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  :امللخص 

ليييييييييئس اكتلييييييييييافا  القييييييييييْل  ٌ القاضييييييييييٕ              

الدسيييييييييييتْرٖ ٓلعييييييييييي  دّرا   ْٔٓيييييييييييا  يف اسبٔييييييييييياٗ   

السٔاسيييييئ٘ ّالييييييتٖ ٢  عييييييً ا٢سييييييت ياٛ  يييييييُ يف    

الْقيييييييييو اسبيييييييييالٕا ّ لييييييييي  ٓرجيييييييييع ا  املعاىييييييييي٘   

ا٢سييييييييااتٔأ٘ الييييييييد ا تلييييييييَا يف العدٓييييييييد مييييييييً  

اجملييييا٢آ سييييْاٛ كاىييييو القاىْىٔيييي٘ ّا٢قتصييييادٓ٘ اّ  

ٔييييا  مييييً  يييي٣ل   سٔاسيييئ٘ا ٍييييتِ ا٤ٍنٔيييي٘ تبييييدّا جل  

ا٢ تصاصييياآ التْسيييعٔ٘ اليييٕ  ارسيييَا ّاليييد ميييً     

 ٣هلييييييا ذبييييييدد مبٔعيييييي٘  ٣قتييييييُ مييييييع السييييييل اآ 

الدسيييييييييتْرٓ٘ ا٤ يييييييييرٚ ) السيييييييييل ٘ التليييييييييرٓعٔ٘  

ّالتيفٔتٓييييييي٘(ا ّيف ايييييييل ٍيييييييتا الت يييييييْلا   تعيييييييد 

احملعنيييي٘ الدسييييتْرٓ٘ تقتصيييير  لييييٙ   يييي٣ٌ  ييييدو      

دسييييييييتْرٓ٘ القييييييييْاىني   ا كاىييييييييو تتيييييييييافٙ مييييييييع   

بسيييييام٘ا  يييييل ت  يييييت سيييييل ٘    الدسيييييتْرا ّتل َٔيييييا   

 ػبا ٔييييي٘  ىلييييياٛ قييييياىٌْ أساسيييييٕا م يييييل مسيييييا دٗ  

السيييييييييل ٘ التليييييييييرٓعٔ٘  ليييييييييٙ ميييييييييلٛ ال  يييييييييراآ   

الدسييييييتْرٓ٘ الياايييييي٘  ييييييً ا  فييييييال التلييييييرٓعٕا 

ّميييييييً  ييييييي٣ل الت يييييييْل ازبيييييييٍْرٖ   ٓعيييييييد دّر   

القاضيييٕ الدسيييتْرٖ ضبصيييْرا  اليييدّر القييياىْىٕ اّ     

 القضاٜٕ ٢  ل اغبرط يف صبال العنل 

 

٣ل  ضيييييفاٛ ال يييييا ع السٔاسيييييٕ  السٔاسيييييٕ ميييييً  ييييي 

 لييييٙ ا٢ تصاصيييياآ القاىْىٔيييي٘ ّمييييً  ييييه اضييييفاٛ       

ال يييييا ع القييييياىْىٕ  ليييييٙ ا٢ىلييييي ٘ السٔاسييييئ٘ا اٌ     

ّجييْد م يييل ٍييتِ اسبقييياٜىل دفعتيييا ا   فيييراد دراسييي٘    

تييي ل العدٓيييد ميييً التسيييا٢٠آ لعيييل ميييً أٍنَيييا ميييا        

ٍيييٕ ال بٔعييي٘ اليييد  تيييا   َيييا القاضيييٕ الدسيييتْرٖ    

 ّ ر القاضيييييييييييٕ ؟ ّميييييييييييدٚ تييييييييييي  ل الت يييييييييييْل يف د

الدسيييييتْرٖ  ليييييٙ العنلٔييييي٘ السٔاسييييئ٘ا ّميييييا ٍيييييْ      

الي ييييياا القييييياىْىٕ ّالسٔاسيييييٕ ليييييدّرِ يف مْاجَييييي٘ 

الت يييييدٓاآ امللقييييياٗ  ليييييٙ  اتقيييييُ يف   يييييادٗ ٍٔعلييييي٘  

ا٢ تصاصييياآ الدسيييتْرٓ٘؟  ٍيييتِ التسيييا٢٠آ اليييد     

ت لٍيييييا ٍيييييتِ الدراسييييي٘ أاَيييييرآ أٍنٔييييي٘ الت يييييْر    

اسباصيييييل يف ّأفييييي٘ القاضيييييٕ الدسيييييتْرٖ ٍّيييييٕ    

ال تسييييا٢٠آ ذبتيييياب     جا يييي٘  ييييا    بٔعيييي٘ اسبيييي

دفعييييا     فيييراد دراسييي٘ متخصصييي٘ هليييتا املْضيييْ      

 ٔيييب تيييبني لييييا أٌ للقاضيييٕ دسيييتْر دّر  ٔيييْٖ يف      

 تسٔس القْاىني ّتقيني السٔاس٘. 
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Abstract 

It is not a discovery that the 

constitutional judge has played a vital role 

in political life, which cannot be 

indispensable in nowadays. This is due to 

the strategic position the constitutional 

judge has occupied in many areas, whether 

legal, economic or political aspects. This 

importance can be evidently seen through 

the expended jurisdictions are exercised by 

the constitutional judge, which enabled him 

to determine the nature of its relationship 

with other political institutions. Under this 

shift, a constitutional court is no longer 

confined to declaring the unconstitutionality 

of statutes if they are contrary to the 

Constitution, and simply annulling them, 

but rather takes on a positive power to 

create statute law, such as by assisting the 

legislative branch to fill constitutional gaps 

caused by legislative omissions. Such 

development requires a number of changes 

occurs in the nature of its jurisdiction, it is 

no longer limited to the legal or judicial 

role, but it has been involved in the political 

scope through the politicalising the laws 

and judicialising the political activities. The 

existence of such facts led us to single out a 

study lead to raise many questions, perhaps 

the most important one is to examine the 

nature of the constitutional judge. This 

study also aims to determine the extent to 

which the shift of the role of the 

constitutional judge affects the political 

process, and discovers the legal and 

political scope of its role to overcome the 

challenges that can be faced through 

restructuring the constitutional jurisdictions. 

These questions raised by this study showed 

the importance of the development of the 

constitutional judge's role. Obviously, these 

questions need to be answered. This led us 

to study a specialized study of this subject, 

where we found that the judge has a vital 

role in politicizing laws and judicialising 

the politics. 

 

  :املقدم٘

ميييع م ليييع قيييرٌ اسبيييادٖ ّالعليييرًٓ  ييير      

ت يييييييييْرا ٍاميييييييييا يف مبٔعييييييييي٘  عييييييييي  احملييييييييياكه    

ٍّييييْ التخلييييٕ  ييييً دّرٍييييا التقلٔييييدٖ  -الدسييييتْرٓ٘ 

كنلييييييييييير  سيييييييييييل ا ّا٢ىتقيييييييييييال    دّر ٍييييييييييياو 

كنلييير   ػبيييا ٕا ّيف ايييل ٍيييتا الت يييْلا   تعيييد      

احملعنيييي٘ الدسييييتْرٓ٘ تقتصيييير  لييييٙ   يييي٣ٌ  ييييدو      

دسييييييييتْرٓ٘ القييييييييْاىني   ا كاىييييييييو تتيييييييييافٙ مييييييييع   

سيييييتْرا ّتل َٔيييييا  بسيييييام٘ا  يييييل ت  يييييت سيييييل ٘     الد

 ػبا ٔييييي٘  ىلييييياٛ قييييياىٌْ أساسيييييٕا م يييييل مسيييييا دٗ  

السيييييييييل ٘ التليييييييييرٓعٔ٘  ليييييييييٙ ميييييييييلٛ ال  يييييييييراآ   

الدسييييييتْرٓ٘ الياايييييي٘  ييييييً ا  فييييييال التلييييييرٓعٕ.  

ّربيييييْل ٍيييييتِ الصييييي٣ ٔاآ حملعنييييي٘ دسيييييتْرٓ٘ أٌ 

تعليييً ميييا ٓيب يييٕ أٌ ٓتضييينيُ القييياىٌْ ال يييل صيييادرا  

تصيييدرِا ّ يييتل   يييل تقيييْو  صييئا ٘  لييي  القييياىٌْ ّ

تتييييييْ  دّر املليييييير ني ا٢ػبييييييا ٔني  سييييييً قْا ييييييد   

م١قتييييي٘ أّ م١قتييييي٘ ت بيييييىل  ليييييٙ مسييييياٜل ضبيييييددٗا  

ّ التييييالٕ فيييياٌ مبٔعيييي٘ دّر القاضييييٕ الدسييييتْرٖ   

ٓعيييد ٓقتصييير  ليييٙ ال بٔعييي٘ القاىْىٔييي٘ ف سييي   يييل  

أصييييييبو لييييييُ دّر فعييييييال يف اجملييييييال السٔاسييييييٕ مييييييً 

 ييي٣ل تْسييئع ى ييياا ا تصاصييياتُ اليييد ميييً  ييياىَا   

ٕ ال يييييا ع القييييياىْىٕ  ليييييٙ العدٓيييييد ميييييً     اٌ تضيييييف

املسييياٜل السٔاسييئ٘ ّاضيييفاٛ ال يييا ع السٔاسيييٕ  ليييٙ    

 املساٜل القاىْىٔ٘. 

تارؽبٔيييا ّميييع ىَآييي٘ اسبيييرث العاملٔييي٘ ال اىٔييي٘ا قيييد      

اَيييييييييير ذبييييييييييْل كييييييييييبل   ييييييييييادٗ ٍٔعليييييييييي٘ يف     

ا٢ تصاصييييياآ الدسيييييتْرٓ٘ اليييييد ميييييً  ييييياىُ أدٚ     

الييييييييٕ تقليييييييئص مييييييييً دّر اهلٔٝيييييييياآ التلييييييييرٓعٔ٘   

ّتْسيييييييييئع مييييييييييً دّر القضيييييييييياٛ    ّا تصاصيييييييييياتَا
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الدسييييتْرٖ يف العدٓييييد مييييً ا٢ىةنيييي٘ الدسييييتْرٓ٘ا    

اٌ ٍيييييييتا الت يييييييْلا ّاليييييييتٖ أمليييييييىل  لٔيييييييُ اسيييييييه     

"judicialisation    ضيييييفاٛ ال يييييا ع القضييييياٜٕا  " "

  ٓقتصيييير  لييييٙ ىةيييياو دسييييتْرٖ معييييني  ييييل ّجييييد  

صيييداِ يف العدٓيييد ميييً ا٢ىةنييي٘ الدسيييتْرٓ٘ا ّجيييد      

ا جيييييييتّرِ أّرّ ييييييياا ٢ّ سييييييئنا مييييييي١ را يف أّرّ ييييييي   

اللييييرقٔ٘ا ّميييييً  ييييه يف ال٢ْٓييييياآ املت ييييدٗ ّميَيييييا    

اىتقيييل ا  العدٓيييد ميييً اليييدّل ا  عيييد الت يييْل اليييتٖ   

 ييييدا يف اليةيييياو السٔاسييييٕ يف العييييراا  عييييد  ييييرث  

 العييييييراا  ييييييَد ا٣٠٠٢ دسييييييتْر ّ صييييييدّر ٣٠٠٢

 م١سسييييياآ يف ازبٍْرٓييييي٘ الت ييييئلاآ ميييييً العدٓيييييد

 الدسيييييتْرٓ٘ا احملعنييييي٘ ضييييينيَا ّميييييً الدسيييييتْرٓ٘

 للن عنييييي٘ كييييياٌ فقيييييد الت يييييْراآ ٍيييييتِ اييييل  ّيف

ٕ  دّر ا٢دارٓييي٘ العلٔيييا  ٘  يف التييي  ل  يف أساسييي  العنلٔييي

 ٔ٘ يف العراا. السٔاس

تيييأ  أٍنٔييي٘ ٍيييتا الب يييب ميييً  ييي٣ل  ٔييياٌ ا٢لٔييي٘       

الييييد مييييً  ٣هلييييا ٓييييتنعً القاضييييٕ الدسييييتْرٖ يف    

فيييري سٔاسييياآ معٔييييُ دبعليييُ قيييادرا  ليييٙ ا يييداا    

ت ييييييييلاآ جٍْرٓيييييييي٘ يف مبٔعيييييييي٘ ا٢ تصاصيييييييياآ    

ٔ٘ا ٓقييييييْو ٍييييييتا الب يييييب  لييييييٙ فرضيييييئ٘  امل١سسيييييات 

مفادٍييييييا اٌ القاضييييييٕ الدسييييييتْر قييييييد أصييييييبو مييييييً   

ا٤ك ييييير امل١سسييييياآ الدسيييييتْرٓ٘ تييييي  لا يف   يييييادٗ    

ٍٔعليييييييييي٘ ا مييييييييييار ّال بٔعيييييييييي٘ ل٣ تصاصيييييييييياآ   

الدسييييييتْرٓ٘ ضيييييينً اليةيييييياو القيييييياىْىٕا ّكٔيييييي    

 عيييً هلييييتا الت يييْل اٌ ٓسيييياٍه يف  ضيييفاٛ الصييييف٘    

٘ السٔاسييئ٘  ليييٙ القيييْاىني ّميييً  يييه  ضيييفاٛ الصيييف   

القاىْىٔيييي٘  لييييٙ ا٢ىليييي ٘ السٔاسيييئ٘ا تتالييييٕ ليييييا   

 قٔقيييي٘ ٍييييتا ا٢ميييير مييييً  يييي٣ل التسييييلٔ  الضييييْٛ   

 ليييٙ العدٓيييد ميييً املْاضييئع اليييد ميييً  ييياىَا ترسيييه   

صيييييْرٗ ّاضييييي ٘ هليييييتا الت يييييْل يف ا٢ تصاصييييياآ  

 الدستْرٓ٘ . 

 املب ب ا٢ّل

 سٔاساآ سً القْاىني

يةرٓييييييييييييي٘ الد قرامٔييييييييييييي٘  الب  تتييييييييييييير

التقلٔدٓيييييييي٘ السٔاسيييييييي٘ مييييييييع أىليييييييي ٘ السييييييييل ٘    

التلييييييييرٓعٔ٘ا ّالقيييييييياىٌْ مييييييييع  نييييييييل السييييييييل ٘     

القضييييأٜ٘ا فالسٔاسيييي٘ أميييير مبٔعييييٕ لعنييييل اهلٔٝيييي٘ 

التلييييرٓعٔ٘ ٍّييييْ أميييير ملييييرّ  ٢ مفيييير ميييييُا ّيف      

الْاقيييييع ٓفَيييييه أٌ التييييييافس السٔاسيييييٕ ٓعتيييييأ أداٗ     

ضييييييييييرّرٓ٘ لت قٔييييييييييىل القيييييييييئه الد قرامٔييييييييييي٘    

ٍيييه ا٢ تصاصييياآ اليييد فرضيييو    ا٤ساسييئ٘ا ّميييً ا 

 ليييٙ اهلٔٝييي٘ التليييرٓعٔ٘  ٍيييْ سيييً قيييْاىني مل مييي٘       

للانٔيييع; ّليييتل  فيييدٌ لعيييل فيييرد اسبيييىل يف تقرٓييير       

مييييييً ٓيب ييييييٕ أٌ ػبلييييييس يف السييييييل ٘ التلييييييرٓعٔ٘  

ّٓعتييييأ  يييي ٣  ييييً اراداتَييييها ّكنييييا ٓعتييييأ  ييييىل    

لسيييييييياآ ّاملياقليييييييياآ التلييييييييرٓعٔ٘  ازبيف مراقبيييييييي٘ 

لْقييييييو ّاسبصييييييْل  لييييييٙ املييييييد ٣آ ّالتيييييي  ل يف ا 

املياسيييييي   لييييييٙ قييييييراراتَه ّامل البيييييي٘  يييييي ٌ ٓقيييييي    

أ ضيييا٠ٍا امييياو الليييع  حملاسيييبتَه ميييا قيييامْا  يييُ يف    

ا٢ىتخا ييييييياآ ميييييييً صييييييينٔه  يييييييىل صيييييييا   ا رادٗ  

ا٢صييييلٔ٘ ٍّييييْ اللييييع ا اٌ م ييييل ٍييييتِ الفرضيييئاآ     

السٔاسييييئ٘ ت١ٍلييييييا لتيةييييئه ا٤ ييييي اث السٔاسييييئ٘     

عارضيييي٘ا ّالتيييي  ل امليقييييد ّالراقبيييي٘ ّامل٢ىتخيييياث ّاّ

لييييير نيا ّ َيييييتا املعييييييٙا ميييييً املتْقيييييع أٌ       ليييييٙ امل 

تعييييييٌْ سٔاسيييييي٘ سييييييً القييييييْاىني ضبيييييي٣ للاييييييدل      

القييياىْىٕ ّ اسب  يييٕ ّا٤ٓيييدْٓلْجٕا ّميييً امل١كيييد     

أٌ اجملييييال السٔاسييييٕ ٢ىتقيييياد السييييل ٘ ّمعاف تَييييا  

 عيييييً أٌ ٓسييييياٛ اسيييييتخدامَا   يييييرا تَيييييدد  نيييييل  

الد قرامٔييييي٘ ىفسييييييَاا ٍيييييتا مييييييا أكيييييدِ الفقٔييييييُ    

ْاٜييييي  ّا٢ ييييي اث ٌ رّح ال  مادٓسيييييٌْ  يييييالقْل  ييييي

 عيييً أٌ تليييعل   يييرا   ليييٙ اسبرٓييي٘ ّ التيييالٕ يف      

اليَآييييي٘  ليييييٙ الد قرامٔيييييي٘ا  

(1  )

 ٔيييييد أىيييييُ اد ييييييٙ   

أٓضييييا   ىييييُ ٢  عييييً  ل يييياٛ التانعيييياآ ّا٤ يييي اث     
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اليييد تعنيييل  ليييٙ تع ٓييي  املصييياحل العامييي٘ ّاشباصييي٘  

 لييييييٙ  ييييييد سييييييْاٛ يف ازبنَْرٓيييييي٘  ييييييا ٓقييييييْي    

اسبعْمييييييييي٘ ازبنَْرٓيييييييييي٘ ىفسييييييييييَاا ّيف أ سييييييييييً  

ا٤ ييييْالا  عييييً تيةيييئه أّ  دارٗ سٔاسيييي٘ ازبنا يييي٘ 

ّاسبييييييي ث لل يييييييد ميييييييً ا٢ىتَاكييييييياآ احملتنلييييييي٘ا    

ّٓعتنييييييييد اللييييييييعل ا٤ك يييييييير  رضيييييييياٛ للتيةيييييييئه   

القييييييياىْىٕ ٓعتنيييييييد  ليييييييٙ العنلٔييييييي٘ ا٢ىتخا ٔييييييي٘     

لتصيييي ٔو املييييري السٔاسييييٕا ّ  بٔعيييي٘ اسبييييال   ا   

مييييييا فلييييييل التيةيييييئه الييييييتاتٕ الييييييد قرامٕا فيييييياٌ 

احمليييييياكه ٍييييييياا ضييييييناىاآ دسييييييتْرٓ٘ فرضييييييتَا   

 عيييً اسيييتخدامَا لل يييد ميييً القيييْاىني املخالفييي٘ اّ   

 امليتَع٘.

