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ل3002تطىٌسلوتًٍُتلانسٍبحتليفلانعساقلبعدلعبولانتشسٌعبثلانسٍبحٍتليفلدوزل
 

 
 الملخص :

بلدان السٌاحٌة الهامة وإذا كان األمر بهذا الشكل فٌنبؽً العمل على االهتمام ٌعد العراق من ال     
بهذا القطاع الحٌوي وأول ما ٌتم البدء به هو تطوٌر التشرٌع السٌاحً والذي ٌفرض بدوره 
مراجعة دورٌة وبشكل منتظم للتشرٌعات الحاكمة لقطاع السٌاحة بما ٌساهم فً مواكبة التطورات 

كما ٌحتم علٌه كذلك مراجعة  ،تشهدها البلدان التً تشهد تقدماً فً هذا المجال  التشرٌعٌة التً
االلتزامات التً قبل بها بموجب االتفاقٌات الدولٌة خاصة وأن هناك منظمة دولٌة مختصة 
بالسٌاحة مضافاً إلى عدد من االتحادات الدولٌة كون السٌاحة تتطلب تعاوناً دولٌاً بٌن الدول 

  بعد أن ٌتم تطوٌر تلك التشرٌعات ٌتم قٌاس أثرها هل أنها حققت تنمٌة وتطور أم  ثم ،السٌاحٌة
ولؽرض اإلطبلع على ذلك نقسم هذا البحث إلى مبحثٌن ٌخصص المبحث االول للتشرٌعات  ،ال 

السٌاحٌة فً العراق ومبررات تطوٌرها أما المبحث الثانً فٌكرس لدراسة التشرٌعات السٌاحٌة 
 وأثرها فً تطوٌر وتنمٌة السٌاحة . ٖٕٓٓبعد عام 

Summary: 
      Iraq is one of the important tourist countries. If this is the case، attention should 
be given to this vital sector. The first step is to develop tourism legislation، which in 
turn requires a regular and regular review of the legislation governing the tourism 
sector in order to keep abreast of the legislative developments in countries that are 
progressing In this regard، the legislator must also review the obligations that he 
has accepted under the international conventions، especially since there is an 
international organization specialized in tourism، in addition to a number of 
international federations، since tourism requires international cooperation among 
tourist countries. The second topic is devoted to the study of tourism legislation after 
2003 and its impact on tourism development and development. The second section 
is devoted to the study of tourism legislation after 2003 and its impact on the 
development and development of tourism . 

 
 

 
 



 

 

)763) 
 

 : المقدمة
 : التعرٌف بالبحث :أولا 
تعد السٌاحة إحدى أهم القطاعات فً الدولة كونها توفر قدراً مهماً من الموارد المالٌة إذ أنها      

تساهم مساهمة ممٌزة فً تنمٌة ودعم االقتصاد الوطنً وتوفٌر االموال وخلق فرص العمل 
ونً ٌساهم فً حماٌتها ونظراً لتلك االهمٌة التً تتمتع بها فهً البد وأن تخضع لنظام قان

وتطوٌرها ومن شؤن ذلك التطوٌر فٌما لو تم وأن إلتزمت به الدولة أن تنمً السٌاحة بما ٌإمن 
وجود منشآت ومرافق سٌاحٌة ٌستطٌع من خبللها السابح قضاء رحلته السٌاحٌة ومن الوجهة 

كما أنها لجانب  ،فاً االخرى ٌساهم فً تعزٌز وتعضٌد الموارد المالٌة للدولة كما أشرنا لذلك سل
 اجتماعً وترفٌهً ٌقصدها االفراد لقضاء أوقاتهم .

على أن مسؤلة متابعة تطور التشرٌع السٌاحً وأثرها فً التنمٌة السٌاحٌة ٌرتبط بالعدٌد من      
العوامل منها أن العراق بلد سٌاحً وهذه المٌزة تفرض علٌه مراجعة مستمرة وبشكل منتظم 

لقطاع السٌاحة بما ٌساهم فً مواكبة التطورات التشرٌعٌة التً تشهدها البلدان للتشرٌعات الحاكمة 
كما ٌحتم علٌه كذلك مراجعة االلتزامات التً قِبَل بها  ،التً تشهد تقدماً فً المجال السٌاحً

بموجب االتفاقٌات الدولٌة خاصة وأن هناك منظمة دولٌة مختصة بالسٌاحة مضافاً إلى عدد من 
لدولٌة واالتفاقات الدولٌة الجماعٌة والثنابٌة فً هذا المجال مضافاً لكون السٌاحة االتحادات ا

 تتطلب تعاوناً دولٌاً من الوجه اآلخر .
 : أهمٌة البحث ثانٌاا:
إن البحث فً موضوع دور التشرٌعات السٌاحٌة فً تطوٌر وتنمٌة السٌاحة فً العراق بعد         
إذ ٌستمد أهمٌته النظرٌة من  ،ى الصعٌدٌن النظري والعملً ٌعد ذو أهمٌة بالؽة عل ٖٕٓٓعام 

ضرورة وضع دراسة متكاملة على صعٌد البحث القانونً تركز على متابعة التطورات التشرٌعٌة 
أما الجانب الثانً فهو الذي ٌمثل  ،السٌاحٌة وضرورة معرفة إحداثها للتطور والتنمٌة السٌاحٌة 

للموضوع إذ تنطلق تلك األهمٌة من السٌاحة نفسها لكونها المعنٌة األهمٌة التطبٌقٌة أو العملٌة 
بجلب موارد مالٌة للدولة مضافاً لكونها وسٌلة ٌستعٌن بها االفراد فً أوقات مختلفة لقضاء 

 كما ٌإشر المواضع التً تحتاج لتطوٌر ومراجعة فً قطاع السٌاحة . ،اوقاتهم
 : مشكلة البحث ثالثاا:

هل نجح المشرع العراقً فً مراجعة  ،سة تثٌر عدداً من التساإالت منهاإن هذه الدرا      
؟ وإذا حصل مثل هذا التؽٌٌر فبؤي المجاالت قد  ٖٕٓٓوتطوٌر التشرٌعات السٌاحٌة بعد العام 

ثم نتسابل هل وقفت تلك التشرٌعات على المعوقات التً تقؾ حاببلً أمام تنمٌة وتطوٌر  ،إتجه ؟ 
 العراق ؟ أم أنها بحاجة لمزٌد من المراجعة ؟ .القطاع السٌاحً فً 

 : منهجٌة البحث رابعاا:
إن المنهج الذي تتبعه الدراسة هو المنهج التحلٌلً وذلك عن طرٌق عرض التشرٌعات       

وتحلٌلها ثم الوقوؾ على رأي الجهات المختصة لبٌان مدى فاعلٌتها معتمدٌن فً ذلك على تقارٌر 
 دٌة فً هذا المجال .وزارة التخطٌط االتحا

 : نطاق البحث خامساا:
إن البحث ٌحاول دراسة عدٍد من المحاور الكتشاؾ دورها فً إحداث التطور والتنمٌة       

فهو ٌتناول المإسسات السٌاحٌة وكذلك بعض الموضوعات التً عالجتها  ،السٌاحٌة فً العراق
ثم أن البحث ٌركز على التشرٌعات  ، وكذلك النقل واالستثمار السٌاحً ،التشرٌعات السٌاحٌة 
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              لكنه ٌشٌر بالمبحث االول إلى التطور التشرٌعً الذي  ٖٕٓٓالسٌاحٌة الصادرة بعد العام 
 مرت به التشرٌعات السٌاحٌة فً العراق قبل هذا التارٌخ .

