٚٓعس اٜكا:  ٚ  د. امحد املايهٞ، سٍٛ ايدضتٛز ايدميكساطٞ...، َؿدز ايهذلْٚٞ ضب 15(، ف2012ـ2011اؾاَع١ٝ )
. ٚ ضسبطت 152، ف2011، داز ضسدّ يًطباع١ ٚايٓػس، ايطًُٝا١ْٝ، 1د. ط٘ عُس زغٝد، ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ؿل املعازق١ ايطٝاض١ٝ، ط
 َٚا ًٜٝٗا. 95، ف2011، َطبع١ خاْٞ، دٖٛى، 1زغٝد آَٝدٟ، املعازق١ ايطٝاض١ٝ ٚايكُاْات ايدضتٛز١ٜ يعًُٗا، ط
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 اٱطاز ايٓعسٟ ٭١ُٖٝ ايدضتٛز داخٌ اجملتُع ٚايدٚي١
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥081)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

نايٓـ  -أٟ ايتداٍٚ ايطًُٞ يًطًط١ -(Alternanceازتباطا مبا دا٤ أع٬ٙ، لد بإٔ ايدضتٛز تٴكس ز )َبدأ ايتداٍٚ  
ُع ، أٚ عدّ اؾ()املٛدٛد يف ايدضتٛز يتشدٜد عدد ٫ٜٚات ز٥ٝظ ايدٚي١ يف ا٭ْع١ُ ايٓٝاب١ٝ ذات ايػهٌ اؾُٗٛزٟ 

. (71) بني ايٛظا٥ـ "ضٛا٤ أؾكٝا )ايٛشاز٠ َع ايتُجٌٝ ايدلملاْٞ( أٚ عُٛدٜا )ايتُجٌٝ ايدلملاْٞ ٚاحملًٞ ٚاؾٟٗٛ...("
ٕٸ قاعد٠ عدّ اؾُع بني ايٛظا٥ـ  ، ٚضًُٝا عدّ اؾُع بني ؾؿ١ ايٓٝاب١ٝ يف   regle do non cumolٚعًٝ٘، إ

ت نٓتٝذ١ ملا عسٸؾت٘ ػسب١ ْعاّ اؿهِ يف ؾسْطا خاؾ١ إبإ ايدلملإ ٚغػٌ املٓؿب ايٛشازٟ يف اؿه١َٛ، دا٤
اؾُٗٛز١ٜ ايجايج١ ٚايسابع١، ٚاييت أندت ع٢ً َبدأ ايؿؿٌ بني ايطًطات ع٢ً أضاع ؾهس٠ ايتٓايف 

Incompatibilite  بني ٚظٝؿيت ايدلملإ ٚ اؿه١َٛ بػ١ٝ ضرلايؿعٸاٍ ٚاملٓتعِ يًطًطات ايعا١َ يف ايدٚي١. ٚقد ظٗس
، ٚيف املاد٠ 44َٔ خ٬ٍ املاد٠  1852، ٚيف دضتٛز 93ٚ  36يف املاد٠  1791 ايتٓايف بايدضتٛز ايؿسْطٞ ايؿادز ض١ٓايؿؿٌ يف

 .(72)1958َٔ  دضتٛز اؾُٗٛز١ٜ اـاَط١ يط١ٓ 23
ْجُٔ ؾهس٠ ايتٓايف بني ايطًطتني ايتػسٜع١ ٚايتٓؿٝر١ٜ، ٚبايتايٞ ْداؾع عٔ قاعد٠ عدّ اؾُع بني  ٚمٔ بدٚزْا، 

ٕٸ ٖرا املبدأ ٜككٞ بكٝاّ  ٕٸ ٖرٙ ايكاعد٠ ٫ تتعازض َع دٖٛس َبدأ ايؿؿٌ بني ايطًطات، ٭ ايٛظا٥ـ، سٝح أ
ط١ أخس٣، ٚؽتـ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ ٚسدٖا بٛظٝؿ١ إؾداز ايكٛاْني دٕٚ إٔ تػازنٗا ؾٝٗا ضً

ُٸ١ تٓؿٝر ايكٛاْني ايؿادز٠ َٔ ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ ٚسدٖا، نُا تكّٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ بتطبٝل ايكٛاْني،  مبٗ
 . (73)ٚإؾداز ا٭سهاّ اٱيصا١َٝ ٱهاد اؿًٍٛ يًُٓاشعات ايكا١ْْٝٛ اييت ٜطسح أَاَٗا

ٕٸ َبدأ ايؿؿٌ بني ايطًطات      َٸًا بٝٓٗا، بٌ ٫بدٸ َٔ ٚدٛد  -َٛ٘ املعاؾسمبؿٗ–ٚبايسغِ أ ٫ ٜعين ؾؿ٬ً َطًكًا ٚتا
ْٛع َٔ ايتعإٚ ٚايسقاب١ املتبادي١ بني ايطًطات، ضًُٝا بني ايطًطتني ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ، ٚذيو َٔ أدٌ متهني 

)إضتبداد١ٜ ايطًطات ايٛقٛف بٛد٘ بعكٗا ايبعض، َطتٗدؾ١ يف ذيو عدّ ظٗٛز اٱضتبداد يف ممازض١ ايطًط١ 

                                               
(  )2005( َٔ ايدضتٛز ايعساقٞ يط72١ٓت ز٥ٝظ ايدٚي١ عهِ ايدضتٛز، ٜٓعس: ايؿكس٠ ا٭ٚىل َٔ املاد٠ )بايٓطب١ يتشدٜد عدد ٫ٜٚا .

إذ  1787. ٜٚٓعس اٜكا: ايتعدٌٜ ايجاْٞ ٚايعػسٕٚ يدضتٛز اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ يط1958١ٓ( َٔ ايدضتٛز ايؿسْطٞ يط6١ٓٚاملاد٠)
قاّ مبٗاّ  يس٥ٝظ ٭نجس َٔ دٚزتني، نُا ٫ هٛش ٭ٟ غدـ تكًد َٓؿب ايس٥ٝظ أ٫ٚ هٛش اْتداب أٟ غدـ ملٓؿب اْؿت ع٢ً إٔ:" 

 No .   ايس٥ٝظ ٭نجس َٔ دٚز٠ ٚاسد٠ ايس٥ٝظ ٭نجس َٔ ضٓتني َٔ أؾٌ َد٠ ١ٜ٫ٚ اْتدب شلا غدـ آخس ز٥ٝطًا، إٔ ٜٓتدب ملٓؿب

person shall be elected to the  office of the President more than twice, and no person who has 

held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term of which 

some other person was elected President shall be elected to the office of the President more 

than once”. 

( َٔ ايدضتٛز 112. ٚاملاد٠ )1998( َٔ ايدضتٛز ايطٛداْٞ يط41١ٓ. ٚ املاد٠)1996( َٔ ايدضتٛز اؾصا٥سٟ يط74١ٜٓٚٓعس اٜكا: املاد٠)   
 .  1959( َٔ ايدضتٛز ايتْٛطٞ يط39١ٓ. ٚاملاد٠)1994ايُٝين يط١ٓ

 .97د. ٜٛضـ ساغٞ، املؿدز ايطابل، ف ٜٓعس:(  71)

 :  ايتٓايف بني ايؿؿ١ ايٓٝاب١ٝ ٚايٛشاز٠  ع٢ً ق٤ٛ ايتذازب ايدٚي١ٝ، َكاٍ أنادميٞ َتاح ع٢ً املٛقع ا٭يهذلْٚٞ ايتايٞزغٝد يصزم،  (   72)

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=303460  (2017-10-20  ) 

ٜٓعس: د. بٝػ٘ ٚا  محٝد عبداهلل، املط٪ٚي١ٝ ايطٝاض١ٝ يًطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ أَاّ ايدلملإ، َٓػٛزات َسنص نسدضتإ يًدزاضات  ( 73)
-، امل٪ضط١ اؿدٜج١ يًهتاب، طسابًظ2ايكإْٛ ايدضتٛزٟ ايعاّ، ط. ٜٚٓعس اٜكا: د. ْصٜ٘ زعد، 91، ف2013اٱضذلاتٝذ١ٝ، ايطًُٝا١ْٝ، 