ّ ليييييٙ الععيييييس ميييييً  لييييي ا فييييياٌ املعييييياٌ املياسييييي       

ٓعييييييٌْ يف قا يييييياآ  أٌ للقيييييياىٌْ اّ ت بٔقييييييُ ػبيييييي   

احمليييييياكها ّقييييييد ٓعييييييٌْ ت بٔييييييىل القيييييياىٌْ ميييييي لا  

للايييييدلا ّلعيييييً ميييييً املتْقيييييع أٌ ٓعيييييٌْ ٍيالييييي  يف  

ال الييييييييي  مسييييييييي ل٘  ٣فٔيييييييييي٘  ػبييييييييياد املبييييييييييادٟ    

الصييييي ٔ ٘ اليييييد  عيييييً ةْجبَيييييا ٓيييييته تسيييييْٓ٘     

الييييي ا  املعييييري  لَٔيييياا ّمييييً اٍييييه ا٢ تصاصيييياآ    

القاىْىٔييييي٘ املفرّضييييي٘  ليييييٙ القضييييياٛ ٍيييييْ تَٔٝييييي٘      

آيييييييدِ  عيييييييً ل٥ميييييييرا    ضبعنييييييي٘  ادلييييييي٘ ّضب 

املتيييييا  ني مييييً  ٣هلييييا تسييييْٓ٘ ى ا اتَييييا ةْجيييي    

تفيييييىل  لَٔيييييا مسيييييبقاا  ّفقيييييا  املالقْا يييييد القاىْىٔييييي٘ 

هلييييتا ا٢دبيييياِ  فيييي ٌ احمليييياكه ٍييييٕ ا٤ميييياكً الييييد  

ٓيييته فَٔيييا تسيييْٓ٘ امليا  ييياآ اشباصييي٘ا ّلييئس املعييياٌ 

صيييياه فٔييييُ التيةٔنيييياآ العاميييي٘ ّاملسييييتقبلٔ٘ا  الييييتٖ

ٔقييي٘ فييياٌ لييئس امليييْاميني   ّاسيييتيادا  ليييٙ ٍيييتِ اسبق 

اسبيييييىل  امل البييييي٘  التييييي  ل  ليييييٙ احملييييياكه كنيييييا   

ٓفعلييييٌْ مييييع السييييل ٘ التلييييرٓعٔ٘ا أّ  لييييٙ ا٤قييييل   

ليييئس  ييييال را ىفسييييَا الييييد ٓسييييعٌْ  َييييا للتيييي  ل   

 لييييييييٙ السييييييييل ٘ التلييييييييرٓعٔ٘ا ّ عيييييييييَه سييييييييً    

القييييْاىني  لييييعل  ييييل مبا يييير مييييً  يييي٣ل الضيييي   

 لييييٙ اهلٔٝيييياآ التلييييرٓعٔ٘ للقٔيييياو  دصييييدار ٍعييييتا      

قييييييْاىنيا ّرةييييييا  عييييييً للنييييييْاميني أٌ ؼبيييييياّلْا    

ضيييييييناٌ تعييييييئني القضييييييياٗ املختصيييييييني يف مقا يييييييد  

احملعنييي٘ ميييً  ييي٣ل الضييي    ليييٙ املسييي١ّلني ميييً      

 ييييييييي٣ل التعٔٔيييييييييياآ السٔاسييييييييئ٘   

(2)

ا ّلعييييييييييَه ٢ 

 لعييييييٌْ اسبييييييىل يف  ل يييييياٛ ا٤ عيييييياو القضييييييأٜ٘ أّ   

الضيييي    لييييٙ القضيييياٗ للبييييو يف القضييييآا ازبييييارٖ  

 ييييييي  رٚا ّ تيييييييٙ ّاٌ اليةييييييير فَٔيييييييا   رٓقييييييي٘ أّ 

كيييياٌ القضيييياٗ  اضييييعني ل٣ىتخا يييياآ فيييي٣ ْٓجييييد    

سييييْٚ قييييدر ضييييٝٔل مييييً الضييييبا ٔ٘  ييييْل فعييييرٗ أٌ   

 ليييييئَه أٌ ٓيييييييدٓرّا اسبنيييييي٣آ ا٢ىتخا ٔييييييي٘  أّ أٌ   

ٓقيييدمْا ّ يييْدا  لييي ٌ العٔفٔييي٘ اليييد سييئقررٌّ  َيييا   

القضييييييآا املسييييييتقبلٔ٘ا  ليييييي  ٓرجييييييع ا  مبٔعيييييي٘     

العنيييييل القضييييياٜٕ ا فييييي٣ ٓتصيييييْر مييييي ٣  اٌ ٓعيييييٌْ    

لقاضييييييٕ أٖ  رىييييييامن اىتخييييييا ٕ  عييييييً اٌ ْٓ ييييييد  ل

 تيفٔييييييتِ ا فنَنتييييييُ ا٤ساسيييييئ٘ ّالبدَٓٔيييييي٘ ٍييييييْ      

ا قيياا اسبيييىل ميييً  ييي٣ل ت بٔيييىل القيييْاىني السيييارٓ٘  

ّتفسيييييلٍا ّميييييً  يييييه ت بٔقَيييييا  ليييييٙ امليا  يييييياآ      

املعرّضييييييي٘  لييييييئَها ٍّيييييييتا ا٢لتييييييي او مفيييييييرّي   

 لييييييئَه ةْجييييييي  القييييييياىٌْ دٌّ ّجيييييييْد  اجييييييي٘     

ا ٔيييييي٘ا  ففييييييٕ  لإل يييييي٣ٌ  يَييييييا يف الييييييأامن ا٢ىتخ  

قا ييييييياآ احملييييييياكه ٢ ْٓجييييييييد معييييييياٌ ل٥ىليييييييي ٘    

اسب  ٔيييييي٘ ٢ّ صبييييييال للضيييييي    لييييييٙ القضيييييياٗ أّ  

التيييي  ل  ليييئَه ٢ربييييا  قييييراراآ معٔييييي٘ ٢ّ ْٓجييييد  

قضييييييياٗ ال يييييييل  السيييييييْٚ صبيييييييال صييييييي ل لعييييييي ل    

 ني .فْٜك

ففيييٕ الْقيييو اسباضييير ا تيييأآ الفعيييرٗ القاٜلييي٘  ييي ٌ  

السٔاسيييي٘  عييييً اّ ػبيييي  اٌ تعييييٌْ مقصييييْرِ  لييييٙ 

٘ التليييرٓعٔ٘   ىَيييا فعيييرٗ مبسييي ٘ لل آييي٘ا     العنلٔييي

٢ ْٓجييييييد أدىييييييٙ  يييييي   ييييييْل فعييييييرٗ أٌ القييييييْاىني   

ا دارٓييييي٘ أّ التفْٓضييييئ٘  عيييييً أٌ تاتييييي   لَٔيييييا    

 ْاقيييي  تصييييل     يييييد كييييبل كنيييييا ٍييييْ اسبيييييال     

 اليسييييب٘ ٤ نييييال السييييل ٘ التلييييرٓعٔ٘ العادٓيييي٘

( (3
ا 

متييييييييييارد ازبَيييييييييياآ ا دارٓيييييييييي٘ العدٓييييييييييد مييييييييييً    
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  ً  ييياىَا تٔسيييل   ا٢ تصاصييياآ التليييرٓعٔ٘ اليييد مييي

ا٢ نيييال الْٔمٔييي٘ للدّلييي٘ ّالعنيييل  ليييٙ احملافةييي٘     

 لييييٙ املصييييل ٘ العاميييي٘  ّاليةيييياو العيييياوا ّذبقٔييييىل    

ٍيييتِ ا٤ٍيييدا  ٓيييته ميييً  ييي٣ل اصيييدار العدٓيييد ميييً   

التيةٔنييييياآ  اآ مبٔعييييي٘ تليييييرٓعٔ٘ ميَيييييا اصيييييدار   

قْا ييييد اىبعا يييياآ املركبيييياآ ّمت لبيييياآ الييييتخلص    

دٗ مييييً اليفآيييياآ اشب ييييرٗ ّذبدٓييييد ا٤ىييييْا  املَييييد     

 ييييا٢ىقراي ّّضييييع لييييْاٜو  ليييي ٌ ق ييييع ا٤ يييياار   

 ليييييييييييٙ ا٤راضيييييييييييٕ ا٢ذبادٓييييييييييي٘ا كيييييييييييل ٍيييييييييييتِ 

ا٢ تصاصيييياآ تييييبني مييييدٚ تفييييْٓ  ا دارٗ  سييييً     

القييييييْاىنيا ّليييييئس مييييييً ال رٓيييييي   أٌ ا٤ ييييييخا     

الييييييتًٓ سٔخضييييييعٌْ لتليييييي  القْا ييييييد التيةٔنٔيييييي٘ 

سيييْ  ٓعيييٌْ هليييه ر بييي٘ كيييبلِ يف التييي  ل  صيييْرٗ  

ليييتٖ ٓيب يييٕ مبا يييرٗ أّ  يييل مبا يييرٗ  ليييٙ الليييعل ا

أٌ تتخييييتِ تليييي  اللييييْاٜو ّالتيةٔنيييياآا ّيف  عيييي     

ا٤ ٔيييياٌ تسييييعٙ تليييي  ال بقيييي٘ اّ الفٝيييي٘ ملنارسيييي٘      

الضيييي ْط    ييييادٗ  تلييييعٔل القْا ييييد املقيييياح سيييييَا   

يف  ميييار  نلٔييي٘ ّضيييع تلييي  القْا يييدا   

((4
ّيف  عييي   

ا٤ ٔييياٌ تعنيييل ٍيييتِ الفٝييياآ للتييي  ل  ليييٙ ميييً ٓيييته 

دارٗا تعٔيييييُ يف مياصيييي  صيييييع السٔاسيييياآ دا ييييل ا٢ 

ّ  بٔعييي٘ اسبيييالا تعنيييل تلييي  اجملنْ ييياآ امليتفعييي٘     

يف  عيييي  ا٢ ٔيييياٌ  التيييي  ل  لييييٙ  نلٔيييي٘ اىتخيييياث  

مر يييي ٕ السييييل ٘ التلييييرٓعٔ٘ ّالرٜاسيييي٘ ّالييييتًٓ   

سييئقْمٌْ  يييدّرٍه  تعييئني أ يييخا  يف املياصييي      

ا٢دارٓييي٘ اليييتًٓ تتفيييىل مصييياسبَه ميييع اجملنْ ييياآ      

امليتفعيييييي٘

ا5) )

يف  اليييييي٘ اهلٔٝيييييياآ ا٢دارٓيييييي٘ا ٓتْقييييييع   

املْاميييييٌْ أٌ اجملنْ يييياآ أصيييي اث املصيييياحل  سييييْ  

ؽبضيييييييييعٌْ لقْا يييييييييد ازبَييييييييي٘ ا دارٓييييييييي٘ اليييييييييد   

سييييئ اّلٌْ التييييي  ل  لَٔيييييا   رٓقييييي٘ أّ  ييييي  رٚ ا  

اٌ م يييل ٍعيييتا  ارسييياآ سيييت١دٖ      يييراا ٍيييتِ     

لصييييياحل  -اجملنْ ييييياآ امليتفعييييي٘ يف ىلييييياط    يييييٕ   

ّ التيييالٕ  -مر يييو  ييي ث ّا يييد  ليييٙ مر يييو ا ييير     

   املسيييييييييي١ّلني سيييييييييي١ٔدٖ  َييييييييييه    الْصييييييييييْل   

امليتسيييييبني    كيييييل ا٤ ييييي اث  الرٜٔسييييئ٘ا ّ َيييييتا   

املعيييييييٙا فييييييدٌ  نلٔيييييي٘ صيييييييع القييييييْاىني ا دارٓيييييي٘   

سٔصيييييبو مسييييئس  ليييييعل ٢ مفييييير مييييييُ ّ التيييييالٕ   

سيييييْ  ٓضيييييفٕ  لَٔيييييا ال يييييا ع السٔاسيييييٕ. ّ يييييل     

م يييال  ليييٙ  لييي  ميييا تقيييْو  ٔيييُ العدٓيييد ميييً رجيييال     

 نيييييال ّأصييييي اث الليييييركاآ العيييييأٚ املتيفيييييتٗ  ا٢

 مييييً ٣٠٠٢يف الفيييياٗ مييييا  عييييد  ييييرث     يف العييييراا

 سٔاسييييئ٘ أ ييييي اث اّ  خصييييئاآ د يييييه يف أسيييييالٔ 

 اللخصيييييييييئاآ  تليييييييييي  ا٢ىتخا يييييييييياآا يف معٔييييييييييي٘

 قبيييل ميييً هليييا املسيييتنر اليييد ه لضيييناٌ ّ ّا٤ ييي اث

 معٔيييي٘  خصييئاآ  تعييئني تقيييْو سيييْ  الفٝييي٘ تلييي 

 الدّليييييييييي٘ يف ّالرقا ٔيييييييييي٘ ا دارٓيييييييييي٘ ازبَيييييييييياآ يف

 تلييييييييي  أصييييييييي اث مصييييييييياحل ّتيفٔيييييييييت لتسييييييييئَل

٘ يف الْقييييو املتبعيييي السٔاسيييي٘ ٍييييٕ ٍييييتِ اللييييركاآا

اسبييييالٕ يف ا ٔييييار أمييييياٛ العْاصييييه ّمييييدراٛ اللايييياٌ 

الرقا ٔيييي٘ يف الييييْ راٛ اّ يف ازبَيييياآ الرقا يييي٘ املالٔيييي٘   

بٔيييييع الّالي اٍييييي٘ا ّفقيييييا هليييييتِ السٔاسييييي٘ لقيييييد       

ّا٢سييييت٣ٔٛ  لييييٙ العدٓييييد مييييً ا٢مييييْال العقارٓيييي٘      

٘ ّاملرافييييىل العاميييي٘ ّالييييد كاىييييو  لْكيييي٘ للدّليييي

 لصاحل  خصٔاآ متيفتِ يف الب٣د. 

ّ لٔيييييُ  عيييييً الْصيييييْل ا  ىتٔاييييي٘ مفادٍيييييا  ييييي ٌ  

عْاقيييي  الياايييي٘  ييييً ّضييييع القْا ييييد القضييييأٜ٘   ال

 البييييا مييييا تعييييٌْ أك يييير  نقييييا  ّاقييييل   ييييرا  مييييً       

 نلٔييييي٘ صييييييع السٔاسييييياآ يف الْ يييييداآ ا دارٓييييي٘ا     

ّميييً ا٤م لييي٘ البدَٓٔييي٘ اليييد  عيييً ا  يييارٗ الَٔيييا     

يةرٓييييي٘ املضيييييادٗ ل٥ لبٔييييي٘ا اليف ٍيييييتا اجمليييييال ٍيييييْ 

فعليييٕ سيييبٔل امل يييال التصيييدٖ اليييتٖ  يييدا يف  ييياو       

 العلٔيييييييييييا  ا٢مرٓعٔييييييييييي٘ احملعنييييييييييي٘  يييييييييييني ٧٣٢١

ازبدٓيييييدٗ الصيييييفق٘ ّتليييييرٓعاآ

(6)

ا  ٔيييييب اكيييييدآ 

سييياٜل املتعلقييي٘  تيةييئه   املالصيييفق٘  ازبدٓيييدٗ   ييياٌ   

الليييييييييي١ٌّ ا٢قتصييييييييييادٓ٘ ٓقييييييييييع مييييييييييً ضييييييييييينً     

ا٢ تصاصييييياآ التليييييرٓعٔ٘ ّاليييييد تتعييييياري ميييييع   
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امليييتاٍ  القضيييأٜ٘ ا٢ تصيييا  التليييرٓعٕ     عييي  

 لييييييٙ ا٢قتصيييييياد الييييييتٖ ٓتعيييييياري مييييييع طبتليييييي   

  ليييييٙ امليييييتاٍ  القضيييييأٜ٘ا ّ التيييييالٕا فييييياٌ ػبييييي   

احملعنييييي٘ اٌ تقيييييْو  د يييييادٗ تليييييعٔل تلييييي  امليييييتاٍ ا 

ا٢ٌ احملعنيييييييييي٘ الدسييييييييييتْرٓ٘ يف  اليييييييييي٘ امتيييييييييييا  

السيييييل ٘ التليييييرٓعٔ٘  يييييً  ارسييييي٘ ا تصاصييييياٍا  

عنيييي٘ تلاييييا  تيةيييئه اسبقييييْا الدسييييتْرٓ٘ فيييياٌ احمل

ا  ا ييييييي٣ٌ  يييييييدو دسيييييييتْرٓ٘ العنيييييييل التليييييييرٓعٕ  

لعْىَيييا تيتَييي   عييي  اسبقيييْا ا٤ساسييئ٘ا ّتعتيييأ     

   ٕ قضيييييئ٘ تيةيييييئه ا٤سييييييرٗ ضييييييد كٔسيييييي

((7
 يييييياو  

 السييييناح احملعنيييي٘ رفضييييو ةْجبَييييا ّالييييد ٧٣٣٣

  عنلٔيييياآ القٔيييياو  لييييٙ التلييييرٓعٔ٘ القٔييييْد لييييبع 

ا جَاي

(8). 

فالتليييرٓعاآ القضيييأٜ٘ لٔسيييو داٜنيييا ٓيةييير الَٔيييا      

 يييييييامليةْر "السيييييييل " أٖ ةعييييييييٙ مييييييييع ا٢ لبٔييييييي٘  

التليييييرٓعٔ٘ )الأملييييياٌ( ميييييً  ارسيييييُ ا تصاصيييييُ     

ّ ليييٙ افضيييل ّجيييُا فييياٌ     ا ًًٔيييكنيييا مقيييرر ليييُ قاىْى  

احملييياكه الدسيييتْرٓ٘ هليييا القيييدرٗ سيييً التليييرٓعاآ     

القاىْىٔيييييييي٘ يف الْقييييييييو الييييييييتٖ متتيييييييييع اّ ت فييييييييل  

ٓعٔ٘  يييييً القٔييييياو  يييييتل ا اهليييييد  السيييييل ٘ التلييييير

الرٜٔسيييٕ ميييً قٔييياو القاضيييٕ الدسيييتْرٖ ةنارسيييُ    

ٍعيييييتا ا تصاصييييياآ ٍيييييْ سيييييد الفيييييراه التليييييرٓعٕ      

اليييييتٖ ٓيييييياه  يييييً فليييييل امللييييير   يييييً ا٢مت يييييال      

٢لت اماتيييُ الدسيييتْرٓ٘ا ّ َيييتا ٓعيييٌْ دّر القاضييييٕ     

الدسيييتْرٖ معنييي٣ ليييدّر امللييير  يف جعيييل القْا يييد      

اسبقييييييْا الدسييييييتْرٓ٘ قا ليييييي٘ للتيفٔييييييت ّ آيييييي٘    

الدسييييييتْرٓ٘ مييييييً اٌ تيتَيييييي  مييييييً قبييييييل ا٢ فييييييال  

التليييييرٓعٕا ّميييييً اٍيييييه ا٤م لييييي٘ ميييييا قضيييييو  يييييُ       

احملعنيييييييي٘ الدسييييييييتْرٓ٘ ا٢مرٓعٔيييييييي٘ يف القضييييييييآا   

التالٔييييييييي٘ ; قضييييييييئ٘ تْسييييييييئع ى ييييييييياا اسبنآييييييييي٘    

الدسيييتْرٓ٘ للنيييتَنني  ارتعييياث جيييراٜه   

((9
ّقضييئ٘   

ت ييييييْٓر  قييييييْا ا جَيييييياي  

((10
ا ّقضيييييئ٘ ّضييييييع   

سٔاسيييييياآ  دميييييياب املييييييدارد  

(11) 

أّ قضيييييئ٘ ّضييييييع   

  يييييييييييي  لل يييييييييييياف٣آ يف طبتليييييييييييي  امليييييييييييييامىل 

التعلٔنٔييي٘

((12
ّقضييئ٘ ّضيييع قْا يييد تييييةه الصييي٣ٗ    

يف امليييدارد

((13
ا  ّ لٍيييا ميييً القضيييآا اليييد ميييارد     

فَٔيييييييا القاضيييييييٕ الدسيييييييتْرٖ سيييييييل تُ كنلييييييير   

 ػبييييا ٕ ّ لييييٙ الععييييس مييييا جيييياٛ  ييييُ كلٔسييييً يف      

   ٌ كتا ييي٘ اليةرٓييي٘ احملضييي٘ للقييياىْ

((14
ّاليييتٖ  يييني   

دسييييييتْرٖ ٓقتصيييييير  لييييييٙ الٕ فٔييييييُ اٌ دّر القاضيييييي

كْىييييييييييُ كنليييييييييير  سييييييييييل ا ا٢ اٌ  ت ييييييييييْر دّر 

القاضييييييييٕ الدسييييييييتْرٖ كْىييييييييُ  ييييييييامٕ لسيييييييينْ    

الدسييييييتْر قييييييد سيييييياٍه  لييييييعل كييييييبل يف ت ييييييْٓر   

سييييييل تُ لٔعييييييٌْ ملييييييير ا  ػبا ٔييييييا الييييييٕ جاىييييييي      

السيييييييل ٘ التليييييييرٓعٔ٘ا. فاحملييييييياكه الدسيييييييتْرٓ٘    

متيييييارد ا٢ تصاصييييياآ التليييييرٓعٔ٘ ّ لييييي  لعيييييٌْ 

عيييييو  يييييً  ارسييييي٘  اهلٔٝييييياآ التليييييرٓعٔ٘ قيييييد امتي 

 ا تصاصاتَا اّ مارستُ  لعل  ل معتنل. 

