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 امللخص

ٓعددددددددددد اليظدددددددددداو الطبقددددددددددٕ الركٔدددددددددد ٗ     

ا٤ساسدددٔ٘ يف كدددع اجملتنعدددان ب دددر  اليظدددر عدددً    

تقددددددمَا ّتطْرٍدددددداو لددددددها  ددددداٌ مْ ددددددْ   آتددددددُ   

جيأٜددددددااو ّبٔدددددداٌ  ددددددْر املسدددددداس بددددددُ ٓعددددددد مددددددً       

املْ دددْعان الدددن تددد  أٌ تيدددال ى دددٔبَا يف الب ددد    

س ّالدراسدددد٘ يف شددددع تعددددع  ّتْسددددع أ ددددا  املسددددا

بددُ مدددً جَدد٘و ّقلددد٘ الدراسدددان القاىْىٔدد٘ مدددً جَددد٘    

 أخرٚ.

إٌ حٔاتيددددددددا الْٔمٔدددددددد٘ ملٔٝدددددددد٘  ددددددددْاد  تتعلدددددددد   

بددددددالتنٔٔ  يف املعاملدددددد٘ بددددددز ا٤ ددددددرادو ا ا ٢  تدددددد ال   

لددددددٚ كدددددت  مدددددً تبقدددددان اجملتندددددع )اقت دددددادٓ٘     

اجتناعٔدددد٘ سٔاسددددٔ٘( حتددددٙ لدددددٚ أ دددد ا  القددددرار   

ىظدددددرٗ تبقٔددددد٘ اددددداِ تبقدددددان اجملتندددددع ا٤خدددددرٚ  

 ٔندددا بٔيَدددا مدددهٍبٔاا أّ عقاٜددددٓاا..ا و    الدددن فتلدددف  

ىأٍددددددددا عنددددددددا تسدددددددداٍه بددددددددُ ّسدددددددداٜع ا٤عدددددددد٣و    

ّاخلطابدددددان الدٓئددددد٘ يف لر  بدددددهّر التفرقددددد٘ بدددددز  

ابيدداٛ البلددد الْاحدددو بددع ّ ددع ا٤مددر حتددٙ بددز أبيدداٛ      

املدٓيددد٘ الْاحددددٗولا ٓعدددتع  لدددا اىتَاكددداا  قدددْ    

  ٝان اجتناعٔ٘  عٔف٘ ٢ حْل هلا ٢ّ قْٗ.

  ٙ  ددددددرّرٗ إقددددددرار  آدددددد٘    كددددددع  لددددددا اسددددددتدع

جيأٜدددد٘ هلددددهِ الفٝددددان مددددً خدددد٣ل اددددرٓه كددددع       

السدددلْكٔان الدددن تيطدددْٖ علدددٙ لٔٔددد  يف املعاملددد٘    

ّبالتدددالٕ املسددداس بالسدددله ا٢ٍلدددٕ الدددهٖ ٓعدددد احدددد      

ركددددداٜ  امدددددً الدّلددددد٘ الدددددداخلٕو ٍّدددددها مدددددا  علدددددُ   

املعدددددر  اجليددددداٜٕ العراقدددددٕ ّأقرتدددددُ العدٓدددددد مدددددً      

 املعاٍدان ّا٢تفاقٔان الدّلٔ٘.

Abstrac:   

The class system is the basic 

pillar in all societies regardless of 

its progress and development. 

Therefore, the     subject of its 

protection criminally and the 

manifestation of prejudice to it is 

one of the subjects that must be 

given share in our research and 

study in light of the ramifications 

and expansion of patterns of 

prejudice. And the lack of legal 

studies on the other hand . 
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Our daily lives are full of 

incidents of discrimination in 

treatment between classes. Many 

individuals and even decision-

makers still have a class view of 

some members of the society who 

differ from them in a religious 

way or in a belief. Moreover, the 

media and religious speeches 

contribute to the seeds of division 

between the one country, but it 

came even among the people of 

one city, which violates the rights 

of weak social groups, which 

have no choice and strength . 

All this necessitated to need of 

establish of criminal protection 

for these groups through the 

prohibition of all behaviors that 

involve and make discrimination 

in treatment and thus the 

violation of civil peace, which is 

one of the pillars of the internal 

security of the state and this is 

what the Iraqi criminal law has 

ratified and ratified by many 

international treaties and 

conventions. 

 املقدم٘

 ٘ الب  أٍنٔ

ٓعددددددددٔا العددددددددان الٔددددددددْو يف حالدددددددد٘ مددددددددً 

التقدددار  التقدددايف ّالتفاعدددع بدددز ا  ددداران تددد داد       

ْٓمددا بعدددد ٓددْو بف دددع مدددْرٗ املعلْمددان الدددن جعلددد     

اجملتنعدددان تعدددٔا يف قرٓددد٘ كْىٔددد٘ تت سدددد  َٔدددا    

تدددداعٔان العْملددد٘ بتدددع معاىَٔدددا  دددا ٓقت دددٕ  لدددا       

جعدددددددع قدددددددٔه التسدددددددام  ّتقبدددددددع ا٤خدددددددر اساسدددددددا     

ٔدددد٘ ٢ٌ التسددددام  ٍددددْ لسددددلْكيا ّت ددددر اتيا ا ٔات

املعدددَد ااىسددداىٕ الدددهٖ تظٔددد   ٔدددُ مظددداٍر العيدددف    

ّتعلدددددْ  ٔدددددُ قدددددٔه السددددد٣و ّكدددددهلا ٓعددددد  إ  أٌ 

كٔدددددددف ٓعٔعدددددددٌْ   ٓتعلندددددددْاا٤ دددددددراد علدددددددَٔه أٌ  

ّٓسدددن ٌْ لظ ٍددده أٌ ٓعٔعدددْا ّمدددً مددده ٓتٔ دددٌْ    

ل٥خددددددرًٓ لددددددً ٓعتيقددددددٌْ ر٠ٚ  تلفدددددد٘ عددددددً     

ر٠اٍدددده لارسددددد٘ تلدددددا الددددر٠ٚ دٌّ تددددددخع مددددديَه   

 دددا ٓقت دددٕ  لدددا تدددري مسددداح٘ ل٥خدددرًٓ لدددً       

فتلددددددف معتقددددددداتَه عددددددً املعتقدددددددان اخلا دددددد٘     

 ببقٔ٘ اجملتنع.

أٌ ّحدددددٗ اليظدددداو الطبقددددٕ يف أٖ جمتنددددع تعددددتع     

علدددددٙ اخدددددت٣    ل٥ دددددرادلدددددهٖ ٓسدددددن   ا٤سددددداس ا

معتقدددددددٍه ّمددددددهاٍبَه مددددددً العددددددٔا ّلارسدددددد٘     

حٔددددداتَه الْٔمٔددددد٘ بتدددددع حرٓددددد٘  دددددا ٓتدددددٌْ  لدددددا    

معٔدددارا ل٣حدددتاو املتبدددادل بدددز ا٤ دددراد ّخددد   دددد    

أمدددداو كددددع مدددد١مران اخلددددْ  ّااق دددداٛ الددددن تعددددد  

احملفدددد  ا٤سدددداس اددددْ حالدددد٘ التعددددر و اجملتنعددددٕ     

ٗ ّسددددٔادٗ مقا دددد٘ التع دددد  ّمددددً مدددده ٍدددددر ّحددددد      

 اليظاو الطبقٕ.

إ  تتنددً أٍنٔددد٘ دراسددد٘ ٍدددها املْ دددْ  يف مدددا تعدددَدِ  

السدددداح٘ العنلٔدددد٘ مددددً إتددددتا٢ن ّمعْقددددان تتنتددددع  

يف عدددددو اسددددتٔعا  قددددْٚ ّمتْىددددان العددددع   دددد       

مظلدددد٘ العدددددل ّاملسدددداّاٗ  بددددع التنٔٔدددد  يف املعاملدددد٘     

بدددددددددز ا٤ دددددددددراد يف  تلدددددددددف اجملدددددددددا٢ن سدددددددددْاٛ     

الدٓئدددد٘و ا٢جتناعٔدددد٘ أّ التقا ٔدددد٘ أّ السٔاسددددٔ٘ أّ  

 ددددددا ٓيطددددددْٖ  لددددددا إ  سددددددٔادٗ تبقدددددد٘ أّ  ٝدددددد٘      

اجتناعٔدددد٘ علددددٙ حسددددا   ٝدددد٘ أخددددرٚ  ددددا ٓعددددتع      

  لا خرقا لْحدٗ اليظاو الطبقٕ .
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 معتل٘ الب  

تيبدددددع معدددددتل٘ الدراسددددد٘ مدددددً خددددد٣ل مدددددا    

السدددداح٘ العنلٔدددد٘ مددددً ت ددددر ان  تددددً أٌ  تعددددَدِ

تدددد١دٖ إ  احدددددا  خلددددع داخددددع البيدددداٛ ا٢جتندددداعٕ    

ل٣ ددددْان الددددن تفددددر     ل٣ ددددراد يف شددددع ا٢رتفددددا   

بددددز أبيدددداٛ اجملتنددددع عددددا الفٝددددان ال ددددال٘ الددددن ٢     

تدددددد ال  دددددداّل العبدددددد  بدددددد مً الددددددب٣د ّاسددددددتقراٍا  

ّتدددالف  ٝدددان اجملتندددع بع دددَا مدددع بعددد  يف شدددع       

املعاجلدددد٘ الركٔتدددد٘ الددددن تبياٍددددا املعددددر  اجليدددداٜٕ    

 ملْاجَ٘ ٍتها ت ر ان .

 ميَ ٔ٘ الب   

أٌ املددديَل الددددهٖ سدددْ  ىعتندددددِ يف دراسدددد٘   

ها املْ دددددددْ  ٍدددددددْ مددددددديَل الب ددددددد  الت لٔلدددددددٕ   ٍددددددد

الْ ددددددددفٕ للي ددددددددْال القاىْىٔدددددددد٘ مددددددددً خدددددددد٣ل  

ٍددددان الدّلٔددد٘  ا٢عتنددداد علدددٙ بعددد  ى دددْال املعا  

 .ّالتعرٓعان الْتئ٘

 ٍٔتلٔ٘ الب  

أٌ الب دددد  يف ا نآدددد٘ اجليأٜدددد٘ لليظدددداو    

الطبقدددٕ ٓتطلددد  ميدددا الب ددد  ابتدددداٛ معر ددد٘ مددداٍْ     

اليظددددددداو الطبقدددددددٕ ّبعددددددددٍا ىب ددددددد  يف كٔفٔددددددد٘   

ٓددددد٘ القاىْىٔددددد٘ لدددددُ و ا٤مدددددر الدددددهٖ اسدددددتدعٙ    ا نا

 سدددددديتياّل يف ا٢ّل زتقسددددددٔه الب دددددد  إ  مب ددددددت

  ُ ّالتددداىٕ  مفَدددْو اليظددداو الطبقدددٕ ّم دددادر  آتددد

 دددددددْر ا٢عتدددددددداٛ علدددددددٙ اليظددددددداو  سددددددديتياّل  ٔدددددددُ

 .الطبقٕ 

 املب   ا٢ّل

 مفَْو اليظاو الطبقٕ ّم ادر  آتُ

أٌ شددددداٍرٗ ىعدددددْٛ اليظددددداو الطبقدددددٕ يف اجملتنعدددددان  

ا دٓتدددد٘ ّتطْرٍددددا أخددددهن  تددددع أٍنٔدددد٘ ىظرٓدددد٘ 

ّعنلٔددد٘ كدددب ٗ يف  َددده تبٔعددد٘ تطدددْر الع٣قدددان      

إ  و الطبقٔدددد٘ ّال ددددراعان يف اجملتنعددددان املعا ددددرٗ  

أٌ سددددددٔادٗ تبقدددددد٘ علددددددٙ أخددددددرٚ ّاىدددددددمار تبقدددددد٘ 

اجتناعٔدددد٘ بظَددددْر أخددددرٚ امددددر مل ددددْش يف حٔدددداٗ    

اجملتنعان

(1)

 . 

أٌ  لددددا بددددد  ب ددددْرٗ تبٔعٔدددد٘ علددددٙ حسددددا    ا٢

املددددددتظ ان ا٢جتناعٔدددددد٘ ّالتقا ٔدددددد٘ ّا٢قت ددددددادٓ٘  

ّالسٔاسددددددٔ٘ للبلددددددداٌ ّعلددددددٙ مراحددددددع تار ٔدددددد٘     

معٔيددددد٘ و ّبددددددٌّ تددددددخع مدددددً  دددددرد أّ جمنْعددددد٘     

تدددددددخ٣ جآددددددا كددددددٕ ٓظدددددد ّا يف بئدددددد٘ اجملتنددددددع 

ّتتْٓيدددُ الطبقدددٕ كندددا ٓرربدددٌْ ّب دددْرٗ تتيدددا ٙ    

 ٖ إ  عددددددددو  مدددددددع تبٔعددددددد٘ ا٤مدددددددْرو ّالدددددددن تددددددد١د

اسدددددددتقرار ٍّددددددددو ل٥سددددددد  ا٢جتناعٔددددددد٘ بعدددددددتع  

ٓقددددْس السددددله ا٢جتندددداعٕ داخددددع اجملتنددددع ّمددددً    

جاىددددددد  أخدددددددر ٍيددددددداي جمنْعددددددد٘ مدددددددً ا٤سددددددد     

ّالتْابددددد  داخدددددع اهلٔٝددددد٘ ا٢جتناعٔددددد٘ ىابعددددد٘ مدددددً  

ترامَددددددا الدددددددٓل ّا٤خ٣قددددددٕ ّالتقددددددايف ّالعددددددريفو   

ّالددددن ٓتفدددد  اجلنٔددددع علددددٙ  ددددرّرتَا ّ آتَددددا     

 ارِ ّس٣متُ.يف اجملتنع ل ناٌ استقر

 اوعلٔددددُ  دددداٌ التنٔٔدددد  الطبقددددٕ ا ددددب  عاٜقددددا أمدددد      

املدددددددددددْاتً يف التنتدددددددددددع  قْقدددددددددددُ الدسدددددددددددتْرٓ٘  

٤ٍّنٔدددددد٘ لتددددددز ا٤ىسدددددداٌ مددددددً التنتددددددع بتلددددددا و

ا قدددددددْ  ّا رٓدددددددان كددددددداٌ ٢بدددددددد مدددددددً ّجدددددددْد  

  ناىان  نآ٘ اليظاو الطبقٕ.

ٛل علدددٙ مدددا تقددددو سددديقْو بتقسدددٔه ٍدددها املب ددد         بيدددا

 مفَدددددددددْوإ  مطلدددددددددبز ل دددددددددص ا٢ّل لبٔددددددددداٌ 

لل نآددددد٘   سددددديفردِأمدددددا التددددداىٕ و اليظددددداو الطبقدددددٕ

 القاىْىٔ٘ لليظاو الطبقٕ .

 

 



(2018) السي٘ - ا٢ّلاجمللد  -التاسع العدد  -جمل٘ جامع٘ ا٢ىبار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘   
 

 
4 

 املطل  ا٢ّل

 اليظاو الطبقٕمفَْو 

تتعدددددددددددرس  تلدددددددددددف اجملتنعدددددددددددان إ     

تظدددددددد ان مسددددددددتنرٗ ىتٔ دددددددد٘ التطددددددددْر ّالتقدددددددددو 

تظ ان تفدددددرل العدٓدددددد مدددددً   ا٢جتنددددداعٕو ٍدددددهِ الددددد  

الددددددتظ ان يف ا٢بئدددددد٘ ا٢جتناعٔدددددد٘ الددددددن تظَددددددر    

ب دددددْرٗ جلٔددددد٘ عيدددددد واّلددددد٘ دراسددددد٘ مسدددددتْٓان  

البيدددداٛ ا٢جتندددداعٕ و إ  ٣ٓحددددت أٌ ٍيدددداي اخددددت٣   

لْجز يف بيدددددداٛ الطبقدددددد٘  ْْسددددددّٔتبددددددآً عيددددددد الس 

ا٢جتناعٔ٘و الطبقددددددددددد٘ ا٢جتناعٔددددددددددد٘ جددددددددددد ٛ ٢   

ٗ      تٓ   دددد أ مددددً البيدددداٛ تربطَددددا بددددُ ع٣قددددان ّتٔددددد

حٔددددد  تتفاعدددددع يف دٓيامتٔدددددُ خ٣قددددد٘ مدددددع سددددداٜر      

الددددددديظه ا٢جتناعٔددددددد٘ ا٤خدددددددرٚ و ّبدددددددهلا تتدددددددٌْ  

الطبقددددان ا٢جتناعٔدددد٘  ددددا تعددددنلُ مددددً م ددددامز   

اجتناعٔددد٘ ّاقت دددادٓ٘ ّسٔاسدددٔ٘ ّمقا ٔددد٘ دعامددد٘     

أساسدددددددٔ٘ مدددددددً دعامدددددددان البيددددددداٛ ا٢جتنددددددداعٕ يف     

عنْمددددددددددُ  ان أٍنٔدددددددددد٘ وْرٓدددددددددد٘ يف التفاعددددددددددع   

البيددددداٛ   ّ لدددددا لدددددا تعدددددع  لٔدددددع     وا٢جتنددددداعٕ

بتسددددلٔ  ال ددددْٛ علددددٙ  تلددددف   الطبقددددٕ كفدددد٣ٔا

متْىان اجملتنع يف جْاىبُ املختلف٘

(2)

. 