 : خطة البحث سادساا:
ابة عنها فً مبحثٌن ٌخصص عطفاً على ماسبق عرضه ولؽرض بحث تلك االسبلة واالج     

المبحث لدراسة التشرٌعات السٌاحٌة فً العراق ومبررات تطوٌرها أما المبحث الثانً فٌخصص 
وٌنتهً  ،وأثرها فً تطوٌر وتنمٌة السٌاحة  ٖٕٓٓلدراسة تطور التشرٌعات السٌاحٌة بعد عام 

 البحث بخاتمة تتضمن اهم النتابج والتوصٌات ...وهللا ولً التوفٌق .
 

 التشرٌعات السٌاحٌة فً العراق ومبررات تطوٌرهااألول : المبحث 
لؽرض بحث التشرٌعات السٌاحٌة فً العراق ومبررات تطوٌرها نقسم هذا المبحث إلى      

مطلبٌن نخصص المطلب االول للتشرٌعات السٌاحٌة فً العراق والموضوعات التً تنظمها أما 
 نمٌة السٌاحة فً العراق .المطلب الثانً فٌكرس لمبررات تطوٌر وت

 : التشرٌعات السٌاحٌة فً العراق والموضوعات التً تنظمهااألول : المطلب 
الفرع االول نبٌن فٌه التعرٌؾ بالتشرٌعات السٌاحٌة فً  ،نقسم هذا المطلب الى فرعٌن      

 العراق .العراق أما الفرع اآلخر فنوضح فٌه الموضوعات التً تنظمها التشرٌعات السٌاحٌة فً 
 :التعرٌف بالتشرٌعات السٌاحٌة فً العراق :  الفرع الول 

خاصة وبعد  ،السٌاحة مفهوم حدٌث لم ٌتبلور بشكل واضح ومحدد إال فً العصر الحدٌث       
عندها إهتمت  ،أن أصبحت حركة السفر والسٌاحة إحدى ظواهر العصر اإلقتصادٌة واالجتماعٌة 

وقبل  ،ا بهدؾ تطوٌرها واالستفادة من العوابد التً تؤتً منها التشرٌعات السٌاحٌة بتنظٌمه
السٌاحة كمصطلح قابم بذاته لم  ،اإلطبلع على التشرٌعات السٌاحٌة نتسابل ماالمقصود بالسٌاحة ؟ 

ٌتفق الفقه على تعرٌفه بل تم النظر إلٌها وتعرٌفها بحسب التخصصات العلمٌة التً تتناولها فهناك 
ا تلك الظاهرة الطبٌعٌة من ظواهر العصر الحدٌث واالساس فٌها الحاجة من عرفها على أنه

المتزاٌدة للحصول على االستجمام وتؽٌٌر الجو والوعً الثقافً المنبثق من تذوق مجال المشاهدة 
الطبٌعٌة
(1)

 . 
ٌحدث عنه إنتقال من  ،أو مجموعة أفراد  ،كما ُعرفت السٌاحة على أنها نشاط ٌقوم به فرد      
وٌنتج عنه  ،أو بؽرض الترفٌه  ،بؽرض زٌارة مكان معٌن أو عدة أماكن  ،كان إلى آخر م

والتقاء شعوب  ،وإضافة معلومات ومشاهدات جدٌدة  ،على حضارات وثقافات أخرى  االطبلع
ٌُوِجد فرص عمل ما ٌإثر تؤثٌراً مباشراً فً الدخل القومً للدول السٌاحٌة  ،وجنسٌات متعددة  ، و

وٌنشر تارٌخهم وحضاراتهم وعاداتهم  ،ناعات واستثمارات لخدمة النشاط وص كثٌرة،
وتقالٌدهم
(2)

 . 
 ،أما التشرٌعات السٌاحٌة فهً التشرٌعات التً تهتم بشإون القطاع السٌاحً فً الدولة      

فقد إهتم المشرع  ،والتشرٌعات السٌاحٌة بهذا المفهوم لم تكن ؼاببة عن نظر المشرع العراقً
فبعد إصدار القانون  ،حة عن طرٌق إصداره للعدٌد من التشرٌعات المنظمة لهذا الشؤنبالسٌا

وقٌام المإسسات الدستورٌة بممارسة إختصاصاتها تم إصدار العدٌد من  2ٕ٘ٔاالساسً لسنة 
التشرٌعات التً ساهمت فً تطوٌرها مع قٌام الجهات المختصة أنذاك بالعمل على تنمٌة السٌاحة 

بدأت لجان فً وزارة الداخلٌة عملها من خبلل دراسة تنظٌم المصاٌؾ وفً عام  2ٖٖٔففً عام 
                                                           

 . ٗٔ، ص  ٜٕٓٓوالنشر، دمشق ، مصطفى يوسف كافي ، صناعة السياحة و األمن السياحي ، دار مؤسسة رسبلن لمطباعة  (ٔ)
 . ٜٔ، ص ٕٙٔٓد.محمد ناصر البيشي ، السبلمة في المنشآت السياحية ، اصدارات جامعة نايف لمعموم االمنية ، الرياض ،  (ٕ)
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وإستمر العمل عن طرٌق دوابر  ،تم تنفٌذ أول مركز سٌاحً )مصٌؾ صبلح الدٌن(  2ٗٓٔ
ومدٌرٌة  ، 2ٖٗٔحملت أسماء مختلفة مثل إدارة المصاٌؾ فً مدٌرٌة السكك والحدٌد العام لسنة 

 ، 2٘ٙٔومصلحة المصاٌؾ والسٌاحة بوزارة االعمار عام  ، 2٘٘ٔالمصاٌؾ العامة عام 
ثم صدر قانون  ، 2ٙٓٔومن ثم بوزارة الشإون االجتماعٌة عام  ،ألحقت بعدها بوزارة الصناعة 

ثم صدر قانون مصلحة المصاٌؾ 2ٙٓٔ( لسنة ٕٓتنظٌم شركات وكاالت السفر والسٌاحة رقم )
2ٙٓٔ( لسنة ٖٕٔوالسٌاحة رقم )

(1)
طت المصلحة المذكورة بوزارة تبإر 2ٙٗٔعام وفً ال ،

2ٙٙٔ( لسنة 3ٖقانون االدالء رقم )ثم  ،االرشاد 
(2)

قانون تنظٌم شركات ووكاالت ثم صدر  ، 
( لسنة ٓ٘وصدر كذلك قانون المنشآت السٌاحٌة رقم ) ،2ٙ3ٔ( لسنة 3ٗالسفر والسٌاحة رقم )

ٔ2ٙ3
(3)

قانون  و ، 2ٙ1ٔ( لسنة ٌٖ٘ة رقم )ثم صدر بعد ذلك نظام تصنٌؾ المنشآت السٌاح  ،
2ٙ2ٔلسنة  3٘ٔتعدٌل قانون تنظٌم الرقابة على المبلهً و المسارح رقم 

(4)
. 