لعييييً ا٢ميييير طبتليييي   ييييً الييييدّر الييييتٖ  ارسييييُ        

القاضييييٕ الدسييييتْرٖ العراقييييٕا فعلييييٙ اليييير ه مييييً     

اغبرامييييُ يف العدٓييييد مييييً املسيييياٜل السٔاسيييئ٘ مييييً     

اليليييياماآ  مييييً  يييي٣ل تيييي  رِ ّتيييي  لِ يف العدٓييييد  

السٔاسيييي٘ امليفيييييتٗ ميييييً قبيييييل ا٤ميييييرا  ّا٤ ييييي اث  

اصيييبو ميييا ٓعيييٌْ  ييياج ا  يييً    ِالسٔاسييئ٘ا ا٢ اٌ دّر

تيييييْفل اسبنآييييي٘ ل٣ مييييي٘ ٢لت امييييياآ الدسيييييتْرٓ٘   

اليييد اىتَعيييو  امتييييا  صبليييس الييييْاث العراقيييٕ  يييً  

/  اىٔيييييييا فيييييييري   ٣٣تيفٔيييييييتٍاا فبنْجييييييي  امليييييييادٗ 

  ليييييييٙ الت امييييييا  ٣٠٠٢الدسييييييتْر العراقييييييٕ لعيييييياو    

 فٔييييييُ ٓيييييييةه قيييييياىٌْ  سييييييً التلييييييرٓعٔ٘ لسييييييل ٘ا

 احملعنيييي٘ أ ضيييياٛ ا تٔييييار فَٔييييا ٓييييته الييييد العٔفٔيييي٘

 ٣٠٠٢  ييييياو  مييييييت امللييييير   اٌ ا٢ ا٢دارٓييييي٘ العلٔييييياا 

 ٘  تليييييرٓع  يييييً امتييييييع قيييييد اسباضييييير ّقتييييييا ّل آيييي

اىٌْ اليييييييتٖ ا تيييييييأ ميييييييً ضييييييينً القيييييييْاىني    القييييييي
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ا٤ساسييييئ٘ للعنيييييل امل١سسييييياتٕ لليةييييياو السٔاسيييييٕ    

/  اىٔييييييا  لييييييٕ  ٣٣للدّليييييي٘ا فقييييييد   ىصييييييو املييييييادٗ   

"تتعيييٌْ احملعنييي٘ ا٢ذبادٓييي٘ العلٔييياا ميييً  يييدد  ميييً       

  ٛ يف الفقييييييُ ا سييييي٣مٕا ّفقَيييييياٛ   القضييييياٗا ّ يييييأا

ٓه ييييييييدد  ييييييييددٍها ّتيييييييييةه مرٓقيييييييي٘      القيييييييياىٌْا 

ٓهسيييً    لبٔييي٘    ٌي  ا تٔيييارٍها ّ نيييل احملعنييي٘ا  قييياىْ

لييس الييييْاثا ّمييً جاىبيييا ىيييرٚ اٌ     ل ييٕ أ ضيياٛ صب  

السييييييييب  الرٜٔسييييييييٕ الييييييييتٖ  عييييييييً ّراٛ امتيييييييييا    

السييييل ٘ التلييييرٓعٔ٘  ييييً تلييييرٓع قيييياىٌْ احملعنيييي٘  

ا٢ذبادٓيييييي٘ العلٔيييييييا ٓرجيييييييع ٢ تبييييييياراآ سٔاسييييييئ٘  

ّا٢فتقيييييار ا  التْافيييييىل  يييييني ا٤ ييييي اث السٔاسييييئ٘    

سيييلبا  أٌ تييي١ ردا ييل قبييي٘ الأملييياٌ ّاليييد مييً  ييياىَا   

دّلييييي٘ا ٍّيييييتا  يييييدّرِ   ليييييٕ التيةييييئه القييييياىْىٕ لل 

ٓيييييدل  ليييييٙ  اييييي  القاضيييييٕ الدسيييييتْرٖ أٓضيييييا يف    

التييييييد ل  لييييييعل مبا يييييير يف  آيييييي٘ ا٢لت اميييييياآ    

 الدستْرٓ٘ مً ا٢ىتَاكاآ السٔاسٔ٘. 

ّيف كيييل قضييئ٘ ميييً تلييي  القضيييآا فييياٌ احملييياكه     

الدسييييتْرٓ٘ قامييييو  ْضييييع سٔاسيييياآ هلييييا تييييدا ٔاآ    

سٔاسيييئ٘ مبا ييييرٗ  عٔييييدٗ املييييدٚ. ّقييييد قيييياو  عيييي     

رد  ليييٙ ٍيييتِ السٔاسييياآ ميييً  ييي٣ل  السٔاسييئٌْ  يييال

تيةيييييئه  يييييي٣آ لعيييييي ل القضيييييياٗا ّقييييييد  يييييياّل     

اليييبع  ّضيييع تليييرٓع جدٓيييد َٓيييد     تضييئٔىل      

الي ييياا  ليييٕ املفيييأٍه القضيييأٜ٘ا كنيييا يف قضييئ٘     

كآسييييييٕا  ٔييييييب  يييييياّل اجمللييييييس التلييييييرٓعٕ يف   

٢ّٓييي٘  يسيييلفاىٔا  اسبيييد ميييً اسبنآييي٘ املنيْ ييي٘ يف   

   ٘ ٍييييٕ  قضيييئ٘ ) رّ(ا  كاىييييو ا٢سييييتاا ٘ السٔاسيييئ

ضباّليييييييي٘ يف التيييييييي  ل  لييييييييٙ   نلٔيييييييي٘ تلييييييييعٔل     

احملييييياكه ميييييً  ييييي٣ل  نلٔييييي٘ التعييييئنيا ّأ ٔاىيييييا    

مشليييييييو ٍيييييييتِ احمليييييييا٢ّآ تعبٝييييييي٘ اليييييييرأٖ العييييييياو 

ّتيةييييييئه املةييييييياٍراآ ّتليييييييأع املقاّمييييييي٘ ضيييييييد   

سٔاسييييي٘ التْسييييئعٔ٘ للن ييييياكها  ّ ليييييٙ الييييير ه  ال

ميييً  لييي  فيييدٌ السٔاسييياآ اليييد تتخيييتٍا احملييياكه       

ترّػبٔييييييي٘   أصيييييييب و يف أ لييييييي  ا٤ ٔييييييياٌ ميييييييْاد  

لل نيييييييي٣آ ا٢ىتخا ٔيييييييي٘ا فقييييييييد قامييييييييو  عيييييييي     

ا٤ يييييييييي اث  تلييييييييييُْٓ الييييييييييد قرامٔني ىتٔايييييييييي٘   

سبنآيييييي٘ املييييييتَنني   ضبييييييا نيلتعٔٔيييييييَه  قضيييييياٗ   

جيأٜييييياا أّ  قيييييْا ا جَييييياي أّ  يييييدماآ تيةييييئه 

ا٤سييييرٗا

(15)

فنيييييت ا تنيييياد ىٔعسييييٌْ "ا٢سييييااتٔأ٘   

ا قيييياو ازبنَْرٓييييٌْ أ ٔاىييييا 1968ازبيْ ٔيييي٘" يف  يييياو 

عنييييييي٘ العلٔيييييييا تقرٓبيييييييا ضيييييييد    حبنلييييييي٘ ضيييييييد احمل 

اليييييد قرامٔنيا

(16)

ّالْاقيييييع أىيييييُ  عيييييً القيييييْل  ٌ   

ردّد الفعيييييييل  ليييييييٙ السٔاسييييييياآ اليييييييد ّضييييييييعتَا     

احملعنييييي٘ يف صبيييييال اسبقيييييْا املدىٔييييي٘ ّا جيييييراٛاآ 

ازبيأٜيييييييييييي٘ قييييييييييييد أدآ    تلييييييييييييعٔل ت ييييييييييييْر يف 

ا٢ىتخا ييييييياآ ا٤مرٓعٔييييييي٘ ّسٔاسييييييياآ العيييييييْى رد   

كنييييا ٍييييْ اسبييييال مييييع أٖ قييييراراآ     1968ميييييت  يييياو  

تتخيييييت ميييييً العيييييْى رد. التييييي  ل السٔاسيييييٕ  ليييييٕ   

اسييياآ احمليييياكه لييئس مقتصييييرا  ليييٕ ال٢ْٓيييياآ    سٔ

املت ييدٗ  ييل ّجيييدآ جييتّرٍا يف الْاقيييع العراقييٕ ميييا     

 مييييً العدٓييييد اسييييتخدمو فقييييد ا٣٠٠٢ عييييد  ييييرث 

  راصبَيييييييييا ضييييييييينً ميييييييييً السٔاسييييييييئ٘ ا٤ ييييييييي اث

 ّت يييييئل ا٢ما يييييي٘  لييييييٙ العنييييييل ٍييييييْ السٔاسيييييئ٘

ضييياٗ املعٔييييني يف احملعنييي٘ ا٢دارٓييي٘ العلٔييياا فقيييٕ    الق

 العدٓييييد يف مةيييياٍراآ ذبليييئد   قييييد ٣٠٧٢ يييياو 

 رٜيييئس  عيييي ل م البيييي٘ العراقٔيييي٘ احملافةيييياآ مييييً

  اتَاميييُ ّ لييي  العيييراا يف ا٢دارٓييي٘ العلٔيييا  احملعنييي٘

  يييً فضييي٣ الدّلييي٘ا يف معيييني  ييي ث لصييياحل ٓعنيييل

 ّضييييعو قييييد السٔاسيييئ٘ ّاللخصيييئاآ ا٤ يييي اث اٌ

سيييييال٘ ت ييييئل ّ ييييي ل قضييييياٗ احملعنييييي٘ ا٢دارٓييييي٘     م

 العلٔا مً ضنً  راصبَا السٔاسٔ٘. 

اٌ م يييييل ٍيييييتِ ا٤م لييييي٘ تْضيييييو ّ ليييييعل جليييييٕ أٌ    

السٔاسيييي٘ا الييييد  البييييا مييييا تعييييٌْ سٔاسيييي٘    ٔيييي٘       

متييييا    لَٔييياا مرتب ييي٘  تنيييا ةنارسييي٘ السيييل ٘     

التلييييرٓعٔ٘ا ّأٌ احمليييياكه لٔسييييو ضبصييييي٘ ضييييد     

ٍييييتِ الضيييي ْطا فعلنييييا ّضييييعو القْا ييييد العاميييي٘       
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ّاحملتنليييي٘ا  عييييً أٌ ٓعييييٌْ ٍييييياا  يييي٣   ليييي ٌ     

عيييً أٌ ٓقتصييير  يييل  مضييينٌْ ٍيييتِ القْا يييدا ٢ّ   

ٍييييتا اشبيييي٣   لييييٙ تسييييْٓ٘ الييييي ا   ييييني ا٤مييييرا    

املتيا  ييي٘ا ّالتييييافس  يييني ٍيييتِ ا٤فعيييار املتعارضييي٘      

ٍيييييٕ يف جٍْرٍيييييا سٔاسييييئ٘ا أٖ ةعييييييٙ أٌ ا تٔيييييار 

قا يييدٗ ّا يييدٗ أّ تفسيييل مبيييدا معيييني  ليييٙ ا٦ ييير       

ػبييييي  أٌ ٓعيييييٌْ ليييييُ ميييييا ٓيييييأرِ  اليسيييييب٘ ٤ّلٝييييي  

ٌ اسبايييي٘ الييييتًٓ تيييي١ ر  ليييئَه القا ييييدٗا يف  ييييني ا

 يَيييا أ يييدا ميييً اليا ٔييي٘  التعيييبلالقضيييأٜ٘ ٢  عيييً 

اسب  ٔيييي٘ا  ييييل أٌ اسبايييين الييييد ٓيب ييييٕ أٌ تعتنييييد  

 لَٔييييا القْا ييييد مييييع  ليييي  ٍييييٕ سٔاسيييئ٘ا ّتتعلييييىل    

ٍييييتِ اسباييييين  ال رٓقييييي٘ الييييد ٓيب يييييٕ  َيييييا فَيييييه   

اليصيييييْ  القاىْىٔييييي٘ ّالقيييييراراآ السيييييا ق٘ا أّ ميييييا  

ٓت لبييييييُ الدسييييييتْرا أّ  عيييييي  مفييييييأٍه العداليييييي٘ا   

ع  لييي  فَيييٕ صييئ وا ٍّيييتِ الي ا ييياآ  يييْل ميييا  ّمييي

ػبييييي  أٌ ٓعييييئ، امليييييْاميني ا ّاٌ ازبنٔيييييع لدٓيييييُ      

 مصل ٘ يف ر٠ٓ٘ كٔ  ٓته اربا  قرار  ل ىَا.

ّميييً البيييدَٕٓ اٌ ٓعيييٌْ للليييع  مصيييل ٘ قاىْىٔييي٘    

يف سييييييً القييييييْاىني ٍّييييييتِ ٍييييييٕ اسبايييييي٘ ا٤ك يييييير  

ّضييييْ ا الييييد ٓسييييتيد  لَٔييييا الأمليييياٌ يف ا تعييييارِ     

ا٢ اٌ ٍيالييييييي   عييييييي  ل٣ تصيييييييا  التليييييييرٓعٕا 

ا٢سيييييت ياٛاآ اليييييد تيييييدفع  امللييييير   يييييالتخلٕ  يييييً   

 عييي  ا تصاصييياتُ ليييإلدارٗ ّربْهليييا سيييل ُ سيييً      

القييييييْاىني ا ّأ ييييييد ا٤سييييييباث الييييييد دبعييييييل ٍييييييتِ      

 لييييٙ سييييً القيييياىٌْ ٍييييْ أٌ   ا ًًٔيييياهلٔٝيييياآ قييييادرٗ قاىْى

ٍييييياا سلسييييل٘ مييييً املسيييياٛل٘ متتييييد    املسيييي١ّلني   

   ْ اثا امليتخييييبني م ييييل رٜيييئس ّأ ضيييياٛ صبلييييس الييييي

ّ قييييدر مييييا تعتييييأ ٍييييتِ السلسييييل٘ مْٓليييي٘ جييييدا أّ     

 يييل مبا يييرٗ     يييد  عٔيييدا  عيييً تع ٓييي  مسييياٛل٘  

اهلٔٝييييياآ  يييييً مرٓيييييىل ا يييييااط أٌ تعيييييٌْ  نلٔييييي٘    

صيييييع القييييْاىني م ا قيييي٘ للنت لبيييياآ ا جرأٜيييي٘ا     

ّضييييناٌ ا  ييييعارا ّتييييْفل  معاىٔيييي٘ الْصييييْل ٤ٖ    

 ييييييييخص لييييييييُ مصيييييييياحل يف القْا ييييييييد املقا يييييييي٘ا   

ٌ ٍيييييييتِ امليييييييأراآ  يييييييبُ   ّ  بٔعييييييي٘ اسبيييييييالا فيييييييد  

الد قرامٔييييي٘ لٔسيييييو امليييييأراآ الْ ٔيييييدٗ لْضيييييع    

قييييييْاىنيا  ٌ ا٢سييييييتفادٗ مييييييً اشبييييييأاآ الفئيييييي٘ا   ال

ّاسبصيييييْل  ليييييٙ معلْمييييياآ جٔيييييدٗا ّرةيييييا دمييييين   

املعيييييآل املَئييييي٘ يف صييييئا ٘ السٔاسييييياآ قيييييد تيييييْفر 

 دفا اآ أقْٚ يف ك ل مً اسبا٢آ.

ّيف  الييييي٘ سيييييً القْا يييييد القضيييييأٜ٘ا ٓصيييييبو ميييييً  

لْصييييْل    تأٓيييير  ييييع ا مَنييييا كيييياٌ   الصييييع  ا

 يييييل مبا يييييرا ١ّٓكيييييد  عييييي   لنييييياٛ القييييياىٌْ أٌ 

احمليييييياكه هلييييييا اصييييييل  ييييييع ا ّأٌ التعٔٔييييييياآ يف     

احمليييييياكه العلٔييييييا تت ييييييا ىل أ ٔاىييييييا مييييييع القْا ييييييد  

التن ٔلٔيييييي٘ 

((17
ا ّمييييييع أٌ املييييييْاميني قييييييد ٓعْىييييييٌْ   

م١ٓيييييييدًٓ لفعيييييييرٗ تعييييييئني القضييييييياٗ ميييييييً قبيييييييل      

ٗ يف جعيييييل السٔاسييييئنيا ا٢ اىَيييييه ٢ ٓر بيييييٌْ  ييييياد   

القضييييياٗ مسييييي١ّلني  يييييً أفعييييياهله أمييييياو املنييييي لني     

امليتخييييييبنيا مييييييا   تعييييييً تليييييي  ا جييييييراٛاآ قا ليييييي٘  

للتقصييييلا ّ تييييٙ  يييييدما تعييييٌْ ٍييييياا اىتخا يييياآ     

قضييييأٜ٘ا فييييدٌ ٍييييتِ ا٢ ييييداا متٔييييل    أٌ تعييييٌْ    

 يييييي١ٌّ معلْميييييياآ  ييييييل م١اتٔيييييي٘ لعييييييْدٗ  ييييييا ل     

الْأفيييييي٘ا ّىييييييادرا مييييييا ٓييييييته تيةٔنَييييييا   رٓقيييييي٘   

اليييييييا بني  لييييييٙ لعيييييي  دّر      ٔيييييي٘ قييييييد تليييييياع 

 قٔقيييٕ يف ا تٔيييار القضييياٗ  

(18)

ا ميييً الدسيييتْرا فيييدٌ  

 يييي ل احمليييياكه  ييييً العنلٔيييياآ السٔاسيييئ٘ ٓ ييييرح     

ملييياكل  اصييي٘ يف صبيييال الرقا ييي٘ا ٢ سييئنا فٔنيييا   

 ٓتعلىل  احملاكه الد تصدر تلرٓعاآ . 

 ييييي٣ّٗ  ليييييٙ  لييييي ا فيييييدٌ التليييييدٓد  ليييييٙ اليييييدّر     

التلييييييرٓعٕ للن يييييياكه يف صبتنييييييع د قرامييييييٕ    

كد أٌ  ضييييييييفاٛ ال ييييييييا ع القيييييييياىْىٕ  لييييييييٙ سييييييي١ٔ 

القييييياىٌْ القضييييياٜٕ ٓسيييييتيد    ما عيييييُ التيييييداّلٕ.  