ٌ مفَدددددْو اليظددددداو الطبقدددددٕ مدددددً املفدددددأٍه الدددددن     إ

ا٤مدددر الدددهٖ ٢  تدددً معدددُ ّ دددع   ولتدددال  رّىتَدددا

 ُ ّ لددددا بسددددب   ددددعْب٘ ّ ددددع   ;تعرٓددددف جددددامع لدددد

   ٘ ٍّددددْ مددددا   وحدددددّد مرسددددْم٘ للطبقدددد٘ ا٢جتناعٔدددد

أدٚ إ  عدددددددو إمتاىٔدددددد٘  دٓددددددد معيددددددٙ الطبقدددددد٘  

ا٢جتناعٔددددد٘ أّ يف ا٢قدددددع حددددددّ  اخدددددت٣  حدددددْل   

 دٓددددددددد مفَددددددددْو الطبقددددددددان ا٢جتناعٔدددددددد٘ و إ  ٢  

 تدددً القدددْل مدددً أٓدددً تبددددأ حددددّد الطبقددد٘ ّأٓدددً       

تيتَدددددددٕو ّبظٔددددددد٘ الْ دددددددْل إ   دٓدددددددد مفَدددددددْو  

  ىدددُ ٢بدددد مدددً الرجدددْ  إ  املفدددأٍه الدددن    والطبقددد٘

 ٗ ّالدددن ترحددد  عددددٗ أ تدددار     ااوقدددد  كاىددد  سددداٜد

لت دٓدددد مفَدددْو الطبقددد٘ ا٢جتناعٔددد٘ الدددن  تدددً     

 ّكا٢تٕ :أٌ ىتياّهلا يف اااٍاٌ 

 الفر  ا٢ّل

 املفَْو املاركسٕ لليظاو الطبقٕ

إ  ٓددددددددددددرٚ الفقٔددددددددددددُ مددددددددددددارك  أٌ الطبقدددددددددددد٘     

ا٢جتناعٔددددد٘ ٍدددددٕ أٖ اندددددع ٤تدددددخاال ٓددددد١دٌّ     

ىفدددددددد  الْشٔفدددددددد٘ يف عنلٔدددددددد٘ تيظددددددددٔه ااىتددددددددا    

عددددددً بع ددددددَا الددددددبع  علددددددٙ أسدددددداس     ّفتلددددددف 

أٖ أٌ الْجدددددددْد الطبقدددددددٕ  وأّ ددددددداعَا ا٢قت دددددددادٓ٘

ٓقددددْو علددددٙ أسدددداس الْشٔفدددد٘ املعددددتك٘ يف اتددددار     

عنلٔددددد٘ ااىتدددددا  أّ أٌ سدددددلْي ااىتدددددا  ٍدددددْ الدددددهٖ     

َٓٔٞ الظرّ  لْجْد الطبق٘ ا٢جتناعٔ٘

(3)

 

اٌ  دٓدددددد مفَدددددْو الطبقدددددان ا٢جتناعٔددددد٘ حظدددددٕ 

    ٖ ٓعر َدددا  باٍتنددداو كدددب  لددددٚ لٔددديز  آ دددااو الددده

باىَدددددا ع جمنْعدددددان كدددددب ٗ مدددددً اليددددداس فتلدددددف 

عدددددً بع دددددَا يف املركددددد  الدددددهٖ تعدددددظلُ يف ىظددددداو     

تددددددددددار ٕ ودددددددددددد ل٣ىتددددددددددا  ا٢جتندددددددددداعٕ ّيف    

ع٣قدددددداتَه مددددددع ّسدددددداٜع ا٢ىتددددددا  ّيف دّرٍدددددده يف     

التيظددددٔه ا٢جتندددداعٕ للعنددددع ّمددددً مدددده يف القدددددر     

ّالطرٓقدددد٘ الددددن تسددددت ْ  بَددددا علددددٙ ى ددددٔبَا مددددً  

  تقع    ت ر َا ع الترّٗ ا٢جتناعٔ٘ الن

٣ّٓحددددددددددددت ٍيددددددددددددا اٌ اٖ تعرٓددددددددددددف للطبقدددددددددددد٘     

ا٢جتناعٔدددد٘ ّ قدددداا للنددددهٍ  املاركسددددٕ ٓسددددتْج   

التنٔٔددددددد  بدددددددز القدددددددْٚ ا٢جتناعٔددددددد٘ ّالع٣قدددددددان  

ا٢جتناعٔدددددددددد٘ مددددددددددً جَدددددددددد٘و ّبددددددددددز الفددددددددددْار    

ا٢جتناعٔدددد٘ الددددن تعتنددددد علددددٙ امللتٔدددد٘ اخلا دددد٘      

 لْساٜع ا٢ىتا  مً جَ٘ اخرٚ .

ْل اٌ مفَددددددْو ّيف  ددددددْٛ مددددددا تقدددددددو  تددددددً القدددددد   

الطبقددددد٘ ا٢جتناعٔددددد٘ ّ قدددددا للنيظدددددْر املاركسدددددٕ 

 ٓقْو علٙ :
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ّجدددددْد جمنْعددددد٘ مدددددً ا٢ دددددراد تتعدددددابُ مدددددً   -1

حٔدددد  املْقددددع الددددهٖ تعددددظلُ يف اتددددار ا٢ىتددددا       

 ا٢قت ادٖ  ّا٢جتناعٕ .

لامددددع الدددددخع ّاملركدددد  ا٢جتندددداعٕ ّ دددد     -2

 ا ٔاٗ .

لامددددددع ى ددددددٔ  الطبقدددددد٘ يف ملتٔدددددد٘ ّسدددددداٜع  -3

 ا٢ىتا .

 الفر  التاىٕ

 املفَْو الفآاٖ لليظاو الطبقٕ

الدددهٖ وٓتددد عه ٍدددها ا٢اددداِ الفقٔدددُ مددداك   ٔدددا     

ٓددددرٚ أٌ ٍيدددداي عدددددٗ أبعدددداد للطبقدددد٘ ا٢جتناعٔدددد٘     

ّعدددددو إمتاىٔدددد٘ ق ددددْرٍا علددددٙ بعددددد ّاحددددد كنددددا    

 عددددددع ا٢ادددددداِ ا٢ّل و ا٤مددددددر الددددددهٖ د عددددددُ اددددددْ  

تعرٓددددف الطبقدددد٘ ا٢جتناعٔدددد٘ علددددٙ أىَددددا اتددددتاي    

معددددددز مددددددً  جمنْعدددددد٘ مددددددً ا٤ ددددددراد يف مظَددددددر   

مظددداٍر  دددرال ا ٔددداٗ إ  املددددٚ الدددهٖ ٓتدددٌْ  ٔدددُ    

ٍدددددها املظَدددددر متندددددت٣ا بعدددددتع ّا ددددد  يف امل دددددا      

ا٢قت دددددادٓ٘ الدددددن ٓعدددددا عيَدددددا بدددددامت٣ي السدددددلع     

ّ دددددرال الددددددخع الدددددن  ددددددد بددددددّرٍا بظدددددرّ      

السلع ّسْ  العنع

(4)

. 

مدددً  لدددا ٓفَددده أٌ امل دددل ٘ الطبقٔددد٘ ٍدددٕ العامدددع   

إ  اجلدددددددددٍْرٖ يف الْجدددددددددْد الطبقدددددددددٕ إ دددددددددا ٘    

   ٗ   ددددد٣ا عدددددً   ومددددد١مران أخدددددرٚ كاملتاىددددد٘ ّالقدددددْ

اعتنددددادِ علددددٙ العامددددع املددددادٖ كن دددددد للطبقدددد٘و     

 ٍّها ما ١ٓدٖ إ  إٍنال ال را  بز الطبقان .

 ااأمددا علددٙ املسدددتْٚ العربددٕ  ي دددد أٌ ٍيدداي مفَْمددد    

للطبقددددد٘ ا٢جتناعٔددددد٘ و حٔددددد  أّ  ابدددددً خلددددددٌّ     

اٍتنامددددا يف دراسددددد٘ الطبقدددد٘ ا٢جتناعٔددددد٘ إ  ٓدددددرٚ   

تبقددددد٘ مدددددً تبدددددا  أٍدددددع العندددددراٌ مدددددً     أٌ كدددددع

مدٓيدددد٘ أّ إقلددددٔه هلددددا قدددددرٗ علددددٙ مددددا دّىَددددا مددددً       

الطبددددددا  و ّكددددددع ّاحددددددد مددددددً الطبقدددددد٘ السددددددفلٙ    

ٓسدددتند بدددهٖ اجلددداِ مدددً أٍدددع الطبقددد٘ الدددن  ْقدددُ       

ّٓدد داد كسددبُ ت ددر ا  ددٔنً  دد  ٓدددِ علددٙ قدددر        

ما ٓستفٔد ميُ

(5)

. 

 لدددددا ٓعددددددل أٌ كدددددع تبقدددددد٘ مدددددً سددددددتاٌ املدددددددٌ    

ملتنددددٌ لدددارس سدددلط٘   ّ تلدددف ميدددات  العدددان ا  

ّكدددددع ع دددددْ مدددددً  وعلددددٙ الطبقدددددان ا٤دىدددددٙ ميَددددا  

تبقددد٘ دىٔدددا ٓسدددعٙ ّراٛ مسددداىدٗ  ددداح  السدددلط٘     

مدددً الطبقددد٘ ا٤علدددٙ مباتدددرٗ

(6)

و ٍّدددْ مدددا ١ٓكدددد أٌ 

الطبقددددد٘ ا٢جتناعٔددددد٘ تعدددددل  اعددددد٘ مدددددً اليددددداس  

تتعددددابُ مددددً حٔدددد  املتدددداٌ الددددهٖ تعددددظلُ يف ىسدددد        

و ااىتددددا  ا٢قت ددددادٖ ّا٢جتندددداعٕ احملدددددد تار ٔدددداا

ّتتعدددددددابُ ٍدددددددهِ اجلناعددددددد٘ يف الددددددددخع ّاملي لددددددد٘    

ّأسدددلْ  ا ٔددداٗ كندددا تتعدددابُ مدددً حٔددد  ى دددٔبَا      

مدددً ملتٔددد٘ ّسددداٜع ااىتدددا  ّالطبقددد٘ تت ددددد عدددً       

ترٓددد  عددددٗ أبعددداد متدددع ا٢قت ددداد ّاملتاىددد٘ ّالقدددْٗ     

ّالبعد السٔسلْجٕ

(7)

. 

مدددً كدددع مدددا تقددددو ٓت ددد  ليدددا أٌ ٍيددداي تفاّتدددا يف    

مدددددا ١ٓكدددددد  ٍّدددددها والبيددددداٛ ا٢جتنددددداعٕ للن تندددددع 

ّجددددددْد تبقدددددد٘ مسددددددٔطرٗ ب ددددددر  اليظددددددر عددددددً     

ّتبقددددددددد٘  دددددددددعٔف٘ و م ددددددددددر ٍدددددددددهِ السدددددددددٔطرٗ

وتْمدددددد٘ لددددددٔ  هلددددددا أٖ دّر يف البيدددددداٛ الددددددداخلٕ  

ٍددددددها التفدددددداّن ٓيبظددددددٕ أٌ ٢ ٓدددددد١دٖ إ     وللدّلدددددد٘

  ٌ ٢ٌ اجلنٔدددددع  ;التنٔٔددددد  يف املعاملددددد٘ أمددددداو القددددداىْ

سدددْاٛ أمددداو القددداىٌْو ٍّدددها مدددا  تدددً أٌ ىعدددا عيدددُ     

ٕ با نآدددددد٘ القاىْى ّالددددددهٖ  ؤدددددد٘ لليظدددددداو الطبقدددددد

 ااّل بٔاىُ بالفر  التاىٕ.
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 املطل  التاىٕ

 ا نآ٘ القاىْىٔ٘ لليظاو الطبقٕ

جدددداٛن التعددددرٓعان القاىْىٔدددد٘ لت١كددددد أٌ    

  ّ ىَدددده أ٢  ددددْار  تبقٔدددد٘ بددددز ا٤ ددددراد يف املعاملدددد٘ 

سدددْاٛ و لتدددً قبدددع بٔددداٌ املْقدددف القددداىْىٕ ٢بدددد مدددً      

الطبقدددٕو أٌ ىْ ددد  املْقدددف ا٢سددد٣مٕ مدددً اليظددداو   

رردددده مددددا  وّجددددْد ليظدددداو الطبقٔدددد٘ يف ااسدددد٣و إ  ٢

كددداٌ تددداٜعا مدددً مسدددنٙ ا٤قلٔدددان الدٓئددد٘  ىدددهايو  

 القاعدددددددٗ الراسددددددخ٘ ٍددددددٕ لٔسدددددد  ا٢خددددددت٣  يف   

العددددر  أّ اللددددٌْ أّ اللظدددد٘ و  البعددددر ٍدددده سْاسددددٔ٘      

ّإ ددا التقددْٚ ٍددٕ مددا لٔدد   ددردا عددً ا٤خددر ٍّددهِ         

يددداس أَٓدددا ال القاعددددٗ اتدددتق  مدددً قْلدددُ تعدددا  )ٓدددا   

أىدددددا خلقيددددداكه مددددددً  كدددددر ّأىتدددددٙ ّجعليدددددداكه     

تدددددعْبا ّقباٜدددددع لتعددددددار ْا أٌ أكدددددرمته عيددددددد ا     

اتقددددداكه (

(8)

. أمدددددا عدددددً املْقدددددف القددددداىْىٕ  دددددٔنتً  

 بٔاىُ علٙ الي ْ ا٢تٕ:

 الفر  ا٢ّل

 ا نآ٘ الدّلٔ٘ لليظاو الطبقٕ

جددداٛ مٔتدددا  ا٤مددده املت ددددٗ لٔق دددٕ علدددٙ     

كددع مدددا مدددً تددداىُ أىعدداٛ  دددْار  تبقٔددد٘ بدددز أبيددداٛ   

البعدددر وإ  أٌ مدددً اٍددده املبدددادٟ ا٤ساسدددٔ٘ الدددن جددداٛ     

بَدددا املٔتدددا  ٍدددٕ الترامددد٘ ّاملسددداّاٗ جلنٔدددع البعدددر       

ّتع ٓدددددد  ّاحددددددتاو حقددددددْ  ا٤ىسدددددداٌ دٌّ لٔٔدددددد     

بسدددددددب  العدددددددر  أّ اجلدددددددي  أّ اللظددددددد٘ أّ الددددددددًٓ    

ى دددْال  دددرب٘ ٢ ٓعددددْبَا    كدددهلا  ددداٌ ٍيددداي   

الظندددْس أكددددن علدددٙ مبدددادٟ تتدددٔ  لدددبل البعدددر       

حقدددْ  متسدددآّ٘ و  املٔتدددا  اكدددد يف دٓباجتدددُ علدددٙ   

املسدددداّاٗ بددددز الرجددددال ّاليسدددداٛ ّل٥مدددده  ددددظ ٍا      

 1ّكب ٍدددددا ّيف الف دددددع ا٢ّل ميدددددُ أّرد يف املدددددادٗ  

ميددددُ علددددٙ )أ ددداٛ الع٣قددددان الْدٓدددد٘ بددددز   2الفقدددرٗ  

املبدددددأ الددددهٖ ٓق ددددٕ   ا٤مدددده علددددٙ أسدددداس احددددتاو    

بالتسددددْٓ٘ يف ا قددددْ  بددددز العددددعْ ( كنددددا اكددددد  

املٔتددددا  علددددٙ أٌ ا٤مدددده املت دددددٗ تعنددددع دٌّ لٔٔدددد   

ًٓ ٢ّ تفرٓددد  بدددز  بسدددب  اجلدددي  أّ اللظددد٘ أّ الدددد   

(الرجال ّاليساٛ

(9)

. 

ّقدددد  ددددرن العدٓدددد مدددً ااع٣ىدددان الدددن ت١كدددد       

علدددٙ املسددداّاٗ بدددز املدددْاتيز ّر ددد  كدددع مدددا مدددً    

التعدددددآا السدددددلنٕ ٤بيددددداٛ اجملتندددددع تددددداىُ تَدٓدددددد 

 مً ٍهِ ااع٣ىان :

إعدددد٣ٌ ا٤مددددده املت ددددددٗ للق ددددداٛ علدددددٙ  ٔدددددع   -1

أتدددددتال التنٔٔددددد  العي دددددرٖ ّالدددددهٖ أ ددددددرتُ   

 1963لسددددددي٘  1904اجلنعٔدددددد٘ العامدددددد٘ يف القددددددرار 

ميددددُ علددددٙ أٌ )التنٔٔدددد    (1)حٔدددد  ى دددد  املددددادٗ  

بددددز البعددددر بسددددب  العددددر  أّ اللددددٌْ أّ ا٦ ددددع  

للترامددددددد٘ ااىسددددددداىٔ٘  ا٢مدددددددل  تدددددددع إٍاىددددددد٘  

 ّت  أٌ ٓداٌ( .