( ٘ٔوفً أوقات الحقة صدر قانون تصدٌق النظام االساسً لمنظمة السٌاحة الدولٌة رقم )     
233ٔ( لسنة 2ٗثم قانون المإسسة العامة للسٌاحة رقم ) ، 23٘ٔلسنة 

(5)
لك قانون تنظٌم وكذ، 

21ٖٔ( لسنة 2ٗشركات ومكاتب ووكاالت السفر والسٌاحة رقم )
(6)

ثم قانون استؽبلل  ،
213ٔ( لسنة 2٘الشواطا رقم )

(7)
ثم صدر قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل المتضمن الؽاء  ،

المإسسة العامة للسٌاحة والمنشات ودابرة الهندسة التابعة لها
(8)

دة ثم صدر قرار مجلس قٌا ،
211ٔ( لسنة 1ٔٙالثورة  المنحل بحل مدٌرٌة السٌاحة العامة رقم )

(9)
وصدرت بعد ذلك  ،
 . 212ٔلسنة  ٔتعلٌمات تؤجٌر المنشآت والمرافق السٌاحٌة العابدة لمدٌرٌة السٌاحة العامة رقم 

وصدرت أٌضاً تشرٌعات تنظٌمٌة أخرى منها تعلٌمات اسس تصنٌؾ المنشآت والمرافق       
وكذلك التعدٌل الثالث لتعلٌمات  22ٓٔ( لسنة ٌٔة والشروط الخاصة بتشؽٌلها رقم )السٌاح

قرار تشكٌل  22ٔٔ( لسنة ٗالشروط الخاصة ٌاجازة تنظٌم شركات ومكاتب السفر والسٌاحة )
ثم قانون هٌبة السٌاحة  22ٔٔلسنة  2ٕٔهٌبة تسمى )هٌبة السٌاحة ( ترتبط بمجلس الوزراء رقم 

22ٙٔ( لسنة ٗٔرقم )
(10)

وكذلك  222ٔلسنة  ٔصندوق دعم موظفً هٌبة السٌاحة قرار رقم ، 
ٕٓٓٓ( لسنة ٖٖقانون التعدٌل االول لقانون هٌبة السٌاحة رقم )

(11)
وقانون االثار والتراث رقم  ،

المعدل ٕٕٓٓ( لسنة ٘٘)
(12)(13)

مضافاً للعدٌد من التعدٌبلت الصادرة على القوانٌن  ، 
 ار الٌها . والقرارات المش

                                                           

 . ٜٓٙٔ/ٓٔ/ٚٔ،  تاريخ العدد :ٕٚٗمنشور في الوقائع العراقية رقم العدد :  (ٔ)
 . ٜٙٙٔلسنة  ٕٚٙٔ: منشور في الوقائع العراقية  رقم العدد (ٕ)
 .  ٜٚٙٔ/٘/ٜٕ،  تاريخ العدد ، ٚٔٗٔمنشور في الوقائع العراقية ، رقم العدد :  (ٖ)
 ٜٓٚٔ/ٕٔ/ٕ، تاريخ العدد ، ٜٔٗٔمنشور في الوقائع العراقية ، رقم العدد :  (ٗ)
 .ٜٚٚٔ/ٗ/ٗ،  تاريخ العدد ،  ٕٔٛ٘منشور في الوقائع العراقية ، رقم العدد :  (٘)
 . ٖٜٛٔ/ٙ/ٕٓ، تاريخ العدد :ٜٕٗٗفي الوقائع العراقية ، رقم العدد :  منشور (ٙ)
 . ٜٚٛٔ/ٚ/ٙ، تاريخ العدد :ٖٚ٘ٔمنشور في الوقائع العراقية ، رقم العدد :  (ٚ)
 . ٜٚٛٔ/ٙ/ٕٕ،  تاريخ العدد ،  ٖ٘٘ٔمنشور في الوقائع العراقية ، رقم العدد :  (ٛ)
 . ٜٛٛٔ/ٛ/٘ٔ،  تاريخ العدد ، ٕٖ٘ٔعدد : منشور في الوقائع العراقية ، رقم ال (ٜ)

 . ٜٜٙٔ/  ٜ/  ٙٔفي   ٖٖ٘ٙمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  (ٓٔ)
 . ٕٓٓٓ/ لسنة ٘/ٕٕفي  ٕٖٚٛمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  (ٔٔ)
 . ٕٕٓٓلسنة  ٜٖٚٗمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  (ٕٔ)
الكاممة لمتشريعات المشار الييا ينظر الموقع الرسمي لقاعدة التشريعات العراقية لبلطبلع عمى النصوص  (ٖٔ)
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 إن هذه التشرٌعات التً تم ذكرها ٌمكن أن تإشر علٌها المالحظات اآلتٌة:
عدم وجود جهة واحدة تتولى شإون السٌاحة فً العراق إلى فترات متؤخرة على تؤسٌس الدولة  .ٔ

العراقٌة تتولى التخطٌط واالشراؾ ورسم السٌاسة العامة للسٌاحة فً الدولة بل أن االمر قد 
ٌمكن تبرٌر  جهات متعددة وهذا ماتشٌر له القوانٌن والتعلٌمات المشار إلٌها ، والتوزع على 

الموقؾ المتقدم سوى أن السٌاحة فً الفترات التً صدرت بها تلك التشرٌعات لم تكن تشكل 
المستوى والتؤثٌر التً تشكله فً الوقت الحالً ، بل انها كانت فً طرٌقها للنمو وٌشكل أؼلب 

 نها السٌاح من الداخل .المستفٌدٌن م
إذ  ٖٕٓٓإن تلك التشرٌعات وذلك االهتمام ٌعد ركٌزة مهمة انطلق منها المشرع بعد العام  .ٕ

لوال إصدارها وتنظٌمها لشإون السٌاحة واكتشاؾ المعوقات التً نجمت عن تطبٌقها لما دعا 
عما كان علٌه بالمشرع باصدار عدداً مهماً من التشرٌعات نظم به السٌاحة على نحو ٌختلؾ 

فً التشرٌعات التً أشرنا إلٌها ، بمعنى أن تلك التشرٌعات هٌؤت المجال للمشرع لكً ٌحدد 
 مناطق القوة والضعؾ فٌها حتى حدى به االمر ان ٌصدر التشرٌعات التً سنشٌر لها الحقاً .

ظم إن تلك التشرٌعات تإشر حقٌقة هامة أخرى وهو سعً المشرع لعدم وجود فراغ تشرٌعً ٌن .ٖ
شإون السٌاحة بل نجد أن المشرع سعى وفً مراحل مبكرة لتنظٌم الوضع القانونً للسٌاحة 
فً البلد عن طرٌق رفدها بالعدٌد من التشرٌعات التً تساهم فً تطوٌرها بما ٌنعكس على 

 استقطاب السٌاح .
 : الموضوعات التً تنظمها الشرٌعات السٌاحٌة فً العراق:  الفرع الثانً

وهً ذات الموضوعات التً  ،التشرٌعات السٌاحٌة فً العراق عدداً من الموضوعات تنظم     
 ،بتطوٌر وتنمٌة السٌاحة  ٖٕٓٓسنركز علٌها فً دراسة مدى مساهمة التشرٌعات السٌاحٌة بعد 
 وهو ما ٌمكن أن نوجزها باآلتً: ،ونظراً لتنوع تلك الموضوعات سنقتصر على مجموعة منها 

 : دٌنٌةالسٌاحة ال اولا:
السٌاحة الدٌنٌة هً من أقدم انواع السٌاحة بٌن الشعوب وهً لٌست بالظاهرة الحدٌثة بل هً      

متؤصلة مع وجود المجتمعات وتبنٌها لعقابد مختلفة استتبع ذلك وجود اماكن دٌنٌة ٌقصدها االفراد 
اً لكثٌر من االنبٌاء وبما أن العراق كان مهبط ،من مختلؾ االرجاء القامة شإونهم الدٌنٌة فٌها 

وبظهور  ،والرسل وهو بذلك فقد إحتوى على العدٌد من االماكن التً تمثل قٌمة علٌا لبلنسان 
وإذا  ،االسبلم أصبح العراق من الببلد االولى الداخلة فً االسبلم وتطورت فٌها المشاهد المقدسة 

لكونها سٌاحة أخبلقٌة ، قابمة كانت تلك األماكن ذات أهمٌة دٌنٌة فهً كذلك ذات اهمٌة سٌاحٌة 
على المباديء السمحة ، والمثل العلٌا ، وتقوٌم السلوك وتهذٌبه
(1)

مالمقصود بالسٌاحة  ،ولكن  ، 
 الدٌنٌة؟ .