ّميييييً ّجَييييي٘ اليةييييير ٍيييييتِا فيييييدٌ السييييين٘ املنٔييييي ٗ   

للعنلٔيييي٘ التلييييرٓعٔ٘ القضييييأٜ٘ تيبييييع مييييً ضييييع   

أّراا ا تنادٍييييييا الد قرامٔيييييي٘ 

((19
ا فنييييييً املتْقييييييع 
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أٌ تليييييييارا احمليييييييياكها  لييييييييٙ  يييييييي٣  اهلٔٝيييييييياآ  

٘  ػبييييياد قْا يييييد  التليييييرٓعٔ٘ا يف  نلٔييييي٘ تداّلٔييييي  

 امييييي٘ أّ تليييييعٔلَاا ّ ليييييٙ ّجيييييُ الت دٓيييييدا  ليييييٙ   

ا٤قيييل  ليييٙ مسيييتْٚ ا٢سيييتٝيا  اليييتٖ ؼبيييدا فٔيييُ   

ٍيييتا اسبعيييه  ليييعل صيييرٓوا ٓيييتعني  ليييٙ احملييياكه     

أٌ تقييييدو مييييأراآ مي قٔيييي٘ لقراراتَييييا ّللت يييئلاآ 

العقاٜدٓييييي٘ا ّ قيييييدر ميييييا ٓتْقيييييع ميييييً احملييييياكه أٌ   

     ّ ٍيييٕ تقيييدو أسيييبا اا فدىَيييا مسييي١ّل٘  يييً قراراتَييياا 

لٔسيييو مسييي١ّل٘   بٔعييي٘ اسبيييال  ييييفس ال رٓقييي٘      

اليييد ٓت نيييل  َيييا املن ليييٌْ امليتخبيييٌْا ّ لييي  لعيييٌْ  

صيييييدّر قيييييرارا  يييييل مي قٔيييييا ٢ ٓييييي١دٖ ا   ييييي ل     

القاضيييييٕ ميييييً احملعنييييي٘ا  يييييل ميييييً املنعيييييً اٌ ٓيييييته  

اّ  العلٔيييياال عييييً  ييييُ اّ ال يييياِٛ مييييً قبييييل احملعنيييي٘    

سٔاسييييييييييُ الت ييييييييييْل يف القيييييييييييراراآ   ا  لاييييييييييْٛ  ال

 يييييي٣ل  ييييييدّل احملعنيييييي٘  ييييييً   الدسييييييتْرٓ٘ مييييييً  

قرارٍيييييا ال يييييل صييييي ٔو ّ صيييييدارٍا قيييييرار ٓعيييييدل     

قرارٍيييا السيييا ىلا ّ لٔيييُ فييياٌ القيييراراآ اليييد ٢ تيييأر  

 ليييعل صييي ٔو  ٢  عيييً اٌ ٓعيييٌْ هليييا تييي  ل ّاسيييع   

 الي اا.

ّ ليييييييٙ الععيييييييس ميييييييً  لييييييي ا فييييييياٌ املْامييييييييٌْ ٢  

ٓتْقعييييييٌْ كيييييي لا مييييييً اهلٔٝيييييياآ التلييييييرٓعٔ٘ اٌ     

قييل ليئس كلييرط   تقييدو سييببا مييأرا هلييها  لييٙ ا٤    

فٔنييييييا ٓتعلييييييىل  ييييييالقْاىني  ا تبارٍييييييا مل ميييييي٘ا   ا     

متعييييً أ ييييد أ ضيييياٛ الأمليييياٌ مييييً تلييييعٔل ذبييييال    

 -سٔاسيييٕ كيييبل ةيييا فٔيييُ العفآييي٘  صيييدار قييياىٌْ    

سيييْاٛ ميييً  ييي٣ل  قييييا  أ ضييياٛ ا يييرًٓ أّ  تيييداّل       

فيييدٌ ٍيييتا القييياىٌْ سييئعٌْ ليييُ الصيييف٘        -ا٤صيييْاآ  

ا ل امٔيييييي٘ ّػبيييييي   لييييييٙ اللييييييع  اٌ متت ييييييل لييييييُ  

ال ا يييي٘ ّا٢ ييييااو ّ التييييالٕ فيييياٌ أ ضيييياٛ اهلٔٝيييي٘  

التلييييييرٓعٔ٘ ٓعْىييييييٌْ مسيييييي١ّلٌْ  خصيييييئا  ييييييً     

أفعييييياهله فقييييي ا ّتعيييييٌْ مسييييي١ّلٔ٘ الأملييييياٌ امييييياو  

الليييع  أ يييبُ  ا٢ميييار اليةيييرٖ اليييتٖ ٢ ّجيييْد ليييُ     

 يف الْاقع العنلٕ.

ّيف  ييييييييييني أٌ ةييييييييييْ ب السييييييييييل ٘ التلييييييييييرٓعٔ٘    

اشباضيييييع٘ للنسييييياٛل٘ الليييييعبٔ٘ تتسيييييه  ييييييْ  ميييييً  

ّ ييييييدو اليييييئقنيا فدىييييييُ مييييييً الصييييييعْ ٘  ال نييييييْي

ا٢ ييييت  يةيييير ا٢ تبييييار التعقٔييييداآ امل٣ ميييي٘ شبلييييىل 

قْا يييد جٔيييدٗا فالتليييرٓع  ليييْٛ  ليييٕٛ ميييً  يييدو       

الييئقني حبٔيييب ٢  عيييً ٤ يييد أٌ ٓتْقيييع اّ ؽبنيييً    

عْاقييي  اليييد  عيييً اٌ تيييياه  يييً قا يييدٗ    الميييا ٍيييٕ  

ا تنيييدآ  يييدٓ اا ّميييً امل١ميييلا   بٔعييي٘ اسبيييالا أٌ     

رٓعٔ٘ م١سسيييياآ ّ ارسيييياآ  تعتنييييد اهلٔٝيييي٘ التليييي  

دا لٔيييي٘ تييييدٓر ٍييييتا اللييييعْا  ييييتكاٛا مييييً  يييي٣ل    

ىييييْ  الصيييئا ٘ اّ ا٤ٍييييدا  املييييأرٗ  عْىَييييا تعنييييل      

لت قٔيييىل الصييياحل العييياوا ّم يييال  ليييٙ  لييي  اليةييياو    

اليييتٖ ا تنيييدِ العيييْى رد ا٤مرٓعيييٕ ّاليييتٖ اتسيييه    

 عْىيييُ ىةاميييا  معقيييدا  ميييً اللاييياٌ ٓضيييه ميييْافني      

د اليييييتًٓ مَيييييئني  ّ يييييدد ميييييً أ ضييييياٛ العيييييْى ر  

  ٘ اصيييييييب ْا متخصصيييييييني يف السٔاسييييييي٘ العامييييييي

((20

ا 

ّقيييد ا تنيييد أ ضييياٛ العيييْى رد سٔاسيييُ ا٢سيييتعاى٘    

خبيييأاآ  يييبعاآ ّاسيييع٘ ميييً املتخصصيييني يف كيييل   

ميييييً اسبعْمييييي٘ ّالق يييييا  اشبيييييا  للنسيييييا دٗ يف     

ا داد  ملارٓع القاىْىني.

(21) 

اٌ تفيييييْٓ  ا٢ تصاصييييياآ    اهلٔٝييييياآ ا دارٓييييي٘   

ميييً  ٣ليييُ  عيييً املتخصصييي٘ ٍيييْ ّسييئل٘ قاىْىٔييي٘  

تييي٣يف مليييعل٘  يييدو الييئقني يف ٍيييتا القييياىٌْا ّ يييد٢  

ميييً ضباّلييي٘ اسيييتباا كيييل التعقٔيييداآ اليييد ذبتييياب 

 لٔيييييييُ القا يييييييدٗ العامييييييي٘ لليييييييردا فييييييياٌ السيييييييل ٘      

التلييييرٓعٔ٘ تتبييييع أسييييلْث التفييييْٓ  مييييً  ٣لييييُ      

تييييي  ٌ لليييييئَٝاآ ا٢دارٓيييييي٘  ْضييييييع قْا ييييييد أك يييييير  

تفصيي٣ٔا ّٓليياعَه  ليييٙ اييع أدلييي٘  ضييافٔ٘ ميييً     

تْأييييي  اشبيييييأاآ املتخصصييييي٘   الييييي٘ أٖ    ييييي٣ل

 ْاقييي   عيييً اٌ تيليييا  يييً ت بٔيييىل تلييي  القْا يييد ا   

أٌ ةييييييْ الدّليييييي٘ ا دارٓيييييي٘ ّدّامَييييييا ٓسيييييياٍناٌ يف 

ا بييييييياآ قيييييييدرتَا ّفعالٔتَيييييييا يف ت يييييييْٓر القْا يييييييد  

 صيييييْرٗ أك ييييير دقييييي٘ ميييييً أٌ ٓيييييتنعً العيييييْى رد  
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مييييً  دارٗ ىفسييييُا ّمييييع  ليييي ا فييييدٌ ّضييييع القْا ييييد  

ٓعيييييٌْ مليييييرّ ا  صيييييلبا     ا دارٓييييي٘  ٔيييييل    أٌ 

 يييد ميييا; اٌ ٍيييتِ القْا يييد ٓيييته ا تنادٍيييا ميييً قبيييل       

اهلٔٝييياآ  ا دارٓييي٘ ميييً  ييي٣ل تْقيييع كٔييي  سيييت ل    

ٍيييتِ القْا يييد السيييلْا يف املسيييتقبلا ميييً املنعيييً اٌ    

ٓعيييييٌْ صييييي ٔ ا اٌ تيييييتنعً تلييييي  اهلٔٝييييياآ  يييييالرد    

 ليييٙ اسبيييا٢آ الفردٓيييي٘ ّتعٔٔييي  ت بٔيييىل القْا ييييد     

  دٌّ ا تنييييياد يف  عييييي  الييييييْا ٕا لعيييييً ٓيييييته  لييييي

قيييراراآ مسييييتيدِ  لييييٙ قا يييدٗ السييييْا ىل القضييييأٜ٘   

ّاربيييا  القيييراراآ  ليييٙ أسييياد كيييل قضييئ٘  حبيييد      

 اتَييييييا  ّالييييييتٖ  ييييييدّرِ ٓيييييي١دٖ ا   ييييييدو فعالٔيييييي٘   

الت يييئل ّتعييييدٓل يف تليييي  القْا ييييد ا  ّ يييياليةر       

ملييييعل٘  ييييدو اليييئقني يف  معاىٔيييي٘ ّضييييع القييييْاىني   

احملييياكه مييً قبييل الأمليياٌ ّاهلٔٝيياآ ا٢دارٓيي٘ا فييدٌ       

تتنتييييع  ييييبع  امل آييييا الفرٓييييدٗا فنييييً جاىيييي  فيييياٌ   

احمليييييياكه تيةيييييير يف القْا ييييييد يف ضييييييْٛ اييييييرّ      

معٔيييي٘ ضبيييددٗا ٍّيييٕ يف ّضيييع جٔيييد  عيَيييا ميييً      

ر٠ٓييييي٘ املةيييييا  ّاملضيييييآقاآ اليييييد تفرضيييييَا  ليييييٙ    

 صييييييْو القضيييييئ٘ا ّيف  ييييييني أٌ احمليييييياكه الييييييد    

تضيييييع القْا يييييد سيييييتعٌْ ة ا ييييي٘ سيييييْا ىل سبيييييا٢آ  

ا ّ ييييييي٣ّٗ  ليييييييٙ  لييييييي ا اٌ   ا لييييييي٘ يف املسيييييييتقبل

ت بٔييييييىل قا ييييييدٗ السييييييْا ىل القضييييييأٜ٘ مييييييً قبييييييل    

ت يييييييْٓر الاحملييييييياكه ٓسييييييياٍه  ليييييييعل كيييييييبل يف   

التيييييدرػبٕ للقْا يييييد العامييييي٘ ميييييً  ييييي٣ل أىلييييي ٘ 

العدٓيييييد ميييييً احملييييياكه ّالقضييييياٗ ا ّكنيييييا دافيييييع     

احملييامٌْ العييامٌْ لعييدٗ قييرٌّا فييدٌ ٍييتا اليييْ  مييً      

اشبيييييأٗ  عيييييً أٌ ٓسيييييا د  ليييييٙ صييييئا ٘ قْا يييييد    

متامييييييييا للةييييييييرّ  الفعلٔيييييييي٘ ال٣ ميييييييي٘  م٣ٜنيييييييي٘

 للتفا ل.

 املب ب ال اىٕ

 مفَْو  ضفاٛ ال ا ع القضاٜٕ

ٍيالييييي  سيييييببني رٜٔسيييييني ػبيييييدر ا  يييييارٗ 

 ليييييييئَه يف ٍييييييييتا الصييييييييددا ا٤ّل ٍييييييييْ التا ٜيييييييي٘   

املت آيييييييييدٗ يف  ارسييييييييي٘ ا٢ تصاصييييييييياآ دا يييييييييل   

الفييييرّ  السٔاسيييئ٘  ييييا ؼبييييد مييييً قييييدرتَا  لييييٙ       

تصييييياه فٔيييييُ  التليييييرٓعا أّ أٌ تعيييييٌْ املعييييياٌ اليييييتٖ    

السٔاسييييي٘  ليييييعل فعيييييال 

( (22

ّاليييييتٖ امليييييىل  لَٔيييييا   

ىةرٓييييي٘ التا ٜييييي٘ا فعييييييدما ٢ تسيييييت ٔع الفيييييرّ      

السٔاسييييئ٘ أٌ تيفيييييت الت اماتَيييييا الدسيييييتْرٓ٘ا فيييييدٌ   

ا٢ ييييييخا  الييييييتًٓ ٓسييييييعٌْ     ييييييل الي ا يييييياآ    

سيييييييْ   ٔليييييييٌْ    أٌ ٓيايييييييت ْا    امل١سسييييييياآ   

اليييييييد  عييييييييَه اسبصيييييييْل  ليييييييٙ  ليييييييْل هليييييييتِ    

ٌْ احمليييييياكه الدسييييييتْرٓ٘ الي ا يييييياآ; ّ ييييييتل  تعيييييي

تليييي  ازبَيييي٘ا ّمييييً اك يييير ا٢ىةنيييي٘ املتبئيييي٘ هلييييتا  

ا٢دبييييياِ ٍيييييْ اليةييييياو الدسيييييتْرٖ ا٢مرٓعيييييٕ ميييييً    

 يييييييي٣ل سٔاسييييييييتُ للت قييييييييىل مييييييييً الصيييييييي٣ ٔاآ   

التليييرٓعٔ٘ا ٢  عيييً للَٔٝييي٘ التليييرٓعٔ٘ املقسييين٘     

أٌ متييييع احملييياكه  سيييَْل٘  يييً ّضيييع السٔاسييياآا     

ّاٌ كاىيييييييو تلييييييي  السٔاسييييييياآ اليييييييد ٢ ذبةيييييييٙ    

 بٔ٘ كبلٗ. لع

السيييييب  ال ييييياىٕ ٍيييييْ أك ييييير  نْضيييييا ّلعيييييً رةيييييا  

أك يييير أٍنٔيييي٘ا ّمييييً املعتقييييد أٌ احمليييياكه ) لييييٙ      

ا٤قيييييييل  عييييييي  احملييييييياكه(  عيييييييً الْ يييييييْا  َيييييييا  

سبنآييييي٘  يييييدد كيييييبل ميييييً القييييئه اهلامييييي٘ ضيييييد      

ا سييييييياٛٗ السٔاسييييييئ٘ احملتنلييييييي٘ا ّتسييييييينٙ ٍيييييييتِ     

الفرضيييييييئ٘  فرضيييييييئ٘ اسبقييييييييْاا تقييييييييْو ٍييييييييتِ      

ع  ييييييدٛ الفرضيييييئ٘  لييييييٙ فعييييييرٗ مفادٍييييييا أىييييييُ ميييييي  

احملييييييييييياكه يف  آييييييييييي٘ اسبقيييييييييييْا ّاسبرٓييييييييييياآ 

اللخصيييييييييئ٘  ا ضيييييييييياف٘     قييييييييييْا امللعٔيييييييييي٘ا  

تضيييياٛلو املعارضيييي٘ للييييدّر القضيييياٜٕ املتْسييييعا ّيف  

ال٢ْٓييييييياآ املت يييييييدٗا أ لييييييييو احملعنييييييي٘ العلٔيييييييا يف  

قضييئ٘ كييييارّلني 

((23

 ييييً ٍيييتا الت ييييْل يف  آيييي٘   

اسبقييييييييْا ا٢قتصييييييييادٓ٘ ّاسبرٓيييييييياآ اللخصيييييييئ٘  

ّاسبقيييييييْا املدىٔييييييي٘ يف ميتاييييييياآ كيييييييارّلنيا ّيف  

أّرّ يييييا ميييييا  عيييييد اسبيييييرثا اىتةييييير الت يييييْل ت يييييْر 
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اليييييد  –ضبييييياكه دسيييييتْرٓ٘   -ضبييييياكه جدٓيييييدٗ  

اىٔ يييو صيييرا ٘ مَنييي٘  آييي٘ صبنْ ييي٘ ّاسيييع٘      

مييييييً  قييييييْا ا ىسيييييياٌ  

((24

ا ّيف كلتييييييا اسبييييييالتنيا 

 ٔ ع الفقييييييُ القيييييياىْىٕ الييييييتٖ ٓييييييْفر    كيييييياٌ تلييييييا

اسبنآييييييي٘ لعيييييييدد كيييييييبل ميييييييً  قيييييييْا ا٢ىسييييييياٌ 

 يييييب  ليييييٙ ّالقييييئها ّاٌ ىليييييْٛ احملييييياكه القيييييادرٗ   

اسبٔيييياٗ يف ٍييييتِ القيييئها ٓعييييْد ج ٜٔييييا    الليييييع       

 ّ   ٍٔٝاتُ التلرٓعٔ٘.