إعددددددددد٣ٌ ا٤مددددددددده املت ددددددددددٗ بعددددددددداٌ حقدددددددددْ      -2

ا٤تدددددددخاال امليدددددددتنز إ  أقلٔدددددددان قْمٔددددددد٘ أّ 

أمئددددد٘ ّ إ  أقلٔدددددان دٓئددددد٘ أّ لظْٓددددد٘ ّالدددددهٖ  

اعتندتدددُ ا٤مددده املت ددددٗ  ْجددد  القدددرار رقدددده      

ّالددددهٖ جدددداٛ  ٔددددُ )أٌ علددددٙ    1992لسددددي٘  47/135

٘ الدددددّل  آدددد٘ ا٤قلٔددددان يف إقلٔنَددددا ّ آدددد    

ٍْٓتَددددا ّافددددا  التددددداب  التعددددرٓعٔ٘ امل٣ٜندددد٘   

 لت قٔ  ٍهِ ا نآ٘( .

ّملددددددا كاىدددددد  الدددددددّل قددددددد تعَدددددددن علددددددٙ العنددددددع  

ّالتيسددددددٔ  املعددددددتي مددددددً اجددددددع  آدددددد٘ حقددددددْ    

ا٤ىسدددداٌ ّحرٓاتددددُ ا٤ساسددددٔ٘ ّميددددع كددددع مددددا مددددً 

تددددداىُ أحددددددا  لٔٔددددد  تبقدددددٕ بدددددز ا٤ دددددراد جددددداٛ    

ااعددددد٣ٌ العددددداملٕ  قدددددْ  ا٤ىسددددداٌ ل١ٔكدددددد ٍدددددها  

د  السدددامٕ حٔيندددا أتدددار إ  حددد  كدددع أىسددداٌ   اهلددد

يف أٌ ٓتنتدددددع انٔدددددع ا قدددددْ  ّا رٓدددددان دّ دددددا 



(2018) السي٘ - ا٢ّلاجمللد  -التاسع العدد  -جمل٘ جامع٘ ا٢ىبار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘   
 

 
7 

لٔٔددددد  مدددددً أٖ ىدددددْ  ٢ّسدددددٔنا بسدددددب  العي دددددر أّ  

اللددددددٌْ أّ اجلددددددي  أّ اللظدددددد٘ أّ الدددددددًٓ أّ الددددددراٖ      

السٔاسدددددددٕ أّ ا٦ دددددددع الدددددددْتل أّ ا٢جتنددددددداعٕ أّ  

التدددرّٗ أّ املْلدددد أّ أٖ ّ دددع أخدددر   ددد٣ عدددً  لدددا   

تنٔٔدددددد  علددددددٙ أسدددددداس الْ ددددددع     اىددددددُ ٢ تددددددْل ال 

السٔاسددددٕ أّ القدددداىْىٕ أّ الدددددّلٕ للبلددددد أّ ااقلددددٔه 

الدددهٖ ٓيتندددٕ الٔدددُ العدددخص سدددْاٛ أكددداٌ مسدددتق٣    

أّ مْ ْعا    الْ آ٘ 

(10)

. 

مددددً ا٢تفاقٔدددد٘   (5)ٍّددددها مددددا أكدتددددُ أٓ ددددا املددددادٗ    

الدّلٔددددد٘ للق ددددداٛ علدددددٙ  ٔدددددع أتدددددتال التنٔٔددددد      

الدددددددددن ال مددددددددد  الددددددددددّل و1965العي ددددددددرٖ لعددددددددداو  

   َٔدددددددددا ب دددددددددرّرٗ حظدددددددددر التنٔٔددددددددد    ا٤تدددددددددرا

العي دددرٖ ّالق ددداٛ علٔدددُ بتا ددد٘ أتدددتالُ ّب دددناٌ   

حددددد  كدددددع أىسددددداٌ دٌّ لٔٔددددد  بسدددددب  العدددددر  أّ     

اللددددددٌْ أّ ا٤ ددددددع القددددددْمٕ أّ ا٢مددددددل يف املسدددددداّاٗ  

 أماو القاىٌْ.

ّعلٔدددُ  ددداٌ املسددداس بدددداٖ مدددً ٍدددهِ ا قدددْ  ٓعددددد       

 دددا ٓعطدددٕ  لدددا  واىتَاكدددا لْحددددٗ اليظددداو الطبقدددٕ

لل ددددددْٛ إ  احملدددددداكه الْتئدددددد٘  ل٣ ددددددراد متيدددددد٘ ا

املخت ددد٘ ٤ى دددا ُ الفعلدددٕ مدددً أٓددد٘ أعندددال تيتَدددا  

ا قدددْ  ا٤ساسدددٔ٘ الدددن  ي َدددا إٓددداِ الدسدددتْر أّ     

القدددداىٌْ

(11)

و ّيف حددددال ع دددد  الق دددداٛ الددددْتل عددددً    

أى دددددددا ُ  ددددددداٌ بإمتاىدددددددُ الل دددددددْٛ إ  احملددددددداكه     

٢سددددددٔنا احملتندددددد٘ اجليأٜدددددد٘ الدّلٔدددددد٘    والدّلٔدددددد٘

٣ ٢خت دددددددداال باعتبددددددددار أٌ اخت ا ددددددددَا متندددددددد ;

 دددا ٓعطدددٕ  لدددا اىطباعددداا علدددٙ أٌ  والق ددداٛ الدددْتل

املسددداس بْحددددٗ اليظددداو الطبقدددٕ ٓعدددد جر ددد٘  ان     

 ٘ ىظدددددرا للخطدددددْرٗ الدددددن تيطدددددْٖ    ;تبٔعددددد٘ دّلٔددددد

علَٔددددا كْىَددددا تَدددددد ّحدددددٗ اليسددددٔل ا٢جتندددداعٕ     

 ّالتعآا السلنٕ بز ابياٛ الْتً الْاحد.

 

 الفر  التاىٕ

 ا نآ٘ الْتئ٘ لليظاو الطبقٕ

تتنتددددددع ا نآدددددد٘ الْتئدددددد٘ لليظدددددداو الطبقددددددٕ يف   

 ا٢تٕ :

 ا نآ٘ الدستْرٓ٘ ا٢ّ /

٢ ٓتدددداد  لددددْ دسددددتْر ّتددددل مددددً املسدددداّاٗ أّ   

ا نآددددددد٘ لليظددددددداو الطبقدددددددٕ مدددددددً أٖ لٔٔددددددد  يف  

املعاملددددد٘  دسدددددتْر كدددددع دّلددددد٘ ٓ دددددنً معاملددددد٘    

ّاحددددٗ جلنٔدددع أ دددرادِ مدددً أٖ لارسددد٘  تدددً أٌ     

ً لٔدددد  تاٜفدددد٘ علددددٙ حسددددا  تاٜفدددد٘ أخددددرٚ مدددد      

أبيدددداٛ الددددْتً الْاحدددددو مددددا ٓعددددل  لددددا أٌ ا٤ ددددراد     

سْاسددددٔ٘ أمدددداو القدددداىٌْ دٌّ لٔٔدددد  بٔدددديَه علددددٙ       

أسددددداس ا٤ دددددع أّ اللظددددد٘ أّ الددددددًٓ أّ اجلدددددي  أّ   

املركددددددددد  ا٢جتنددددددددداعٕ يف اكتسدددددددددا  ا قدددددددددْ   

ّلارستَا ّ نع ا٢لت امان ّأداَٜا 

(12)

. 

ٍّددددها مددددا ىددددص علٔددددُ دسددددتْر  َْرٓدددد٘ العددددرا        

 وميددددددُ (14) ددددد  يف املدددددادٗ   علدددددٙ ٍدددددها ا   2005لسدددددي٘  

ّاكدددد علدددٙ أٌ العدددراقٔز متسددداٌّّ أمددداو القددداىٌْ   

دٌّ لٔٔدددد  بسددددب  اجلددددي  أّ العددددر  أّ القْمٔدددد٘     

ٖ أأّ ا٤ ددددع أّ اللددددٌْ أّ املددددهٍ  أّ املعتقددددد أّ الددددر  

أّ الْ ددددددع ا٢قت ددددددادٖ أّ ا٢جتندددددداعٕ ّمدددددددلْل    

املسدددددددداّاٗ ٓعددددددددل اددددددددرٓه التنٔٔدددددددد  ّالتفرقدددددددد٘     

ّكدددهلا اسدددتبعاد أٖ قٔدددد أّ تف دددٔع بدددز ا٤ دددراد    

مددددً  (14)ّ دددد  ا٤سددددبا  املي ددددْال علَٔددددا يف املددددادٗ 

الدستْر

(13)

. 

أٌ  آدددددد٘ اليظدددددداو الطبقددددددٕ مددددددً التنٔٔدددددد  ٍددددددْ    

ا٤سددددددداس القدددددددْٖ ّاملدددددددتز لل قدددددددْ  ّا رٓدددددددان 

بدددع ٍدددْ ميبدددع تلدددا ا قدددْ  و إ  ٢ ْٓجدددد      ا٤خدددرٚ

حددد  مدددً ا قدددْ  الدسدددتْرٓ٘ ا٤خدددرٚ ا٢ ّاسدددتيد    

إ  املسدداّاٗ بددز ا٤ ددراد يف املعاملدد٘ ّلعددع مددً اٍدده       
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ٍدددهِ ا قدددْ  ٍددددْ ا ددد  يف تتددددا ١ الفدددرال الددددهٖ     

بْ ددددددفُ حدددددد  متفددددددْل   (16)ى دددددد  علٔددددددُ املددددددادٗ  

جلنٔددددددع العددددددراقٔز ٍّددددددها مددددددا ٓتطلدددددد  اىعددددددداو     

التنٔٔ  الطبقٕ

(14)

. 

ا٢ أٌ ٍيددددداي جمنْعددددد٘ مدددددً املعْقدددددان ا٤ساسدددددٔ٘    

الددددددن  تددددددً أٌ تدددددد١مر سددددددلبا يف ّحدددددددٗ اليظدددددداو     

ا٢جتنددددداعٕ ّالق ددددداٛ علدددددٙ كدددددع مدددددا مدددددً تددددداىُ 

التددد م  علدددٙ اليظددداو الطبقدددٕ ّلعدددع مدددً اٍددده ٍدددهِ   

املعْقدددددان ٍدددددْ الفسددددداد الدددددهٖ  تدددددً أٌ ٓددددد١دٖ إ   

ا دددددطَاد جمنْعددددد٘ أّ  ٝددددد٘ معٔيددددد٘ مدددددً ا٤ دددددراد  

ٙ حقْقَددددا املعددددرّع٘  ّ يعَددددا مددددً ا  ددددْل علدددد  

لدددا ٓدددد ع ٍددد٢١ٛ ا٤ دددراد إ  الل دددْٛ إ  الْسددداٜع    

رددددددددد  املعدددددددددرّع٘ لل  دددددددددْل علدددددددددٙ حقدددددددددْقَه  

املعدددرّع٘و ّكدددهلا مدددً أّجدددُ الفسددداد الدددن تددد١مر    

يف اليظدددددداو الطبقددددددٕ ٍددددددْ التنٔٔدددددد  يف ااجددددددراٛان   

ٜنز القاىْىٔددد٘ بدددز تدددخص ّأخدددر مدددً قبدددع القدددا      

 :علٙ الْشٔف٘ العام٘ مً خ٣ل

معٔيددد٘ علدددٙ أخدددرٚ يف جمدددال    تف دددٔع جَددد٘   .1

 التعٔيان.

مددددددي  امتٔددددددالان الْشٔفدددددد٘ العامدددددد٘ لددددددبع      .2

ا٤ ددددراد دٌّ ر ٍدددده با٢سددددتياد علددددٙ أسدددداس    

اجلددددي  أّ املدددددهٍ  و ٍّددددهِ ا دددددا٢ن ٓتتددددد    

علَٔددددا قٔدددداو املسدددد١ّلٔ٘ اجليأٜدددد٘ ملددددً ٓقددددْو      

 بَهِ ا٤ عال.

 :ا نآ٘ التعرٓعٔ٘ماىٔا / 

تعدددددددد التعددددددددرٓعان اجليأٜددددددد٘ مددددددددً اٍدددددددده       

الْسدددداٜع ا٤ساسددددٔ٘ الددددن ت ددددنً  آدددد٘ اليظدددداو   

الطبقدددددٕ ا ا مدددددا دعنددددد  ّ علددددد  بْسددددداٜع أخدددددرٚ   

ق ددددأٜ٘ ّرقابٔدددد٘ ت١كددددد أٍنٔدددد٘ احملا ظدددد٘ علددددٙ  

اليسددددد  ا٢جتنددددداعٕ ٤بيددددداٛ الدددددْتً الْاحددددددو ٢ٌ     

كدددع تعدددرٓع ٓ ددددر أ دددا ٓسدددتَد   آددد٘ حددد        

ّالددددهٖ ٓعددددا عددددً امل ددددل ٘ الددددن ٓعددددت     ومعددددز

لددددددهلا   ;آتددددددُبَددددددا القدددددداىٌْ ّٓسددددددب  علَٔددددددا     

ت دددددددني  التعدددددددرٓعان العراقٔددددددد٘ العدٓدددددددد مدددددددً    

الي دددددْال الدددددن ت١كدددددد علدددددٙ أٍنٔددددد٘ احملا ظددددد٘ 

علددددددٙ اليسددددددٔل ا٢جتندددددداعٕ ّالتعددددددآا السددددددلنٕ  

ل٣ ددددراد  ددددا ١ٓكددددد حدددد  املْاتيدددد٘ لتددددع  ددددرد و ا    

لسددددي٘  206ىددددص قدددداىٌْ املطبْعددددان العراقددددٕ رقدددده    

ميددددُ علددددٙ )٢ تددددْل أٌ    (16)املعدددددل يف املددددادٗ   1968

 املطبْ  الدّرٖ: ٓيعر يف

مددددا ٓددددرّ  ٤ تددددار اسددددتعنارٓ٘ أّ ا٢ىف ددددالٔ٘    .3

 ّااقلٔنٔ٘ .

. مدددددا ٓعدددددتع تعيدددددا با٤دٓددددداٌ املعدددددت   َٔدددددا يف   6

٘(اجلنَْرٓ٘ العراقٔ

(15)

. 

ٍدددهِ املددددادٗ إتددددارٗ إ  أٌ كدددع مددددا ٓ دددددر ب ددددْرٗ   

مسدددتنرٗ  َدددْ مطبدددْ  دّرٖ ّبالتدددالٕ ٢ تدددْل أٌ     

 ٓيعددددر  ٔددددُ مددددا  تددددً أٌ ٓددددرّ  ٤ تددددار تدددد١دٖ إ   

أحدددددا  خلددددع يف اليظدددداو الطبقددددٕ علددددٙ اعتبددددار أٌ     

ٍددددددهِ املطبْعددددددان هلددددددا دّر كددددددب  يف الت ددددددرٓ   

ّااسددددددداٛٗ إ  الطبقدددددددان ّالطْاٜدددددددف ا٤خدددددددرٚ يف 

 اجملتنع .

كندددددا ّقدددددد تطدددددر  املعدددددر  اجليددددداٜٕ إ   آددددد٘   

 ٕ اليظددددداو الطبقددددد

(16)

ّ لدددددا مدددددً خددددد٣ل ى دددددْال    

ّا ددد ٘ ادددرو كدددع مدددا مدددً تددداىُ املسددداس بَدددها        

مددً قددداىٌْ   2الفقدددرٗ  200  املددادٗ  اليظدداو و حٔدد  ى ددد  

ملعدددددددل علددددددٙ )...   1969لسددددددي٘  111العقْبددددددان رقدددددده  

ٓعاقددد  بالسددد ً مددددٗ ٢ ت ٓدددد علدددٙ سدددبع سددديْان       

أّ بدددا ب  كدددع مدددً حبددده أّ رّ  أٓدددا مدددً املدددهاٍ   

الددددن ترمددددٕ إ  تظدددد  .. الدددديظه ا٤ساسددددٔ٘ للَٔٝدددد٘   

ا٢جتناعٔددددد٘ أّ لتسدددددْٓد تبقددددد٘ اجتناعٔددددد٘ علدددددٙ   

للق دددددداٛ علددددددٙ تبقدددددد٘  ر ٍددددددا مددددددً الطبقددددددان أّ

اجتناعٔددددددد٘ أّ لقلددددددد  ىظددددددده الدّلددددددد٘ ا٤ساسدددددددٔ٘   
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ا٢جتناعٔددد٘ أّ ا٢قت دددادٓ٘ أّ هلددددو أٖ ىظددداو مدددً     

الددديظه ا٤ساسدددٔ٘ للَٔٝددد٘ ا٢جتناعٔددد٘ متدددٙ كددداٌ     

اسددددتعنال القددددْٗ أّ اارٍددددا  أّ أٖ ّسددددٔل٘ أخددددرٚ     

ر  معرّع٘ مل ْشا يف  لا (

(17)

. 