 .30-29، ف ف2008يبٓإ، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=303460
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=303460
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ٕٸ ايطًط١ تٛقـ ايطًط١.  ٚبٗرا ٜتشكل َبدأ املساقب١ ٚايتٛاشٕ بني  اؿه١َٛ أٚ إضتبداد١ٜ ايدلملإ(، ٖٚهرا ؾإ
  .(74)بني ايطًطات  Cheks and Balancesايطًطات 

ٕٸ ايتؿطرل ايٓٛعٞ ٚاؿكٝكٞ ملبدأ ايؿؿٌ بني ايطًطات، تدعِ   ، مبع٢ٓ بني ايطًطات ؾهس٠ ايتٓايفَٚع ذيو، ْس٣ بأ
نٌ ضًط١ تٓتٗٞ عٓدَا تبدأ ضًط١ أخس٣، ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ ؾكط  ميهٔ ايتؿٛز بٛدٛد ايتعإٚ بني ايطًطات ٚ 
ٕٸ  ايٓا٥ب ايدلملاْٞ  بؿٛز٠ ٚطٝد٠ َع بعكٗا ايبعض، ا٭َس ايرٟ ٜ٪دٟ إىل بسملإ سكٝكٞ  أنجس ؾعاي١ٝ ٚإْتاد١ٝ. ٚإ

ايسقاب١ ايدلملاا١ْٝ املطًٛب١ ع٢ً اؿه١َٛ. آخرٜٔ يف اؿطبإ،  اّيرٟ ٜػػٌ َٓؿب ايٛشاز٠ ٫ٜطتطٝع ايكٝاّ بطًط١
ٕٸ ١َُٗ ايسقاب١ تتعازض ًَطكًا َع ضًط١ ايسقاب١"  .    (75)"إ

ٟٷ يبعض َٔ أضاتر٠ ايكإْٛ ايدضتٛزٟ ٚايٓعِ ايطٝاض١ٝ، ٚع٢ً ق٤ٛ دزاضتِٗ يًٓعاّ     ازتباطا مبا تكدّ، ٖٓاى زأ
ندٕٚ ع٢ً دٛاش اؾُع بني عك١ٜٛ ايدلملإ ٚغػٌ املٓؿب ايٛشازٟ يف ظٌ ايٓعاّ ايدلملاْٞ يف برلطاْٝا )إلًذلا( ٜ٪

 . (76)ايدلملاْٞ، ٚهعًٕٛ اؾُع بني ايٛظٝؿتني ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ ٖٓا نأسد َعاٖس ايتعإٚ بني ٖرٜٔ ايطًطتني
ٛٸد تطذٌٝ ٬َسعتني آتٝتني:     مٔ َٔ داْبٓا ٫ْ٪ٜد ٖرا ايسأٟ، ْ

ٕٸ دضاترل ايعدٜد َٔ دٍٚ ايعامل ذات ايٓعاّ اؿهِ ايدلملاْٞ، أخرت بؿهس٠ ايتٓايف بني ايطًطات  :امل٬سع١ ا٭ٚىل إ
، نكُا١ْ دضتٛز١ٜ ٚدميكساط١ٝ يكُإ ايتطبٝل ايؿعًٞ ملبدأ ايؿؿٌ بني (77)ٚقاعد٠ عدّ اؾُع بني ايٛظا٥ـ

ٕٸ َبدأ ايؿؿٌ بني ايطًطات ٜتكُٔ َؿَٗٛٞ: ) ( بني ايطًطات ( 78)تٛشٜع ايطًط١ ٚتكطِٝ ايٛظا٥ـ ايطًطات ، ٭
 ايج٬خ ايس٥ٝط١ٝ يف ايدٚي١ )ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ ٚايككا١ٝ٥( .

ٜتعدل بسٜطاْٝا املٛطٔ ا٭ؾًٞ يًٓعاّ ايدلملاْٞ، ٚأد٣ لاح ٖرا ايٓعاّ ؾٝٗا إىل إقتباع عدد  :امل٬سع١ ايجا١ْٝ   
شت بعض َٔ تًو ايدٍٚ يف تطبٝل ايٓعاّ ايدلملاْٞ نبرل َٔ دٍٚ ايعامل ي٘ ٚإؽاذٙ ْعاَا يًشهِ ؾٝٗا. ٚيكد ل

املأخٛذ َٔ بسٜطاْٝا، ٚيهٔ عدد آخس َٓٗا قد ؾػًت يف تطبٝك٘، يف سني أسدثت طا٥ؿ١ ثايج١ َٔ ايدٍٚ فُٛع١ 
َٔ ايتػٝرلات ٚايتعد٬ٜت يف ٖرا ايٓعاّ، مما أؾكدٙ ايهجرل َٔ زلات٘ ايس٥ٝط١ٝ ٚخؿا٥ؿ٘ ا٭ؾ١ًٝ اييت عسف بٗا 

 .(79)ؾٌ بسٜطاْٝا)إلًذلا(بًدٙ ا٭

                                               
. ٚ د. بٝػ٘ ٚا محٝد عبداهلل، املؿدز ايطابل، 209، ف2004ٜٓعس: أضتاذْا د. غرلشاد أمحد ايٓذاز،: دزاضات يف عًِ ايطٝاض١، أزبٌٝ،  ( 74)

 .91ف

 زغٝد يصزم،  ايتٓايف بني ايؿؿ١ ايٓٝاب١ٝ ٚايٛشاز٠  ع٢ً ق٤ٛ ايتذازب ايدٚي١ٝ، املؿدز ا٭يهذلْٚٞ ايطابل. ( 75)

 .128د. قُد ناظِ املػٗداْٞ، املؿدز ايطابل،  ٜٓعس بٓؿظ املع٢ٓ:  ( 76)

( 66. ٚاملاد٠)1958( َٔ ايدضتٛز ايؿسْطٞ يط23١ٓ. ٚ املاد٠  )2005( َٔ ايدضتٛز ايعساقٞ يط49١ٜٓٓعس : ايؿكس٠ ايطادض١ َٔ املاد٠ ) (  77)
( َٔ دضتٛز دٚي١ ايهٜٛت يط١ٓ 131. ٚ املاد٠ )2002ه١ ايبشسٜٔ يط١ٓ /أ( َٔ َٔ دضتٛز مم48ً.   ٚ املاد٠) 1949َٔ ايدضتٛز ا٭ملاْٞ يط١ٓ 

 .1787.  ٚ ايؿكس٠ ايطادض١ َٔ املاد٠ ا٭ٚىل َٔ دضتٛز اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ يط١ٓ 1962
ايطًطات  يًُصٜد سٍٛ ٖرٜٔ املؿَٗٛني  ٚع٬قتُٗا مببدأ ايؿؿٌ بني ايطًطات ٜٓعس:  يطٝـ َؿطؿ٢ أَني، َبدآ ايؿؿٌ بني  ( 78)

(، 215ٚسدتٗا ٚتطبٝكُٗا يف ايدضاترل ايعساق١ٝ، َٔ َٓػٛزات َهتب ايؿهس ٚايتٛع١ٝ يٲؼاد ايٛطين ايهٛزدضتاْٞ ايتطًطٌ)
 َٚا ًٜٝٗا. 109، ف2007ايطػًُٝا١ْٝ، 

 .294ف، ١ٜ2004، َٓػأ٠ املعازف با٭ضهٓدزد. عبد ايػين بطْٝٛٞ عبداهلل، ايٛضٝط يف ايٓعِ ايطٝاض١ٝ ٚايكإْٛ ايدضتٛزٟ، (  79)
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ٚعًٝ٘، تتُٝص ايٓعاّ ايطٝاضٞ يف بسٜطاْٝا بإمؿاز املٓاؾط١ بني سصبني ز٥ٝطٝني َٓر ايكسٕ ايتاضع عػس يػا١ٜ   
 . (80)ايّٝٛ، مما دعٌ اٱْتدابات تتُدض عٔ سه١َٛ ق١ٜٛ تطتٓد اىل تأٜد أغًب١ٝ نبرل٠ شلا يف ايدلملإ