ّ عيييً تقٔييئه ٍييياتني الفرضييئتني اميييا ميييً جاىييي       

ضبليييٕ اّ ميييً  ييي٣ل املقارىييي٘ ميييع أىةنييي٘ سٔاسييي٘      

 ٙ سييييبٔل امل ييييال اٌ الفرضيييئ٘ القاٜليييي٘    أ ييييرٚا فعليييي

 ييييي ٌ  ضيييييفاٛ ال يييييا ع القضييييياٜٕ  عيييييً اٌ ٓفسييييير    

 ليييٙ اىيييُ القيييدرٗ اّ ا٢سيييتعداد املت آيييد للن ييياكه     

الدسييييييتْرٓ٘ سبنآيييييي٘ أكييييييأ قييييييدر  عييييييً مييييييً    

اسبقيييييييْا

((25

يليييييييْٛ لا ّميييييييً ازبْاىييييييي  احمليييييييلٗ ل 

املفييييياجٞ  عييييييد اسبيييييرث الييييييتٖ  يييييَدتُ احمليييييياكه    

ارضيييي٘ قْٓيييي٘ الدسييييتْرٓ٘ يف أّرّ ييييا ٍييييْ اىَٔييييار مع 

الٔسييييييييارٓ٘  لفعييييييييرٗ الرقا يييييييي٘ القضييييييييأٜ٘ا ّقييييييييد 

ا تييييييييأآ ٍييييييييتِ ا٢ يييييييي اث الرقا يييييييي٘ القضييييييييأٜ٘   

اسيييتيادا -كْسييئل٘   يييرٗ لتَدٓيييد مبيييدا ا٤ لبٔييي٘   

ّاٌ ا٤ يييييييييي اث   – لييييييييييٙ الينييييييييييْ ب ا٤مرٓعييييييييييٕ   

الٔسييييارٓ٘ ا٢ّر ٔيييي٘ قييييد راتَييييا  لييييٙ أىَييييا ضباّليييي٘  

ضباْ يييي٘ لاسيييئمل  قييييْا امللعٔيييي٘.ا  عييييد اسبييييرث    

ىٔييي٘ا أ ٔيييدآ ٢ّدٗ ٍيييتِ املعارضييي٘ ميييرٗ   العاملٔييي٘ ال ا

أ ييييرٚ يف كييييل مييييً فرىسييييا ّ ٓ الٔيييياا لعييييً ٍييييتِ   

املعارضييييي٘   تيييييتنعً ميييييً مييييييع  ىلييييياٛ ضبعنييييي٘      

دسييييتْرٓ٘ا ّقييييد ٓعييييٌْ تيييي  ل ٍييييتا الفلييييل أك يييير    

صييييرامُ  يييييدما ٓييييتكر  يييي ٌ الٔسييييارٓنيا ّ اصيييي٘  

اسبييييي ث اللييييئْ ٕا كييييياٌ يف  رّتيييييُ الليييييعبٔ٘ يف    

ا متعييييييو الفييييياٗ ميييييا  عيييييد اسبيييييرث مبا يييييرٗا فيييييد   

ا٤ يييييييي اث الٔسييييييييارٓ٘ مييييييييً  رقليييييييي٘ احمليييييييياكه     

الدسيييييييتْرٓ٘ قبيييييييل اسبيييييييرثا فلنيييييييا ا ٢  عيَييييييييا     

ا٢سيييييييتنرار يف القٔييييييياو  يييييييتل  يف ايييييييل ايييييييرّ    

تعرضييييو فَٔييييا أييييع القييييْٚ السٔاسيييئ٘ ا٤ ييييرٚ   

 للخ ر تقرٓبا أّ فقدآ مصداقٔتَا؟

قييييد  ٍيييي  الفقٔييييُ ا٢مرٓعييييٕ  اسييييعْال  اسييييعْٓيْ      

اسبقييييييْا ا  القييييييْل  يييييي ٌ التْسيييييئع مييييييً ى يييييياا  

ّاسبرٓيييياآ الييييد سييييت نَٔا احمليييياكه الدسييييتْرٓ٘    

سيييييئلع  دّرا ٍامييييييا يف التييييييب  السييييييرٓع ّالْاسييييييع 

الي يييييييياا للقضيييييييياٛ الدسييييييييتْرٖ يف  ٓ الٔييييييييا ّيف    

أمييييياكً أ يييييرٚ يف أّرّ يييييا  

(26)

ا اسباجييييي٘ للت كيييييد  

ميييً أٌ القيييْاىني العادٓييي٘ سيييتيةه القييئه ا٤ساسييئ٘   

كييييياٌ صيييييداٍا ا٢ّل يف  ٓ الٔيييييا ّأملاىٔيييييا ّٓرجيييييع   

لعيييٌْ  نلٔييياآ سيييً القيييْاىني العادٓييي٘ يف تلييي    لييي  

البليييييداٌ قيييييد أ فقيييييو متاميييييا يف ا يييييااو  ّصييييئاىُ  

 قيييْا ا ىسييياٌ  ييي٣ل الفيييااآ الفا ييئ٘ ّاليا ٓييي٘     

تيييييب   ا السيييييا ق٘ ٍّيييييتا ميييييا دفعَيييييا يف ا سيييييرا     

القضيييييياٛ الدسييييييتْرٖ يف أىةنتَييييييا الدسييييييتْرٓ٘ا يف  

تلييييي  الفيييييااآ    ٓعيييييً امللييييير  ٍيييييْ املليييييتبُ  يييييُ      

ا  فييييييياا يف اليييييييدفا   يييييييً اسبقيييييييْا   الْ ٔيييييييد يف

ا٤ساسيييئ٘ ف سيييي ا  ييييل أٓضييييا احمليييياكه العادٓيييي٘      

الييييد   تفعييييل  يييئٝا ٓييييتكر للرقا يييي٘  لييييٙ تيييي  ل  

التليييرٓعاآ السيييل ْٓ٘ أّ اسبييييد ميَيييا   

(27)

ا اٌ  ىليييياٛ 

ضبييييياكه دسيييييتْرٓ٘ جدٓيييييدٗ تعيييييٌْ هليييييا سيييييل ٘      

 ل يييياٛ التلييييرٓعاآ ّمتتعَييييا  سييييل ٘ مسييييتقل٘  ييييً 

اييييي ٛ ميييييً السيييييل ٘ القضيييييأٜ٘ ىفسيييييَا كييييياٌ  ك 

الييييرد  لييييٙ اسباليييي٘ مييييً اىعييييداو ال قيييي٘ يف السييييل ٘   

التلييييييييرٓعٔ٘ ّىةيييييييياو احمليييييييياكه العادٓيييييييي٘ا ا٢ اٌ    

املليييييعل٘ ا٤ساسييييئ٘  عيييييً اٌ ت يييييار ىتٔاييييي٘ تيييييب    

فعيييييرٗ القضييييياٛ الدسيييييتْرٖ ٍيييييٕ الصيييييعْ اآ اليييييد  

 عيييً مْجَتَيييا يف  قييييا  معارضيييٕ فعيييرٗ الرقا ييي٘    

القضيييييييأٜ٘  دمعاىٔييييييي٘ ا٢ تنييييييياد  ليييييييٙ ضبعنييييييي٘  

 ٍييييييٕتخصصيييييي٘ مَنتَييييييا ا٤ساسيييييئ٘  دسييييييتْرٓ٘ م

 آيييي٘  ييييدد كييييبل مييييً  قييييْا ا ىسيييياٌ ّليييئس   

فقيييي   قييييْا امللعٔيييي٘ا فقييييد قيييياو  عيييي  الفقَيييياٛ       
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 يييييالرد  ليييييٕ ٍيييييتا التخيييييْ   يييييالقْل  ييييياٌ اىلييييياٛ       

احمليييياكه الدسييييتْرٓ٘   رٓقيييي٘ تسيييينو لعييييل مييييً     

ا٤ يييييييي اث الٔنٔئيييييييي٘ ّالٔسييييييييارٓ٘  املسيييييييياٍن٘ يف    

َا سيييييئاعلَا أك يييييير مصييييييداقٔ٘   ٜا تٔييييييار أ ضييييييا 

 سبقْا ا ىساٌ.   سبنآ٘

اٌ فرضييئ٘ اسبقيييْا ٢ تقتصييير فقييي   ليييٙ اليييدّل    

ا٢ّر ٔيييييي٘  ييييييل  عييييييً  ػبيييييياد صييييييداٍا يف أىةنيييييي٘ 

دسييييييتْرٓ٘ أ ييييييرٚا فييييييا ا مييييييا قنيييييييا تقٔنَييييييا مييييييع  

الينيييييييْ ب ا٤مرٓعيييييييٕ فسيييييييْ  ظبيييييييد صيييييييداٍا يف   

العدٓييييد مييييً الْقيييياٜع القاىْىٔيييي٘ الييييد تركييييو ا يييير 

كييييبل لييييدٚ التييييارٓمل ا٤مرٓعييييٕا مييييً اٍييييه ٍييييتِ       

ٍييييييْ الصييييييفق٘ ازبدٓييييييدٗ أّ ا٢تفيييييياا    الت بٔقيييييياآ

(  ٍيييييييٕ New Dealازبدٓيييييييد أّ ىٔيييييييْ دٓيييييييل )

صبنْ ييي٘ ميييً اليييأامن ا٢قتصيييادٓ٘ اليييد أملقيييو      

و. 1936و 1933ّيف ال٢ْٓيييييياآ املت ييييييدٗ  ييييييني  ييييييامٕ  

تضييينيو ٍيييتِ اليييأامن مراسييئه رٜاسييئ٘ أّ قيييْاىني   

قييياو  د ييييدادٍا العيييْى رد ا٤مرٓعييييٕ أ يييياٛ الفيييياٗ    

راىعلني رّ فليييييييوا الرٜاسييييييئ٘ ا٤ّ  لليييييييرٜٔس فييييييي

جييييياٛآ تلييييي  اليييييأامن اسيييييتاا ٘ للعسييييياد العيييييبل      

ّتركييييي آ  ليييييٙ ميييييا ٓسييييينُٔ امل١ر يييييٌْ ا٤لفييييياآ    

ال ٣ ييييي٘ ٍّيييييٕ: "ا  ا ييييي٘ ّا ىعيييييا  ّا صييييي٣ح".    

ّتليييل تليييي  اليقييياط اليييي ٣ا      ا ييي٘ العيييياملني    

ّالفقييييييييراٛا ّ ىعييييييييا  ا٢قتصيييييييياد    مسييييييييتْٓاتُ   

 ال بٔعٔييييي٘ا ّ صييييي٣ح اليةييييياو امليييييالٕ ملييييييع  يييييدّا 

العسيياد مييرٗ أ يييرٚ. يف تليي  الفييياٗ سييعو احملعنييي٘     

الدسييييييتْرٓ٘ ا  فييييييري اليسييييييخ٘ ازبدٓييييييدٗ مييييييً 

 ٔيييل  ليييعل ّاضيييو ّصيييرٓو عبيييْ    اليييتٖالدسيييتْر 

تيييْفل اسبنآييي٘ العافٔييي٘ ليييبع  مصييياحل اسبقيييْا      

ا٤ساسيييئ٘

((28

ا ّ د ييييادٗ اليةيييير ا  سييييال احملعنيييي٘  

الدسيييييييتْرٓ٘ يف تلييييييي  الفييييييياٗ فسيييييييْ  ى٣ ييييييي    

ادبيييياِ معيييياري مييييً  ّ لييييعل جلييييٕ كيييياٌ ٍياليييي   

للٔييييأالٔني عبييييْ فعييييرٗ الرقا يييي٘ القضييييأٜ٘  لييييٙ     ا

دسييييتْرٓ٘ القييييْاىني 

(29)

ُ ا ّ ييييالر ه مييييً  ليييي  فاىيييي    

    ٧٣٢٢ عيييً تفسيييل ميييا  يييدا  ييي٣ل الفييياٗ     

 تبيييييو احملعنيييي٘  ييييا٧٣٩٠ٌ  يييياو ّحبلييييْل ٧٣٢١

دّرا جدٓييييدا يف  آيييي٘  ييييدد كييييبل مييييً اسبقييييْا   

ا ٓرجييييييع السييييييب  ا٤ساسييييييٕ يف ت يييييئل    ٘ا٤ساسيييييئ

احملعنييي٘ لسٔاسيييتَا ٍيييْ ىتٔاييي٘ الت ييئل ازبيييٍْرٖ     

يف  ضيييييييْٓ٘ احملعنييييييي٘ا  ٔيييييييب كييييييياٌ ل٥ ضييييييياٛ   

ت اميييييياآ لاملعٔيييييييني مييييييً قبييييييل رّ فلييييييو ىفييييييس ا٢

د ه ّاليييييدفا   يييييً  الييييي اللخصييييئ٘ ّالسٔاسييييئ٘ يف  

 عيييي  املصيييياحل ال ييييل مرتب يييي٘ حبقييييْا امللعٔيييي٘ا      

مييييع مْاجَيييي٘ ٍييييتِ احملعنيييي٘ ازبدٓييييدٗ ّاملختلفيييي٘     

٢دبييييياِ الٔسيييييارٖ  متاميييييا  يييييً سيييييا قٔتَا اضييييي ر ا 

املعيييييياري للرقا يييييي٘ القضييييييأٜ٘ ا  الااجييييييع  ييييييً  

ميييْقفَها ّ َيييتا  اصيييبو ا٢دبييياِ اللٔأاليييٕ اليييدا ه     

الرٜٔسٕ لسٔاس٘ احملعن٘ ازبدٓدٗ

(30) .  

ا٤سيييييييلْث ىفسيييييييُ  عيييييييً اتبا يييييييُ ميييييييع فرضييييييئ٘ 

التا ٜيييييي٘ السٔاسيييييئ٘ مييييييً  يييييي٣ل تقٔنَييييييا  لييييييٙ  

لييييٕ اّ املقييييارٌ مييييع أىةنيييي٘ دسييييتْرٓ٘   احملاملسييييتْٚ 

أ يييرٚا تعنيييً الفعيييرٗ ٍيييتِ اليةرٓييي٘ يف أٌ  دمعييياٌ   

احملييييييياكه الدسيييييييتْرٓ٘ أٌ متيييييييارد ا تصاصييييييياآ 

مسييييتقل٘   ييييادٗ ٍٔعليييي٘ السٔاسيييي٘ فقيييي   يييييدما      

تعيييٌْ امل١سسييياآ السٔاسييئ٘ صبييي أٗ لدرجييي٘ تسييينو   

للن يييييييييياكه الت قييييييييييىل ميَيييييييييياا   

(31)

ّالتا ٜيييييييييي٘  

يليييييي  السٔاسيييييئ٘ ٍييييييٕ فعييييييرٗ معقييييييدٗ  عييييييً أٌ ت 

  ييييرا  دٓييييدٗ ّطبتلفيييي٘ا فالفٔدرالٔيييي٘ ييييييي  لييييٙ       

سييييبٔل امل ييييال ييييييي دبيييي ٟ أىْا ييييا معٔييييي٘ مييييً القييييْٚ  

السٔاسييييئ٘  نْدٓييييياا ّ يييييني اسبعْمييييياآ املرك ٓييييي٘   

ّاسبعْمييييييياآ احمللٔييييييي٘ ّ َيييييييتا ّ عيييييييً أٌ تَٔيييييييٞ  

اجملييييييييال للعنييييييييل القضيييييييياٜٕ اٌ  ييييييييارد دّرِ يف   

الرقا يييي٘ الدسييييتْرٓ٘ا فيييياليةه الفٔدرالٔيييي٘ ٢ تييييْفر  

ا٢لت اميييييييياآ للييييييييدّل يف جعييييييييل   فقيييييييي  فيييييييير   

السٔاسييي٘ دٌّ رقا ييي٘ ميييً قبيييل اسبعْمييي٘ الْمئييي٘      
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 يييل أىَيييا آضيييا تيييْفر لليييدّل املييييا  املياسييي  ملييييع أّ       

   يييييييياٛ ا جييييييييراٛاآ الييييييييد تتخييييييييتٍا اسبعْميييييييي٘    

الْمئيييييي٘ا فييييييدٌ الي ا يييييياآ القضييييييأٜ٘ يف اليييييييةه    

ا٢ذبادٓييييي٘ا سيييييْاٛ  يييييني ال٢ْٓييييياآ أّ  يييييني الدّلييييي٘    

   يييييلا ّالسيييييبٔل  ّاسبعْمييييي٘ الْمئييييي٘ا ذبتييييياب   

الْ ٔييييييد للْصييييييْل ا  ٍييييييتا اسبييييييل ٍييييييْ    يييييياٛ      

احمليييييياكه الدسييييييتْرٓ٘ ا٤داٗ القاىْىٔيييييي٘ ال٣ ميييييي٘    

الييييد متعيَييييا مييييً  ارسيييي٘ ا تصاصييييَا ّذبقٔييييىل   

 ال ري ا٤ساسٕ مً اىلاَٜا.

 رٓقيييييي٘  الفالفٔدرالٔيييييي٘ ٍييييييٕا   بٔعيييييي٘ اسبييييييالا    

اليييد ميييً  ٣هليييا  عيييً دب ٜييي٘ ّتْ ٓيييع      الْ ٔيييدٗ

عل  نييييْدٖا لعييييً ا٢ميييير   امل١سسيييياآ الربٔيييي٘  ليييي  

طبتليييييي  متامييييييا يف ا٢ىةنيييييي٘ الرٜاسيييييئ٘ ّ ليييييي      

لعييييٌْ السييييل اآ الرٜٔسيييئ٘ تيقسييييه  لييييعل افقٔيييياا    

ففييييٕ اليييييةه الرٜاسيييئ٘ تعييييٌْ السييييل ٘ التيفٔتٓيييي٘  

 ييييل مسيييي١ّل٘ أميييياو السييييل ٘ التلييييرٓعٔ٘ ّلعيَييييا     

مل ميييي٘  يييياٌ تسييييتأ  الييييٕ  رادٗ اليييييا بني  لييييعل  

اليييييي  مبا يييييير تقرٓبيييييياا ا٢ىةنيييييي٘ الرٜاسيييييئ٘ يف ال  

تييييْفر الْسيييياٜل القاىْىٔيييي٘ الييييد  عييييً للسييييل اآ      

ا٢ساسييييئ٘ ميييييً  ٣هليييييا أٌ ذبقيييييىل ّتراقييييي  ميييييً    

ميييييييييييييييدٚ  ارسييييييييييييييي٘ السيييييييييييييييل اآ ا٤ يييييييييييييييرٚ  

٢ تصاصاتَه املْكل٘ الَٔه دستْرٓا ًً.

((32 

اسبييييل الْ ٔييييد الييييتٖ  عييييً مييييً  ٣لييييُ الت ليييي        

 لييييييٙ التا ٜيييييي٘ يف امل١سسيييييياآ السٔاسيييييئ٘ ٓعنييييييً   

يةنيييييي٘ فٔنييييييا   ا كاىييييييو ا٤ يييييي اث السٔاسيييييئ٘ م   

تيةٔنييييييا جٔييييييدا ّميضييييييب ا  لييييييٙ عبييييييْ كييييييا ا     

فبدمعييييييياٌ ا٤ ييييييي اث امليةنييييييي٘ تيةٔنيييييييا جٔيييييييدا اٌ 

تيسييييييىل  جييييييراٛاآ ا٢ تصاصيييييياآ  ييييييني امل١سسيييييياآ  

السٔاسييئ٘ا  يييل م يييال  ليييٙ ٍيييتِ ا٤ ييي اث ٍيييْ ميييا     

 يييييير   اسييييييه ا٤ يييييي اث "اللٔئئيييييي٘" تليييييي  الييييييد     

ّجييييييييدآ يف ا٢ذبيييييييياد السييييييييْفٔاتٕ السييييييييا ىل أّ يف    

 ٌ هلييييييا دّر فعييييييال  املعسيييييئ ا تليييييي  ا٤ يييييي اث كييييييا

ّملنيييييييْد يف تيةييييييئه العنيييييييل امل١سسييييييياتٕ  يييييييني   

سيييييييل اآ الدّلييييييي٘ ّ التيييييييالٕ تقلٔيييييييل ميييييييً  يييييييدِ 

التييييييييافس ّالتعييييييياري القييييييياٜه  يييييييني السيييييييل اآ     

الرٜٔسييييييئ٘ ال ٣ ييييييي٘ ّالت لييييييي   ليييييييٙ الفْضيييييييٙ     

امل١سسيييييييييياتٔ٘ا يف الْاقييييييييييع اٌ ا ليييييييييي  ا٤ يييييييييي اث    

السٔاسيييييييييئ٘ امليضييييييييييب ٘ تتْاجييييييييييد يف ا٢ىةنيييييييييي٘ 

ٔييي٘ ا٢ اىَيييا  يييل قيييادرٗ     الدسيييتْرٓ٘ يف اّرّ يييا ال ر  

 ليييٙ اسبصيييْل  ليييٙ ا٤ لبٔييي٘ الأملاىٔييي٘ ّ التيييالٕ      

تعييييٌْ فعالٔتَييييا يف صبييييال العنييييل السٔاسييييٕ  ييييبُ     

ا ا٢ اٌ ٍياليييي  ا٢سييييت ياٛ ا٤ك يييير  ييييَرٗ  ُمعدّميييي

ٍيييْ ةيييْ ب ّستنئسيييا الأٓ ييياىٕ اليييتٖ ؼبصيييل     

فٔييييُ أ ييييد ا٤ يييي اث  ييييادٗ  لييييٙ أ لبٔيييي٘ املقا ييييد يف  

ىضيييييييباط  صبليييييييس العنيييييييْو ّؼبييييييياف   ليييييييٙ ا٢   

اللييييدٓد يف ا٤صييييْاآ الأملاىٔيييي٘ا ٍّييييتا ا٢ىضييييباط    

ػبعيييل السيييل ٘ التيفٔتٓييي٘ مسييي١ّل٘ أمييياو صبليييس    

العنيييييْو;   ا فقييييييدآ اسبعْمييييي٘ د ييييييه ا٤ لبٔيييييي٘ يف   

صبليييييس الييييييْاثا فدىيييييُ ٓيييييتعني  لَٔيييييا ا٢سيييييتقال٘ا 

 قٔقييي٘ أٌ  ييي ث ّا يييد يف ا٢ لييي   لييي  ا٤ لبٔييي٘   

سبفيييياا  لييييٙ ىةيييياو  الأٓ يييياىٔني لّالييييتٖ ٓسيييينو 

سييييي١ّلٔ٘ اسبعْمٔييييي٘ا ّجيييييْد م يييييل ٍعيييييتا ىةييييياو    امل

   يييييٕ سييييياٍه  ليييييعل كيييييبل يف جعيييييل  السيييييل ٘    

التلرٓعٔ٘ الأٓ اىٔ٘  ل صب أٗ متاما. 