ا٢ أٌ ٍددددددهِ ا نآدددددد٘ ن ٓق ددددددرٍا املعددددددر  علددددددٙ   

ّإ ددددا  ٍدددد  املعددددر  إ  ابعددددد     والت ددددرٓه   سدددد  

مدددً  لدددا حٔيندددا اقدددر عدددددا مدددً التعدددرٓعان الدددن        

حددددددداّل مدددددددً خ٣هلدددددددا أى دددددددا  بعددددددد  الفٝدددددددان    

احملرّمدددد٘ مددددً حقْقَددددا يف أّقددددان سددددابق٘ ّلعددددع       

 لددددددددددا ٓتنتددددددددددع بقدددددددددداىٌْ م١سسدددددددددد٘ السدددددددددد ياٛ 

ّقدددددداىٌْ  واملعدددددددل 2006لسددددددي٘  4ز رقدددددده ٔالسٔاسدددددد

املعدددددل  2005لسددددي٘  (24)املف ددددْلز السٔاسددددز رقدددده 

 (2)ّكدددددددهلا قددددددداىٌْ م١سسددددددد٘ العدددددددَداٛ رقددددددده   و

2016لسي٘

(18)

. 

 التاىٕ املب  

  ْر ا٢عتداٛ علٙ ّحدٗ اليظاو الطبقٕ

 ّا٤خ٣قٔدددد٘أٌ مددددً التْابدددد  ا٢جتناعٔدددد٘  

السدددداٜدٗ يف اجملتنددددع ٍددددٕ اسددددتقرار البيدددداٛ الطبقددددٕ 

أٌ  لدددا ٢  إ٢ أ دددرادِوّلاسدددا اجملتندددع  ٔندددا بدددز   

 ْ قدددٕ ّاحدددد وإ  أٌ ٚ تبٓعدددل أٌ ا٤ دددراد علدددٙ مسدددت

مددددً البدددددَٕٓ أٌ اليدددداس قددددد جعلددددْا بع ددددَه  ددددْ   

بعدددددد  تبقددددددانو مددددددً ىاحٔدددددد٘ العلدددددده ّالتقا دددددد٘      

ّا تندددد٘ كنددددا أٌ بع ددددَه  ددددْ  بعدددد  تبقددددان   

مً ىاحٔ٘ الترّٗ املادٓ٘ أّ املَئ٘ 

(19)

. 

ٍّيددددا ٢خدددد٣  حددددْل التنددددآ  بددددز ا٤ ددددراد ّ قددددا     

تقدمدددددددد٘و لتددددددددً عيدددددددددما ٓت ددددددددالف   للنعددددددددآ  امل

جمنْعددد٘ مدددً ا٤ دددراد سدددْاٛ كددداٌ ٍدددها الت دددالف      

سددددرا أّ ع٣ىٔدددد٘ علددددٙ ميا ددددرٗ تبقدددد٘ اجتناعٔدددد٘   

مددديَه ّودددابتَه علدددٙ ر ٍدددا مدددً الطبقدددان كدددٕ    

ٛل علددددٙ      ت ددددب  ٍددددٕ املسددددٔطرٗ  َددددها ٓعددددتع اعتدددددا

ّحدددددٗ اليظدددداو الطبقددددٕ تاملددددا أٌ الظآدددد٘ مددددً ٍددددها   

 ٙ  الت دددددالف ٍدددددْ لسدددددٔطرٗ تبقددددد٘ اجتناعٔددددد٘ علددددد

ر ٍدددا مدددً الطبقدددان و ّقدددد ٓ دددع ا٤مدددر احٔاىددداا إ   

الق دددداٛ التلددددٕ علددددٙ تبقدددد٘ اجتناعٔدددد٘  رماىَددددا  

مدددً املقْمدددان املتْىددد٘ هلدددا ّاحملدددددٗ لدددهاتٔتَا علدددٙ      

الدددرره لدددا هلدددا مدددً ّشٔفددد٘ اجتناعٔددد٘ يف كٔددداٌ      

اجملتنددددددع

(20)

و  اجلر دددددد٘ تت قدددددد  عيدددددددما ٓتددددددٌْ   

اهلددددددددد  ميَددددددددا ٍددددددددْ املسدددددددداس بْحدددددددددٗ اليظدددددددداو  

لتعددددآا السددددلنٕ بددددز ا ددددرادِ ٍّددددها ا٢جتنددداعٕ ّا 

مددددا ٓدددد١دٖ إ  الق دددداٛ علددددٙ مبدددددأ تتددددا ١ الفددددرال  

ّاملسدددداّاٗ بددددز تبقاتدددددُ ا٢جتناعٔدددد٘ و ّلعددددع مدددددً     

ابدددرل  دددْر ا٢عتدددداٛ علدددٙ ّحددددٗ اليظددداو الطبقدددٕ       

تتنتدددع يف جر ددد٘ الت بٔددده ّالتّٓدددل  دددد اليظددداو   

ٍّدددددها ا٢جتنددددداعٕ ّجر ددددد٘ التنٔٔددددد  العي دددددرٖ   

 التْالٕ .سيتياّلُ يف  رعز ّعلٙ 

 ا٢ّل املطل 

 الت بٔه ّالتّٓل  د ّحدٗ اليظاو الطبقٕ

 تدددددددددْٖ اهلٔٝددددددددد٘ ا٢جتناعٔددددددددد٘ علدددددددددٙ   

جمنْعددددد٘ مدددددً ا٢سددددد  الدددددن تتدددددٌْ ىابعددددد٘ مدددددً   

ترامَددددددا الدددددددٓل ّا٢خ٣قددددددٕ ّالتقددددددايف ّالعددددددريف     

ّالددددددن ٓتفدددددد  اجلنٔددددددع علددددددٙ  ددددددرّرٗ  آتَددددددا 

ّ لدددددددددا ل دددددددددناٌ  آددددددددد٘ اسدددددددددتقرار اجملتندددددددددع 

 ٖ د ددددع اجملتنددددع إ  اددددرٓه   ّسدددد٣متُ ا٤مددددر الدددده

كددددددع السددددددلْكٔان الددددددن مددددددً تدددددداىَا أٌ تَدددددددد     

اسددددتقرار السددددله ا٢جتندددداعٕ ّالددددن ٓطلدددد  علَٔددددا    

الت بٔددده أّ التّٓدددل  دددد اليظددداو الطبقدددٕ . ّعلٔدددُ    

سدددي اّل بٔددداٌ م٣مددد  ٍدددهِ اجلر ددد٘ مدددً خددد٣ل      

     بٔاٌ اركاىَا ّكا٢تٕ :
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 الفر  ا٢ّل

 الركً املادٖ

ظَر الددددددهٖ ٓتنتددددددع الددددددركً املددددددادٖ بددددددامل

تدددال بدددُ اجلر ددد٘ إ  العدددان اخلدددارجٕ ّٓت دددنً     

الفعدددع أّ الدددتي املعاقددد  علٔدددُ ّاليتٔ ددد٘ الياتدددٝ٘      

عيَا ترٓط٘ أٌ تقْو بٔيَنا رابط٘ سببٔ٘

(21)

. 

 دددددالركً املدددددادٖ يف ٍدددددهِ اجلر ددددد٘ ٓتدددددٌْ علدددددٙ   

 ددددْرٓتز ٍنددددا التّٓددددل ّالت بٔدددده ٤مددددر معددددز      

ً مدددد 200/2كنددددا حددددددِ املعددددر  اجليدددداٜٕ يف املددددادٗ     

قددداىٌْ العقْبدددان العراقدددٕ متدددٙ مدددا كددداٌ مدددً تددداٌ  

 لدددددددا احددددددددا   دددددددرّ  تبقٔددددددد٘ داخدددددددع اليظددددددداو    

ا٢جتندددداعٕ أّ الق دددداٛ علددددٙ تبقدددد٘ اجتناعٔدددد٘ أّ    

قلدددددد  الدددددديظه ا٢جتناعٔدددددد٘ يف الدّلدددددد٘ أّ لددددددتظ      

الدددديظه ا٤ساسددددٔ٘ للَٔٝدددد٘ ا٢جتناعٔدددد٘ للن تنددددع   

 دددددا ٓددددد١دٖ  لدددددا إ  املسددددداس بْحددددددٗ ّاسدددددتقرار   

 السله ا٢جتناعٕ.

لت بٔدددددددده أّ التّٓددددددددل ٍيددددددددا ٓيبظددددددددٕ أٌ ٓتددددددددٌْ  ا

مي ددددبا علددددٙ ىفسددددٔ٘ الفاعددددع حتددددٙ ٓقددددرر إخددددرا    

اجلر دددددد٘ إ  حٔدددددد  الْجددددددْد   تتبَدددددداو ّالددددددهٖ    

 ٔدددد  احملبدددده أّ املددددرّ  عددددً الفاعددددع املددددادٖ ٍددددْ أٌ   

ىعدددددداتُ ىفسددددددٕ بٔينددددددا ٓظلدددددد  أٌ ٓتددددددٌْ ىعددددددا    

الفاعددددع  ا امددددر مددددادٖ

(22)

و ّبيدددداٛ علددددٙ  لددددا ٢ ٓعددددد 

سددددددلْكُ الددددددداخلٕ أّ   ا٤ىسدددددداٌ مسدددددد٢ّ١ بسددددددب  

أ تدددارِ ّإ دددا ا٤قدددداو علدددٙ  عدددع مدددادٖ ٍدددْ الدددهٖ       

ٛل بالتيفٔدددددددده ّالسددددددددلْي ااجرامددددددددٕ يف  ٓعددددددددد بددددددددد

الت بٔددده أّ التّٓدددل علدددٙ اليظددداو الطبقدددٕ ٍدددْ مدددا      

200/2ى   علُٔ املادٗ 

(23)

. 

ّعلٔدددُ  ددد ٌ البددددٛ بالتيفٔددده يف ٍدددهِ اجلر ددد٘ ٓعدددد   

مت ققددددددا   ددددددرد التدددددد م  يف ىفسددددددٔ٘ الظدددددد  ٢ٌ  

جلر ددد٘ تدددتلٔ٘  ان حدددد  ىفسدددٕ جمدددرد ٢   ٍدددهِ ا

ٓتطلدددددد   َٔددددددا القدددددداىٌْ ىعددددددْٛ ال ددددددرر ٢ٌ ٍددددددها  

ال دددرر ٓعدددد مت ققدددا   دددرد خلددد  تدددعْر ىفسدددٕ      

عددددددّاىٕ لددددددٚ الظددددد  ٓد عدددددُ  لدددددا العدددددعْر إ       

املسدددداس بْحدددددٗ اليظدددداو الطبقددددٕ للن تنددددعو ّقددددد  

السدددداب   كرٍددددا  ددددْر الددددركً     200حددددددن املددددادٗ  

 ٙ الي ْ ا٢تٕ:املادٖ ّالن سْ  ٓته بٔاىَا عل

 . التّٓل  د ّحدٗ اليظاو الطبق1ٕ

ٓتنتدددددع التّٓدددددل يف ٍدددددهِ اجلر ددددد٘  دددددا   

ٓ دددر عددً املددرّ  مددً أ عددال ّأقددْال مْجَدد٘ اددْ        

الظدددد  علددددٙ اددددْ  لدددد  حالدددد٘ ىفسددددٔ٘ عدّاىٔدددد٘      

لدٓددددددُ تد عددددددُ إ  املسدددددداس  قددددددْ  ردددددد ِ مددددددً    

ا٤ ددراد  دددا ٓددد١دٖ  لددا إ  ٍددددو املبدددادٟ ا٤ساسدددٔ٘   

ا اليظدددداو الطبقددددٕ للن تنددددع ٢ٌ الددددن ٓقددددْو علَٔدددد

مددددً تدددد ٌ  لددددا أٌ ٓسددددْد تبقدددد٘ اجتناعٔدددد٘ علددددٙ   

أخددرٚ  دد  ٓددته التعامددع مددع ا٤ ددراد علددٙ أسدداس       

 الدرجان ٍّها ما ٓعد جر ٘ جيأٜ٘.

ّالتّٓدددل ٓعدددت   ٔدددُ أٌ ٓقدددع ب دددْرٗ علدددٙ قددددر    

مددددً ا٢ىتعددددار يف املتدددداٌ أّ علددددٙ قدددددر كددددب  مددددً      

رّ  قددد ّجدددُ  التتددرار يف ال مدداٌ و معيددٙ  لدددا أٌ املدد    

خطابددددُ إ  اكتددددر مددددً تددددخص لٔدددد١مر يف اكتددددر   

قدددددر لتددددً مددددً ا٢تددددخاال مسددددتخدما يف  لددددا     

 عدٗ ّساٜع ّلعع مً اخطرٍا ٍٕ :

: إ  أٌ التّٓددددل عددددا ّسدددداٜع    ّسدددداٜع ا٤عدددد٣و  .1

ا٤عدددددد٣و علددددددٙ العيددددددف بددددددان ّا دددددد اا ّبٔيدددددداا   

ّشددددداٍراا ٢ّ بتدددددا  إ   دددددر  أّ ستق ددددداٛ أّ    

و بْسددددداٜلُ ٢ٌ ا٢عددددد٣ ;ت مدددددع أّ تددددددبر ّ لدددددا 

ٓقددددْد البعددددرٓ٘ إ  أبعدددداد جيأٜدددد٘ مطلقدددد٘ يف     

 ٘ سدددددددلطاتُ الْاسدددددددع

(24)

و ّيف مقدمددددددد٘ ّسددددددداٜع  

ا٢عدددددددددد٣و ال دددددددددد ف ّاجملدددددددددد٣ن ّا٢ اعدددددددددد٘ 

ّالتلف ٓددددددددٌْ ّا٢ت ددددددددال الآدددددددددٖ املباتددددددددر   

ال٣ تدددان ّا٢عددد٣ٌ ال دددْٜٕ علدددٙ الدددرره مدددً      

ا٢عدددددد٣و ٓيبظدددددددٕ علٔددددددُ التيدددددددْٓر ّالتتقٔدددددددف   
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 ددددددد٘ الدددددددن  ّىعدددددددر ا٢خبدددددددار ّاملعلْمدددددددان اهلاد 

تيسددددا  إ  عقدددددْل ّتر دددددع مسدددددتْاٍه ّتيعدددددر  

تعدددداّىَه مددددً اجددددع امل ددددل ٘ العامدددد٘و  املددددادٗ      

العراقدددددٕ تددددديص علدددددٙ )   2005مدددددً دسدددددتْر  29/4

ليدددددددع كدددددددع أتدددددددتال العيدددددددف ّالتعسدددددددف يف   

 ا٤سرٗ ّاملدرس٘ ّاجملتنع (.

: أٌ للخطدددا  الددددٓل أٍنٔددد٘    اخلطدددا  الددددٓل  .2

ا كددب ٗ ملددا لددُ مددً تدد م  يف ىفددْس ا٤ ددراد  دد       

ٓقت دددددددٕ ا٤مدددددددر ا٢بتعددددددداد عدددددددً اخلطابدددددددان     

الدٓئددد٘ الدددن تددد ر  ا٢ تدددار الطاٜفٔددد٘ ّتظدددرس   

العددددداٛ ّا قددددد بددددز تْاٜددددف ّا ددددراد اجملتنددددع  

ٍّدددها بددددّرِ سٔق دددٕ علدددٙ ا٢رٍدددا  الفتدددرٖ     

الددددددهٖ ٓعددددددر  علددددددٙ اىددددددُ ) واّلدددددد٘  ددددددرد أّ  

جمنْعدددد٘ مددددً ا٤ ددددراد أّ اجلناعددددان لفددددرس    

عدددز رأٖ أّ  تدددر أّ مدددهٍ  أّ دٓدددً أّ مْقدددف م  

مددددً ق ددددٔ٘ مددددً الق ددددآا بددددالقْٗ ّا٢سددددالٔ      

العئفددددد٘ علدددددٙ أىددددداس أّ تدددددعْ  أّ دّل بدددددد٢    

مددددً الل ددددْٛ إ  ا ددددْار ّالْسدددداٜع املعددددرّع٘      

ا  ددددددددارٓ٘ ٍّدددددددددهِ اجلناعدددددددددان أّ ا٤ دددددددددراد  

 ددددداّل  دددددرس ٍدددددهِ ا٢ تدددددار بدددددالقْٗ ٤ىَدددددا     

تعتدددددا ىفسدددددَا علدددددٙ  دددددْا  ا٢رلبٔددددد٘ مَندددددا    

كددددداٌ تعدددددبتَا علدددددٙ  ددددد٣ل ّتعطدددددٕ ىفسدددددَا  

الْ آ٘ علَٔا    أٖ مارّ ع 

(25)

. 