  السٌاحة الدٌنٌة:
تعرؾ بؤنها ذلك التدفق المنظم من السواح القادمٌن من الداخل أو من الخارج بهدؾ 

خها والقٌام بالشعابر الدٌنٌة بما تمثله من قٌم روحٌة لهذا الدٌن التعرؾ على االماكن الدٌنٌة وتارٌ
أو المعتقد ...
((2

وعرفت كذلك على انها ذلك النشاط السٌاحً الذي ٌقوم على انتقال السابحٌن  ،
من أماكن إقامتهم إلى مناطق أخرى وذلك بهدؾ القٌام بزٌارات ورحبلت دٌنٌة داخل وخارج 

الدولة لفترة من الوقت
(3)

وعرفت أٌضاً بؤنها"تلك السٌاحة التً تمارس فٌها النشاطات والتعالٌم ، 
                                                           

 . ٕٚٔ، ص  ٕٙٓٓد.محسن الخضيري ، السياحة البيئية  ، مجموعة النيل العربية ، القاىرة ،  (ٔ)
 . ٗ٘ٔص،  ٕٙٔٓشر والتوزيع ، عمان ، د.محمد الفاتح محمود المغربي، تسويق خدمات السياحة ، دار الجنان لمن (ٕ)
 . ٘٘، ص  ٕٔٓٓماىر عبد الخالق السيسي ، مباديء السياحة ، مجموعة النيل لمطباعة ، القاىرة ،  (ٖ)
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الدٌنٌة والفقهٌة وتقتصر هذه السٌاحة على المناطق ذات االماكن الدٌنٌة وذات التارٌخ الدٌنً 
القدٌم التً تجذب السواح من مختلؾ أنحاء العالم كما هو الحال فً أقطار الوطن العربً بوصفها 

السماوٌةمهد الدٌانات 
(1)

. 
وٌضم العراق أماكن دٌنٌة مهمة ومراقد مقدسة فً العالم االسبلمً كمدٌنة النجؾ و 

كما توجد فً العراق العدٌد من الكنابس ودور  ،كرببلء ومدٌنة بؽداد وكذلك مدٌنة سامراء 
ن وذي وهناك الكثٌر من المراكز الدٌنٌة فً العراق فً محافظات بابل والدٌوانٌة ومٌسا ،المعابد 

ونظراً لوقوع العراق كذلك بٌن دول إسبلمٌة تتمٌز كذلك بالسٌاحة الدٌنٌة لذلك نجد  ،قار وؼٌرها
وقد إرتفع عدد الزوار الوافدٌن إلى العراق للسٌاحة  ،ٌجعل العراق محطة من محطاته السٌاحٌة 

مو بلػ وبمعدل ن ٕٙٔٓملٌون زابر عام  ٕ٘ٓ.ٔإلى  ٕٗٔٓالؾ زابر عام  2ٓٗ.3الدٌنٌة من 
% سنوٌا، نظراً لبلهتمام الكبٌر فً السٌاحة الدٌنٌة فً العراق 3.1

(2)
 . 

 : السٌاحة الثقافٌة واآلثارٌة ثانٌاا: 
ٌضم العراق عدداً من أهم المواقع االثرٌة فً العالم فقد نشؤت على أرضه اقدم الحضارات 

المواقع اآلثارٌة التً نشؤت  وأعرقها ومن أهمها حضارة البابلٌٌن والسومرٌن واآلشورٌٌن وكذلك
ومن ذلك فقد ضمت المحافظات العراقٌة هذه المواقع منها محافظة  ،فً ظل الحضارة االسبلمٌة 

وكذلك الموصل والتً تحتضن أثار الحضارة اآلشورٌة  ،بابل والتً تضم أثار الحضارة البابلٌة 
وكذلك بؽداد التً  ،خٌضر وكذلك ذي قار والتً تضم الزقورة وكرببلء التً تضم حصن اإل ،

مع مبلحظة أن المحافظات العراقٌة تضم عشرات المواقع ألثارٌة والتراثٌة  ،تضم آثار المدابن 
وقد نظم المشرع أحكام اآلثار  ،وهً بذلك تعد مقصداً هاماً للسٌاح من مختلؾ بقاع العالم 

مجموعة من التشرٌعات النافذ و ٕٕٓٓلسنة  ٘٘والتراث بقانون مستقل ومن ذلك بقانون رقم 
 اآلخرى .

 31إلى  ٕٗٔٓالؾ سابح عام  3ٕو قد إرتفع عدد الوافدٌن للزٌارة السٌاحٌة الثقافٌة من 
% ، ما أدى إلى ارتفاع اٌرادات النشاط  3ٓوبمعدل نمو سنوي بلػ  ٕٙٔٓالؾ سابح عام 

 ٕ٘ٔٓعام ملٌون دٌنار  ٙ.1ٕٙإلى  ٕٗٔٓملٌون دٌنار عام  ٗ.1ٕٔالسٌاحً الثقافً من 
% ٕ.ٖٔوبزٌادة بلؽت 

(3)
 . 

 : السٌاحة البٌئٌة ثالثاا:
تنتشر السٌاحة البٌبٌة على ضفاؾ نهري دجلة والفرات وفً شمال العراق متمثلة     

بالشبلالت والجبال والمصاٌؾ وكذلك فً أهوار العراق وتعد مصاٌؾ أربٌل من أجمل مناطق 
ٌضاً مصاٌؾ السلٌمانٌة ودهوك اما قابمة أهوار العراق وٌكثر فٌها السواح فً فصل الصٌؾ وأ

العراق فتنحصر السٌاحة فٌها على فصل الشتاء والربٌع بسبب ارتفاع دجات الحرارة فٌها خبلله 
ومن أهم االهوار هور الحمار وهور الحوٌزة وتوجد أٌضاً البحٌرات خاصة وبعد أن دخلت 

السٌاح والمهتمٌن بالسٌاحة البٌبٌة او الطبٌعٌة االهوار فً البحة التراث العالمً فقد لفتت انظار 
التً تشكل مناطق سٌاحٌة جمٌلة ٌقصدها السٌاح خبلل مختلؾ فصول السنة لبلستمتاع بمناظرها 

كذلك نظم المشرع المحمٌات الطبٌعٌة باعتبارها  ،وطبٌعتها مثل بحٌرة الحبانٌة وبحٌرة الرزازة 
 لعصر الحاضر .مظهراً من المظاهر المهمة للسٌاحة فً ا

                                                           

محمد حسن رضا القزويني،السياحة الدينية وسبل تنظيميا بمنظور استراتيجي :دراسة في حالة محافظة كرببلء، بحث دبموم ، كمية  (ٔ)
 . ٛٔ، ص  ٕٚٔٓاالقتصاد، جامعة القادسية،االدارة و 

 . ٖٛ( ، ص ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓخطة التنمية الوطنية ، وزارة التخطيط ، جميورية العراق ، ) (ٕ)
 . ٖٛخطة التنمية الوطنية ، وزارة التخطيط ، مصدر سابق ، ص  (ٖ)
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 : المنشآت السٌاحٌة رابعاا:
أولت التشرٌعات المنظمة لشإون السٌاحة بشكل عام وتشرٌعات المنشآت السٌاحة بشكل       

خاص إهتماماً بالؽاً ببٌان بتنظٌم المنشآت السٌاحٌة وهً تضم الفنادق و الدار السٌاحٌة و المحل 
 السٌاحً العام 

المخٌم السٌاحًو
(1)

منشات هً التً تتولى القٌام بمهمة إتمام متطلبات انجاز الرحلة وهذه ال ،
 السٌاحٌة للسابحٌن.