(33) 

اٌ مبٔعيييي٘ اليةيييياو السٔاسييييٕ قييييد ٓسيييياٍه أٓضييييا يف  

 ليييىل ىيييْ  ميييً التا ٜييي٘ امل١سسييياتٔ٘ا ٍّيييتا  عيييً       

م٣ ةتيييييُ ميييييً  ييييي٣ل ميييييا تتنٔييييي   يييييُ ا٢ىةنييييي٘    

تتعيييييٌْ ميييييً أ ييييي اث   اسبعْمٔييييي٘ املقسييييين٘ ّاليييييد   

ميفصيييييييييل٘ اّ ذبالفييييييييياآ تيييييييييت عه يف السيييييييييل اآ  

ا٤ساسيييييئ٘ ا٤ ييييييرٚا ففييييييٕ ا٢ىةنيييييي٘ الرٜاسيييييئ٘    

ميييي ٣ ٍياليييي   يييي ث معييييني َٓنييييني  لييييٙ السييييل ٘   

  لييييييييٙ  التلييييييييرٓعٔ٘ ّاسبيييييييي ث ا٢ يييييييير ٓسيييييييئ ر  

الرٜاسييييي٘ ّاليييييد  يييييدّرٍا ٓييييي١دٖ ا  ا٢ىقسييييياو يف     

 دارٗ الدّلييييي٘ ّالتييييي  ل  ليييييٙ قيييييدرتَا يف  ارسييييي٘  

ملْكليييي٘ الَٔييييا  لييييعل ام ييييلا  لييييٙ      ا تصاصيييياتَا ا

الععيييييييس متاميييييييا يف ا٢ىةنييييييي٘ الأملاىٔييييييي٘ حبٔيييييييب  
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تصيييييبو اسبعْمييييي٘ مقسييييين٘  ييييييدما ٓيييييته تقسييييئه    

السيييييئ رٗ  ليييييييٕ اجمللسيييييييني التليييييييرٓعٔني ٍّيييييييتا  

 ييييييييدّرِ ػبعييييييييل قييييييييدرٗ اسبعْميييييييي٘ ل٣سييييييييتاا ٘ 

  عييييللسييييل ٘ التلييييرٓعٔ٘ امييييرا صييييعباا ّٓعيييي ٖ    

الفقَييييييياٛ السيييييييب  الرٜٔسيييييييٕ يف ٍيييييييتا ا٢ىقسييييييياو     

ار ا  الرقا ييييي٘ ا  السٔاسييييي٘ املتبعييييي٘ ميييييً  ّا٢فتقييييي

قبيييل ا٢ىةنييي٘ ّا٤ ييي اث السٔاسييئ٘ ىفسيييَا ّاليييد      

تتبييييع ىةامييييا معٔيييييا مييييً  يييياىُ اٌ َٓييييد  ّ لييييعل    

متعنييييد  ىليييياٛ اىقسيييياو يف صيييييادٓىل ا٢قيييياا  مييييً   

 اجل  قام٘ م ل ٍتِ اليةاو. 

ّ  ا ميييييا قنييييييا  دراسييييي٘ الْاقيييييع السٔاسيييييٕ لليةييييياو  

املت يييييدٗ ا٢مرٓعٔييييي٘  اسب  يييييٕ املتبيييييع يف ال٢ْٓييييياآ   

سيييْ  ى٣ ييي  ميييدٚ ت يييا ىل ٍيييتِ الفرضييئاآ ميييع     

الْاقييعا فييدٌ اليةيياو ا٤مرٓعييٕ أك يير تعقٔييدا. أ ييد       

ا٤سيييييباث اليييييد دفعيييييو لْصييييي  اليةييييياو السٔاسيييييٕ 

ا٤مرٓعيييٕ ميييً اك ييير ا٢ىةنييي٘ تعقٔيييدا ٍيييْ افتقيييار    

ا٤ يييي اث السٔاسيييئ٘ لعييييٕ تعييييٌْ ميضييييب ٘  لييييعل  

يةيييييييياو الىةييييييييامٕ ٍّييييييييتا  ييييييييدّرِ ٓعييييييييْد أ٢ّ ا  

ىتخييييا ٕ الييييتٖ ػبعييييل كييييل  ضييييْ مييييً أ ضيييياٛ   ٢ا

العيييْى رد  ييي ٣ ميييً مي قتيييُ أّ ٢ّٓتيييُا ّ اىٔيييا    

 لييييعل   َييييا ه اىتخيييياث الييييرٜٔستال رٓقيييي٘ الييييد ٓيييي

ميفصييييييلا م ييييييل ٍييييييتا اليةيييييياو ػبعييييييل املن لييييييٌْ      

ٓسيييييييييعٌْ ا  ذبقٔيييييييييىل ا٢ تٔاجييييييييياآ املختلفييييييييي٘   

ليييييدّاٜرٍه ا٢ىتخا ٔييييي٘  يييييد٢ ميييييً أٌ ٓقفيييييْا ّراٛ     

تيييالٕ فييياٌ ا٢معاىٔييي٘   رىيييامن    يييٕ متناسييي ا ّ ال 

لعييٕ ٓعييٌْ فَٔييا  يي ث ا٤ لبٔيي٘ قييادرا  لييٙ تيسيئىل       

أىلييييي تُ التليييييرٓعٔ٘ ّضيييييب َا  البيييييا ميييييا تعيييييٌْ    

 ضٝٔل٘. 

ّتعيييييي  فرضيييييئ٘ التا ٜيييييي٘ أٌ للن يييييياكه قييييييدر    

اكييييأ مييييً  رٓيييي٘ العنييييل  يييييدما تعييييٌْ الفييييرّ        

السٔاسيييييئ٘ صبيييييي أٗ ٢ربييييييا  قييييييراراآ فعاليييييي٘ا ّيف 

اآ م يييل ٍيييتِ اسبيييا٢آ فييياٌ  نلٔييي٘ صييييع السٔاسييي      

متٔيييييل    ا٢ىتقيييييال    امل١سسييييياآ اليييييد  عيَيييييا     

 يييل الي ا ييياآ  ليييعل اك ييير فعالٔييي٘ا تلييي  اليتٔاييي٘ 

 عييييً اٌ ذبقييييىل مييييً  يييي٣ل فرضيييئ٘ مفادٍييييا  أٌ    

احمليييييياكه متٔييييييل     ارسيييييي٘ سييييييل تَا ضيييييينً    

القٔييييْد السٔاسيييئ٘ا أٖ أىَييييا لييييً تعتنييييد ميَأيييي٘       

معٔيييي٘ تييي١دٖ    اىتعاسييياآ ميتةنييي٘ ّمتعيييررٗ أّ     

ٗ أ يييييييرٚ ميييييييً جاىييييييي  الفيييييييرّ  ردّد فعييييييل  ييييييياد 

السٔاسيييئ٘; ّمييييً  يييي ٌ  ليييي  أٌ ٓيييي١دٖ  نْمييييا      

ىتييييياٜن أدىيييييٙ ميييييً ّجَييييي٘ ىةييييير القضييييياٗا كنيييييا      

رّتٔئييييييي٘  عيييييييً أٌ للسييييييئقلل ميييييييً أٖ مرا ييييييياٗ 

ٓتنتيييع  َيييا ميييً الفيييرّ  ا٤ يييرٚ. ّ  ا ميييا   رفييي   

ٍييييتِ الفرضيييئ٘ا فدىيييييا ىتْقييييع أٌ تيييي١دٖ ا   ٓييييادٗ    

 التاييييي ٠ يف صبيييييا٢آ أّسيييييع ميييييً السٔاسييييي٘ اليييييد   

تقييييييْو للن يييييياكه مييييييً  ٣هلييييييا أٌ ذبييييييدد فَٔييييييا  

اليتيييييييييياٜن دٌّ املخييييييييييامرٗ  تايييييييييياّ  املسيييييييييي١ّلني 

السٔاسيييييييئنيا ّمييييييييً الْاضييييييييو أىييييييييُ   ا  اّلييييييييو    

احمليييياكه  صيييي٣ح السٔاسيييي٘  ييييارب ٍييييتِ اسبييييدّد      

ّالقٔيييْدا فيييدٌ امل١سسييياآ السٔاسييئ٘ سيييتعٌْ قيييادرٗ      

  لٙ التد ل .

ّ َييييييد   قاميييييي٘ مقارىيييييي٘ مييييييع أىةنيييييي٘ سٔاسيييييئ٘  

ً تسييييييلٔ  الضييييييْٛ  لييييييٕ   أ ييييييرٚ ٢ ييييييد ليييييييا ميييييي   

الت يييييْراآ اليييييد  يييييد و يف امل١سسييييياآ القاىْىٔييييي٘    

ا٢ّر ٔييييي٘  عييييييد معاٍييييييدتٕ رّمييييييا ّ ييييييارٓسا  

((34 

يف 

السييييييا ىل كاىييييييو امل١سسيييييياآ السٔاسيييييئ٘ ا٢ّر ٔيييييي٘  

تعتييييأ الينييييْ ب ل٣ىقسيييياو ّالتايييي ٠ السٔاسييييٕ يف     

ا٢ىةنيييييييي٘ السٔاسيييييييئ٘ا ّالييييييييد كاىييييييييو دبنييييييييع   

اهلٔعلٔييي٘ الفٔدرالٔييي٘ ميييع م١سسييياآ سٔاسييئ٘  يييل      

قيييادرٗ  ليييٙ صييييع القيييرار ميييً  ييي٣ل اتبيييا  اسيييلْث     

امل لقيييي٘ ٗیقا ييييدٗ ا اييييا  أّ قا ييييدٗ ا٤ ليييي  

35) )ا

  

فضييييييي٣  يييييييً اٌ ا٢ىةنييييييي٘ اسب  ٔييييييي٘ يف اليةييييييياو    

ا٤ّر ييييٕ تفتقيييير ا  ّجييييْد  ىةيييياو    ييييٕ ميييييةه      

ميييييييً اليييييييدا ل  ييييييييفس ال رٓقييييييي٘ اليييييييد تتبعَيييييييا   

 -ا٤ يييييي اث ا٤مرٓعٔيييييي٘ا ٍّييييييتا اهلٔعييييييل امل١سسييييييٕ  
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 -أىيييُ ْٓليييد  " اييي ا د قرامٔيييا" اليييتٖ ٓقيييال أ ٔاىيييا 

 ٢ ٓلبُ     د ما ا٢ذباد العْىفدرالٕ.

ّيف ٍييييييييتا السيييييييئااا ّلييييييييت٣يف تليييييييي  السييييييييلبٔاآ     

ّا٢ فاقيييياآ يف العنييييل امل١سسيييياتٕ  صييييل ا دٍييييار     

ّت يييييييْر ملنيييييييْد يف  امل١سسييييييياآ البلّقرامٔييييييي٘   

ّالقضيييييأٜ٘ ا٤ّرّ ٔييييي٘ا  ّقيييييد ربيييييو املفْضييييئ٘    

ملبيييييادراآ ا٤ّرّ ٔييييي٘   يييييا ّاسيييييعا جيييييدا لصييييئا ٘ ا 

السٔاسيييئ٘ ّّضييييع التيةٔنيييياآ القاىْىٔيييي٘ مل ميييي٘     

مييييع  ييييْ  ضييييٝٔل مييييً الرقا يييي٘ مييييً اسبعْميييياآ        

الْمئيييييييي٘ أّ الأمليييييييياٌ ا٤ّرّ ييييييييٕا ّقييييييييد كيييييييياٌ  

للن عنييييي٘ العيييييدل ا٤ّرّ ٔييييي٘ دّر فعيييييال يف ٍيييييتا     

الت ييييييييييْر ّ لييييييييييٕ ىفييييييييييس القييييييييييدر يف ذبدٓييييييييييد   

ا٢ تصاصيييييياآ القضييييييأٜ٘  لييييييٙ القييييييْاىني الييييييد    

تنْٓيييييييييل أّ تيييييييي١ ر  لييييييييٙ  ركيييييييي٘ السييييييييلع أّ ال    

ا٤ يييييخا  يف أيييييع أعبييييياٛ ا٢ذبييييياد ا٤ّرّ يييييٕا   

ّلييييييئس ميييييييً ال رٓييييييي  أٌ ميييييييا  يييييييَدتُ السيييييييْا    

ا٤ّرّ ٔيييي٘ املليييياك٘ا  ييييل ّالتعامييييل ا٢جتنييييا ٕ     

ّا٢قتصييييادٖ ا٤ّرّ ييييٕ مييييً ت ييييْر ّا دٍييييار ٓعييييْد  

ا  السٔاسييييئاآ اليييييد تبيتَيييييا كيييييل ميييييً اللايييييي٘     

ّضبعنيييي٘ العييييدل  ييييد٢ مييييً الأمليييياٌ أّ اسبعْميييياآ 

ليييييييد ا تيييييييأآ جييييييي ٛ ميييييييً املليييييييعل٘  الْمئييييييي٘ ّا

ىفسَا.

(36) 

قيييد تضيييياٛل دب ٜيييي٘ امل١سسييياآ ا٤ّرّ ٔيييي٘     ييييد   

مييييا يف السيييييْاآ ا٤ ييييلٗا ّ اصيييي٘  عييييد التصييييدٓىل  

 1986 لييييييٙ القيييييياىٌْ ا٤ّرّ ييييييٕ الْ ٔييييييد يف  يييييياو     

ا1992ّمعاٍييييييييدٗ ماسيييييييياؽبو يف  يييييييياو   

((37

ّقييييييييد  

أد ليييييييو ٍيييييييتِ ا٢تفاقييييييياآ ازبدٓيييييييدٗ التْسيييييييع يف  

لبٔييييي٘ ّميييييد ى اقَيييييا. ى يييياا اسيييييتخداو قا يييييدٗ ا٤  

ّ ييي٣ّٗ  ليييٙ  لييي ا متعيييً الأملييياٌ ا٤ّرّ يييٕ ميييً      

ا٢ضييييييي ٣   يييييييدّر ٍامليييييييٕ  البيييييييا ميييييييا ٓعيييييييٌْ     

ضبصيييييييييْرا يف اقيييييييييااح التليييييييييرٓعاآ ّيف اربيييييييييا   

القييييييراراآ املتعلقيييييي٘  املٔ اىٔيييييي٘. ا٢ اٌ ّيف الفيييييياٗ    

ىفسيييييَاا قيييييد أدٚ  د يييييال دّل أ ضييييياٛ جدٓيييييدٗ يف     

٘ ا٢ذبيييياد ا٤ّر ييييٕ ّ ييييرّب  عيييي  الييييدّل املَٔنييييي  

ميَيييا     ٓيييادٗ  يييدو التاييياىس اليييدا لٕ ل٣ذبييياد      

ا٤ّرّ يييييٕا ٍّيييييتا ميييييً  ييييي ىُ أٌ ٓ ٓيييييد ميييييً  ليييييىل  

 الييييي٘ ميييييً التا ٜييييي٘  يييييني امل١سسييييياآ السٔاسييييئ٘.   

ليييتل ا يف الْقيييو اسباضيييرا لييئس ميييً الْاضيييو ميييا      

  ا كييياٌ  نلٔييي٘ صيييييع القيييرار يف ضبعنييي٘ العييييدل     

ا٤ّرّ ٔيييييييي٘ يف ت آييييييييد أّ تييييييييياقصا ّالْاضييييييييو أٌ  

ّرّ ٔيييييييي٘ا  يييييييييد مقارىتَييييييييا ضبعنيييييييي٘ العييييييييدل ا٤

 ةيييييرّ  أٖ ميييييً امل١سسييييياآ القضيييييأٜ٘ الْمئييييي٘ا 

هلييييييا صبييييييال ّاسييييييع جييييييدا يف  ارسيييييي٘ السييييييل ٘     

 التقدٓرٓ٘ القضأٜ٘.

 املب ب ال الب

 التيةٔه القضاٜٕ للسٔاس٘

ٓعييييييييييد التيةيييييييييئه املبا يييييييييير ل٥ىليييييييييي ٘    

السٔاسيييئ٘ مييييً قبييييل القاضييييٕ مييييً أك يييير الصييييْر   

يف تقيييييني السٔاسيييي٘ا  يييييدما تييييرٖ  ٘ ًً ىليييياما ّاٍنٔيييي

ال بقييييييي٘ السٔاسييييييئ٘ امليتخبييييييي٘  ييييييياٌ ا٤ يييييييخا  

اليييييتًٓ ٓقْميييييٌْ  تعٔييييييَه قيييييد ٓصيييييب ٌْ ازبَييييي٘  

اليييد سيييْ  تقيييْو ة اسيييبتَه اّ الت قٔيييىل معَيييه     

لييييئَه  السييييياً فييييياٌ    اّ تصيييييل ملر لييييي٘ اسبعيييييه   

 نلٔييييي٘ التعييييئني ّا٢ تٔيييييار هليييييتِ ازبَييييي٘ سيييييْ    

تصيييييل ا  ا ليييييٕ مسيييييتْٚ ميييييً اسبييييير  ّاسبيييييتر 

تتفيييىل مصييياسبَه ميييع    اليييتًٓ تٔيييار ا٤ يييخا  ٢ 

مصييياحل ٍيييتِ ال بقييي٘. تارؽبٔيييا ّ ليييٙ مييير العصيييْر  

كييييييياٌ للن ييييييياكه الدسيييييييتْرٓ٘ دّرا كيييييييبلا يف    

تقيييييني ا٢ىةنيييي٘ السٔاسيييئ٘ مييييً  يييي٣ل اسييييتخداو    

القييييْاىني لضييييب  ّرسييييه اسبييييدّد  ييييني املنارسيييياآ    

السٔاسييئ٘ املقبْلييي٘ ّالفاسيييدٗا ّ ليييٙ ميييدٚ ىصييي      

ضييياٛ الدسيييتْرٖ حبةييير القيييرٌ املاضيييٕا قيييد قييياو الق

العدٓييييد مييييً املنارسيييياآ السٔاسيييئ٘ املقبْليييي٘ ّالييييد   

كاىييييييو يف ا٤سيييييياد متبعيييييي٘ مييييييً قبييييييل أ يييييي اث    

سٔاسييييييييييييئ٘ معٔيييييييييييييي٘ مييييييييييييييت السييييييييييييييْاآ ا٢ّ  
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للانَْرٓيييي٘ا

(38) 

اٌ م ييييل ٍييييتِ ازبَييييْد قييييد تصيييي     

يف مصيييييل ٘  عييييي  ا٤ ييييي اث السٔاسييييئ٘ املتيفيييييتٗ 

 ليييييٙ  سييييياث ا٤ ييييي اث ا٤ يييييرٚ ّاليييييد  يييييدّرٍا     

أساسيييييييئا ) ا  جاىيييييييي  ا صيييييييي٣ اآ   تلعيييييييي  دّرا 

التلييييرٓعٔ٘ ا٤ ييييرٚ ( يف ت يييئل ال ييييرا الييييد مييييً 

 ٣هلييييييا   عييييييً اسبصييييييْل فَٔييييييا  لييييييٕ أصييييييْاآ     

مييييو  ييييُ  ااىتخا ٔيييي٘. ّ ييييل م ييييال  لييييٙ  ليييي  مييييا ق  

 ٘  ميييييً ٣٠٧٩يف  ييييياو  العراقٔييييي٘ اهلٔٝييييي٘ القضيييييأٜ

 ميييً اليييد القضيييأٜ٘ ميييً القيييراراآ  العدٓيييد اصيييدار

 ا ضيييييياد مييييييً كييييييبل  ييييييدد اسييييييتبعاد    ٣هلييييييا

ً   يييييييادٗ الا ييييييئو يف  مييييييي ّ رمييييييياىَه الأملييييييياٌ

اليييدّراآ ا٢ىتخا ٔييي٘ املقبلييي٘ ا اٌ م يييل ٍيييتِ قيييراراآ   

القاضييييئ٘ حبرمييييياٌ  يييييدد اللخصييييئاآ السٔاسييييئ٘  

ّا٤ يييييي اث الييييييد كاىييييييو هلييييييا ىفييييييْ  يف العنلٔيييييي٘  

السٔاسيييئ٘ العراقٔيييي٘ ّاملياٍضيييي٘ لل يييي ث اسبيييياكه  

يف تلييي  الفييياٗ ميييً الا ييئو يف ا٢ىتخا ييياآ قيييد     

٤سييييباث سٔاسيييئ٘ مييييً اجييييل د ييييه اسبيييي ث   ادٍيييياا ع

 السٔاسٕ املتيفت يف  ل  الْقو. 