غرل إٔ تطبٝل ايٓعاّ ايدلملاْٞ  يف أغًب ايدٍٚ اييت أخرت٘ عٔ بسٜطاْٝا أد٣ إىل ْعاّ ايتعدد١ٜ اؿصب١ٝ ٚتٓاؾظ  
عدد نبرل َٔ ا٭سصاب ايطٝاض١ٝ ؾٝٗا ع٢ً َٓاؾب اؿهِ، مما تستب عًٝ٘ عًًُٝا يف تأيٝـ سه١َٛ ق١ٜٛ تطتٓد اىل 

ٙ ايدٍٚ اىل تػهٌٝ سهَٛات إ٥ت٬ؾ١ٝ َٔ عد٠ أسصاب أغًب١ٝ بسملا١ْٝ ٚاقش١. تستٝبًا ع٢ً ذيو، إقطست ٖر
َكاز١ْ عه١َٛ _"َتٓاؾس٠ يف أٖداؾٗا ايطٝاض١ٝ َٚتعازق١ يف بسافٗا اٱْتداب١ٝ.عًًُا، إٕ اؿه١َٛ اٱ٥ت٬ؾ١ٝ

، تهٕٛ سه١َٛ قعٝؿ١، ٭ْٗا تؿتكس إىل ايتذاْظ ٚ اٱْطذاّ ٚايتٛاؾل بني -َدع١َٛ عصب ا٭غًب١ٝ يف ايدلملإ
ٗا، مما ت٪دٟ اىل ؾعٛب١ إقا١َ ايتعإٚ بٝٓٗا ٚبني ايدلملإ، آخرٜٔ بٓعس اٱعتباز إٕ ايتعإٚ بني ايطًطتني أعكا٥

 . (81)ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ ٖٞ َٔ أسد٣ اـؿا٥ـ ايس٥ٝط١ٝ يًٓعاّ ايدلملاْٞ
ٕٸ اؾُع بني ايٛظٝؿتني ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ، ٚ إٕ سكل لاسا يف   ظٌ ايٓعاّ ايدلملاْٞ يف إزتباطا مبا تكدّ، إ

بسٜطاْٝا، قد ٜ٪دٟ إىل خسم َبدأ ايؿؿٌ بني ايطًطات يف ايدٍٚ ا٭خس٣ أقٌ منًٛا يف ممازض١ ايدميكساط١ٝ ٜٚطبل 
 ؾٝٗا ْعاّ ايتعدد١ٜ اؿصب١ٝ.

ٝٸصٕٚ بني َؿطًشٞ ايػسع١ٝ ٚاملػسٚع١ٝ  ()ؼكٝل غسع١ٝ ايٓعاّ ايطٝاضٞ: ثاْٝا : بعض َٔ أضاتر٠ ايكإْٛ ٫ مي
ٚ ٜطتددَُْٛٗا نُؿطًشني َذلادؾني ٜد٫ٕ ع٢ً َع٢ٓ ٚاسد ٖٚٛ "خكٛع اؿهاّ ٚاحملهَٛني ٭سهاّ ايكإْٛ 
َٸا ايبعض اٯخس، ؾُٝٝصٕٚ  ٚاسذلاّ تطبٝل ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ بؿٛز٠ تدزه١ٝ ع٢ً غهٌ اشلسّ ايكاْْٛٞ، أ

 .(82)بُٝٓٗا
٢ ٚدٛد ايتأثرل املتبادٍ ؾُٝا بُٝٓٗا نشكٝك١ ٚاقع١ يف ٚمٔ َٔ امل٪ٜدٜٔ يًتُٝٝص بني املؿطًشني، َع تأنٝدْا عً 

فاٍ ايدزاضات اييت ػسٟ يف ْطام ايكإْٛ ايدضتٛزٟ.  ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ،  مدد ايتُٝٝص بني املػسٚع١ٝ ٚايػسع١ٝ 
 : (83)ناٯتٞ

                                               
 .295ْؿظ املؿدز ايطابل، ف(  80)

 .127-126ٜٓعس: ْؿظ املؿدز أع٬ٙ، ٚايؿؿش١ ْؿطٗا،. ٜٚٓعس أٜكا: د. قُد ناظِ املػٗداْٞ، املؿدز ايطابل، ف ف (  81)
( )    ّٕٸ ايٓعاّ ايطٝاضٞ عٓد املؿهس ايكاْْٛٞ ايؿسْطٞ ايػٗرل يٕٝٛ ددٞ،  "ٖٛ ايػهٌ اييت تتشد ؾٝ٘ ايتؿسق١ بني اؿها إ

ٚاحملهَٛني". ٚذيو إْط٬قًا َٔ إٔ َكُٕٛ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ٫ٜػٌُ ؾكط نٝؿ١ٝ ممازض١ ايطًط١ ايطٝاض١ٝ يف ايدٚي١، ٚإمنا ٜػٌُ أٜكًا 
ايٛؾٍٛ اىل ايطًط١  َٚكداز ضًطات ايكا٥ُني مبُازض١ ايطًطات )اؿهاّ( ٚنٝؿ١ٝ ؼدٜدٖا بايكدز ايكسٚزٟ آيٝات اييت ٜتِ بٛاضطتٗا 

ٕٸ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ميًو ايطًط١ 22ايرٟ ٜتطًب٘ َؿًش١ املٛاطٓني. )ٜٓعس: د. ثاَس قُد ناٌَ اـصزدٞ، املؿدز ايطابل، ف .(. ٚإ
جملتُع َٔ خ٬ٍ قسازات٘. ٚإ اَت٬ى ايٓعاّ ايطٝاضٞ يًطًط١ اٯَس٠ ٖٞ اـؿٝؿ١ ا٭ٚىل ايعًٝا يف اجملتُع ، ٚبريو تًصّ ناؾ١ أؾساد ا

اييت تتؿـ بٗا. ٜٓعس: د. ؾاحل دٛاد ايهاظِ ٚد. ع٢ً غايب ايعاْٞ، ا٭ْع١ُ ايطٝاض١ٝ، ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، داَع١ 
 .6،ف1990بػداد، 

 (.44اشلاَؼ زقِ) 93ز ايطابل، فد. بٝػ٘ ٚا محٝد عبد اهلل، املؿد ( 82)
. ٚيًُصٜد َٔ ايتؿاؾٌٝ يٰزا٤ ايؿكٝ٘  سٍٛ املعاْٞ 100ٜٓعس أضتاذْا، د. غرلشاد امحد ايٓذاز، دزاضات يف عًِ ايطٝاض١، ّ.ع.ذ، ف  ((83

ع٢ً املػسٚع١ٝ َٔ ٚ ايتُٝص بني املؿطًشني املرنٛزٜٔ، ع٢ً مٛ َا عسقٓاٙ أع٬ٙ ، ٜٓعس: د. عبد ايسمحٔ زسِٝ عبد اهلل، ٚقؿات 
، ف 1،989، ايط1١ٓف١ً داَع١ ؾ٬ح ايدٜٔ يًعًّٛ اٱْطا١ْٝ، ايعدد -سٝح َؿَٗٛٗا ٚمتٝصٖا َٔ ايػسع١ٝ َٚؿادزٖا، ف١ً أعاخ

. ٚ د. بٝػ٘ 84-66ف ف1981، َسنص ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ، بػداد،2، ز1. ٚد. َٓرز ايػاٟٚ، ايكإْٛ ايدضتٛزٟ )ْعس١ٜ ايدٚي١(، ط481-449ف
 ،206 . ٚغٛإ عُس خًٌٝ، ايٛظٝؿ١ ايطٝاض١ٝ يًكإْٛ، داز ٥ازاع يًطباع١ ٚايٓػس، أزبٌٝ،93محٝد عبد اهلل، املؿدز ايطابل، فٚا 
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ٖٞ َذلادؾ١ يه١ًُ )، يف ايًػ١ ايعسب١ٝ املػسٚع١ٝ. إ ن١ًُ 1 (Legality )ا٫ْهًٝص١ٜ، ٚ  Legalitaet ٚإ ، ا٭ملا١ْٝ( 
ٖرٙ ايه١ًُ  بػهًٗا ا٫ؾط٬سٞ املتداٍٚ يف ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ، شلا َع٢ٓ قاْْٛٞ، ٭ْٗا تػرل ع٢ً تٛاؾل 
ٚاْطذاّ تؿسف أٚ ضًٛى أٚ ٚقع َعني َع ايكإْٛ ايٓاؾر ٚاـكٛع ي٘. إذٕ ؾإ َؿطًح املػسٚع١ٝ ٖٛ َؿطًح 
 قاْْٛٞ أضاضا. 