 : مبررات تطوٌر وتنمٌة السٌاحة فً العراق:  المطلب الثانً
ٌعد موضوع التنمٌة السٌاحٌة عند الكثٌر من دول العالم من المواضٌع المعاصرة كونها      

ً للبلد وبالتالً زٌادة دخل االفراد وكذلك بما تتضمنه تهدؾ إلى اإلسهام فً زٌادة الدخل القوم
من تنمٌة حضارٌة شاملة لكافة المقومات الطبٌعٌة واإلنسانٌة والمادٌة ومن هنا تكون التنمٌة 

السٌاحٌة وسٌلة للتنمٌة اإلقتصادٌة
(2)

. 
 : المبررات المرتبطة بتطوٌر المنشآت والمرافق السٌاحٌةاألول : الفرع 

احة الٌمكن اإلستفادة من مكوناتها دونما أن توجد المنشآت السٌاحٌة التً تقضً كافة إن السٌ     
    اإلحتٌاجات التً ٌرؼب السابح باللجوء إلٌها لقضاء ماٌساعده على إتمام متطلبات رحلته 

وكنتٌجة لتلك األهمٌة فً القطاع السٌاحً بوجه عام فقد إنصرؾ إهتمام الدولة بها وقد  ،السٌاحٌة 
كد ذلك المشرع عملٌاً لتلك األهمٌة على مستوى التشرٌعات العادٌة فقد صرحت األسباب أ

الموجبة إلصدار قانون المنشآت السٌاحٌة من أنه ))...نظرا لما لصناعة الفندقة من دور فعال فً 
تقدم البلد السٌاحً...((
(3)

كما تحرص الدولة على )تدرٌب  ،فقد تم إصدار هذا القانون  ، 
فٌن ... فً مجالً الفنادق والمنشآت السٌاحٌة االخرى والتفتٌش لفترات محددة...(الموظ

(4)
كما  ،

تسعى الدولة من خبلل الدخول بتفاهمات مع الدول االخرى فً مسؤلة)...... توحٌد االنظمة 
المتعلقة بالسٌاحة وبالمإسسات والمنشآت السٌاحٌة وكذلك تبادل المعلومات بخصوص الخبرات 

ة فً علم السٌاحة ...(المكتسب
(5)

وكما ذهبت إحدى اإلتفاقٌات بٌن العراق وبعض الدول من أنه  ،
 –)...ٌبذل الطرفان الجهد لتشجٌع تبادل المعلومات والخبراء بٌن البلدٌن فً المجاالت التالٌة: 

المنشآت السٌاحٌة والسكن السٌاحً والتخطٌط اإلقلٌمً، والنقل والمواصبلت ألؼراض السٌاحة 
التعلٌم المتخصص، وٌشجعان بصورة عامة كل أشكال التعاون التقنً المتعلق بالسٌاحة التً و

ٌرى الطرفان المتعاقدان فابدتهما...(
(6)

وهذا ٌؤتً أٌضاً من أنه )...إعترافا منهما بؤهمٌة  ، 
السٌاحة بقدر اكبر من التفاهم والتعاون بٌن الشعوب...(
(7)

ونظراً لما )...تشكل المنشآت  ،
السٌاحٌة عنصراً هاماً من عناصر االستقبال السٌاحً وهً المرآة الصادقة التً تنعكس علٌها 

                                                           

 العراقي . ٜٚٙٔ( لسنة ٓ٘من قانون المنشآت السياحية رقم ) /ه(ٔينظر المادة ) (ٔ)
 .  ٖٖٔ، ص: ٜٕٓٓاألردن ،  –عصام حسن السعيدي، التسويق والترويج السياحي والفندقي، دار الراية لمنشر والتوزيع، عمان  (ٕ)
 . ٕٜٚٔ( لسنة ٙٙلقانون التعديل االول لقانون المنشآت السياحية العراقي رقم )االسباب الموجبة  (ٖ)
ل التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجميورية العراقية وحكومة جميورية اليند ( من قانون تصديق بروتوكؤالمادة )الرابعة/ (ٗ)

 . ٜٙٛٔ( لسنة ٖٓٔرقم )
( من قانون تصديق اتفاق بين الجميورية العراقية والجميورية التركية بخصوص التعاون في مجاالت السياحة رقم ٔينظر المادة ) (٘)

 . ٜٚٙٔ( لسنة ٕٚ)
قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجميورية العراقية وحكومة الجميورية الفرنسية الموقعة في ( من ٙينظر المادة) (ٙ)

 .ٜٓٛٔ( لسنة ٚرقم ) ٜٓٛٔ/ٗ/ٜٕباريس بتاريخ 
 .ٕٜٛٔلسنة ( ٙاالسباب الموجبة لقانون تصديق االتفاق السياحي بين حكومة الجميورية العراقية وحكومة الجميورية االيطالية رقم )(ٚ)
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انطباعات السابح عن هذا البلد كما أنها االساس فً زٌادة الواردات ؼٌر المنظورة ومن ثم زٌادة 
الدخل القومً للدولة لذا وجب تنظٌم هذه المنشآت...(
(1)

 . 
 : قتصادٌةالمبررات ال:  الفرع الثانً

تتجه الدولة الى تنوٌع مواردها االقتصادٌة المكونة لموازنتها المالٌة فهً لم تعد تعتمد على      
الطاقة لكً تسٌر شإونها الداخلٌة ولم تعد معتمدة إعتماداً كامبلً على الوسابل التقلٌدٌة فً تكوٌن 

بل  ،العام لتنوٌع إٌراداتها المالٌةموزنتها كلجوبها المتكرر إلى االستعانة بالضرابب أو اإلقتراض 
ولعل األخٌر ٌعد أهمها من  ،فتحت منافذ إقتصادٌة أخرى ٌقع فً طلٌعتها اإلستثمار والسٌاحة 

ت اعاطلقٌعد إحدى أهم السٌاحة ع ااطقحٌث عده مدخبلً مالٌاً مهماً للدولة وهذا ٌؤتً من كون 
م وإنتقال حركة االموال بٌن لعالان دول صل بٌوالتواالتصال افً ر كبٌت بدور سهمألتً ا

الدول
(2)

. 
ومن هنا فقد برز إهتمام الدول بالسٌاحة ألسباب متعددة منها زٌادة الدخل والرواج      

وتبعاً لذلك فقد إهتمت الدول فً توفٌر التسهٌبلت إلقامة المنشآت  ،االقتصادي الذي تتمتع به
السٌاحٌة لؤلفراد إلنشابها
(3)

دات إقتصادٌة فً العدٌد من الدول التً تمتلك قطاع لما لها من مردو ،
سٌاحً
(4)

وهذا المعنى نجده واضحاً عند المشرع العراقً عندما ذهب إلى أنه)...تحتل السٌاحة  ،
أهمٌة بارزة فً تطور المجتمع لما لها اٌجابٌة على مسؤلتً التطور االجتماعً ونمو الدخل 

مات العامة وتتهٌؤ من خبلله مرافق عصرٌة للراحة القومً، فهً المجال الذي تنتعش فٌه الخد
والتسلٌة لعموم المواطنٌن إضافة إلى أنها وسٌلة فعالة للتعرٌؾ بتراث وحضارة القطر والوطن 

العربً وجذب السٌاح من الخارج...(
(5)

كما ذهب فً موضع آخر إلى أنه و)...إٌماًنا منها  ،
الكبٌر فً مجاالت التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة باألهمٌة المتزاٌدة لصناعة السٌاحة ودورها 

والثقافٌة واإلعبلمٌة...(
(6)

مضافاً لكونها تحقق زٌادة فً العابدات المالٌة كؤرباح لمستثمرٌها  ،
وإٌراداً للخزٌنة العامة للدول مع عدم إنكار مساهمتها فً خلق العدٌد من فرص العمل والقضاء 

على البطالة
(7)

. 
 