العدٓيييييد ميييييً التيةٔنييييياآ القاىْىٔييييي٘ للننارسييييياآ    

الد قرامٔيييي٘ قييييد ركيييي آ  لييييٕ ت ييييْٓر مييييتاٍ     

الدسييييييتْرٓ٘ الييييييد تسيييييينو للقاضييييييٕ الدسييييييتْرٖ    

 د ييييييادٗ ٍٔعليييييي٘ املنارسيييييياآ السٔاسيييييئ٘ا  

((39

ففييييييٕ  

ا قيييييياث اسبييييييرث العاملٔيييييي٘ ال اىٔيييييي٘ قييييييد تعرضييييييو    

العدٓيييييد ميييييً أسيييييالٔ  تيةييييئه اسبٔييييياٗ السٔاسييييئ٘   

ميَيييييييا كٔفٔييييييي٘ ربصييييييئص ّتْ ٓيييييييع صييييييييادٓىل     

ا٢قييياا  ّ ييي٣آ متْٓيييل ا٢ىتخا ييياآ  ّ ليييٕ عبيييْ    

مت آيييييد للضييييي   ميييييً قبيييييل التيييييدقٔىل القضييييياٜٕ     

ّالييييد كاىييييو ضبنٔيييي٘ ميييييُ لفيييياٗ مْٓليييي٘ مييييً       

 ٘ السٔاسييييئ٘ا اٌ  الييييي مً ميييييً  ييييي٣ل مبيييييدا املسييييياٜل

م ييييل ٍييييتِ التييييد ٣آ قييييد ا دادآ  لييييعل مل ييييْا    

 عييد اسبييرث ا٢ٍلٔيي٘ مييً  يي٣ل اجييراٛ العدٓييد مييً        

التعيييد٣ٓآ اليييد سييياٍنو  ليييعل كيييبل يف السيييناح    

لتليييييرٓعٔ٘ ّالقضيييييأٜ٘   يييييادٗ تيةييييئه للييييئَٝاآ ا

   ً  اٌ املنارسيييييييياآ القضييييييييأٜ٘ا  لييييييييٙ اليييييييير ه ميييييييي

السييييل اآ التلييييرٓعٔ٘ تسييييتخدو سييييل تَا ةْجيييي   

تعيييد٣ٓآ لْضيييع تليييرٓع َٓيييد  اليييٕ فيييتو       ٍيييتِ ال

اجمليييييال السٔاسيييييٕ للنانْ ييييياآ مسيييييتبعدِ متاميييييا   

٘ تتخييييت مييييسييييا قا فيييياٌ العيييي ل مييييً ا جييييراٛاآ اهلا  

ميييييً احملييييياكه للتضييييئىل  ليييييٕ ٍيييييتِ اجملنْ ييييياآ     

ّ رمييياىَه ميييً املنارسييي٘ السٔاسييئ٘ا فعليييٙ سيييبٔل     

امل ييييال تقييييْو احمليييياكه مييييً  يييي٣ل قيييياىٌْ ال يييي،       

رسييييييييياآ  فيييييييييري قٔيييييييييْد دسيييييييييتْرٓ٘  ليييييييييٕ املنا 

السٔاسيييييئ٘ ّالييييييد هلييييييا ا يييييير  ييييييل متسيييييياّ  لييييييٕ    

 العنلٔاآ الد قرامٔ٘.

يف  عييي  ا٤ ٔييياٌ تقيييْو احملييياكه  التضييئٔىل  ليييٙ   

 عيييي  ا٤ يييي اث السٔاسيييئ٘ املعارضيييي٘ مييييً  يييي٣ل     

 رماىَييييييا مييييييً السييييييئ رٗ  لييييييٙ الا ييييييئ اآ أّ    

ت ييييييئل  يييييييىل ا٢ىتخييييييياث ّ  يييييييادٗ رسيييييييه  يييييييدّد   

املقامعييييي٘ ا٢ىتخا ٔييييي٘ا ّيف أّقييييياآ أ يييييرٚا تقيييييْو    

ْضييع ا عييياو قضييأٜ٘ ميييً  ٣هلييا تسيييعٙ سبنآييي٘     

ّفاٜيييييدٗ أ ييييي اث سٔاسيييييئ٘ معٔيييييي٘  ليييييٙ  سيييييياث     

ا٤ ييييي اث ا٤ يييييرٚا م يييييال  ليييييٙ  لييييي  ميييييا قاميييييو   

احملعنيييييييي٘ ا٢دارٓيييييييي٘ العلٔييييييييا يف قرارٍييييييييا املييييييييرقه   

(25/Federal/2010  ٗتفسيييييييييل ىيييييييييص املييييييييياد  )١٧ 

 الت ييييال  لصيييياحل  اليافييييت العراقييييٕ الدسييييتْر مييييً

ُ  اليييْم   ٘  تليييعٔل   ييييىل ّمي ييي  الْقييييو يف اسبعْمييي

 ا لييييٙ  لييييٙ اسباصييييل اسبيييي ث فٔييييُ  رمييييو الييييتٖ

)  ٣٠٧٠اىٔيييي٘ لعيييياو  الأمل ا٢ىتخا يييياآ يف ا٤صييييْاآ

العتليييي٘ العراقٔيييي٘( مييييً ٍييييتا اسبييييىلا لقييييد ا ييييار ٍييييتا 

القيييييرار جيييييد٢ ّاسيييييعا  يييييني ا٢ّسييييياط السٔاسييييئ٘      

 يييْل ميييدٚ مليييرّ ٔ٘ احملعنييي٘ ا٢ذبادٓييي٘ العلٔيييا      

و  يييْل  يييل  ٍييي  اليييبع  ا  تْجٔيييُ أصيييا ع ا٢تَيييا  

اسييييتق٣لٔ٘ احملعنيييي٘ ا٢ذبادٓيييي٘ ّاتَامَييييا  العنييييل   

 لصاحل جَاآ سٔاسٔ٘ معٔي٘  
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ّمً اك ر الت ْراآ ال٣فت٘ لليةر ٍْ ميا قاميو  يُ    

احمليييياكه الدسييييتْرٓ٘ ا٢مرٓعٔيييي٘ يف اسييييتخداو مييييا   

ٓسييينٙ املت لبييياآ التداّلٔييي٘ للنلييير ا ّدبليييٙ ٍيييتا   

ا٢دبيييياِ يف العدٓييييد مييييً القييييراراآ القضييييأٜ٘ الييييد  

صيييدرآ ميييً قبيييل اسبعْمييي٘ الفدرالٔييي٘ ّميييً أٍنَيييا  

 .Bd. of Tr. of Univ. Alabama vقضئ٘  

Garret (2001   ّ٘ٔقضيي )United States v. 

Morris (2000)  ّ٘ٔقضيييUnited States v. 

Lope (1995    يف كييييل قضيييئ٘ مييييً ٍييييتِ القضييييآا .)

مالبو احملعن٘ العْى رد ا٤مرٓعٕ  تقدٓه تأٓيرا  

نارسييُ سييل تُ يف سييً التلييرٓعاآا ملمسييببا 

((40
كنييا  

٣ٓ   البع  اٌ احملعن٘ قد ّضعو ليفسَا معاىُ 

 لٔا مً  ٣ل  ارسيتَا لسيل تَا امليصيْ   لَٔيا     

ةْج  البيد اشبيامس ميً الدسيتْر ا٤مرٓعيٕ اّ ميا      

ٓسيينٕ  اللييرط التاييارٖا مييً  يي٣ل ٍييتِ السييل ٘    

ا تييأ الييبع  اٌ احملعنيي٘ الدسييتْرٓ٘ تعامييل املليير   

ك ىُ ضبعن٘ دىٔا اّ ا د ّكا٢تَا.

(41)  

ّ  بٔعييي٘ اسبيييالا لييئس ليييدٓيا أٖ فعيييرٗ  يييً ميييدٚ    

امتييداد ٍييتِ املنارسيي٘ا ّلعييً مييً ّجَيي٘ ىةيير ٍييتِ        

املييييادٗا فييييدٌ  معاىٔيييي٘ ّصييييْهلا هلييييا أٍنٔيييي٘  اصيييي٘.   

ّ تييييييٙ   ا تركييييييو احملعنيييييي٘  ارسيييييي٘ السييييييل ٘  

التلييييرٓعٔ٘ دٌّ  يييياٜىلا فييييدٌ امل البيييي٘  يييي ٌ تعييييٌْ      

ٍيييتِ السيييل ٘ مرتب ييي٘   سيييباث ّجَٔييي٘  عيييً أٌ      

السيييييييل ٘ التليييييييرٓعٔ٘  ليييييييٙ    تييييييي١دٖ     جبيييييييار 

التصيييير  كاحملعنييييي٘  ييييييد سييييً القيييييْاىني. رةيييييا   

تعيييٌْ ٍيييتِ فعيييرٗ جٔيييدٗا  اصييي٘ يف القيييْاىني اليييد     

تفيييييري أ بييييياٛ معٔيييييي٘  ليييييٙ اسبرٓييييياآ احملنٔييييي٘.   

ّلعيييييً امل البييييي٘  ييييي ٌ تعنيييييل السيييييل ٘ التليييييرٓعٔ٘ 

 صييييييييْرٗ معقْليييييييي٘ يف أييييييييع القضييييييييآا ٓعيييييييي     

 رماىَيييييا ميييييً القيييييدرٗ  ليييييٙ  ارسيييييُ الت اماتَيييييا  

ٌ تعيييييٌْ مسييييي١ّل٘ د قرامٔيييييا أمييييياو الليييييع  يف  ّأ

سييييييياٜل التليييييييرٓعٔ٘ا ٍّيييييييتا  يييييييدّرِ ٓيييييييْدٖ ا     امل

ىتٔاييييي٘ مفادٍيييييا اٌ فيييييري مت لبييييياآ التداّلٔييييي٘      

امللييير  ٓييي ل مليييعل٘ الفصيييل  يييني السيييل اآا      ٙ لييي

ّ لييي  ٢ٌ السيييل ٘ التليييرٓعٔ٘ ميتخبييي٘ ميييً قبيييل     

ُ ّ فيييييري ميييييالليييييع  ٍّٔيييييُ مسييييي١ّل٘ فقييييي  اما  

     ٚ  يييل ميتخبييي٘    قٔيييْد  لَٔيييا ميييً قبيييل جَييي٘ أ ييير

 ؽبل ةبدأ الفصل  ني السل اآ. 

ر بييي٘ املت آيييدٗ ليييدٚ احملييياكه الدسيييتْرٓ٘ يف     الاٌ 

فييييييري العدٓييييييد مييييييً القٔييييييْد الدسييييييتْرٓ٘  لييييييٙ   

اهلٔٝييييياآ التليييييرٓعٔ٘  عيييييً تفسيييييلٍا ميييييً  ٔيييييب 

اسيييييتق٣هلا السٔاسيييييٕ  يييييً الفيييييرّ  ا٤ يييييرٚا ميييييً 

 ييييي٣ل فيييييري ٍيييييتِ القٔيييييْد فييييياٌ دّر احملعنييييي٘ ٢ 

قْا ييييد قاىْىٔيييي٘ ٢  ييييل ٓقتصيييير فقيييي   لييييٕ ّضييييع 

ػبييييأ املليييير   لييييٕ ت يييئل ا جييييراٛاآ ّالعنلٔيييياآ     

الدا لٔييييي٘ ّ َيييييتا تضييييي ر اهلٔٝييييي٘ التليييييرٓعٔ٘ ا     

جعييييل قراتَييييا التلييييرٓعٔ٘ ا ييييبُ مييييا تعييييٌْ قييييراراآ  

قضييييأٜ٘ا  يييي٣ّٗ  لييييٕ  ليييي  ّكنييييا  كيييير أ يييي٣ِ   

 يييياٌ فيييييري احملعنييييي٘ قٔيييييْدا  ليييييٕ امللييييير  سيييييْ   

ػبعييييييل مييييييً احملعنيييييي٘ مرفييييييا أساسيييييئا يف صيييييييع    

ْا يييد املتعلقييي٘  ا٢ تٔيييار السٔاسيييٕ ّاليييد ٓعيييٌْ   الق

َٔيييا مصييياحل مليييرّ ٘ ا ّ التيييالٕ ٓيب يييٕ    فللليييع  

ا٢ ىتفاجييي   ييياٌ تلييي  املصييياحل سيييتلع  دّرا مَنيييا يف   

ذبدٓييييييد التعٔييييييياآ ازبدٓييييييدٗ ٤ ضيييييياٛ احمليييييياكه  

 الدستْرٓ٘ مً قبل ال بق٘ السٔاسٔ٘ . 

 املب ب الرا ع

 س القْاىنئتسٔ

ّمييييييييييً اليا ٔيييييييييي٘ اليةرٓيييييييييي٘ا ذبصيييييييييير  

ا٢ىةنييي٘ الدسيييتْرٓ٘ ا٢ تصيييا  التليييرٓعٕ  ٔيييد     

صبليييس الييييْاث اّ الأملييياٌ ميييع صبليييس اللييئْ  اّ      

اليييييييد  -ا٢ذبييييييادا ّ ييييييييدما تعيييييييٌْ ٍيييييييتِ اهلٔٝييييييي٘  

قيييييادرٗ  -ىسييييينَٔا اهلٔٝييييي٘ التليييييرٓعٔ٘ الدسيييييتْرٓ٘  

 ليييييٙ  ارسييييي٘ ا تصاصييييياتَاا فدىَيييييا ذبيييييتف  يف   

 التلييييييرٓعا   السيييييئ رٗ  لييييييٙ يف  َييييييا  ييييييا٢ىفراد 
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ففيييٕ ايييل ٍيييتِ الةيييرّ  السٔاسييئ٘ا  ليييٙ الييير ه       

سييييْاٛ كاىييييو ٍٔٝيييياآ   –مييييً أٌ العٔاىيييياآ ا٤ ييييرٚ  

قييييد  - دارٓيييي٘ أّ ضبيييياكه  لييييٙ ّجييييُ اشبصييييْ     

تليييارا يف ّضيييع القيييْاىني )ةعييييٙ  صيييدار قْا يييد     

تليييييرٓعٔ٘ مل مييييي٘ للت بٔيييييىل العييييياو ّاملسيييييتقبلٕ(ا   

فييييييدٌ ٍييييييتا اليليييييياط ؼبييييييدا يف اييييييل ا تصييييييا   

 ٔ ٘ الدسيييييتْرٓ٘. ّمَنيييييا كاىيييييو   اهلٔٝييييي٘ التليييييرٓع

القْا يييييد اليييييد   ت ْٓرٍييييياا فدىَيييييا متٔيييييل    أٌ     

تعيييييٌْ القْا يييييد اليييييد تتبياٍيييييا اهلٔٝييييي٘ التليييييرٓعٔ٘  

الدسيييتْرٓ٘ ٍّيييتِ ٍيييٕ الةيييرّ  اليييد تعيييٌْ فَٔيييا      

سٔادٗ الفعلٔ٘.الالسل ٘ التلرٓعٔ٘  اآ 

((42 

لعيييييييً يف الْقيييييييو اليييييييتٖ تعيييييييٌْ فٔيييييييُ السيييييييل ٘      

ارسيييييي٘ التلييييييرٓعٔ٘ الدسييييييتْرٓ٘  يييييياج ٗ  ييييييً    

  ٓ فييييييياٌ  ا ًًا٢ تصاصييييييياآ املْكلييييييي٘ الَٔيييييييا دسيييييييتْر

احملييييياكه الدسيييييتْرٓ٘ سيييييْ  تعيييييٌْ قيييييادرٗ  ليييييٙ   

اربييييا  قييييراراآ مسييييتقل٘ مييييً  يييياىَا اٌ تسيييياٍه يف    

  يييادٗ ٍٔعلييي٘ العنيييل اليييْأفٕ هليييتِ امل١سسييياآا   

((43
 

يف م يييل ٍيييتِ الةيييرّ  فييياٌ  نلٔييي٘ سيييً القيييْاىني      

سيييْ  تيتقيييل اليييٕ ازبَيييي٘ الدسيييتْرٓ٘ اليييد تعييييٌْ      

قيييادرٗ  ليييٕ اربيييا  قيييراراآ  ابييي٘ يف ٍيييتا اللييي ٌ      

ٍّيييٕ احملعنييي٘ الدسيييتْرٓ٘ا اٌ م يييل ٍيييتا ا٢ىتقييييال      

يف  ارسيييييييييييييي٘ ا٢ تصييييييييييييييا  التلييييييييييييييرٓعٕ ا  

احملييييياكه الدسيييييتْرٓ٘ ٓيييييدفع ا  تيييييب  فعيييييرٗ ميييييا  

اهلار ييي٘ ّالقضييياٛ اليا ييي ٘ا   ٓسييينٙ البلّقرامٔييي٘  

ّالييييتٖ  ييييدّرِ ٓييييْدٖ ا  فييييري أ بيييياٛ اسييييت يأٜ٘  

 لييييٕ احمليييياكه الدسييييتْرٓ٘ مييييً  يييي٣ل  ارسييييتَا 

ا٢ تصاصيييييييياآ التلييييييييرٓعٔ٘ا ّ يييييييييدما تييييييييتنعً    

احمليييياكه الدسييييتْرٓ٘ مييييً اربييييا  قييييراراآ ىَأٜيييي٘    

مييييييً اليا ٔيييييي٘ السٔاسيييييئ٘ا فييييييدٌ أٖ  ييييييخص لييييييُ   

مصيييييل ٘ يف تلييييي  القيييييراراآ ليييييُ ميييييأر حملاّلييييي٘      

ع تليييييي  املصيييييياحل يف  ييييييعل  ايييييين قاىْىٔيييييي٘   ّضيييييي

مقيعيييي٘ا ّ التييييالٕ فيييياٌ أصيييي اث املصيييياحل يف تليييي     

 ٌ ا ا امعييييييً  -القييييييراراآ القضييييييأٜ٘  سييييييْ  ٓسييييييعْ

   التييييي  ل  ليييييٙ التعٔٔيييييياآ يف احملييييياكه   - لييييي  

 ّ لٍا مً امل١سساآ القاىْىٔ٘. 