 . الت بٔه  د ّحدٗ اليظاو الطبق2ٕ

تتنٔددد  ٍدددهِ ال دددْرٗ مدددً  دددْرٗ السدددلْي     

ا٢جرامدددٕ عدددً التّٓدددل يف أىَدددا تتنتدددع يف كْىَدددا     

 رٓ دددددددا رددددددد  مباتدددددددر علدددددددٙ امدددددددر بت سدددددددٔيُ  

ّت ٓٔيددددُ علددددٙ اددددْ  فددددٕ مددددا  ٔددددُ مددددً ّجددددِْ       

ا٢سدددددتَ اٌ ّبدددددْل اليفدددددْر ميدددددُ إ  اقيدددددا  بدددددُ     

ٓعددددا عيددددُ بالتيدددداٛ ا٢تددددابٍّٕددددها مددددا 

(26)

ويف حددددز 

اىددُ ٓسدددعٙ إ  بددد  رّء البظ ددداٛ بدددز ا دددراد العدددع   

الْاحدددد علدددٙ عتددد  التّٓدددل الدددهٖ ٓتخددده  دددْرٗ       

 الت رٓ  املباتر علٙ ا٤مر.

ٛل علدددددٙ مدددددا تقددددددو  ددددد ٌ اجلر ددددد٘ تت قددددد         ّبيدددددا

ّٓسددددت   اجلدددداىٕ العقْبدددد٘ سددددْاٛ كدددداٌ الت بٔدددده   

ٙ تدددددرٖ بدددددهكر أمدددددْر ّاقعٔددددد٘ أّ أٌ ٓددددددّر علددددد   

أمددددددْر خٔالٔددددددد٘ و ّاٌ ٓتيدددددداّل أمدددددددْرا حا دددددددرٗ أّ   

 ددد  أمدددْرا ما دددٔ٘و ّسدددْاٛ افددده سدددلْكا  ردٓدددا    

أو  اعٔددددددا دٌّ حاجدددددد٘ ل٣تددددددتاي يف  عٔددددددان    

لددددددتًَ ٍددددددهِ ا٤ عددددددال ٢ٌ  لددددددا ٓتخدددددده ّ ددددددفا  

جرمٔا أخر

(27)

. 

ٍّيدددا ٢بدددد مدددً ااتدددارٗ إ  أٌ الت بٔددده ّالتّٓدددل     

بدددالرره مدددً عددددو دخْلدددُ  دددنً  دددْر الت دددرٓ     

تياّلدددددددُ املعدددددددر  العراقدددددددٕ يف املدددددددادٗ ا٢ أٌ  الدددددددهٖ 

املعدددر  اجليددداٜٕ جعدددع احملبددده ّ املدددرّ  مسدددت قا يف   

و  200/2 لددددا العقْبدددد٘ الددددن بٔيَددددا املعددددر  يف املددددادٗ     

 لدددا أٌ ىعدددا  احملبددده أّ املدددرّ  ا دددا ٓتعدددف عدددً       

ىفسدددٔ٘ تدددرٓرٗ لدٓدددُ ّٓعدددا عدددً جدددٍْرِ  ٔ عدددع    

معٔددددار اخلطدددددْرٗ تخ ددددٔاا ّبتدددددالٕ تيطبدددد  ٍدددددهِ    

  دددددرد أمدددددارٗ تدددددعْر الترأٍددددد٘ ّالبظ ددددداٛ   املدددددادٗ

بدددان بدددز  املدددْاتيز  دددا ٓعدددل  لدددا املعدددر      ّالت 

قدددد تْسدددع يف جمدددال الت دددرٓه ّالعقدددا  حدددز عدددد      

الت بٔددددده أّ التّٓدددددل جر ددددد٘ علدددددٙ الدددددرره مدددددً     

الت دددددرٓ  رددددد  مباتدددددر ٢ ٓعدددددد جر ددددد٘ علدددددٙ      

اعتبدددار اىدددُ ٢ ٓيطدددْٖ علدددٙ  دددع أّ د دددع أّ اقيدددا        

 ر ٘ .العخص علٙ ارتتا  اجل

ٍّيدددا ٢بدددد مدددً ااتدددارٗ إ  أٌ السدددلْي ااجرامدددٕ    

ب دددددْرِ املختلفددددد٘ ٢ بقددددد  أٍدا دددددُ مدددددان ٓتدددددً    

ميطْٓدددداا علددددٙ اسددددتخداو القددددْٗ أّ اارٍددددا  أّ أٓدددد٘   

ّسددددٔل٘ رددددد  معدددددرّع٘ ٍّددددها مدددددا أكددددددِ املعدددددر    

) ... متددددٙ كدددداٌ اسددددتعنال    200/2العراقددددٕ يف املددددادٗ  

 القددددددْٗ أّ اارٍددددددا  أّ أٓدددددد٘ ّسددددددٔل٘ أخددددددرٚ ردددددد   

معددددرّع٘ مل ْشددددا يف  لددددا ( ّالقددددْٗ ٍيددددا تتنتددددع  
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يف  ٔدددع أ عدددال ااكدددراِ ّالعيدددف أّ القسدددر ٍّدددٕ    

يف جمنْعَدددددددددا تَدددددددددد  إ  تعطٔدددددددددع إرادٗ مدددددددددً  

ّجَددد  الدددَٔه ٍدددهِ ا٤ عدددال  دددالقْٗ جمدددرد ّسدددٔل٘   

لدددتظ  إرادٗ الظددد  ّ لدددَا علدددٙ ا٢ى دددٔا  ملطالددد      

 اح  القْٗ

(28)

. 

ٌْ مدددددً قدددددداى  1أمدددددا ا٢رٍدددددا   قدددددد عر تدددددُ املدددددادٗ      

 2005لسددددددي٘  13متا  دددددد٘ اارٍددددددا  العراقددددددٕ رقدددددده  

كددددع  عددددع أجرامددددٕ ٓقددددْو بددددُ  ددددرد اّ    علددددٙ اىددددُ ) 

 اعدددددد٘ ميظندددددد٘ اسددددددتَد   ددددددردا اّ جمنْعدددددد٘     

ا ددددددراد اّ  اعددددددان اّ م١سسددددددان ر ٔدددددد٘ اّ ردددددد   

ر ٔددددددد٘ أّقدددددددع ا٤ دددددددرار باملنتلتدددددددان العامددددددد٘ اّ 

اخلا ددددددد٘ بظٔددددددد٘ ا٤خددددددد٣ل بالْ دددددددع ا٤مدددددددل اّ    

اّ إدخددددال الرعدددد  اّ  ا٢سددددتقرار ّالْحدددددٗ الْتئدددد٘

اخلدددددْ  ّالفددددد   بدددددز اليددددداس اّ أمدددددارٗ الفْ دددددٙ     

  قٔقا لظآان إرٍابٔ٘ (

ّبعدددد تيددداّل اٍددده العيا دددر املتْىددد٘ للدددركً املدددادٖ    

هلددددددهِ اجلر دددددد٘   ىيددددددا ى ددددددع إ  تسددددددا٠ل عددددددً     

كٔفٔدددد٘ الددددرب  بددددز الت بٔدددده ّالتّٓددددل ّالقددددْٗ    

ّاارٍدددددا  حتدددددٙ  تدددددً أٌ ٓدددددته اجلددددداىٕ ٤ عالدددددُ 

ٍدددددددهِ اجلر ددددددد٘ ّمدددددددً خددددددد٣ل    ااجرامٔددددددد٘ ٢ٌ 

امل دددددطل ان الدددددن اسدددددتخدمَا املعدددددر   تدددددً أٌ      

تددددته بإقعددددال عاتفٔدددد٘ تدددد١مر بيفسددددٔ٘ الفددددرد مددددً     

خددددد٣ل اسدددددتخداو الْسددددداٜع املسدددددنْع٘ ّاملقدددددرّٛٗ     

ّبالتددددالٕ ٢ حاجدددد٘ ٢سددددتخداو م ددددطل  القددددْٗ ّ     

اارٍدددددا  مدددددع الت كٔدددددد علدددددٙ أٌ ٍدددددهِ الْسددددداٜع      

 ٕ   تددددً أٌ تسددددتخدو مددددً الظدددد  الددددهٖ امددددر اجلدددداى

بيفسدددٔتُ مدددً خددد٣ل التّٓدددل ّالت بٔددده ّباليَآددد٘   

 تددددددددً أٌ ى ددددددددع إ  اىتَدددددددداي ّحدددددددددٗ اليظدددددددداو  

 الطبقٕ .

 

 

 الفر  التاىٕ

 الركً املعيْٖ

ٓتنتددددع الددددركً املعيددددْٖ بق ددددد ارتتددددا      

اجلر ددددددد٘ ٍّدددددددها الق دددددددد مدددددددبل داٜندددددددا علدددددددٙ      

املسددددد١ّلٔ٘ اجليأٜدددددد٘ ٍّددددددْ ٓت قددددد  مددددددً خدددددد٣ل   

الق دددددددد اجليددددددداٜٕ يف اجلدددددددراٜه العندٓددددددد٘ ٍّدددددددْ    

 ددددرّرٖ لقٔدددداو اجلر دددد٘ ّ لددددا لْجددددْد الع٣قدددد٘  

الددددددن تددددددرب  بددددددز تخ ددددددٔ٘ اجلدددددداىٕ ّمادٓدددددد٘      

اجلر ددددد٘ و   سددددداس الت دددددرٓه ٍيدددددا لدددددٔ  الفعدددددع  

املعددددددز يف الينددددددْ   القدددددداىْىٕ  قدددددد  ّإ ددددددا ٍددددددْ   

    ٕ ات ددددال ٍددددها الفعددددع بددددإرادٗ اجلدددداى

(29)

و ّاارادٗ يف 

ٍدددددهِ اجلر ددددد٘ ٓيبظدددددٕ أٌ تي دددددر  إ  م دددددنٌْ 

 ّٓفَددده مدددً التعدددب    ىفسدددٕ معدددز بنلدددُ التعدددب   

بْ دددْء و ٍّدددها امل دددنٌْ ٍدددْ التّٓدددل أٖ الدعآددد٘     

٤مددددددر مددددددً ا٤مددددددْر احملددددددددٗ يف الدددددديص العقددددددابٕ  

لل ر ددددددد٘ بت رٓ دددددددُ مباتدددددددرٗ أّ الت بٔددددددده أٖ   

التدددد ٓز ّالت سددددز بتيدددداٛ إبدددداٜٕ بر ددددُ علددددٙ 

ا٤مددددر بطرٓدددد  ردددد  مباتددددر  الق ددددد اجليدددداٜٕ يف   

ٍددددددددهِ اجلر دددددددد٘ ٓتنٔدددددددد  باى ددددددددرا  اارادٗ إ     

امددددددرًٓ إ  السددددددلْي يف  اتددددددُ ٍّددددددْ التعددددددب  ّا  

امل دددددددنٌْ اليفسدددددددٕ السدددددددلْي أٖ املعددددددداىٕ الدددددددن     

ٓت نيَا التعب  احملظْر

(30)

. 

كنددددددددددا تدددددددددد  أٌ تيعقددددددددددد اارادٗ ّتت ددددددددددُ إ    

اسددددددددتعنال القددددددددْٗ أّ اارٍددددددددا  أّ ّسددددددددٔل٘ ردددددددد  

معددددددددددرّع٘ يف سددددددددددبٔع الْ ددددددددددْل إ  الظددددددددددرس 

ااجرامدددٕ عدددً ترٓددد  التّٓدددل ّالت بٔددده و كنددددا      

ظددددددٕ أٌ ٓتددددددْا ر العلدددددده لدددددددٚ اجلدددددداىٕ حتددددددٙ     ٓيب

ٓت قدددددد  الق ددددددد اجليدددددداٜٕ ّالعلدددددده ٍيددددددا ٓتددددددٌْ     

مي ددددبا علدددددٙ ّسددددداٜع الددددركً املدددددادٖو  عيدددددٙ أٌ   

اجلددداىٕ ٓيبظدددٕ أٌ ٓعلددده بد٢لددد٘ عباراتدددُ ّكلناتدددُ   

الدددددددن ٓقْهلدددددددا أّ ٓتتبَدددددددا أّ ٓر َدددددددا أّ ٓفعلدددددددَا  

ّمدددددٚ خطْرتَددددا ّت م ٍددددا علددددٙ ىفسددددٔ٘ املْجددددُ     
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ل ّكدددددهلا علندددددُ بددددد ٌ  الٔدددددُ الت بٔددددده أّ التّٓددددد 

ٍددددددددهِ الْسدددددددداٜع  تددددددددً أٌ تقددددددددْد إ   قٔدددددددد     

اجلر ددد٘ بددد ٌ ٓتْقدددع أٌ ٓقددددو الفاعدددع علدددٙ تيفٔددده 

اجلر ددددد٘ مْ دددددع الت بٔددددده أّ التّٓدددددل

(31)

و كندددددا 

ٓيبظددٕ أٌ ٓي دد  العلدده علدددٙ اليتدداٜل املتتبدد٘ علدددٙ      

السدددددلْي ا٢جرامدددددٕو أٖ الدددددتظ  الدددددهٖ بدددددد  يف   

و العددددددان اخلددددددارجٕ كدددددد مر للسددددددلْي ا٢جرامددددددٕ   

 ٔ قدددددد  عدددددددّاىيا ٓيددددددال م ددددددل ٘ أّ حقددددددا قدددددددر 

املعددددر  جدارتددددُ با نآدددد٘ اجل أٜدددد٘ ّامل ددددل ٘ أّ  

ا ددد  امليتَدددا يف ٍدددهِ اجلر ددد٘ ٓتنتدددع يف اىتَددداي   

اسدددتقرار اليظددداو الطبقدددٕ مدددً خددد٣ل سدددٔادٗ تبقددد٘  

اجتناعٔددددد٘ علدددددٙ تبقددددد٘ أخدددددرٚ ٍّدددددْ مدددددا  تدددددع    

اىتَاكا ملبدأ املساّاٗ أماو القاىٌْ

(32)

. 

ليدددا أٌ ٍدددهِ اجلر ددد٘ ٢  تدددً    لدددا تقددددو ٓت ددد    

أٌ تقدددْو مدددان ٓتدددْا ر الق دددد اخلددداال الدددهٖ ٢بدددد    

ميددددددُ لقٔدددددداو ٍددددددهِ اجلر دددددد٘ ّالددددددهٖ  تددددددً أٌ      

ىْ ددددفُ باليفسدددددٔ٘ العدددددرٓرٗ لدددددٚ اجلددددداىٕ الدددددن   

ٓسددددددددعٙ مددددددددً خ٣هلددددددددا إ  بدددددددد  رّء الترأٍدددددددد٘   

ّالسدددددددددعٕ ّراٛ ٍددددددددددو كدددددددددع  دددددددددْر الت دددددددددامً 

 ا٢جتناعٕ بز ا٤ راد .

٤ركدددداٌ  تددددً أٌ  ّبعددددد أٌ اتنددددع كددددع ٍددددهِ ا   

 ى ع إ  الع٣ق٘ التالٔ٘:

 .احملبه أّ املرّ 1

.مددددددً ّجَدددددد٘ الٔددددددُ ٍددددددهِ ا٤ عددددددال) التّٓددددددل أّ  2

 الت بٔه(

. الطبقددددددد٘ ا٢جتناعٔددددددد٘ املت دددددددررٗ مدددددددً ٍدددددددهِ   3

 ا٤ عال

 دددإ ا ن تلددد  أ عدددال احملبددده أّ املدددرّ  أٖ قبدددْل مدددً     

قبدددع مدددً ّجَددد  الٔدددُ ٍدددهِ ا٤ عدددال  ددداٌ اجلر ددد٘   

لتددالٕ ٓسدد ل اجلدداىٕ ّ دد  املددادٗ     ٍيددا تتددٌْ تامدد٘ ّبا  

لسددددي٘  111مددددً قدددداىٌْ العقْبددددان العراقددددٕ رقدددده     200

املعددددددل علدددددٙ اعتبدددددار أٌ ٍدددددهِ اجلر ددددد٘ مدددددً  1969

جدددراٜه اخلطدددرو ّبدددهلا تتدددٌْ الظآددد٘ مدددً العقدددا      

علدددٙ ٍدددهِ اجلر ددد٘ بدددالرره مدددً عددددو ترتٔبَدددا اٖ    

 ددددرر ملنددددْس ٍددددْ أىَددددا تتسددددب  بْجددددْد كٔدددداٌ       

ٓتدددددً ملنْسدددددا يف   قددددداىْىٕ قابدددددع للت دٓدددددد ّاٌ ن 

ا دددال ا٢ اىدددُ  تدددً أٌ ٓتدددٌْ كدددهلا يف ّقددد  مدددا    

تاملا كاٌ اخلطر ميَا مستنرا

(33)

. 