 

 : المبررات الجتماعٌة والترفٌهٌة:  ثالفرع الثال
فإن كان هنالك نقص او خلل فً تشرٌع ما فإن المشررع  ،وظٌفة التشرٌع هً سعادة االنسان       

و صرناعة السرٌاحة تعرد هردفا انسرانٌاً اجتماعٌراً مهمراً وهرو  ،ٌتوجه لسد مثرل هرذا الرنقص الحاصرل 
                                                           

 االسباب الموجبة لقانون المنشآت السياحية العراقي النافذ . (ٔ)
لتفصيل أكثر عن حجم الموارد المالية الناتجة عن قطاع السياحة في العراق ينظر : مسح الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي لسنة  (ٕ)

، وكذلك االحصاءات الواردة عند  ٕٙٔٓءات شير اب لسنة ، صادرة عن وزارة التخطيط االتحادية ، جميورية العراق ، احصا ٕٙٔٓ
:د.يحيى سعيدي ، مساىمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية االقتصادية / حالة الجزائر، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة 

 . ٗٔٔ-ٜٗ، ص  ٖٕٔٓ، العدد السادس والثبلثون ، 
 . ٕ، ص  ٕٛٓٓاحة ، دار زىران لمتوزيع والنشر ، عمان ، ماىر عبد العزيز توفيق ، صناعة السي (ٖ)
أدىم وىيب مطر ، التسويق الفندقي و مبيع و ترويج الخدمات السياحية و الفندقية الحديثة ، دار رسبلن لمنشر والتوزيع ، عمان ،  (ٗ)

 .ٛٛ، ص  ٕٙٔٓمبلك ، عمان ، ، أحمد جبلل جمال ، التسويق السياحي و ترويج الخدمات السياحية ، مكتبة  ٖٚ، ص  ٕٗٔٓ
 .ٜٚٚٔ( لسنة ٜٗقانون المؤسسة العامة لمسياحة رقم )االسباب الموجبة لقانون  (٘)
 . ٜٓٛٔ( لسنة ٕقانون تصديق اتفاقية المنظمة العربية لمسياحة رقم )االسباب الموجبة ل (ٙ)
 . ٘، ص ٕٓٔٓاتجاىات استراتيجية التنمية ، اصدارات ىيئة الساحة ، اليمن ،  (ٚ)
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نهررا تسرراهم فررً التعرٌررؾ والتقرٌررب بررٌن تمررازج الحضررارات والتقاءهررا فهررً سررفٌر الحضررارات أل
العادات والتقالٌد والتارٌخ واالرث الحضاري لؤلمم والشعوب وعن طرٌرق السرٌاحة تتمرازج ثقافرة 

الشرق مع ثقافة الؽرب وبالعكس
(1)

. 
السررٌاحة بمررا فررً ذلررك المواقررع السررٌاحٌة  فاألمرراكنٌخفررى بمررا للسررٌاحة مررن أثررر علررى االنسرران  إذ ال

ق السٌاحٌة تحتاج الى تطوٌر تشرٌعً مستمر والوقروؾ بشركل دوري علرى أهرم والمنشات والمراف
المشاكل التً تعتري رقً وتنمٌة السٌاحة فرً الدولرة فرالفرد ٌقصرد هرذه االمراكن وهرذا ٌتطلرب مرن 
المشرع من خلفها االدارة باصدار حزمة من التشرٌعات تتضمن تسهٌبلت متنوعرة تلبرً متطلبرات 

ٌر دخوله للمواقع الترفٌهٌة واإلسرتجمام للسرٌاح وللسركان المحلٌرٌن وتسراعد السابح بما فً ذلك تٌس
علررى تطرروٌر األمرراكن والخرردمات العامررة برردول المقصررد السررٌاحً، وتعمررل علررى حماٌررة وإشررباع 
الرؼبات اإلجتماعٌة، وتنمً لدى المواطن شعوره باإلنتماء إلى وطنه وتزٌد فرص التبادل الثقافً 

لمجتمع المضٌؾ والزابر، وإن إزدهار السرٌاحة ٌرإدي إلرى إعرادة توزٌرع والحضاري بٌن كل من ا
السرركان بشرركل أفضررل عررن طرٌررق المشررارٌع السررٌاحٌة ، والتررً ٌمكررن إقامتهررا داخررل المجمعررات 
العمرانٌة السٌاحٌة الجدٌدة، وكذلك للتنمٌة السٌاحٌة تنمٌة إجتماعٌرة كبٌررة ألنهرا ترإدي إلرى تعمٌرق 

اذن فاجتماعٌررا هررً السررٌاحً بإعتبرراره أحررد فررروع الرروعً اإلجتمرراعً  اإلنتمرراء، وتنمٌررة الرروعً
منتجات األفراد وبشكل شفاؾ وجمٌل وخلق المنفعة النفسٌة واالجتماعٌة التً ٌحتاجها السابح
(2)

. 
 

 وأثرها فً تطوٌر وتنمٌة السٌاحة 2003التشرٌعات السٌاحٌة بعد عام :  المبحث الثانً
مطلبٌن نخصص المطلب االول لدراسة الجانب التنظٌمً واالداري نقسم هذا المبحث إلى        

 فً حٌن نتناول فً المطلب الثانً الجانب الموضوعً .
 :الجانب التنظٌمً و الداري األول :المطلب 

ونقسم هذا الى فرعٌن نخصص الفرع االول للمإسسات المعنٌة بشإون السٌاحة أما الفرع      
 لمساهمة فً قطاع السٌاحة .الثانً فلدراسة المإسسات ا

 : المإسسات المعنٌة بشإون السٌاحةاألول : الفرع 
 : وزارة الثقافة والسٌاحة واآلثار أولا:
( 3ٔوزارة الثقافة ...هكذا كانت تسمى بموجب قانونها المرقم )قانون وزارة الثقافة رقم )      

تص مضافاً لنشاطات الثقافة فهً تخ ،إذ تضمن عدة نصوص متعلقة بالسٌاحة  ،( ٕٔٓٓلسنة 
الى االختصاص )... بنشاطات ...السٌاحة...(
(3)

وتضم من بٌن دوابرها بموجب المادة الخامسة  ، 
قد أنشؤ وزارة  ٖٕٓٓلكن المشرع بعد عام  ،الفقرة الثانٌة من قانون الوزارة هٌبة السٌاحة 

 ، ٕٕٔٓ( لسنة ٖٔانون رقم )مستقلة بشإون السٌاحة أطلق علٌها وزارة السٌاحة واآلثار بالق
والمبلحظ على القانون بؤنه لم ٌؤتً بجدٌد فً اختصاصتها فهً مزٌج من إختصاصات وزارة 