ايعسبٞ  ٜكابًٗا َؿطًح )-ٚاضتدداَ٘ يف ايؿك٘ ايكاْْٛٞ ٚايطٝاضٞ ايػسع١ّٝٛ َؿطًح . إ َؿ2ٗ Legitimacy )
(Legalitaetبا٫ْهًٝص١ٜ أٚ Legetimation  أٚ) ( با٭ملا١ْٝ، ٖٚٛ ٜتعًل مبكداز زقا ٚ ٤٫ٚ املٛاطٓني  (

ٔ نْٛ٘ َؿطًشا قاْْٛٝا، عٝح بايطًط١ ايطٝاض١ٝ اييت ؼهُِٗ، يرا ؾإٔ ٖرا املؿطًح ٖٛ َؿطًح ضٝاضٞ أنجس َ
     اْ٘ وتٟٛ ع٢ً ؾهس٠ ضٝاض١ٝ. 

إضتٓادًا اىل ايتُٝٝص بني يػسع١ٝ ايدضتٛز١ٜ، ٚا املػسٚع١ٝ ايدضتٛز١ٜٚتستٝبا ع٢ً ذيو ميهٓٓا ايتُٝٝص بني   
 َؿَٗٛٞ املػسٚع١ٝ ٚايػسع١ٝ.

ٕٸ اسد٣ ايٛظا٥ـ ايكا١ْْٝٛ ا٭ضاض١ٝ يًدضتٛز ٖٞ    إْػا٤ ٚتهٜٛٔ ايطًطات ايعا١َ يف ايدٚي١   تٓاٚيٓا ؾُٝا ضبل، إ
ٕٸ  ٚتٓعُٝٗا ٚؼدٜد إختؿاؾتٗا ٚنٝؿ١ٝ ايع٬ق١ ؾُٝا بٝٓٗا َٔ د١ٗ، ٚبٝٓٗا ٚبني ا٭ؾساد َٔ د١ٗ أخس٣. ٚعًٝ٘، إ
قٝاّ ايطًطات ايعا١َ يف ايدٚي١ بٛادباتٗا ٚ ؾ٬سٝاتٗا ٚإختؿاؾاتٗا يف اؿدٚد املسض١َٛ شلا عهِ ايدضتٛز، تٓتر 

يتطابل بني تؿسؾات ضًطات ايدٚي١ ٚأسهاّ ايدضتٛز، ؾٗرا ٜعين ؼكٝل املػسٚع١ٝ ايدضتٛز١ٜ يٓعاّ ايطًط١ عٓٗا ا
ٚٵَيت١ٝ املٓبجك١ َٔ ايدضتٛز  ()ايعا١َ ٕٸ املػسٚع١ٝ ايدضتٛز١ٜ عباز٠ عٔ تٛاؾل تؿسؾات ايطًطات ايدٳ يف ايدٚي١. ٚإ

 َع غاٜات ايدضتٛز ٚأسهاَ٘.
ٜٚٓبػٞ ع٢ً اؿهاّ يف ممازضتِٗ يًطًط١، إٔ تًتصَٛا بايٛادبات ايدضتٛز١ٜ املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ ٚخكٛعِٗ   

ٕٸ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ ؽاطب اؿهاّ  يًكٛاْني ايدضتٛز١ٜ، غأِْٗ يف ذيو غإٔ احملهَٛني. آخرٜٔ بٓعس اٱعتباز، إ
َٸا ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ؽاطب اؿهاّ ٚا ٕٸ اؿهاّ ٫ميازضٕٛ ايطًط١ ٚيٝظ احملهَٛني، أ حملهَٛني ع٢ً سد ضٛا٤. ٚمبا أ

ٛٳشٻع عًِٝٗ دضتٛزًٜا ٚ بػهٌ قدد، ٜذلتب عًٝ٘ املط٪ٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ إذا مل  نإَتٝاش َكسز شلِ، بٌ نإختؿاف َ
 ٜ٪دٖٚا ع٢ً أنٌُ ايٛد٘ ٚ يؿاحل ايػعب.   

ٕٸ املػسٚع١ٝ ايدضتٛز١ٜ تتعًل مبدأ ضٝاد٠ ايدضتٛز    . ٜٚذلتب عًٝٗا، تكٝٝد ايطًط١ ايطٝاض١ٝ بايدضتٛز ٚعًٝ٘، إ
ٕٸ ايدضتٛز ميجٌ أع٢ً قاعد٠  ٚبايكٛاْني ايدضتٛز١ٜ، بايذلتٝب، إيتصاًَا مببدأ ايتدزز ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ، ٚمبا أ

                                                                                                                                                
. ٚ د. زَصٟ ايػاعس، ايككا٤ اٱدازٟ ٚزقابت٘ 100، فّ.ع.ذايكإْٛ ايدضتٛزٟ ٚايٓعِ ايطٝاض١ٝ، ==.  ٚد. عؿاّ عًٞ ايدبظ، 96ف

 أغاز إيٝٗا د.أٚات قُد أَني يف َكاٍ  َٓػٛز ي٘ يف املٛقع ا٫يهذلْٚٞ ايتايٞ:  ،11ع٢ً أعُاٍ اٱداز٠، ف
046-http://www.qudwa1.com/?page=articles/17/17  (2/6/2017).  ِٖٝٚد. شٜاد عبد ايٖٛاب ايٓعُٝٞ، َؿا

 ػسٚع١ٝ يف املع٢ٓ ٚا٫ؾط٬ح، َٓػٛز يف املٛقع ا٫يهذلْٚٞ يـ))املسنص املٛؾٌ يًدزاضات اٱق١ًُٝٝ(( :قا١ْْٝٛ؛ ايػسع١ٝ ٚامل
http://regionalstudiescenter.uomosul.edu.iq/news_details.php?details=54 (2/6/2017 ٖاتـ ٚ )
 ا٭عسدٞ ، َؿّٗٛ ايػسع١ٝ ٚاملػسٚع١ٝ يف أعاخ ايؿكٗا٤، َكاٍ أنادميٞ املتاح ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ ايتايٞ:

icle&sid=69852http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=art   (10/6/2017) 
( )  ايتػسٜع١ٝ، ٚايتٓؿٝر١ٜ ْعاّ ايطًط١ ايعا١َ،  ايطًطات ايج٬خ ايس٥ٝط١ٝ يف ايدٚي١ ٖٚٞ:  )"ْكؿد َٔ إضتدداّ َؿطًح

 ٚايككا١ٝ٥(.

http://www.qudwa1.com/?page=articles/17/17-046
http://www.qudwa1.com/?page=articles/17/17-046
http://regionalstudiescenter.uomosul.edu.iq/news_details.php?details=54
http://regionalstudiescenter.uomosul.edu.iq/news_details.php?details=54
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=69852
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=69852
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ضٓد قا١ْْٝٛ يف ايدٚي١، إذٕ، ٫ٜتط٢ٓ يًشهاّ أٚ ايكا٥ُني مبُازض١ ايطًط١ ايعا١َ يف ايدٚي١ ايكٝاّ بأٟ تؿسف دٕٚ 
، ٚغ٬ف (84)قاْْٛٞ، ٚبايتايٞ تكع ع٢ً عاتكِٗ ٚادب إسذلاّ ايدضتٛز ٚ تطبٝل أسهاَ٘ َٔ سٝح ايػهٌ ٚاملكُٕٛ

ذيو، تٓتؿٞ َبدأ املػسٚع١ٝ ايدضتٛز١ٜ، تٓتؿٞ َعٗا َبدأ ضٝاد٠ ايكإْٛ ٚبايتايٞ ضتٓٗاز أضاع ايٓعاّ ايكاْْٛٞ 
 يًدٚي١ بسَت٘. 