ففييييٕ ٍييييتا املعيييييٙا فيييياٌ  ضييييفاٛ ال ييييا ع القضيييياٜٕ    

٘ ميييً تسييئس   ليييٙ السٔاسييي٘  ٔيييل ا   ليييىل  الييي    

 ٖ القضييياٛ الدسيييتْر

((44
ا ىتٔاييي٘ ليييتل  فييياٌ  نلٔييي٘    

صيييييييع القييييييرار القضيييييياٜٕ سييييييْ  ٓعييييييٌْ سٔاسيييييي٘   

تتبعَييييا ّسيييياٜل ا ييييرٚا ؼبييييدا  ليييي  مييييً  يييي٣ل      

١سسييييييياآ ال قافييييييي٘ متيييييييب  اليييييييراٖ القاٜيييييييل  ييييييياٌ 

اللٔأالٔييييييي٘ القاىْىٔييييييي٘ تسيييييييَل  نلٔييييييي٘ ذبْٓيييييييل   

ا٤فعيييار ا٤ٓدلْجٔييي٘ اليييٕ مْاقييي  قاىْىٔييي٘ دا لٔييي٘ا     

عييييً ملسييييَا يف ال قافيييي٘ القاىْىٔيييي٘ ٍييييتِ اسبقٔقيييي٘  

يف التييييدرٓ  القيييياىْىٕ ّيف الفعييييرٗ ازبٍْرٓيييي٘  يييياٌ 

كيييييييل مصيييييييل ٘ اسبيييييييىل يف التن ٔيييييييل القييييييياىْىٕ      

املخيييييييتصا فنيييييييً املفييييييياي اٌ ٓعيييييييٌْ احمليييييييامٌْ  

مييييييدر ني تييييييدرٓبا جٔييييييدا لٔعْىييييييْا قييييييادرًٓ  لييييييٕ    

التعيييبل اك ييير ميييً تقيييدٓه اد ييياٛاآ  عٔيييدٗ املييييالا       

درًٓ  ليييييٙ ّميييييً املفييييياي اٌ ٓعيييييٌْ القضييييياٗ قيييييا  

 الرد  لٕ ٍتِ اسبان  ّت بٔتَا ضنً القاىٌْا 

ّليييتل ا ٢ ىسيييت رث  ييييدما أٌ ٓعيييٌْ كيييل مْقييي     

أٓييييدْٓلْجٕ أّ    ييييٕ تقرٓبييييا ميصييييْ   لٔييييُ يف   

كنْاقيييييي   - ييييييادٗ   ييييييرا طبتلفيييييي٘   -القيييييياىٌْ 

قاىْىٔييي٘ قا لييي٘ لليييدفا  تقرٓبيييا. ّ ييي٣ّٗ  ليييٙ  لييي ا   

ّكنيييييا ٢ ييييي  الفقٔييييي٘ ا٤مرٓعيييييٕ دٖ تْكفٔيييييل   

مْٓلييييييي٘ا فيييييييدٌ اليةييييييياو السٔاسيييييييٕ   مييييييييت فييييييياٗ  

مفتييييْح  لييييعل     - لييييٙ سييييبٔل امل ييييال    –ا٤مرٓعييييٕ 

ازبنا يييياآ ّ ييييا  لتلييييعٔل ّاىتلييييار ازبنعٔيييياآ    

صيييياحل سٔاسيييئ٘. ٍّعييييتاا رأٓيييييا اَييييْر ىةيييياو  امل اآ 

ّاسييييع مييييً ازبنا يييياآ الييييد تسييييعٕ الييييٕ ذبقٔييييىل      

املصيييييياحل القاىْىٔيييييي٘ تَييييييد     ت ييييييْٓر مْاقيييييي    

اسب  ٔييي٘  فقَٔييي٘ مقبْلييي٘ تتْافيييىل ميييع تفضييي٣ٔتَا     

أّ ا٤ٓدْٓلْجٔيييييييي٘ اشباصيييييييي٘ا لتائييييييييد ّر آيييييييي٘  

املييييييدافعني  ييييييً ٍييييييتِ ا٦راٛا ّّضييييييعَا يف مْاقييييييع   
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السيييل ٘ القاىْىٔييي٘. فنيييً جاىييي  ىيييرٚ صبنْ ييياآ      

م يييييل الرا  ييييي٘ الْمئييييي٘ لليَيييييْي  ا٤ يييييخا      

املليييييْىنيا ّامليةنييييي٘ الْمئييييي٘ للنيييييرأٗا ّصبليييييس     

الييييدفا   ييييً املييييْارد الْمئيييي٘ا ّا٢ذبيييياد ا٤مرٓعييييٕ   

املدىٔيييي٘ا ّ لٍييييا العيييي ل.  لييييٙ "اسبييييىل"ا   لل رٓيييياآ 

ٍييييييييياا م١سسيييييييي٘ احمليييييييئ  اهلييييييييادٟ القاىْىٔيييييييي٘ا  

ّازبنعٔييييي٘ الفدرالٔييييي٘ا ّ لٍيييييا العييييي ل. ظبيييييد اٌ    

ٍييييتِ امليةنيييياآ فعاليييي٘  لييييعل مل ييييْا يف السييييعٕ    

   ذبقٔيييييييييىل مصييييييييياسبَا السٔاسييييييييئ٘ يف  ميييييييييار    

الةيييييرّ  القاىْىٔييييي٘ اليييييد ٓعيييييٌْ فَٔيييييا امليييييدا٢ّآ  

 َييييييا القْا ييييييد   ّاملي ييييييىل ال رٓقيييييي٘ الييييييد تعتنييييييد  

 العام٘ ّتعدٓلَا.

٢ ْٓجيييد  يييٕ ٓيييد ْا للقليييىل   ا كييياٌ ميييً املتْقيييع       

 بسيييييام٘ أٌ تسيييييتنع احملييييياكه    ٍيييييتِ اسباييييين  

اليييييييد قيييييييدمَا احمليييييييامٌْ أميييييييامَها  ا ا اٌ ٍيييييييياا   

العييييي ل  يييييا  عيييييً أٌ ٓقيييييال ملنارسييييي٘ صبنْ ييييي٘  

املصييييياحل العامييييي٘ا أٓيييييا كاىيييييو أٍيييييدافَاا ّتقيييييدٓه     

ليييٙ قضييئ٘ ميييً    ميييتكراآ احملاضييير اليييد تييييص     

 ييييي٣ل قيييييرارا ّا يييييدا أّ تعيييييدٓل  قاٜيييييدٖ ٦ ييييير.    

ّالْاقييييييع أٌ م ييييييل ٍييييييتِ املنارسيييييي٘ تسييييييا د  لييييييٙ   

التعييييبل  ييييً املصييييياحل العاميييي٘ أّ اجملتنعٔيييي٘ اليييييد     

ت١ ييييت يف ا٢ تبييييار  يييييد البييييو يف القضييييآا.  ٔييييد أٌ  

املليييعل٘ ٍيييٕ أٌ تليييعٔل ٍٔٝييي٘ القضييياٗ ّالقاىْىٔييي٘      

اآ  ليييعل  ييياو  عيييً أٌ تعيييٌْ ليفيييْ  ىفيييس اا ييي    

املصيييياحل. لييييتاا يف ال٢ْٓيييياآ املت ييييدٗا ٓتعلييييىل جيييي ٛ      

كيييييبل ميييييً "العنيييييل"  التعٔٔيييييياآا فٔيب يييييٕ  ليييييٙ    

امللييييير نيا اليييييتًٓ ٓعلنيييييٌْ أىَيييييه ٢ ٓسيييييت ٔعٌْ     

السيييئ رٗ  لييييٙ  نلٔيييي٘ صيييييع القْا ييييد القضييييأٜ٘  

يف طبتليييي  صبييييا٢آ اسبٔيييياٗ العاميييي٘ا أٌ ؼبيييياّلْا    

 ميييا التييي  ل  ليييٙ ميييً ػبليييس  ليييٙ مقا يييد البيييد٢ٛ   

 ٓه تأٓر مقيع لل عْم٘ا أّ تقد

ّميييً اٍيييه ا٤م لييي٘  ليييٙ ٍيييتا الييييْ  ميييً ا٤سيييالٔ       

مييييا  صييييل يف ال٢ْٓيييياآ املت ييييدٗ ا٢مرٓعٔيييي٘  دآيييي٘  

ميييً قضييئ٘ تعٔٔيييياآ جيييٌْ ادمييي  ميتصييي  اللٔيييل يف  

القضييييييييياٛ ا٢ذبيييييييييادٖا ّميييييييييً  ييييييييي٣ل طبتلييييييييي  

طب  يييييياآ التعبٝيييييي٘ احملعنيييييي٘ا    ا الييييييُ قضيييييياٗ   

٢ّٓييييييي٘ كالٔفْرىٔيييييييا ىتٔاييييييي٘ تصيييييييْٓتَه  ليييييييٙ   

قْ يييييي٘ ا  ييييييداوا كاىييييييو ٍياليييييي  العدٓييييييد مييييييً     

املعيييارا  يييْل ميييً ٓعيييٌْ قاضييئا أّ امليييد ٕ العييياو يف  

قضييييآا ميتةنيييي٘ مييييً قبييييل السٔاسيييي٘ ا٤مرٓعٔيييي٘.     

ٍّيييتا أمييير متْقيييع فقييي . ّامليييد ٌْ العيييامٌْ  ليييٙ      

 يييادٗ    لبٔييي٘  -أيييع املسيييتْٓاآ معٔييييٌْ سٔاسييئا  

   ٔيييي٘  سيييئ ٘. ّلييييتل ا فييييدٌ القييييراراآ املتعلقيييي٘  

لعيييياوا  قييييدر مييييا تي ييييْٖ  لييييٙ  ارسيييي٘    ا٢د يييياٛ ا

اسبعييييه يف  ييييا  مييييً اليييييدرٗ ّ ييييدو اليييئقنيا رةييييا   

ٓيب يييييٕ أٌ ربضيييييع ملبيييييدأ املسييييياٛل٘ الد قرامٔييييي٘.   

لعيييييً اسباييييين ىفسيييييَا تبيييييدّ أقيييييل  قيا يييييا  ييييييدما   

ٓتعليييىل ا٤مييير  تليييعٔل القضييياٛ ىفسيييُ. ّميييع  لييي ا      

فقيييد ا اىيييا لتعييئني مقا يييد البيييد٢ٛ ميييع املعٔيييييني       

الييييتًٓ ٢ ؼبتيييياجٌْ  ٢      السٔاسيييئني اسبيييي  ٔني 

أ لبٔيييييييي٘ البسيييييييئ ٘ لتعٔٔييييييييياتَه. فليييييييئس مييييييييً    

املسييييت رث أٌ ٓعيييييٌْ ميييييً السييييَل ّصييييي  القضييييياٗ   

اىييييي  اسب  يييييٕ يف  ميييييار ٍيييييتا   ازبّاحملييييياكه ميييييً  

 اليةاو.

٢  يييٕٛ ميييً ٍيييتا القبٔيييل ٓعييي  أٌ القضييياٗ أىفسيييَه 

ٓتصيييييرفٌْ م يييييل السٔاسييييئني اسبييييي  ٔني: تيييييداّل     

ا٤صييييييييييْاآا صييييييييييفقاآ السنسييييييييييرٗا أّ تلييييييييييعٔل   

ذبالفييييييييياآا كيييييييييتل  ٢ ٓسييييييييياّرىا اللييييييييي  يف أٌ  

القضييييياٗ ٓبتيييييٌْ يف القضيييييآا املعرّضييييي٘  لييييئَه يف 

ضييييْٛ أفعييييارٍه الفقَٔيييي٘ املتسييييق٘ تقرٓبييييا أّ مييييا ٢   

ٌْ. لعيييً ميييً ّجَييي٘ ىةييير   ٓقيييل  نيييا ٓت لبيييُ القييياى  

املراقبييييييٌْ مييييييً اشبيييييياربا فييييييدٌ سييييييلْكَه  عييييييً 

مييييييييً ةييييييييْ ب  سيييييييئ  للتصييييييييْٓو    ييييييييُالتيبيييييييي١ 

ا٤ٓييدْٓلْجٕ. ّةييا أىييُ مييً املنعييً التيبيي١  ييُا فييدٌ        

ا٢مييييييرا  السٔاسيييييئ٘ ا٢ ييييييرٚ سييييييْ  متٔييييييل    

التعامييييل مييييع قييييراراآ احمليييياكه  ا تبارٍييييا أ ييييدا ا  
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سٔاسييييييئ٘ ّضباّلييييييي٘ تليييييييعٔلَا ّالتييييييي  ل  لَٔيييييييا 

 سباث سٔاسٔ٘  اص٘  َه.٤

ّمييييييً ازبيييييييدٓر  اليييييييتكر أٌ الليييييييعل ا٤مرٓعيييييييٕ  

للن ييييياكه املسٔسييييي٘ أمييييير  يييييل  يييييادٖ يف العيييييا    

اليييد قرامٕ املتقيييدو. ٍيييتا ٓعيييْد ٤سيييباث كييي لٗ.     

فالتقالٔييييييد القاىْىٔيييييي٘ ا٤ّرّ ٔيييييي٘ رةييييييا ٢ تعييييييٌْ   

   أٌ العدٓيييييد ميييييً الييييييةه القاىْىٔييييي٘ ٢   -تعددٓييييي٘ 

القضييياٜٕ ٍيييْ   تييي ال تيييرٚ أٌ  نلٔييي٘ صييييع القيييرار     

ّرةييييييييا ٢ ْٓجييييييييد ىفييييييييس ا٢ىتلييييييييار   -مق عييييييييٕ 

جملنْ ييياآ املصييياحل القاىْىٔيييي٘ يف كييي ل ميييً تليييي      

اليييييدّل. ّ ييييي٣ّٗ  ليييييٙ  لييييي ا فيييييدٌ التعٔٔيييييياآ يف    

 -احمليييياكه العادٓيييي٘  البييييا مييييا تعييييٌْ  لّقرامٔيييي٘   

تيييد ل السيييل ٘ القضييييأٜ٘  ٔيييب  عيييً للنييييرٛ أٌ     

ٓيييد ل ّأفييي٘ اشبدمييي٘ املدىٔييي٘. ّ ليييٙ الييير ه ميييً  

تعٔٔيييييياآ يف احملييييياكه الدسيييييتْرٓ٘ ازبدٓيييييدٗ    أٌ ال

تقيييْو  َيييا اهلٔٝييياآ السٔاسييئ٘ا فيييدٌ ٍيييتِ التعٔٔيييياآ    

تت لييييي   نْمييييييا أ لبٔيييييي٘ كيييييأٚ. ّؼبييييييْل ٍييييييتا   

الليييييرط دٌّ تعييييئني القضييييياٗ اليييييتًٓ ليييييدَٓه اراٛ     

أٓدْٓلْجٔييي٘  يييل ميةيييْرٗ. ّأ يييلاا فيييدٌ احملييياكه   

يف أّرّ يييييا أقيييييل اىفتا يييييا  عييييي ل ميييييً التن ييييئص     

ا٤مرٓعٔييييييي٘. فاحملييييييياكه  العييييييياو ميييييييً احملييييييياكه   

الدسييييتْرٓ٘ تتييييداّل يف سييييرٓ٘ا ّتصييييدر يف اراَٜيييياا   

ّ البييييا مييييا ٢ تسيييينو  يليييير املعارضيييي٘. ّاليتٔايييي٘      

ٍيييييٕ أٌ اجملنْ ييييياآ  اآ املصييييييل ٘ أقيييييل ا تنييييييا٢    

 عيييي ل أٌ تعييييٌْ قييييادرٗ  لييييٙ ر٠ٓيييي٘ كٔيييي  ؼبعييييه  

 َ  هالقضيييياٗ أّ التصييييْٓوا  ييييه اىتقيييياد أّ ال ييييياٛ  ليييئ

ّ التيييالٕا يف  يييني  ٤فعييياهله  ليييٙ مقا يييد البيييد٢ٛ.   

ىعتقيييييد أٌ احملييييياكه الدسيييييتْرٓ٘ ا٤ّرّ ٔييييي٘ قيييييد      

تعيييٌْ سٔاسييئ٘ م يييل احملييياكه ا٤مرٓعٔييي٘ ةعييييٙ      

املليييييارك٘ يف ّضيييييع القيييييْاىني   يييييرا ٢ ربضيييييع   

للرقا ييييي٘ التليييييرٓعٔ٘ا فَيييييٕ أقيييييل    ٔييييي٘  عييييي لا   

 ّمتٔل أٓدْٓلْجٔتَا    أٌ تعٌْ ّس ٔ٘.

 :اشبامت٘

ّ ييييييييييدما تعيييييييييٌْ الةيييييييييرّ  م٣ٜنييييييييي٘    

للن يييييياكه الدسييييييتْرٓ٘ ملنارسيييييي٘ ا٢ تصاصيييييياآ 

التلييييرٓعٔ٘ا فسييييْ  ٓعييييٌْ هلييييا اسبرٓيييي٘ يف القٔيييياو  

 يييييتل  يف أيييييع ا٤ يييييْال. ٍّيييييياا  يييييدو ت يييييا ىل 

 يييييني الةيييييرّ  ا ػبا ٔييييي٘ اليييييد تسييييينو  دضيييييفاٛ    

ال ييييييا ع القضيييييياٜٕ ّاملييييييأر التلييييييرٓعٕ للقيييييياىٌْ    

 ٍيييتا  يييدو  اليييتٖ ٓصيييدرِ القاضيييٕا اٌ ّجيييْد م يييل     

الت يييييييا ىل ٍّيييييييتا أمييييييير   يييييييل سٔاسييييييئا   يييييييرا  

 -طبتلفييي٘. ّٓاتييي   ليييٙ  لييي  تسييئٔس احملييياكه     

ّٓبييييييدّ أٌ اربييييييا  القييييييراراآ القضييييييأٜ٘  ييييييدّافع    

سٔاسيييئ٘ا ّتعيييئني التعٔٔييييياآ يف املسيييياٜل املتعلقيييي٘     

اآ قيييييييدرالٍّيييييييْ اسبيييييييد ميييييييً  - يييييييالي ا  اسب  يييييييٕ 

املليييييييرّ ٘ للليييييييع  أّ   لٔيييييييُ  ليييييييٙ  ارسيييييييُ   

تليييييرٓع القيييييْاىنيا ٍّيييييتا   ا تصاصيييييُ ا٤صييييئل يف  

 ييييييدّرِ ٓييييييدفع احمليييييياكه الدسييييييتْرٓ٘ اٌ تتييييييْ ٙ  

اسبييييتر  يييييد ىقييييل مسيييياٜل تلييييرٓعٔ٘ ضبييييددٗ        

أّضيييييا  قاىْىٔييييي٘ا ّٓت لييييي  أ يييييت ٍيييييتِ الر آييييي٘      

صييئا ٘ معيييآل معٔارٓييي٘   يييادٗ تْجٔيييُ السيييل ٘      

 التلرٓعٔ٘.

يف ٍيييييتا الب يييييب ىصيييييل ا  ىتٔاييييي٘ مفادٍيييييا  يييييياٌ      

اضيييييٕ ٍيالييييي  ذبيييييْل كيييييبل ّقيييييع  ليييييٙ دّر الق    

الدسيييييييتْرٖ لٔنييييييييارد ا تصاصييييييياآ يف ا٢ ليييييييي    

مْكلييييُ زبَيييياآ دسييييتْرٓ٘ أ ييييرٚا اٌ م ييييل ٍييييتا      

الت يييييْل قيييييد ٓعيييييٌْ ليييييُ طبيييييامر كيييييبلِ  ليييييٕ      

العنلٔييي٘ الد قرامٔييي٘ يف  يييال  يييدو فيييري قٔيييْد     

دسيييتْرٓ٘ ميييً  ييياىَا تضييينً  يييدو  يييرّب القاضيييٕ  

ميييييً داٜيييييرٗ املليييييرّ ٔ٘ا ّميييييً اٍيييييه مةييييياٍر ٍيييييتا  

   ْ رٖ يف الت ييييييْل ٍييييييْ اغبييييييراط القاضييييييٕ الدسييييييت

املسييياٜل السٔاسييئ٘ ّاليييد ميييً  ٣هليييا اصيييبو  اميييل   

أساسيييئا يف اضييييفاٛ ال ييييا ع السٔاسييييٕ  لييييٕ العدٓييييد 

ميييييً ا٢ نيييييال القاىْىٔييييي٘ ّاليييييد تتسيييييه   بٔعتَيييييا 

القاىْىٔيييي٘ احملضيييي٘ ّمييييً جاىيييي  ا يييير  ييييَد ٍييييتا       
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الت يييييييييْل يف تْسييييييييئع ميييييييييً سيييييييييل ٘ القاضيييييييييٕ    

الدسييييييتْرٖ يف  ضييييييفاٛ الصييييييف٘ القاىْىٔيييييي٘  لييييييٙ   

اليييييييد تتسيييييييه  صيييييييفتَا   العدٓيييييييد ميييييييً ا٢ نيييييييال 

دسييييييتْرٖ الالسٔاسيييييئ٘ا ّ َييييييتا   ٓعييييييد القاضييييييٕ 

صبييييرد ٍٔٝيييي٘ قضييييأٜ٘ مَنتَييييا ا٤ساسيييئ٘ فقيييي      

الرقا يييي٘  لييييٕ دسييييتْرٓ٘ القييييْاىني ا  ييييل تبيييييٙ دّرا   

اك يييير فعالٔيييي٘ لٔعييييٌْ كنليييير   ػبييييا ٕ  اىيييي     

السييييل ٘ التلييييرٓعٔ٘ لسييييد العدٓييييد مييييً ال  يييييراآ      

  ٕ  القاىْىٔيييي٘ ّذبقٔييييىل التييييْا ٌ القيييياىْىٕ ّالسٔاسيييي

  ني امل١سساآ الدستْرٓ٘ .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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