أمددددا لددددْ حققدددد  أ عددددال الت بٔدددده ّالتّٓددددل أمارٍددددا  

ّقبلددددد  مدددددً الظددددد  الدددددهٖ مدددددارس أ عدددددال  دددددرن   

بطبقددددد٘ اجتناعٔددددد٘ أخدددددرٚ  َيدددددا  تدددددً أٌ ىتدددددٌْ 

 أماو اكتر مً جر ٘ ٍّٕ :

التّٓدددددددل  دددددددد ّحددددددددٗ .اجلر ددددددد٘ الت بٔددددددده أّ 1

مدددددً قددددداىٌْ العقْبدددددان   200اليظددددداو الطبقدددددٕ املدددددادٗ  

 العراقٕ

إ   .ا٢تددددددتاي يف جر دددددد٘ التنٔٔدددددد  العي ددددددرٖ:   2

مدددً ا٢تفاقٔددد٘ الدّلٔددد٘ للق ددداٛ علدددٙ ( 4)ى دد  املدددادٗ  

علددددٙ  1965 ٔددددع أتددددتال التنٔٔدددد  العي ددددرٖ لعدددداو    

تعدددددد   الدددددددّل ا٤تددددددرا   ٔددددددع الدددددددعآان   أٌ  

٤ تددددار أّ اليظرٓددددان  ّالتيظٔنددددان القاٜندددد٘ علددددٕ ا  

القاٜلددد٘ بتفدددْ  أٖ عدددر  أّ أٓددد٘  اعددد٘ مدددً لدددٌْ      

أّ أ دددددع امدددددل ّاحددددددو أّ الدددددن  ددددداّل تآدددددر أّ     

تع ٓددد  أٖ تدددتع مدددً أتدددتال الترأٍددد٘ العي دددرٓ٘      

ّالتنٔٔدددددد  العي ددددددرٖو ّتتعَددددددد بافددددددا  التددددددداب  

الفْرٓددددد٘ ااتابٔددددد٘ الرامٔددددد٘ إلدددددٕ الق ددددداٛ علدددددٕ   

مددً كددع  ددرٓ  علددٕ ٍددها التنٔٔدد  ّكددع عنددع       

أعنالدددددُو ّتتعَدددددد خا ددددد٘و  قٔقدددددا هلدددددهِ الظآددددد٘  

ّمدددع املراعددداٗ ا قددددُ للنبدددادٟ الدددْاردٗ يف ااعدددد٣ٌ     

العددددددداملٕ  قدددددددْ  ااىسددددددداٌ ّلل قدددددددْ  املقدددددددررٗ    

 :مً ٍهِ ا٢تفاقٔ٘و  ا ٓلٕ( 5)  راح٘ يف املادٗ
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أ. اعتبدددار كدددع ىعدددر ل٥ تدددار القاٜنددد٘ علدددٕ التفدددْ   

العي دددددددددرٖ أّ الترأٍددددددددد٘ العي دددددددددرٓ٘و ّكدددددددددع    

  علددددٕ التنٔٔدددد  العي ددددرٖ ّكددددع عنددددع     ددددرٓ

مدددددددً أعندددددددال العيدددددددف أّ  دددددددرٓ  علدددددددٕ ٍدددددددهِ   

ا٤عندددال ٓرتتددد   دددد أٖ عدددر  أّ أٓددد٘  اعددد٘ مدددً  

لدددٌْ أّ أ دددع أمدددل  خدددرو ّكدددهلا كدددع مسددداعدٗ      

لليعدددددداتان العي ددددددرٓ٘و  ددددددا يف  لددددددا لْٓلددددددَاو    

 جر ددددددددددددددددد٘ ٓعاقددددددددددددددددد  علَٔدددددددددددددددددا القددددددددددددددددداىٌْ. 

 . إعدددددد٣ٌ عدددددددو تددددددرعٔ٘ امليظنددددددانو ّكددددددهلا     

٘ امليظنددددد٘ ّسددددداٜر اليعددددداتان اليعددددداتان الدعأٜددددد

الدعأٜددددددددد٘و الدددددددددن تقدددددددددْو بدددددددددالتّٓل للتنٔٔددددددددد   

العي دددددددرٖ ّالت دددددددرٓ  علٔدددددددُو ّحظدددددددر ٍدددددددهِ    

امليظنددددان ّاليعدددداتان ّاعتبددددار ا٢تددددتاي يف أَٓددددا     

 ٌ  .جر ددددددددددددددددد٘ ٓعاقددددددددددددددددد  علَٔدددددددددددددددددا القددددددددددددددددداىْ

 . عددددددو السدددددناء للسدددددلطان العامددددد٘ أّ امل١سسدددددان   

العامددددد٘و القْمٔددددد٘ أّ احمللٔددددد٘و بدددددالتّٓل للتنٔٔددددد   

 ُ ) علندددداا أٌ املعددددر    والعي ددددرٖ أّ الت ددددرٓ  علٔدددد

اجليددداٜٕ العراقدددٕ ن ٓدددبز الْ دددف القددداىْىٕ هلدددهِ   

بدددددالرره مدددددً أٌ ٍدددددها  200اجلر دددد٘ يف ىدددددص املدددددادٗ  

الددديص ٓيطدددْٖ علدددٙ اكتدددر مدددً جر ددد٘ ّاكتفدددٙ   

باجلر دددددددد٘ ا٤ّ  أٖ الت بٔدددددددده أّ التّٓددددددددل دٌّ 

أٌ ٓددددبز ىْعٔدددد٘ اجلر دددد٘ الددددن  تددددً أٌ تت قدددد   

أدٚ الت بٔددده أّ التّٓدددل إ  ٍددددر ّحددددٗ     ٔندددا لدددْ  

 اليظاو الطبقٕ (.

 املطل  التاىٕ

 جر ٘ التنٔٔ  العي رٖ

لقددددد كدددداٌ جلر دددد٘ التنٔٔدددد  العي ددددرٖ    

جددددددهّر ّامتدددددددادان تار ٔدددددد٘ كاىدددددد  يف بدددددددآتَا 

عبدددددارٗ عدددددً سٔاسددددد٘ مقدددددررٗ  ْجددددد  الدسدددددات      

ّالقدددددددددْاىز ّا٢ىظنددددددددد٘ ا٢ أٌ افا ٍدددددددددا  دددددددددْرٗ 

التنٔٔددددد  الددددددٓل ّالطددددداٜفٕ أّ التنٔٔددددد  العرقدددددٕ     

تدددددارٗ أخدددددرٚ ّ  دددددْرٗ التنٔٔددددد  بسدددددب  اجلدددددي       

ا٤خددددرٚ  ّاللظدددد٘ تددددارٗ مالتدددد٘ ّر ٍددددا مددددً ال ددددْر 

الددددددن فلدددددد  جددددددْا م٣ٜنددددددا للتيدددددداحر ّالتقدددددداتع   

ّالتعددددددت  بددددددز ابيدددددداٛ اجملتنددددددع الْاحددددددد و كدددددداٌ    

السدددب  بيبددده اجملتندددع الددددّلٕ هلدددا ّكدددهلا ىبدددهٍا    

مددً داخدددع ابيدداٛ اجملتندددع الْاحددد ا٤مدددر الددهٖ جعدددع     

ميَدددددددا جر ددددددد٘  دددددددد ااىسددددددداىٔ٘ فدددددددتص بَدددددددا   

احملدددددداكه الدّلٔدددددد٘   دددددد٣ عددددددً عدددددددٍا جر دددددد٘  

ان قاسدددٔ٘ علددددٙ مرتتبَٔددددا  ّتئددد٘ ّ دٓددددد عقْبدددد 

ت دددددع يف بعدددددد  القدددددْاىز إ  عقْبدددددد٘ ا٢عددددددداو و   

ّلظدددددرس تسدددددلٔ  ال دددددْٛ علدددددٙ ٍدددددهِ اجلر ددددد٘    

  سيقْو بدراس٘ اركاىَا ّكا٢تٕ :

 الفر  ا٢ّل

 الركً املادٖ

أٌ جر دددددددد٘ التنٔٔدددددددد  العي ددددددددرٖ ٍددددددددٕ   

كددددد ٖ جر ددددد٘ أخدددددرٚ مدددددً اجلدددددراٜه الداخلٔددددد٘     

تفدددتس ّجدددْد سدددلْي أّ ىعدددا  أىسددداىٕ إرادٖ لدددُ   

مظَدددر خدددارجٕ وسدددْس ٓتنتدددع بدددالركً املدددادٖ   

الدددددهٖ قدددددد ٓتدددددٌْ إتدددددابٕ أّ سدددددل  ّٓف دددددٕ إ    

ا٤ عدددال الدددن جرمَدددا القددداىٌْ  َدددْ كدددع  عدددع رددد   

أىسددداىٕ ٓيطدددْٖ علدددٙ سٔاسددد٘ ّلارسددد٘ التفرقددد٘     

بددددز  ٝددددان مددددً اليدددداس  قددددد ترتتدددد        العي ددددرٓ٘

ٍددددددددهِ اجلر دددددددد٘ بسددددددددلْي إتددددددددابٕ أّ بسددددددددلْي 

سدددل 

(34)

د ال دددْر الدددن  و متدددٙ مدددا لتدددع  لدددا ب حددد   

مدددً ا٢تفاقٔددد٘ الدّلٔددد٘ لقندددع   2ى ددد  علَٔدددا املدددادٗ 

جر دددد٘ الف ددددع العي ددددرٖ ّاملعاقبدددد٘ علَٔددددا لعدددداو  

والددددن تعددددتع جددددٍْر اليتٔ دددد٘ اجلر دددد٘ الددددن  1973

تبيددددٙ علَٔددددا جر دددد٘ التنٔٔدددد  العي ددددرٖ ٢ٌ مددددً  

تددددد ىَا أٌ تددددد١دٖ إ  ا٤خددددد٣ل  بددددددأ املسددددداّاٗ يف    

 دددددددا لارسددددددد٘ ا قدددددددْ  ّا رٓدددددددان ا٤ساسدددددددٔ٘  

ٓيطدددددْٖ  لدددددا علدددددٙ حرمددددداٌ اجمليدددددٙ علٔدددددُ مدددددً    

ا قْ  ّا رٓان املتفْل٘ دستْرٓاا

(35)

. 
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 َددهِ اجلر ددد٘ تقددْو علدددٙ  عدددع تتددٌْ الظآددد٘ ميدددُ    

التنٔٔدددد  أّ سددددْٛ املعاملدددد٘ أّ أٖ  عددددع ردددد  اىسدددداىٕ  

أخددددر لفددددرد أّ جملنْعدددد٘ مددددً ا٤ ددددراد علددددٙ أسدددداس  

العددددددر  أّ اجلددددددي  أّ الدددددددًٓ أّ اللظدددددد٘ أّ الددددددراٖ   

لدددددا بظدددددرس ا٢ دددددطَاد أّ اهلٔنيددددد٘  السٔاسدددددٕ ّ 

علدددددٙ ٍدددددها الفدددددرد أّ ٍددددددهِ اجملنْعددددد٘ ٍّدددددها مددددددا      

ٓيطدددْٖ علدددٙ ا٤خددد٣ل بدددرّء ااخددداٛ ّاملسددداّاٗ بدددز   

البعدددددر ّتعدددددارس مدددددع مبدددددادٟ القدددددٔه ااىسددددداىٔ٘      

ّلددهلا  َددٕ تدددخع  ددنً ا٤ عددال الددن تقددع  ددد        

ااىساىٔ٘

(36)

. 

 الفر  التاىٕ

 الركً املعيْٖ

ٓق ددددددددددد بددددددددددالركً املعيددددددددددْٖ ا الدددددددددد٘ 

ليفسددددددددٔ٘ ّالهٍئدددددددد٘ للفاعددددددددع أميدددددددداٛ اقتا ددددددددُ    ا

لل ر ددددددد٘ و  لددددددده تعدددددددد التعدددددددرٓعان اجل أٜددددددد٘     

تتتفددٕ بْجددْد  عددع مددادٖ جمددرو لقٔدداو املسدد١ّلٔ٘        

اجل أٜدد٘  دد  الفاعددع بددع ٢بددد مددً التعددر  علددٙ        

ا الددد٘ اليفسدددٔ٘ للفاعدددع املرا قددد٘ ٢قتا دددُ الفعدددع    

اجلرمدددددٕ ّالدددددن مدددددً خ٣هلدددددا ٓسدددددتطٔع القا دددددٕ  

خطدددددْرٗ الفاعدددددع ّالعقْبددددد٘ التعدددددر  علدددددٙ مددددددٚ 

املياسدددددب٘ لل دددددد مدددددً خطْرتدددددُ ّا ددددد٣ء حالدددددُ أٌ 

امتددددً ّٓتددددٌْ ٍددددها الددددركً  ا أٍنٔدددد٘ ّجدددددّٚ يف   

قٔددداو جر ددد٘ التنٔٔددد  العي دددرٖ ّقٔددداو املسددد١ّلٔ٘    

اجل أٜ٘ ااِ الفاعع

(37)

. 

ّبددددهلا تعددددد جر دددد٘ التنٔٔدددد  العي ددددرٖ جر دددد٘  

مق دددددْدٗ ٓتخددددده الدددددركً املعيدددددْٖ  َٔدددددا  دددددْرٗ    

لعددددددداو   ددددددد٣ عدددددددً الق دددددددد  الق دددددددد اجلرمدددددددٕ ا

اجلرمدددٕ اخلددداال الدددهٖ تددد  أٌ تقدددْو علٔدددُ ٍدددهِ   

 الفقددددددرٗ (7)اجلر دددددد٘ ّالددددددهٖ اتددددددتتتُ املددددددادٗ    

ء( مدددددً ىظددددداو رّمدددددا ا٤سددددداس ّ لدددددا با٢بقددددداٛ /2)

علددددٙ اليظدددداو القدددداٜه علددددٙ العي ددددرٓ٘ مددددً خدددد٣ل  

سدددلْي الفاعدددعو  الق دددد العددداو ٓتتدددٌْ مدددً العلددده       

ّا٢رادٗ أٖ علدددددددده اجلدددددددداىٕ باركدددددددداٌ اجلر دددددددد٘   

املرتتبددد٘   ددد٣ عدددً اى دددرا  ارادتدددُ ٢رتتدددا  ٍدددهِ   

اجلر ددددد٘ ّ قٔددددد  ىتاٜ َدددددا يف حدددددز أٌ الق دددددد  

اخلددددداال ٓتتدددددٌْ مدددددً علددددده ّا٢رادٗ أٓ دددددا ا٢ اىدددددُ  

ٓتنٔددد  عدددً سدددابقُ بتْىدددُ ٢ ٓقت دددر علدددٙ اركددداٌ     

اجلر ددد٘ بدددع  تدددد إ  ّقددداٜع لٔسددد  مدددً اركددداٌ    

اجلر ددددددددد٘ و إ  ى٣حدددددددددت أٌ جر ددددددددد٘ التنٔٔددددددددد     

 ر ق ددددد جرمددددٕ خدددداال   العي ددددرٖ تعددددت  تددددْا  

ّاملتنتدددع يف ا٢بقددداٛ علدددٙ اليظددداو امل١سسدددٕ القدددداٜه      

علدددددٙ ا٢ دددددطَاد ّالسدددددٔطرٗ امليَ ٔددددد٘  الق دددددد    

اخلدداال ٍيددا ا ددايف ّمتنددع  عيددٙ اىددُ ٢ قٔدداو لددُ        

دٌّ ق د عاو

(38)

 . 