َٸا ايػسع١ٝ ايدضتٛز١ٜ تعين إٔ    تهٕٛ َبادزات اؿهِ ٚتػرل املٓاؾب ايعًٝا يًشهِ  قاب١ً يًتٛقع، ٭ْٗا َػسٚط١ أ
يف أؾٛشلا ٚيف ْتا٥ذٗا بػبه١ َٔ اٱدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ اييت ْؿت عًٝٗا أسهاّ ايدضتٛز، َطبكًا، ٚاملتؿل عًٝٗا َٔ 

ٕٸ قبٌ ايػعب ٚقت تأضٝظ ايدضتٛز ، ٚتًتصّ بٗا، بعد ذيو، ا٭طساف املٓدسط١ يف ايعًُ ١ٝ ايطٝاض١ٝ، ٖٚهرا، ؾإ
ايػعب١ٝ يف اؿهِ، ٚت٪دٟ ؾٝٗا امل٪ضطات -ايٓعاّ ايطٝاضٞ ٜعتُد ع٢ً ايدميكساط١ٝ َٚبدأ املػازن١ ايطٝاض١ٝ

ٚٵيت١ٝ دٚزًا ؾاع٬ً يف ايع١ًُٝ ايطٝاض١ٝ يف إطاز ايدٚي١  . (85)ايدٳ
، ٚ تتعًل بهؿا٠٤ (86)اّ ؾشٝح ٚعادٍٚمبا إٔ غسع١ٝ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ٜتشكل َٔ خ٬ٍ إعذلاف املٛاطٓني ب٘ نٓع  

، ٖٚرا ايدٚز املِٗ يػسع١ٝ ايٓعاّ ايطٝاضٞ َستبط١ باملػه٬ت اؾٖٛس١ٜ شلرا ايٓعاّ ()ٚإلاشات اشلٝهٌ اؿهَٛٞ
ٕٸ ايدضتٛز ٜعاجل نٌ ٖرٙ (87)نُػه٬ت املػازن١ ايطٝاض١ٝ ٚايتٛشٜع ايعادٍ يًطًط١ ٚايجس٠ٚ ايٛط١ٝٓ ٚغرلٖا . ؾإ

 .()يف ذيو اىل اٱٜدٜٛيٛد١ٝ اييت تتبٓاٖا ايطًط١ امل٪ضٹٸط١  املػه٬ت َطتٓد٠
ٕٸ ٖرا ا٭خرل      ٕٸ ٚدٛد ايػسع١ٝ ايدضتٛز١ٜ، ٜ٪دٟ إىل ؼكٝل غسع١ٝ ايٓعاّ ايطٝاضٞ، ٭ تطتٓد اىل "بٓا٤ًا عًٝ٘، إ

ٚع٢ً إعذلاف املٛاطٓني بايٓعاّ )أٟ اٱعتكاد   Konstitutiveٚاٱدسا٤ات ايبٓا٠٤  Normenاملعاٜرل ا٭ضاض١ٝ
ٕٸ (88)بايػسع١ٝ( املطتٓد  ع٢ً ايجك١ بٗرٙ اٱدسا٤ات ٖٞ َٓاضب١ ٭دٌ ؼكٝل املعاٜرل ا٭ضاض١ٝ يًٓعاّ" . عًًُا، إ

نُا أغسْا ايٝ٘ -ايدضتٛز وتٟٛ ع٢ً تًو املعاٜرل ٚاٱدسا٤ات، سٝح ؼدد ايٓؿٛف ايدضتٛز١ٜ آيٝات تداٍٚ ايطًط١
 . -كاضاب

ٖٚهرا تعٗس أ١ُٖٝ قؿ٣ٛ يًػسع١ٝ ايدضتٛز١ٜ، َٚٓٗا: اٱضتكساز ايطٝاضٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايتٛاشٕ بني َطت٣ٛ املػازن١ 
ايطٝاض١ٝ يًُٛاطٓني يف ع١ًُٝ ؾٓع ايكسازات ايطٝاض١ٝ ٚبني دزد١ املأضط١ املطًٛب١ يكُإ ؾعاي١ٝ ايطًط١ 

ٕٸ ايػسع١ٝ ايدضتٛز١ٜ يًٓعاّ ايطٝاضٞ  ايطٝاض١ٝ قُٔ سدٚد ٚقت٣ٛ ايػسع١ٝ ايدضتٛز١ٜ. ع٠ٚ٬ ع٢ ذيو، إ
ٕٸ ايدٚي١ ايٛط١ٝٓ، ٚيف ظٌ ْعاّ ايعٛمل١ بأبعادٖا (89)اؿانِ داخٌ ايدٚي١، تؿبح قٝدًا ع٢ً ايتدخٌ اـازدٞ ، سٝح أ

                                               
 .23ٜٓعس: د. عدْإ عادٌ عبٝد، املؿدز ايطاٜل، ف(  84)
 .179املؿدز ايطابل، فٜٓعس بٓؿظ املع٢ٓ: د. ثاَس قُد ناٌَ اـصزدٞ، (   85)

 .93د. بٝػ٘ ٚا محٝد عبداهلل، املؿدز ايطابل، ف  ( 86)
(  )ٕٸ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ايػسعٞ ٜتؿسف بعك١ْٝ٬ ٜتشكل َٔ خ٬شلا إلاشات ؾع١ًٝ ٚع١ًُٝ  يتطٜٛس سٝا٠ ايؿسد   مما ٫غو ؾٝ٘، إ

ًَُا تصدا ًَُا شادت ْطب١ تًو اٱلاشات ن د ٚاجملتُع ع٢ً ناؾ١ أؾعد٠ اؿٝا٠ اٱدتُاع١ٝ ٚاٱقتؿاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚ...اخل، ٚن
ايٛثٝك١ بني غسع١ٝ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ٚ ْطب١ ْطب١ غسع١ٝ ايٓعاّ ايطٝاضٞ اؿانِ، ؾُٔ ٖٓا تعٗس َد٣ ٚدٛد ايع٬ق١ ايطسد١ٜ 

 الاشات ٖرا ايٓعاّ.  
 .76ٜٓعس: أضتاذْا د. غرلشاد أمحد ايٓذاز، دزاضات يف عًِ ايطٝاض١، ّ.ع.ذ، ف(  87)

(   ) يف دزاضتٓا ٖرٙ سٍٛ غاٜات ايدضٛز.ٜٓعس اىل نتبٓاٖا 

 .76فع.ذ.،  أضتاذْا د. غرلشاد أمحد ايٓذاز، دزاضات يف عًِ ايطٝاض١، ّ.(  88)

 .95-94، ف ف 2015يٓدٕ، -، دازاؿه1١ُط ػٛاْٞ، ايػسع١ٝ ايدضتٛز١ٜ يف ايعسام بني ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل،يزشناز دسدٝظ ا ( 89)
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ٕٸ  ايطٝاض١ٝ ٚاٱقتؿاد١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ تهٕٛ سدٚدٖا اؾػساؾ١ٝ  كتٳسٳق١ َٔ قبٌ املٓعُات ايدٚي١ٝ ايعابس٠ يًكازات، ٚأ
ايٓعاّ ايطٝاضٞ ايٛطين تٛاد٘ ايتدخ٬ت اـازد١ٝ َٔ قبٌ َٓعُات اؿكٛق١ٝ ايتابع١ يٮَِ املتشد٠ أٚ املٓعُات 

 ايدٚي١ٝ ا٭خس٣ غرل اؿه١َٝٛ.
ٚ َٔ احملتٌُ أٜكًا تعسض ايدٚي١  يتدخ٬ت بعض ايدٍٚ ايك١ٜٛ برزٜع١ ايدؾاع عٔ ايكِٝ اٱْطا١ْٝ ايعًٝا  ٚ   

عذلف بٗا دٚيًٝا، ٖٚرا ٜ٪دٟ اىل ؾتح باب ددٜد َٔ اٱضتعُاز أٚ تطبٝل يطٝاضات بعض ايدٍٚ سكٛم اٱْطإ امل
   (90)ايعع٢ُ امل١ُٓٝٗ ع٢ً ايطاس١ ايدٚي١ٝ!