ثم دمج هذه  ٕ٘ٓٓوبعد تشكٌل الحكومة الثالثة فً ظل دستور  ،الثقافة والهٌبة العامة للسٌاحة 
ومن هنا نتسابل  ،ٌاحة واآلثار الوزارة مع وزارة الثقافة لٌصبح االسم الجدٌد وزارة الثقافة والس

 عن قانونٌة دمج الوزارة مع وزارة الثقافة وماهً الفوابد الناجمة عن ذلك ؟ .
( من أنه )...ٌنظم بقانوٍن، تشكٌل 1ٙفً المادة ) ٕ٘ٓٓنص دستور جمهورٌة العراق لسنة . ٔ

ارة التً وهذا ٌعنً أن الوز ،الوزارات ووظابفها، واختصاصاتها، وصبلحٌات الوزٌر...(
                                                           

 . ٖٕص ماىر عبد العزيز توفيق ، المصدر السابق ،  (ٔ)
 . ٖٔص ٜٜٜٔمروان السكر : مختارات من االقتصاد السياحي، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ، عمان ،  (ٕ)
 . ٕٔٓٓ( لسنة ٚٔوزارة الثقافة رقم )( من قانون ٕالمادة ) (ٖ)
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وتبلفٌاً لهذا االشكال  ،تشكل وتمارس إختصاصتها وفقاً لقانون نافذ ٌنبؽً أن تلؽى وفقاً لقانون 
الدستوري قدمت الحكومة مشروع قانون ٌقضً بدمج بعض الوزارات مع بعضها وتمت 

مناقشته فً مجلس النواب لكنه لم ٌقر لحد اآلن
(1)

 . 
جابٌات إذ أنه قد ألؽى وزارات تمتعت بصبلحٌات داخلة فً إن قرار الدمج أنتج كثٌراً من االٌ. ٕ

ظل جهات أخرى كوزارة السٌاحة مثبلً التً تتوزع اختصاصاتها بٌن وزارة الثقافة و هٌبة 
مضافاً إلى أن المشرع قد وفر نفقات إضافٌة للموازنة العامة كما أنه قد قضى على  ،السٌاحة 

ولهذا نعتقد أن دمج وزارة السٌاحة هو قرار  ،تداخل االختصاصات بٌن الجهات المختصة 
 إٌجابً ٌقضً على كثٌر من السلبٌات التً قد تإثر على تنشٌط القطاع السٌاحً فً الدولة .

 : هٌئة السٌاحة ثانٌاا:
( لسنة ٗٔهٌبة السٌاحة تمارس إختصاصاتها وفقاً لقانونها المرقم قانون هٌؤة السٌاحة رقم )     

وضع الخطط العامة للمناطق  –منها )...سادسا  االختصاصاتاً من وتمارس عدد ، 22ٙٔ
تحدٌد المناطق التً تصلح الستثمارها لبلؼراض –السٌاحٌة وتطوٌر النشاط السٌاحً. سابعا 

االشراؾ على الخدمات ذات الطبٌعة السٌاحٌة فً المواقع االثرٌة والسٌاحٌة –السٌاحٌة....تاسعا 
دٌد الكبٌرة والموانا وبالتنسٌق مع الجهات ذات العبلقة...(والحدودٌة ومحطات السكك الح

(2)
، 

 وفً ظل هذه األهداؾ ماذا أصدرت الهٌبة لتطوٌر السٌاحة ؟ .
تحت عنوان تعلٌمات تصنٌؾ  ٕٗٓٓ( سنة ٔإستناداً إلى قانون الهٌبة تم إصدار تعلٌمات رقم )

( على أنه )...تلؽى ٕ٘المادة ) إذ نصت ،وتشؽٌل المرافق السٌاحٌة وبواقع ستة وعشرون مادة 
( لسنة ٔتعلٌمات اسس تصنٌؾ المنشآت والمرافق السٌاحٌة والشروط الخاصة بتشؽٌلها رقم )

( لسنة ٕوتعلٌمات الشروط الخاصة بتشؽٌل المرافق السٌاحٌة واسس تصنٌفها عدد ) 22ٓٔ
جات تصنٌفها وتعلٌمات الشروط الواجب توافرها فً المقاهً السٌاحٌة حسب اسس ودر 22ٔٔ
( لسنة ٔوتعلٌمات استؽبلل وتشؽٌل الشقق السٌاحٌة واسس تصنٌفها رقم ) 22ٔٔ( لسنة ٘رقم )
وفً ظل  ٖٕٓٓومن هنا نتسابل ما هو وضع المنشآت والمرافق السٌاحٌة بعد عام  ،...(  22ٕٔ

 عمل الهٌبة مالذي حققته لتطوٌر وتنمٌة السٌاحة ؟ 
ما بٌن عقار أو أرض، تم  2ٗى أنه ٌبلػ عدد أمبلك هٌبة السٌاحة إبتداًء ٌنبؽً االشارة إل      

إستخدام البعض منها من أجل تعظٌم الموارد المالٌة وتشجٌع القطاع الخاص إلستثمار تلك 
 ٖٕٓٓاألمبلك . إذ بلػ عدد العقود اإلستثمارٌة التً أبرمت بٌن هٌبة السٌاحة والمستثمرٌن من 

ق نٌنوى الدولً، فندق الموصل، مخازن الٌوسفٌة، فندق النجؾ، (فندمشارٌع)ٙ(  ٕٕٔٓإلى عام 
بحٌرة الجادرٌة، فندق الرشٌد) فً حٌن بلػ عدد العقود اإلستثمارٌة التً أبرمت بٌن هٌبة السٌاحة 

(جزٌرة بؽداد السٌاحٌة ، بناٌة دٌوان مشارٌع)ٗ( ٕٙٔٓإلى عام  ٖٕٔٓتثمرٌن من عام والمس
مساهمة هٌبة السٌاحة فً شركات • رؾ الرشٌد ، أرض فندق كرببلء الرقابة المالٌة ، بناٌة مص

القطاع المختلط السٌاحٌة (المدارة من قبل مجالس االدارة والشركات المستثمرة) تمتلك هٌبة 
السٌاحة ودوابر اخرى من القطاع العام وشركات من القطاع الخاص حصص فً فنادق القطاع 

قسمٌن: االول : شركات فنادق القطاع المختلط السٌاحٌة  السٌاحً المختلط وٌمكن تقسٌمها إلى
المدارة من قبل الشركات المستثمرة .الثانً: شركات فنادق القطاع المختلط السٌاحٌة المدارة من 

                                                           

(  منشورة عمى موقع مجمس النواب ٕٙٔٓ/ٚ/ٚٔ)( الثبلثاء ٖمحضر جمسـة جمسة النواب رقـم )(ٔ) 
http://ar.parliament.iq/2016/07/17 ( ( الخميس )ٕٚ، وكذلك محضر جمسـة رقـمٖ/ٔٔ/ٕٓٔٙ . /

http://ar.parliament.iq/ (ٕٚ( الخميس )ٖ/ٔٔ/ٕٓٔٙ) . 
 النافذ . ٜٜٙٔ( لسنة ٗٔالسياحة رقم ) ( من قانون ىيئةٖالمادة ) (ٕ)

http://ar.parliament.iq/2016/07/17
http://ar.parliament.iq/2016/07/17
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قبل مجالس اإلدارة(
(1 )

وفً ظل ذلك هل تطورت السٌاحة نحو االمام ؟ وهل تحققت التنمٌة  ،
 السٌاحة التً تنشدها الهٌبة؟ .