  تدددٙ اجلدددراٜه الدددن ٓتطلددد  القددداىٌْ  َٔدددا ق ددددا   

خا دددا ٢بدددد مدددً تدددْا ر الق دددد العددداو  َٔدددا لدددهلا       

تددددد  أٌ ٓعلددددده اجلددددداىٕ أٌ  علدددددُ ٓيطدددددْٖ علدددددٙ     

اعتدددددداٛ علدددددٙ حقدددددْ  ا٤ىسددددداٌ ا٤ساسدددددٔ٘ أمدددددا يف    

 دددْرٗ اٍددددار هلدددا أّ يف  دددْرٗ ا ددد  مدددً قٔنتَدددا      

ّتدد  أٓ دددا أٌ تت دددُ ارادتدددُ إ  ٍدددها الفعدددع كندددا  

رآتددُ مددً ٍددها الفعددع ٍّددها الق ددد     تدد  أٌ تتددٌْ  

اخلدددداال الئددددع مددددً ا قددددْ  ا٤ساسددددٔ٘ جلناعدددد٘    

بعٔيَدددا تدددرتب  بْحددددٗ معٔيددد٘ دٓيددد٘ أّ سٔاسدددٔ٘ أّ    

اجتناعٔددد٘ لظدددرس ا٢بقددداٛ علدددٙ اليظددداو امل١سسددددٕ      

القددداٜهو ٍدددهِ الظآددد٘ ٍدددٕ الدددن ٍدددد  الَٔدددا املعدددر       

مددددددددً قدددددددداىٌْ  (200)اجليدددددددداٜٕ لعراقددددددددٕ يف املددددددددادٗ  

ن ى ددددددد  علدددددددٙ ) ... أّ العقْبدددددددان العراقدددددددٕ ّالددددددد 

لتسددددددْٓد تبقدددددد٘ اجتناعٔدددددد٘ علددددددٙ ر ٍددددددا مددددددً      

الطبقدددددان أّ للق ددددداٛ علدددددٙ تبقددددد٘ اجتناعٔددددد٘ ...(   

 ددددا ا اىتفدددد  ٍددددهِ الظآدددد٘ ٓيتفددددٕ الددددركً املعيددددْٖ  

٢ّ تقددددددع جر دددددد٘ التنٔٔدددددد  العي ددددددر ّاٌ كدددددداٌ     

 تً تْا ر جر ٘ جيأٜ٘ داخلٔ٘ أخرٚ

(39)

. 
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ّلعدددع مدددا تقددددو ١ٓكدددد ليدددا ّبعدددتع جلدددٕ علدددٙ أٌ      

٘ الت بٔددده أّ التّٓدددل  دددد اليظددداو الطبقدددٕ   جر ددد

ٍددددددٕ احملددددددري ا٤سدددددداس ّالدددددددا ع اددددددْ جر دددددد٘   

التنٔٔدددد  العي ددددرٖ  لددددا أٌ اجلدددداىٕ َٓددددد  مددددً      

خ٣هلدددددا إ  حرمددددداٌ اجمليدددددٙ علٔدددددُ مدددددً حقْقدددددُ     

ا٤ساسددددددٔ٘ الددددددن اكدددددددتَا التعددددددرٓعان الْتئدددددد٘  

ّالدّلٔدددد٘و ٍددددهِ الظآدددد٘ ر ددددا تتددددٌْ ٍددددٕ اجلددددامع    

الددددددهٖ ٓعددددددل  ا٤سدددددداس بددددددز اجلددددددر تز ا٤مددددددر 

إمتاىٔدددد٘ مسدددداٜل٘ اجلدددداىٕ عددددً جر دددد٘ ا٢تددددتاي  

يف جر دددددد٘ التنٔٔدددددد  العي ددددددرٖ اسددددددتيادا إ  مددددددا   

مدددددددً قددددددداىٌْ احملتنددددددد٘  (15)ى ددددددد  علٔدددددددُ املدددددددادٗ 

 2005لسددددددي٘  (10)اجليأٜدددددد٘ العلٔددددددا العراقٔدددددد٘ رقدددددده   

ٓعدددد العدددخص الدددهٖ ٓرتتددد    -: ّالدددن ى ددد  علدددٙ  

جر ددددد٘ تددددددخع  دددددنً ٢ّٓددددد٘ احملتنددددد٘ مسددددد١ّل 

ُ العخ ددددٔ٘ ّعر دددد٘ للعقددددا  ّ قددددا  عيَددددا ب ددددفت

٤حتددداو ٍدددها القددداىٌْ ّاحتددداو قددداىٌْ العقْبدددانو ا ا     

 :قاو  ا ٓ تٕ

ا ا ارتتددددددددددد  اجلر ددددددددددد٘ ب دددددددددددف٘ تخ دددددددددددٔ٘  -ا

با٢تدددتاي اّ بْاسدددط٘ تدددخص اخدددر بظددد  اليظدددر   

عنددددددا ا ا كدددددداٌ ٍددددددها العددددددخص مسدددددد١ّل اّ ردددددد   

 مس١ّل جيأٜا

امدددر بارتتددددا  جر ددد٘ ّقعدددد  بالفعدددع اّ تددددر      - 

 -  . رددددراٛ اّ ا دددد  علددددٙ ارتتابَددددا َٔددددا اّ ا٤

تقدددددددٓه العددددددٌْ اّ الت ددددددرٓ  اّ املسدددددداعدٗ بدددددداٖ     

تدددددتع اخدددددر لظدددددرس تٔسددددد  ارتتدددددا  اجلر ددددد٘ اّ  

العددددرّ  يف ارتتابَدددداو  ددددا يف  لددددا تددددْ   ّسدددداٜع      

 ارتتابَا

ااسددددَاو بآدددد٘ ترٓقدددد٘ أخددددرٚ مددددع جمنْعدددد٘      -د

مدددددً ا٤تدددددخاال بق دددددد جيددددداٜٕ معدددددتيو علدددددٙ    

 ارتتابَا.ارتتا  جر ٘ اّ العرّ  يف 

ّبدددددهلا ٓ ددددد  ليدددددا الت بٔددددده أّ التّٓدددددل ٓتخددددده      

ال دددددف٘ الدّلٔددددد٘ مدددددً ٍدددددهِ اجلر ددددد٘ ) التنٔٔددددد    

العي دددددرٖ (  دددددا ٓعدددددل  لدددددا إمتاىٔددددد٘ مسددددداٜل٘      

مدددددرتت  ٍدددددهِ ا٤ عدددددال أمددددداو احملددددداكه الدّلٔددددد٘   

مدددددً اليظددددداو ا٤سددددداس    25اسدددددتيادا ٤حتددددداو املدددددادٗ   

يف  ٔدددع   1998للن تنددد٘ اجليأٜددد٘ الدّلٔددد٘ لعددداو     

ل الددددن ٓتعددددهر  َٔددددا علددددٙ الق دددداٛ الددددْتل ا٤حددددْا

لارسددددد٘ ٢ّٓتدددددُ ا ا مدددددا علنيدددددا أٌ مدددددرتت  متدددددع  

ٍتدددددها جدددددراٜه عدددددادٗ مدددددا ٓتْىدددددْا أ ددددد ا  ىفدددددْ       

ّسددددددطْٗ داخددددددع كددددددع دّلدددددد٘ ّيف ٍددددددهِ ا الدددددد٘     

٢جمددددددال  نآدددددد٘ حقددددددْ  ا٤ ددددددراد ا٢ بددددددالل ْٛ     

للن دددداكه الدّلٔدددد٘ باعتبارٍددددا ال ددددامي٘  قددددْ    

مدددً  17/2ُ املدددادٗ ا٤ دددراد امليتَتددد٘ ٍّدددها مدددا أكدتددد    

 اليظاو ا٤ساس للن تن٘ اجليأٜ٘ الدّلٔ٘ .

أما ما ٓتعل  باجل اٛ اجلياٜٕ هلهِ اجلر ٘  قد بز 

قاىٌْ احملتن٘ اجليأٜد٘ العراقٔد٘ العلٔدا  لدا حٔيندا      

أتدددار إ  أٌ العقْبددد٘ املقدددررٗ هلدددهِ اجلر ددد٘ تتدددٌْ  

بدددددالرجْ  إ  القْاعدددددد العامددددد٘ املقدددددررٗ يف قددددداىٌْ   

ٍّددددها مددددا   1969لسددددي٘  111العراقددددٕ رقدددده  العقْبددددان 

/ا٢ّ مددً قدداىٌْ احملتندد٘ اجليأٜدد٘ 24اّ دد تُ املددادٗ 

العلٔدددا العراقٔددد٘ ّالدددن ى ددد  علدددٙ )العقْبدددان الدددن  

 ته بَا احملتن٘ ٍٕ العقْبدان املي دْال علَٔدا يف    

املعدل(و لتدً عيدد    1969لسي٘  111قاىٌْ العقْبان رقه 

ا أٌ املعدددر  الرجدددْ  إ  قددداىٌْ العقْبدددان ٓت ددد  ليددد  

اجليدداٜٕ ن بدددد عقْبدد٘ معٔيدد٘ ملددرتت  متددع ٍتددها  

جدددراٜه ) جر ددد٘ التنٔٔددد  العي دددرٖ ( ّمدددا ر دددُ     

ميددُ  2/ 200املعددر  اجليدداٜٕ مددً جدد اٛ جيدداٜٕ يف املددادٗ 

أ ا ٓقت ر علٙ مرتت  اجلر ٘ ا٤ّ  ) احملبده أّ  

املددددرّ  ّالددددهٖ اتلقيددددا علٔددددُ العددددرٓا يف جر دددد٘    

٤مددر الدهٖ ٓسددتل و مدً املعددر    التنٔٔد  العي درٖ ( ا  

اجلياٜٕ الْتل اآفاٛ بالت اماتُ الدّلٔ٘ مً خ٣ل 

 دٓد ج اٛ جيداٜٕ ٓتياسد  مدع خطدْرٗ متدع ٍتدها       

 أ عال .
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 اخلال٘

الدراسددد٘ مْ دددْ  اليظددداو   تياّليدددا يف ٍدددهِ  

سدددٔنا الت دددر ان الدددن  تدددً أٌ تددد١دٖ     ٢ الطبقدددٕ

إ  احددددددا  خلدددددع يف البيددددداٛ ا٢جتنددددداعٕ ل٣ دددددراد     

مددددً خدددد٣ل ت ددددر ان مق ددددْدٗ الظددددرس ميَددددا يف   

ىَآدددد٘ املطددددا  ٍدددددو التعددددآا السددددلنٕ بددددز ابيدددداٛ   

اجملتندددددع الْاحددددددٗ  قٔقددددداا ملطدددددامع تخ دددددٔ٘ أّ    

ً كددددع  قٔقدددداا ٢ٍدددددا  خارجٔدددد٘ مد ْعدددد٘ الددددتن 

ٍدددددهِ الت دددددر ان ترتتددددد   دددددد  ٝدددددان اجتناعٔددددد٘   

 ددددددعٔف٘ أٖ كددددددداٌ سددددددب   دددددددعفَا سددددددْاٛ مدددددددً    

الياحٔددددد٘ ا٢قت دددددادٓ٘ أّ مدددددً الياحٔددددد٘ السٔاسدددددٔ٘   

ّبيددداٛ علددددٙ  لددددا ل ددددْر ٍددددد  الدراسدددد٘ للب دددد   

عدددً ا نآددد٘ اجليأٜددد٘ هلدددهِ الفٝدددان ّقدددد اىتَددد        

 إ  جمنْع٘ مً اليتاٜل ّاملقتحان 

 اليتاٜل

البعددددرٓ٘ علددددٙ مددددر    لقددددد تعار دددد  اجملتنعددددان   .1

الع دددْر علدددٙ أىظنددد٘ لٔٔددد  بدددز ا٤ دددراد علدددٙ  

أسددددداس الطبقدددددان حٔددددد  كددددداٌ التعامدددددع ٓدددددته  

علددددٙ أسدددداس الطبقدددد٘  َيدددداي الطبقدددد٘ املالتدددد٘    

لْسدددداٜع ا٢ىتددددا  ّالتددددرّٗ الددددن ٓددددته التعامددددع      

علدددددٙ عتددددد  الطبقدددددان الفقددددد ٗ التادحددددد٘ يف     

الْقددد  الدددهٖ ٓيتدددر  ٔدددُ ا٢سددد٣و ا ددددٓ  متدددع  

أٌ ا٤ دددددددراد ٢ دددددددر   ٍدددددددها التنٔٔددددددد  ١ّٓكدددددددد

بٔدددديَه يف املعاملدددد٘ ّاٌ احملدددددد الْحٔددددد بٔدددديَه    

 ٍْ تقْٚ ا  سب اىُ ّتعا  .

أٌ مبددددأ املسددداّاٗ بدددز ا٤ دددراد ّر ددد  التنٔٔددد      .2

ٍددددددْ مددددددً ا٤مددددددْر الددددددن حر دددددد  املعاٍدددددددان    

ّا٢تفاقٔدددددان الدّلٔددددد٘ ّ التعدددددرٓعان الْتئددددد٘  

 علٙ تاكٔدٍا .

تعامدددددددددع املعدددددددددر  اجليددددددددداٜٕ العراقدددددددددٕ مدددددددددع   .3

ان الدددددن مدددددً تددددد ىَا ٍددددددو التعدددددآا  الت دددددر 

السددلنٕ بددز ا٤ ددراد  سددتْٚ علددٙ مددً الدقدد٘       

حٔيندددا عدددد جمدددرد الت بٔددده ّالتّٓدددل جر ددد٘    

 تام٘  ٓست    اعلَا العقا .

ن ٓدددددبز املعدددددر  اجليددددداٜٕ العراقدددددٕ الْ دددددف      .4

اجلرمدددٕ ل٣ عدددال الدددن مدددً تددد ىَا ٍددددو ّحددددٗ 

اليظدددداو الطبقددددٕ ّالددددن ترتتدددد  ىتٔ دددد٘  عددددع     

 ّٓل .الت بٔه ّالت

 املقتحان

يف شدددددددع ا٢حددددددددا  اجلارٓددددددد٘ علدددددددٙ السددددددداح٘   .1

العنلٔددددد٘ ّاىتعدددددار ال دددددراعان القاٜنددددد٘ علدددددٙ    

التنٔٔددد  الطبقدددٕ ٓسدددتدعٕ ا٤مدددر العندددع علدددٙ    

 دددددٓ  العقْبدددد٘ املقددددررٗ ملددددرتت  متددددع ٍتددددها  

جددراٜه لدد  السددله ا٢ٍلددٕ مددً خدد٣ل تعدددٓد       

العقْبددددان ّجعلددددَا مياسددددب٘ مددددع خطددددْرٗ ٍددددهِ 

  ا د مً ّقْعَا.اجلراٜه علَا تساٍه يف

 ددددددددرّرٗ العنددددددددع علددددددددٙ كا دددددددد٘ ا٢ ددددددددعدٗ  .2

ّتْجٔدددُ اجلنددداٍ  بتا ددد٘ الْسددداٜع ا٢ع٣مٔددد٘     

املقدددددرّٛٗ ّاملسدددددنْع٘ ّكدددددهلا دعدددددْٗ علنددددداٛ   

الدددددًٓ ّامل١سسددددان الدٓئدددد٘  خدددداتر التنٔٔدددد   

الطبقدددٕ الدددن  تدددً أٌ تسددد   ا٢مدددً الدددْتل   

 الداخلٕ للدّل٘ .

ّر ددددع  200/2العنددددع علددددٙ  دددددٓ  ىددددص املددددادٗ    .3

  العبددداران الدددن ىدددرٚ أٌ ٢ حاجددد٘) القدددْٗ   بعددد

و ا٢رٍددددددا  و العيددددددف ( هلددددددا كددددددٌْ اخلطددددددْرٗ     

املتْقددددع ح ددددْهلا مددددً  عددددع احملبدددده ّاملددددرّ  ٢   

 تستل و تْا رٍا .

العندددددددع علدددددددٙ  دٓدددددددد الْ دددددددف القددددددداىْىٕ      .4

ل٣ عدددال الدددن ٓقدددْو بَدددا مدددً ّجدددُ الٔدددُ  عدددع        

الت بٔدددددده أّ التّٓددددددل ٢ٌ ٍددددددهِ ا٤ عددددددال لددددددْ   

    َ ا ٍدددددددو التعدددددددآا  ارتتبدددددد   دددددد ٌ مددددددً تدددددد ى

 السلنٕ بز ا٤ راد. 
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 :الهوامش

                                                           
(

د. وندددددددْد عبدددددددد الف دددددددٔع و التعدددددددت٣ٔن ا٢جتناعٔددددددد٘ ( 1

و مركدددددد   2ّالتتْٓيددددددان الطبقٔدددددد٘ يف الددددددْتً العربددددددٕ و   

 15و ال 1997دراسان الْحدٗ العربٔ٘ و ب ّن و لبياٌو 
(

( د. وندددددد مابددددد  الفيددددددٖ و الطبقدددددان ا٢جتناعٔددددد٘ و دار    3

 7و ال 1949الفتر العربٕ و 

(

د.ررٓدددددددد  سددددددددٔد ا ددددددددد و الطبقدددددددد٘ ا٢جتناعٔدددددددد٘ و دار    ( 4

 .65و ال1995املعر ٘ ا٢جتناعٔ٘ و ااستيدرٓ٘ و 
(

( د. ونددددددد عدددددداتف رٔدددددد  و جمددددددا٢ن علدددددده ا٢جتنددددددا        5

و ال 1985املعا دددددر و دار املعر ددددد٘ اجلامعٔددددد٘ و ااسدددددتيدرٓ٘ و    

144 
(

و اجلدددددد ٛ ابدددددً خلدددددددٌّ وتدددددارٓو الع٣مدددددد٘ ابدددددً خلدددددددٌّ    ( 6

 470و ال  1984و الدار التْىسٔ٘ لليعر و  1التاىٕ و  
(

كلددددددددْد دّبددددددددار و الطبقددددددددان ا٢جتناعٔدددددددد٘ يف لبيدددددددداٌ و     ( 7

تر دددد٘ جددددْر  ابددددٕ  ددددا  و م١سسدددد٘ ا٢ ددددا  العربٔدددد٘ و      

 188و ال 1983
(

د. عبددددددالباقٕ اهلرماسدددددٕ و الددددددًٓ يف اجملتندددددع العربدددددٕ     ( 8

راسدددددان و مركددددد  د 1الددددددًٓ ّالطبقدددددان ا٢جتناعٔددددد٘ و     –

 166و ال 1990الْحدٗ العربٔ٘ و ب ّن و لبياٌ و 
(

 مً سْرٗ ا  ران 13ا٦ٓ٘ ( 9
(

 /  1الفقرٗ  3ّاملادٗ  3الفقرٗ  1املادٗ ( 10
(

مدددددً ااعددددد٣ٌ العددددداملٕ  قدددددْ  ا٤ىسددددداٌ لعددددداو    2(  املدددددادٗ 11