ٕٸ غسع١ٝ ايٓعاّ ايطٝاضٞ املٓبجل َٔ ايػسع١ٝ ايدضتٛز١ٜ، تعتُد ع٢ً ايدضتٛز ٚايكٛاْني ايدضتٛز١ٜ    ٚعًٝ٘، إ
تٗا ، َٔ سٝح املكُٕٛ ٚايػهٌ، سٝح إٔ ايٛؾٍٛ اىل َكايد ايطًط١ تهٕٛ ٚؾكا ايعك١ْٝ٬ ٖٚٞ دميكساط١ٝ بطبٝع

ٛٳّي٢ اؿهِ، تستهص ع٢ً املباد٤ٟ اييت ٜ٪َٔ  يًدضتٛز، أخرٜٔ يف اؿطبإ، إٔ اٱدسا٤ات ايدضتٛز١ٜ املتدر٠ َٔ أدٌ ت
د اىل ايعادات ٚا٭عساف ايعػا٥س١ٜ بٗا املٓطل ايعك٬ْٞ ايطًِٝ، ٚتداؾع عٓٗا إزاد٠ أغًب١ٝ أؾساد ايػعب، ٚأْٗا ٫تطتٓ

 .(91)ٚايكب١ًٝ يف سهِ اجملتُع ٚإداز٠ ايدٚي١
ٕٸ ايدضتٛز هعٌ مبُازض١ ايطًط١ ايطٝاض١ٝ داخٌ ايدٚي١، تهًٝؿًا عاًَا ٚيٝظ إَتٝاشًا غدؿًٝا، ٖدؾٗا ٖٛ    ٚيطاملا أ

 .(92)ف املٓػٛدؼكٝل املؿًش١ ايعا١َ، إذٕ، تتٛقـ غسع١ٝ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ع٢ً ؼكٝل ٖرا اشلد
إزتباطا مبا دا٤ أع٬ٙ، تهٕٛ ايدضتٛز دٛابا ضٝاضًٝا، عك٬ًْٝا ٚدميكساطًٝا ملعك١ً ايتؿسد باؿهِ نايطػٝإ   

Tyranny   ٚاٱضتبداد١ٜDespotism  ٚايدنتاتٛز١ٜDictatorship ٚتٓتٗٞ ب٘ املػ١٦ٝ ٚاشل٣ٛ ٚاملصاز ،
ٛؾٍٛ اىل ضد٠ اؿهِ ٚإداز٠ ايدٚي١. ٚباٱضتٓاد اىل ايدضتٛز ايػدؿٞ بإعتبازٙ آيٝات تكًٝد١ٜ غرل دميكساط١ٝ يً

ٗٻد ايطسٜل أَاّ قٝاّ ايدٚي١ ايٛط١ٝٓ اؿدٜج١  ُٳ ، ٚ ٖرٙ ايدٚي١ تهٕٛ ٜٚٓبػٞ إٔ  Modern Nation Stateضتٴ
١ ٚ تهٕٛ دٚي١ اؿل ٚامل٪ضطات ايدضتٛز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ ايؿعٸاي١، سٝح إٔ ْعُٗا ايطٝاضٞ ٜتؿـ بايػسع١ٝ ايدضتٛزٜ

تتؿسف يف إطاز املػسٚع١ٝ ايدضتٛز١ٜ، ٖٚرا َا سؿٌ ٚضٝشؿٌ يف اجملتُعات ايدميكساط١ٝ املتكد١َ. ٚ بايدضتٛز 
َٳؿٳادٳزٳ٠ َٓ٘ َٔ قٹبٌ ؾسد أٚ سصب أٚ عا١ً٥ سان١ُ أٚ فُٛع١  ٚسدٙ ٜعٝد ايدٚي١ إىل اجملتُع بإعتبازٖا ًَه١ٝ 

   .  (93)تعبرل عٔ اٱزاد٠ ايدميكساط١ٝ ٭غًب١ٝ ايػعب إدتُاع١ٝ َع١ٓٝ، ٜٚكُٝٗا ع٢ً َكتك٢ ايكإْٛ مبا ٖٛ
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 .98غٛإ عُس خًٌٝ، املؿدز ايطابل، ف(  91)

 .278-277، ف ف 1990، داَع١ بػداد، -أضط٘ ٚأبعادٙ-ٜٓعس بٓؿظ املع٢ٓ: د. ؾام ا٭ضٛد، عًِ اٱدتُاع ايطٝاضٞ(  92)
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 اٱطاز ايٓعسٟ ٭١ُٖٝ ايدضتٛز داخٌ اجملتُع ٚايدٚي١
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 اـامت١
 أ/ اٱضتٓتادات:

ٕٸ ايدضتٛز ٚقٛاعدٙ يٝطت شلا طبٝع١ قا١ْْٝٛ عت١ أٚ ضٝاض١ٝ قك١، بٌ شلا طبٝع١ ظاٖسات١ٝ  .1 إ
(feminology)  ، ميهٔ تطُٝتٗا  بــ"طبٝع١ دضتٛز١ٜ"، سٝح ضاُٖت يف تهٜٛٔ ايكاعد٠ ايدضتٛز١ٜ ،

ٝٳٔ ايكإْٛ ٚايطٝاض١ )أٟ عامل َاهب إٔ ٜهٕٛ ٚعامل َا ٖٛ نا٥ٔ(، ٚ  ايعٛاٖس ٚا٭ؾهاز املطتدًؿ١ َٔ ايعامل
 يف ايدضتٛز، ايعٛاٖس ايد١ٜٝٓ ٚاٱدتُاع١ٝ.   -غايبًا-ٜ٪ٻَطس

١ٝٓ املعاؾس٠، ٖٓاى إزتباط ٚطٝد ٚتأثرلات َتبادي١ بني ايدضتٛز ٚايٓعاّ اٱدتُاعٞ، يف إطاز ايدٚي١ ايٛط  .2
" ٚاييت ٜتهٕٛ َٓٗا ايٓعاّ Sub-systems" سٝح ٜ٪ثس ايدضتٛز ع٢ً ناؾ١ ايٓعِ اجملتُع١ٝ ايؿسع١ٝ  

...اخل( ٚ ٜتأثسبٗا، )ايٓعاّ ايطٝاضٞ، ايٓعاّ ايكاْْٛٞ، ايٓعاّ ايجكايف، ايٓعاّ اٱقتؿادٟ، ٚ  اٱدتُاعٞ بسَت٘:
 ٖٞ أق٣ٛ ٚأنجس ؾعاي١ٝ . -نٌ ع٢ً سٝد٠-يف إٓ َعًا، يهٔ تأثرلات ايدضتٛز ع٢ً تًو ايٓعِ ايؿسع١ٝ

ٕٸ  َٛاقع ايدضتٛز ٚغاٜات٘ ٚ ٚظا٥ؿ٘ .3 ًَٗا ٚؾكًا يًعك١ْٝ٬ ٚاملٓطل   -مبؿَٗٛٗا املعاؾس -إ ت٪ضٻظ ٚتعٌُ ن
ٕٸ ايدض تٛز َٚٔ خ٬ٍ إعذلاؾ٘ عكٛم ٚسسٜات املٛاطٓني، ٜ٪دٟ ايكاْْٛٞ ايطًِٝ يًدميكساط١ٝ ايطٝاض١ٝ، ٭

ٚٵَيت١ٝ بايدضتٛز( اىل تؿادٟ اٱقطسابات ايطٝاض١ٝ ٚاٱْك٬بات  بكدز اٱيتصاّ ب٘ )أٟ بكدز إيتصاّ ايطًطات ايدٳ
ايعطهس١ٜ أٚ ايجٛزات ايػعب١ٝ املطًش١. بٓا٤ًا ع٢ً ذيو، ٜتشكل اٱضتكساز ايطٝاضٞ ٜٚتِ ايتداٍٚ ايطًُٞ 

 ط١.يًطً
ـًل ايتٛاشٕ ايطٝاضٞ بني ايك٣ٛ يف ق٤ٛ َا ْؿُٗٗا سٍٛ ٚظا٥ـ ايدضتٛز، ميهٓٓا إعتباز ايدضتٛز نٛض١ًٝ  .4

ٕٸ ايدضتٛز زغِ نْٛ٘ ٚض١ًٝ يتهسٜظ  املػازن١ يف اؿهِ، أٚ املتؿازع١ َٔ أدٌ ايٛؾٍٛ إىل َكايٝد اؿهِ. ٭
ٛٳظِّؿٗا قاًْٜٛا  مٛ ؼكٝل ْٛع ايؿساعات ايطٝاض١ٝ بني ٖرٙ ايك٣ٛ، ؾٗٛ بايٓتٝذ١ تٓعِ ٖرٙ اي ؿساعات ٚتٴ

ايٓص١ٜٗ ٚ تعصٜص َبدأ املػازن١ -َٔ ايتٛاشٕ ٚا٫ضتكساز  َٔ خ٬ٍ تٓعِٝ ٚ  إدسا٤ اٱْتدابات ايدٚز١ٜ
 ايطٝاض١ٝ ٚايتعدد١ٜ اؿصب١ٝ.

ٌٸ َٓٗا  .5 ٕٸ ايك٣ٛ ايطٝاض١ٝ املتؿازع١ ع٢ً ايطًط١ تعٌُ يف إطاز ايدضتٛز ٚايكٛاْني ايدضتٛز١ٜ، ٚؼاٍٚ ن إ
نطب ايسأٟ ايعاّ يًٛؾٍٛ اىل ايطًط١ أٚ ايبكا٤ ؾٝٗا، ٚيًٛؾٍٛ إىل ٖرا اشلدف تعًٔ ٖرٙ ايك٣ٛ ايدلاَر 

املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاٱدتُاع١ٝ اٱْتداب١ٝ اـاؾ١ بٗا يتطٜٛس سٝا٠ ا٭ؾساد ٚ تٛضٝع دا٥س٠ اؿكٛم 
ٕٸ ايك٣ٛ ايؿا٥ص٠ أٚ اـاضس٠ يف ٜتشل ْتذتإ َُٗتإٚاٱقتؿاد١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚ....اخل، بٓا٤ًا عًٝ٘،  : أٚشلُا، إ

َٔ ايٓعاّ ايطٝاضٞ  ٤ٷاٱنابات ) ايك٣ٛ ايطٝاض١ٝ اؿان١ُ أٚ املعازق١ يًشهِ( نٌ َُٓٗا، تػعس بأْٗا دص
تٛز ايٛطين ايٓاؾر، ٫ٚ ؼاٍٚ املعازق١ ايطٝاض١ٝ إىل ٖدّ أٚ تػرل ايٓعاّ ايطٝاضٞ ايػسعٞ ٚايكا٥ِ ع٢ً ايدض

ايكا٥ِ، بٌ تطع٢ داٖد٠ً َٔ خ٬ٍ ايتُطو بايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ املٓعٹ١ُ يٲْتدابات ٚايًعب١ ايطٝاض١ٝ، 
ُاعٞ، سٝح إٔ ايٛؾٍٛ اىل ضد٠ اؿهِ داخٌ ٖرا ايٓعاّ. ٚثاُْٝٗا، ٜتشكل ايتهاٌَ ٚايتكأَ ٚايطًِ اٱدت

ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ تسضِ املباد٤ٟ ٚاـطط ايعا١َ تطرل عًٝٗا ايطًطات ايعا١َ يًدٚي١ يتشدٜد ايتهايٝـ 
 اٱدتُاع١ٝ ايعا١َ )ايكسٜب١ ٚايسضّٛ( ٚايتٛشٜع ايعادٍ يًجسٚات ايٛط١ٝٓ ٚايٓٗٛض باٱقتؿاد ايٛطين . 

 :ب/ ايتٛؾٝات   



 ّ.ّ. إبساِٖٝ ؾاحل قادز ايدلشلٞ
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ٕٸ ٖٓاى قسٚزات فتُع١ٝ، يف اجملتُعات ايطٝاض١ٝ املعاؾس٠، ٚ ع٢ً ناؾ١ 1  ٝٸٓت يٓا َٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايدزاض١،بأ .  تب
ٕٸ تطٜٛس اجملتُع  أؾعد٠ اؿٝا٠ ايطٝاض١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚاٱدتُاع١ٝ ٚاٱقتؿاد١ٜ يتأضٝظ ايدضتٛز ٚايعٌُ ب٘، ٚإ

ٛد ايدضتٛز ٚإسذلاّ أسهاَ٘ َٔ قبٌ ايطًطات ايتػسٜع١ٝ ٚإضتكسازٙ ايطٝاضٞ ٚايكاْْٛٞ ٚايٹإدتُاعٞ َسٖٕٛ بٛد
ٕٸ إقًِٝ نٛزدضتإ ايعسام  عاد١ َاض١ إىل ٚقع -ٚايتٓؿٝر١ٜ ٚايككا١ٝ٥. ٚإْط٬قًا َٔ ٖرٙ اؿكٝك١ ايجابت١، ؾإ

٥ل دضتٛز خاف بٗا، ٚ نأقًِٝ ؾدزايٞ َعذلف بٗا دضتٛزًٜا داخٌ مجٗٛز١ٜ ايعسام ايؿدزايٞ، ٫ ٜٛدد أَاَٗا  أٟ عٛا
 .2005( ايدضتٛز ايعساقٞ ايدا٥ِ يط120١ٓدضتٛز١ٜ قا١ْْٝٛ ملُازض١ ٖرا اؿل، إضتٓادًا إىل املاد٠ )

بٓبر اـ٬ؾات اؿصب١ٝ ايكٝك١ بني ايؿسقا٤ ايطٝاض١ٝ املتؿازع١ ع٢ً ايطاس١ ايطٝاض١ٝ يٲقًِٝ، ٚ يًو، ْٛؾٞ  
ايدضتٛز كسدًا عك٬ًْٝا ٚدميكساطًٝا يهجرل  تكاؾس اؾٗٛد َٔ أدٌ ؾٝاغ١ دضتٛز دميكساطٞ ؾعٸاٍ ، ٜٚهٕٛ ٖرا

 ايعسام. -َٔ ا٭شَات ايطٝاض١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚست٢ اٱقتؿاد١ٜ اييت تعاْٞ َٓٗا غعب إقًِٝ نٛزدضتإ
ٕٸ إسد٣ غاٜات ا٭ضاض١ٝ َٔ ٚقع ايدضاترل َٓر  .  َاداّ ايدضتٛز تعهظ ايجكاؾ١ ايطٝاض١ٝ يٮ١َ )ايػعب(، 2ٚ إ

ٕ ايجأَ عػس ٚيػا١ٜ ايّٝٛ، ٖٞ ايتانٝد ع٢ً َبدأ ايطٝاد٠ ايػعب١ٝ، ٚ قُإ ٚتعصٜص اؿكٛم ظٗٛزٖا ا٭ٚىل يف ايكس
ايعسام يف ٚقع ٚتأضٝظ أٟ -بكسٚز٠ َػازن١ َٛاطين إقًِٝ نٛزدضتإ  ْٛؾٞٚاؿسٜات ايؿسد١ٜ يًُٛاطٓني، إذٕ، 