1948 
(

 مً ااع٣ٌ العاملٕ  قْ  ا٤ىساٌ 8(  ٓيظر املادٗ 12
(

ا رٓدددددددان العامددددددد٘ و ميعددددددداٗ  د. كدددددددرٓه كعددددددداكا و( 13

 65و ال  1975املعار  و ااستيدرٓ٘ و 
(

ّلتددددددً  لددددددا ٢ ٓعددددددل التطدددددداب  التدددددداو يف املعاملدددددد٘ يف     ( 14

 ٔدددع ا دددا٢ن إ  قدددد ٓدددته التف دددٔع بدددز  ٝددد٘ ّأخدددرٚ أّ        

تددددددخص ّ خددددددر حسدددددد  مقت ددددددٔان كددددددع حالدددددد٘ ّّ دددددد      

ٌ العامددد٘ حٔددد   ّتدددرّ  معٔيددد٘ متدددع ا ددد  يف تسددد  العددد١   

ّا٤ىظندددد٘ التفرقدددد٘ بددددز املددددْاتيز  أدددد  بعدددد  القددددْاىز  

ٌ العامددددد٘. للن ٓددددددد ٓيظددددددر د.  ّّال٣جدددددٝز يف تسدددددد  العدددددد١ 

علددددٕ ْٓسددددف تددددترٖ و دراسددددان حددددْل الدسددددتْر العراقددددٕ و      

 504ال 
(

مدددددً الدسدددددتْر )تتدددددا ١ الفدددددرال حددددد       16( ى ددددد  املدددددادٗ  15

متفددددددددْل جلنٔددددددددع العددددددددراقٔزو ّتتفددددددددع الدّلدددددددد٘ افددددددددا   

 ا٢جراٛان ال٣لم٘ لت قٔ   لا(

مت تعددددددددددددٓع تسدددددددددددنٔ٘ اجلنَْرٓددددددددددد٘ العراقٔددددددددددد٘ إ     (16)

الدسدددتْر العراقدددٕ لسدددي٘    1 َْرٓددد٘ العدددرا   ْجددد  املدددادٗ   

2005 
(

( ىسدددددعٙ يف ٍدددددها الب ددددد  علدددددٙ دراسددددد٘ ج ٜٔددددد٘ معٔيددددد٘   17

دٌّ  200/2أّردٍددددا املعددددر  اجليدددداٜٕ العراقددددٕ يف ىددددص املددددادٗ     

ر ٍددددا مددددً املبددددادٟ الددددن ّردن يف ٍددددهِ املددددادٗ ّالددددن  نددددع 

٘ ىظددددددددرا ٤ٍنٔتَدددددددا العنلٔدددددددد٘ ّلتتددددددددرٗ  معددددددداىٕ  تلفدددددددد 

 العْاٍد العنلٔ٘ علٙ ح ْهلا  

(

/ ( متددددددرر مددددددً قدددددداىٌْ العقْبددددددان  98تقابلددددددَا املددددددادٗ )( 18

مدددً املدددادٗ   1املعددددل ّ الفقدددرٗ   1937( لسدددي٘ 58امل دددرٖ رقددده ) 

 1960لسي٘  16مً قاىٌْ العقْبان ا٤ردىٕ رقه  149
(

( للن ٓدددد ٓيظدددر رعدددد تعنددد٘ كدددْاد و ا٤حتددداو املْ دددْعٔ٘  19

رسددددال٘ ماجسددددت  و كلٔددددد٘   جلر دددد٘ التنٔٔدددد  العي دددددرٖ و   

 25الو2017جامع٘ اليَرًٓ و وا قْ 

(

(د. سددددعد ابددددرأٍه ا٢عظنددددٕ و مْسددددْع٘ اجلددددراٜه املاسدددد٘    20

و دار العدددد١ٌّ التقا ٔدددد٘ و بظددددداد  1بدددد مً الدّلدددد٘ الددددداخلٕ و  

 120و ال  2000و 
(

 166عبد الباقٕ اهلرماسٕ و مرجع ساب و ال ( د. 21

                                                                                      
( د.  دددددارٖ خلٔدددددع وندددددْدو البسدددددٔ  يف تدددددرء قددددداىٌْ     22)

و 2002الطبعدددددد٘ ا٤ّ  و بظددددددداد و   -القسدددددده العدددددداو  -العقْبددددددان

 ّما بعدٍا. 58ال 
(

 َدددددد العدددددر ل و الت دددددرٓ  علدددددٙ اجلر ددددد٘ يف الفقدددددُ   (23

ا٢سدددددد٣مٕ و  رسددددددال٘ ماجسددددددت و جامعدددددد٘ ىددددددآف للعلددددددْو     

 .98ا٢مئ٘ وال 
(

د. علدددددٕ حسدددددز عتنددددداٌ و ا٢رٍدددددا  الددددددّلٕ ّمظددددداٍرِ  ( 24

القاىْىٔددددد٘ ّالسٔاسدددددٔ٘ يف  ددددددْٛ أحتددددداو القددددداىٌْ الدددددددّلٕ     

 .100و مطبع٘ امليارٗ و ال 2006و  6العاوو  
(

د. وندددددد علدددددٕ املْسدددددْٖ و امليددددداٍل الدراسدددددٔ٘ املفَدددددْو   ( 25

و 2011و دار الب دددددددداٜر و بدددددددد ّن و  1ّا٢بعدددددددداد ّاملعاجلددددددددان و  

 .85ال
(

 -أخطدددددارِ –أسدددددبابُ  –( د. ا دددددد تدددددُ خلدددددف و اارٍدددددا  26

 14و ال  1955مطبع٘ الس٣و و القاٍرٗ و  -ع٣جُ
(

 117د. سعد إبرأٍه ا٤عظنٕو مرجع ساب  و ال ( 27
رمسدددددٔ  بَيددددداو و قددددداىٌْ العقْبدددددان و جدددددراٜه القسددددده     ( 28)

 266و ال 2005اخلاال و ميع ٗ املعار  و ااستيدرٓ٘ و 
 122ا٢عظنٕ و مرجع ساب  و ال د. سعد ابرأٍه ( 29)
د. علددددٕ حسددددً خلددددف ّ د. سددددلطاٌ عبدددددالقادر العدددداّٖ     ( 30)

واملبدددددادٟ العامددددد٘ يف قددددداىٌْ العقْبدددددان و املتتبددددد٘ القاىْىٔددددد٘ و     

 148بظداد و د.سو ال
 267د. رمسٔ  بَياو و مرجع ساب  و ال ( 31)
(ىسددددددٔب٘ عطٔدددددد٘ املددددددالتٕو جر دددددد٘ الت ددددددرٓ  علددددددٙ     32)

 ٕ رىدددد٘ بددددز اليظدددداو السددددعْدٖ    دراسدددد٘ مقا -العيددددف الطدددداٜف

ّالعراقددددددٕ و رسدددددددال٘ ماجسدددددددت  و جامعدددددد٘ ىدددددددآف للعلدددددددْو   

 103و ال 2016ا٤مئ٘ و

د. علدددددددددٕ حسدددددددددز خلدددددددددف ّ د. سدددددددددلطاٌ عبددددددددددالقادر ( 33)

 ّ ما بعدٍا. 140العاّٖو املرجع الساب  و ال 
 .79د.  ارٖ خلٔع ونْد و مرجع ساب  و ال ( 34)
 77رعد تعن٘ كْاد و مرجع ساب  و ال (35)
د.  خددددددرٖ عبددددددد الددددددرلا  ا دددددددٓتٕ و تددددددرء قدددددداىٌْ       (36) 

العقْبدددددددان القسددددددده العددددددداو و املتتبددددددد٘ القاىْىٔددددددد٘ و بظدددددددداد و     

 188وال 1992
د. سْسددددً لددددر خدددداٌ بتددددُ و اجلددددراٜه  ددددد ااىسدددداىٔ٘ و    (37)

 516و ال2006ميعْران ا ل  و ب ّن و 
 124رعد تعن٘ كْاد و مرجع ساب  و ال (38)
جددددددراٜه الدددددددو واجلددددددراٜه   د. عبددددددد السددددددتار اجلنٔلددددددٕ و ( 39)

الْاقعدددددد٘ علددددددٙ ا٤تددددددخاال ومطبعدددددد٘ دار السدددددد٣و وبظددددددداد     

 .89و ال1972و

د. ع دددداو عبدددددالفتاء مطددددر و الق دددداٛ اجليدددداٜٕ الدددددّلٕ و ( 40)

 .191و ال  2002و دار اجلامع٘ اجلدٓدٗ و ااستيدرٓ٘ و 2 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
 املصادر

 اوال. القران الكريم
 ثانيا. الكتب

خلددددٌّ و اجلددد ٛ ابدددً خلددددٌّ وتدددارٓو الع٣مددد٘ ابدددً   .1

 .1984ليعرو و الدار التْىسٔ٘ ل 1التاىٕ و  
 –أسددددددددبابُ  –د. ا ددددددددد تددددددددُ خلددددددددف و اارٍددددددددا   .2

مطبعددددد٘ السددددد٣و و القددددداٍرٗ و   -ع٣جدددددُ -أخطدددددارِ

1955 . 
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د. سدددددددددعد ابدددددددددرأٍه ا٢عظندددددددددٕ و مْسدددددددددْع٘  .3

و 1اجلددددراٜه املاسدددد٘ بدددد مً الدّلدددد٘ الددددداخلٕ و  

 .2000التقا ٔ٘ و بظداد و الع١ٌّ  دار
لدددددددر خددددددداٌ بتدددددددُ و اجلدددددددراٜه  دددددددد     د. سْسدددددددً  .4

 .2006ااىساىٔ٘ و ميعْران ا ل  و ب ّن و 
د.  دددددددارٖ خلٔدددددددع وندددددددْدو البسدددددددٔ  يف تدددددددرء  .5

الطبعدددد٘ ا٤ّ  و  -القسددده العدددداو  -قددداىٌْ العقْبددددان 

 بظداد .
د. عبدددد السدددتار اجلنٔلدددٕ و جدددراٜه الددددو و اجلدددراٜه      .6

و مطبعدددد٘ دار السدددد٣و و   ا٤تددددخاالالْاقعدددد٘ علددددٙ  

 .1972بظداد و
عبددددددددالباقٕ اهلرماسدددددددٕ و الددددددددًٓ يف اجملتندددددددع     د. .7

و  1الددددددًٓ ّالطبقدددددان ا٢جتناعٔددددد٘ و    –العربدددددٕ 

مركدددددد  دراسددددددان الْحدددددددٗ العربٔدددددد٘ و بدددددد ّن و     

 .1990لبياٌ و 
د. ع دددددداو عبدددددددالفتاء مطددددددر و الق دددددداٛ اجليدددددداٜٕ   .8

و دار اجلامعددددددددددددددد٘ اجلدٓددددددددددددددددٗ و 2الددددددددددددددددّلٕ و  

 . 2002ااستيدرٓ٘ و 
لقادر د. علددددددٕ حسددددددً خلددددددف ّ د. سددددددلطاٌ عبدددددددا     .9

العدددددداّٖ واملبددددددادٟ العامدددددد٘ يف قدددددداىٌْ العقْبددددددان و  

 س.املتتب٘ القاىْىٔ٘ و بظداد و د.
د. علددددددددٕ حسددددددددز عتندددددددداٌ و ا٢رٍددددددددا  الدددددددددّلٕ    .10

ّمظدددداٍرِ القاىْىٔدددد٘ ّالسٔاسددددٔ٘ يف  ددددْٛ أحتدددداو  

مطبعدددددد٘ امليددددددارٗو و  6القدددددداىٌْ الدددددددّلٕ العدددددداو و   

2006. 
د. علددددٕ ْٓسددددف تددددترٖ و دراسددددان حددددْل الدسددددتْر  .11

 .2009ملتتب٘ القاىْىٔ٘ و بظداد واالعراقٕ و 
د.ررٓدددد  سددددٔد ا ددددد و الطبقدددد٘ ا٢جتناعٔدددد٘ و دار     .12

 .1995املعر ٘ ا٢جتناعٔ٘ و ااستيدرٓ٘ و 
د.  خددددرٖ عبددددد الددددرلا  ا دددددٓتٕ و تددددرء قدددداىٌْ       .13

العقْبدددددددان القسددددددده العددددددداو و املتتبددددددد٘ القاىْىٔددددددد٘ و  

 .1992بظداد و 
د. كدددددددددرٓه كعددددددددداكا و ا رٓدددددددددان العامددددددددد٘ و  .14

 . 1975و ااستيدرٓ٘ و  ميعاٗ املعار 
د. ونددددد مابدددد  الفيدددددٖ و الطبقددددان ا٢جتناعٔدددد٘     .15

 .1949و دار الفتر العربٕ و 
د. وندددد عددداتف رٔددد  و جمدددا٢ن علددده ا٢جتندددا       .16

املعا دددددر و دار املعر ددددد٘ اجلامعٔددددد٘ و ااسدددددتيدرٓ٘ و   

1985. 
د. وندددددددد علدددددددٕ املْسدددددددْٖ و امليددددددداٍل الدراسدددددددٔ٘   .17

دار الب دددداٜر و و  1املفَددددْو ّا٢بعدددداد ّاملعاجلددددان و    

 .2011ب ّن و 

                                                                                      

د. ونددددددددددددْد عبددددددددددددد الف ددددددددددددٔع و التعددددددددددددت٣ٔن   .18

ا٢جتناعٔددددددد٘ ّالتتْٓيدددددددان الطبقٔددددددد٘ يف الدددددددْتً  

و مركدددد  دراسددددان الْحدددددٗ العربٔدددد٘  2العربددددٕ و  

 .1997و ب ّن و لبياٌو 
كلددددْد دّبددددار و الطبقددددان ا٢جتناعٔدددد٘ يف لبيدددداٌ    د. .19

و تر دددد٘ جددددْر  ابددددٕ  ددددا  و م١سسدددد٘ ا٢ ددددا     

 .1983العربٔ٘ و 
رمسدددددددٔ  بَيددددددداو و قددددددداىٌْ العقْبدددددددان و جدددددددراٜه    .20

القسدددده اخلدددداال و ميعدددد ٗ املعددددار  و ااسددددتيدرٓ٘ و  

2005.  

 مالتاا. الرساٜع ّا٢تارٓ 

 املْ دددددددْعٔ٘ ا٤حتددددددداوو  كدددددددْاد تعنددددددد٘ رعدددددددد. د .21

 ٘ ٖ  التنٔٔدددد  جلر ددد و  ماجسددددت  رسددددال٘و  العي دددر

و  2017و  اليَدددددددددرًٓ جامعددددددددد٘و  ا قدددددددددْ  كلٔددددددددد٘

 .25ال
الت ددددددرٓ  علددددددٙ اجلر دددددد٘ يف   َددددددد العددددددر ل و   .22

الفقدددددُ ا٢سدددددد٣مٕ و  رسددددددال٘ ماجسددددددت و جامعدددددد٘  

 98ىآف للعلْو ا٢مئ٘ و ال 
ىسددددٔب٘ عطٔدددد٘ املددددالتٕو جر دددد٘ الت ددددرٓ  علددددٙ   .23

دراسددددد٘ مقارىددددد٘ بدددددز اليظددددداو  -العيدددددف الطددددداٜفٕ

السددددعْدٖ ّالعراقددددٕ و رسددددال٘ ماجسددددت  و جامعدددد٘  

 .2016و ا٤مئ٘ىآف للعلْو 
 ّاملعاٍدان الدّلٔ٘رابعاا. ا٢تفاقٔان 

 1948ا٢ع٣ٌ العاملٕ  قْ  ا٤ىساٌ لسي٘  .24
ا٢تفاقٔدددد٘ الدّلٔدددد٘ للق دددداٛ علددددٙ  ٔددددع اتددددتال     .25

 1965التنٔٔ  العي رٖ لعاو 
ا٢تفاقٔددددددد٘ الدّلٔددددددد٘ لقنددددددددع جر ددددددد٘ الف ددددددددع     .26

 .1973العي رٖ ّاملعاقب٘ علَٔا لسي٘ 
 

 خامساا. الدسات  ّالقْاىز

 1968٘ لسدددددي 206قددددداىٌْ املطبْعدددددان العراقدددددٕ رقددددده  .27

 املعدل
 1969لسددددددي٘  111قدددددداىٌْ العقْبددددددان العراقددددددٕ رقدددددده  .28

 املعدل
 2005الدستْر العراقٕ لسي٘  .29
لسددددي٘  13قددداىٌْ متا  دددد٘ ا٢رٍدددا  العراقددددٕ رقددده     .30

2005 
 10قددداىٌْ احملتنددد٘ اجليأٜددد٘ العراقٔددد٘ العلٔدددا رقددده       .31

 2005لسي٘ 
 24قددددداىٌْ املف ددددددْلز السٔاسدددددز العراقددددددٕ رقدددددده    .32

 2005لسي٘ 
33.   َ لسددددي٘  2داٛ العراقددددٕ رقدددده  قدددداىٌْ م١سسدددد٘ العدددد

2016 