يريو ات ايدميكساط١ٝ املعاؾس٠، َػازن١ ا٭ؾساد يف ع١ًُٝ تأضٝظ ايدضتٛز، أؾبح َٔ َطًُّٕٸ ٭ دضتٛز يٲقًِٝ.
ايعسام يٲنساط يف ع١ًُٝ ايٓكاؽ ايعك٬ْٞ املؿتٛح -تػذٝع َٛاطين إقًِٝ نٛزدضتإ ؾُٔ ٚادب ايطًط١ ايطٝاض١ٝ،

يًٛؾٍٛ اىل اؿًٍٛ ايتٛاؾك١ٝ ٚتجبٝتٗا يف ؾًب ايٛثٝك١ ايدضتٛز١ٜ ٱداز٠ اٱقًِٝ  َٚأضط١ ايٓعاّ اؿهِ ايكا٥ِ 
املٛاطٔ، ٖٚرا ٜ٪دٟ إىل تٛضٝع دا٥س٠ -ذيو، تصداد ؾعاي١ٝ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ٚتتؿاعٌ َعٗا ايؿسدؾٝٗا.  تستٝبا ع٢ً 

 اؿكٛم ٚاؿسٜات ٚبايتايٞ ت٪دٟ اىل تطٜٛس اجملتُع.  
 
 

 املًدـ
ٚؾؿ١ٝ -ٖرٙ ايدزاض١ املٛض١َٛ بــ" اٱطاز ايٓعسٟ ٭١ُٖٝ ايدضتٛز داخٌ اجملتُع ٚايدٚي١"  ٖٞ دزاض١ قا١ْْٝٛ   

، باٱقاؾ١ إىل تطًٝط ايك٤ٛ إىل باجملتُع ٚايدٚي١  ع٬قتٗا أ١ُٖٝ ايدضتٛز ٚ ٚؼ١ًًٝٝ، ساٍٚ ايباسح ؾٝٗا تبٝإ 
اؿدٜج١، َطتٓدًا يف ذيو إىل أبسش اٱػاٖات يف ايؿهس -١ٝٓأِٖ غاٜات ايدضتٛز ٚٚظا٥ؿ٘، يف إطاز ايدٚي١ ايٛط

ايدضتٛزٟ املعاؾس َع اٱغاز٠ اىل َٛقـ املػسع ايدضتٛزٟ يف ايعسام ٚيف ايعدٜد َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ 
ٕٸ أ١ُٖٝ ايدضتٛز يف اجملتُعات ايطٝاض١ٝ املعاؾس٠، تهُٔ َٔ خ ٬ٍ ا٭خس٣ . ٚ ٚؾٌ ايباسح إىل ْتٝذ١ َؿادٖا، إ

ايػاٜات اييت تسَٞ إيٝٗا ٚاقعٞ ايدضتٛز ٚايٛظا٥ـ ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ اييت ٜ٪دٜٗا ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ يتشكٝل 
ٚمت ايتطسم اىل تًو املٛاقع َٔ خ٬ٍ َبشجني ٚعد٠ َطايب عج١ٝ، تطبكٗا َكد١َ ع١ًُٝ. ٚنريو تًو ايػاٜات. 

 اييت ٚؾٌ إيٝٗا ايباسح يف َػٛاز ايبشح.يًبشح خامت١ تططست ؾٝٗا أِٖ اٱضتٓتادات ٚايتٛؾٝات 
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 ثوختة

خى دةطتوس لة كؤمةَلطة و دةوَلةتذا"، بشييت لة ةئةم توَيزيهةوةية بةناونيؼاني" ضواسضَيوةى تيؤسيى باي   
طشنطي دةطتوس و ثةيوةنذي بة كومةَلطة وةطفي و ػيلاسي، كة تيايذا توَيزةس يةوَليذاوة  -لَيلؤَليهةوةيةكى ياطايي

ِسوونبلاتةوة ،  ئةمة طةسةِساى تيؼم خظتهةطةس طشنطرتيو مةبةطت و فشمانةكاني دةطتوس، لة دةوَلةتةوة  و
ضواسضَيوةى دةوَلةتى نيؼتناني ياوضةسخ دا، ئةمةش بة ثؼت بةطنت بة دياستشيو ِسَيباصة يضسيةكانى يضسى 

و دةوَلةتاني ديلةى عةسةبي و بيانى.   دةطتوسي ياوضةسخ و بة ئامارةداى بة يةَلوَيظتى دةطتوسدانةسى عَيشاق
توَيزةس طةيؼتة دةسئةجنامَيم كة ناوةِسؤكةكةى بشيتية لة دياسيلشدني بايةخى دةطتوس لة كؤمةَلطة طياطية 

لة ميانةى فشمانة ياطاي و  ةى دانةسى دةطتوس دياسياى دةكات كةياوضةسخةكانذا لة ِسَيطةى ئةو مةبةطتان
يةموو ئةم بابةتانة لة ضواس ضَيوةى دوو طةسةباغ و ضةنذ تةوةسةيةكى هشَيهةدى. طياطيةكانى دةطتوسةوة دةيَي

توَيزيهةوةكةدا خشاونةتة ِسوو لةطةَل بوونى ثَيؼةكيةكى صانظتى و طشنطرتيو ئةو  دةسئةجنام و ِساطجاسدانةى كة 
 توَيزةس ثَيياى طةيؼتوة لة ميانةى توَيزيهةوةكةدا.

 
 

ABSTRACT 
  This study, entitled "The theoretical framework of the importance of the 

constitution within the society and the state", is a legal-descriptive and 

analytical study, in which the researcher attempted to show the importance of 

the constitution and its relationship with society and the state, in addition to 

shedding light on the most important purposes of the constitution and its 

functions. Depend on the most prominent trends in contemporary constitutional 

thought with reference to the position of the constitutional legislator in Iraq and 

in many other Arab and foreign countries. The researcher concluded that the 

importance of the Constitution in contemporary political societies through the 

aims of the drafters of the Constitution and in the legal and political functions of 

the constitutional rules to achieve those objectives. These positions were 

addressed through two research chapters and several parts, preceded by a 

scientific introduction. As well as the research concluded by the most important 

conclusions and recommendations reached by the researcher in this research. 
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 .278-277، ف ف 1990، داَع١ بػداد، -أضط٘ ٚأبعادٙ-ايدنتٛز ؾام ا٭ضٛد، عًِ اٱدتُاع ايطٝاضٞ .23

 .1990بػداد، ايدنتٛز ؾاحل دٛاد ايهاظِ ٚد. ع٢ً غايب ايعاْٞ، ا٭ْع١ُ ايطٝاض١ٝ، ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، داَع١  .24

 . 2011، داز ضسدّ يًطباع١ ٚايٓػس، ايطًُٝا١ْٝ، 1ط٘ عُس زغٝد، ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ؿل املعازق١ ايطٝاض١ٝ، طايدنتٛز  .25

 2013، َٓتد٣ املعازف، برلٚت، 1ايدٚي١ ٚايطًط١ ٚايػسع١ٝ، طٜص، عبد اٱي٘ بًكص .26
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 .35، ف 1981 بػداد، ايعا١َ، ايجكاؾ١ٝ ايػ٪ٕٚ داز ، 1طايٛقعٞ،ايدنتٛز َٓرز ايػاٟٚ، املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ ايٛقعٞ،  .41
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 )أذٕ بايٓػس(.

 
  :ضــادضــًا/ ايبشٛخ ٚ املكا٫ت ايع١ًُٝ

ايدضتٛز ايدميكساطٞ ٚايدضاترل يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ مٛ اؾ٬ح دضتٛزٟ، َػسٚع  ،سٍٛ ايدضتٛز ايدميكساطٞ . ايدنتٛز امحد املايهٞ،. 78
 ، َتاح ع٢ً املٛقع ا٭يهذلْٚٞ ايتايٞ: 2005دزاضات ايدميكساط١ٝ يف ايبًدإ ايعسب١ٝ ايًكا٤ ايطٟٓٛ اـاَظ عػس يف 
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