 رت وزارة التخطٌط مجموعة من النقاط نوجزها باآلتً:أش
 ضعؾ البنى التحتٌة من طرق وخدمات فً المناطق السٌاحٌة واآلثرٌة . .ٔ
االجنبً فً قطاع السٌاحة وعدم وجود قانون إستثمار خاص بالقطاع  محدودٌة األستثمار .ٕ

 السٌاحً.
 تجاوز بعض المواطنٌن على أمبلك هٌبة السٌاحة . .ٖ
البشرٌة العاملة فً النشاط السٌاحً على مواكبة التطورات التكنولوجٌة  ضعؾ القدرات  .ٗ

 المتسارعة الفندقٌة والسٌاحٌة .
ضعؾ التسوٌق والتروٌج األلكترونً فً مجال السٌاحة  .٘

(2)
، وهذا ٌعنً أن على الهٌبة أن تزٌد 

 فً أنشطتها التشرٌعٌة والعملٌة الحداث تنمٌة شاملة فً القطاع السٌاحً .
 : المإسسات المساهمة فً تطوٌر قطاع السٌاحة:  ع الثانًالفر

 ونوجزها على النحو اآلتً:
 : اولا: مجلس النواب

السلطة التشرٌعٌة هً مإسسة دستورٌة تمارس سلطاتها وفقاً لدستور جمهورٌة العراق لسنة      
وزع عمل وٌت ، 1ٕٔٓ( لسنة ٖٔوكذلك قانونها قانون مجلس النواب وتشكٌبلته رقم ) ٕ٘ٓٓ

المجلس الى عدة لجان تضطلع كل لجنة بواجب التشرٌع والرقابة ومن ضمن الجهات هً لجنة 
وتختص)لجنة الثقافة والفنون واالعبلم والسٌاحة واالثار :...  ،الثقافة واالعبلم والسٌاحة واالثار

 بما ٌاتً :
 االهتمام بالثقافة بجمٌع مجاالتها .... :اول
سٌاحة وخاصة السٌاحة الدٌنٌة...(االهتمام بال : ثانٌا

(3)
وتساهم هذه اللجنة بتطوٌر السٌاحة وذلك  ،

 بقٌامها بالعدٌد من المسابل منها:
مراقبة عمل المإسسات المعنٌة بالسٌاحة وتقوٌم عملها وتؤشٌر مواطن الضعؾ التً  .ٔ

 تعتري ذلك العمل.
 السٌاحً . دراسة وتقٌٌم التشرٌعات السٌاحٌة بما ٌساهم فً تطوٌر التشرٌع .ٕ
اقامة المإتمرات والندوات التً تساهم فً تطوٌر قطاع السٌاحة ، فقد أقامت اللجنة  .ٖ

دعت فٌه لتطوٌر تشرٌعات السٌاحة ودعم االستثمارات  3ٕٔٓ/٘/٘ٔمإتمراً بتارٌخ 
السٌاحٌة ومواجهة تخرٌب المواقع االثارٌة وؼٌرها من التوصٌات
(4)

، وقد خلت انجازات 
من أي نشاط ٌذكر بجانب التشرٌع والرقابة بخصوص السٌاحة ونعتقد أن اللجنة المذكورة 

ذلك الٌتناسب مع دور اللجنة ولذلك ٌنبؽً من تضافر الجهود للقٌام بانجازات أفضل 
تساهم فٌها بتنمٌة وتطوٌر السٌاحة فً العراق
(5)

 . 
 

                                                           

 . ٘ٛٔتقرير التنمية ، مصدر سابق ، ص (ٔ)
 . ٙٛٔتقرير التنمية ، مصدر سابق ، ص  (ٕ)
 . ٕٚٓٓلسنة ( من النظام الداخمي لمجمس النواب ٓٓٔالمادة ) (ٖ)

(4) http://ar.parliament.iq/2017/05/15.  
واالعبلم لمفصل التشريعي االول من السنة التشريعية الثالثة لمدورة االنتخابية الثالثة ، تقرير انجازات ونشاطات لجنة الثقافة  (٘)

ttp://ar.parliament.iq/2017/04/05 
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 : الشركة العامة لنقل المسافرٌن والركاب أولا:
رة الؼنى عنها ٌنبؽً على القابمٌن بشإون السٌاحة من االهتمام به النقل السٌاحً ضرو     

وتطوٌره وهذا مادفع الستحداث الشركة العامة لنقل المسافرٌن والركاب بعدما كانت الشركة 
العامة لنقل الركاب هً المإسسة المعنٌة بإدارة هذا القطاع إذ نهدؾ إلى )المساهمة فً النقل 

(وار وتنظٌم ذلك وادارته حضارٌاً الدولً والسٌاحً ونقل الز
(1)

 وتمارس ذلك عن طرٌق  ، 
النقل السٌاحً من خبلل تنظٌم السفرات السٌاحٌة داخل العراق وخارجه ولها فً سبٌل  : ثالثاا 

(تً لدٌها امكانٌة تؤمٌن الفنادقتحقٌق ذلك التعاقد مع الجهات ال
(2)

. 
ٌاحة : ٌدٌره موظؾ بعنوان مدٌر حاصل وتضم الشركة )حادي عشر : قسم المسافرٌن والس     

( عشر سنوات وٌتولى تنظٌم عمل ٓٔقل عن )على شهادة جامعٌة أولٌة فً االقل وله خدمة ال ت
المكاتب الخاصة بنقل المسافرٌن بٌن بؽداد والمحافظات وبٌن محافظة واخرى وتنظٌم شإون 

فذ الحدودٌة وبالعكس وإعداد المكابت الحدودٌة الخاصة بنقل المسافرٌن من المطارات والمنا
 الخطط التشؽٌلٌة ومتابعة تنفٌذها ، وٌتكون من الشعب اآلتٌة :

 التشغٌل . .أ 
 إدارة المكاتب . .ب 
 إدارة القطاعات . .ج 
(السٌاحة .د

(3)
وتكون )... النقل السٌاحً بحافبلتها من خبلل تنظٌم السفرات السٌاحٌة داخل  ، 

تحقٌق ذلك التعاقد مع الجهات التً لدٌها امكانٌة تؤمٌن العراق وخارجه ولها فً سبٌل 
الفنادق(
(4)

)ب(إنشاء مطارات جدٌدة فً المناطق ذات الطلب العالً ومناطق الجذب السٌاحً  ،
وخاصة السٌاحة الدٌنٌة(
(5)

 ونتسابل هل قطاع النقل مهٌبؤ لخدمة السٌاحة وتطوٌرها وتنمٌتها؟. ، 
 ة عن ذلك بؤنه :ٌجٌب تقرٌر خطة التنمٌة الوطنٌ

سواء داخل المدن  ٖٕٓٓتراجع نشاط نقل الركاب فً القطاع الحكومً بشكل كبٌر بعد عام  .ٔ
بلػ عدد الركاب -ٕاو ما بٌنها لٌحل محله دور مهٌمن للقطاع الخاص على هذا النشاط ، 

 2،ٕ٘ملٌون مسافر وبلؽت اإلٌرادات المتحققة من خدمات النقل  ٙٔوالمسافرٌن والوفود 
 ل أبرز التحدٌات التً تواجه هذا القطاع :ث، وتتم ٕٙٔٓار دٌنار سنة ملٌ
ٌواكب التطورات فً التقنٌات الحدٌثة واسالٌب اإلدارة ومتطلبات السامة العامة  قطاع خاص ال .ٕ

 ومتطلبات الحفاظ على البٌبة.
 ابه.تخلؾ وترهل الجهاز اإلداري والتشؽٌلً الحكومً المسإول عن النشاط وتدنً كفاءة أد  .ٖ
 ضعؾ حوكمة أنشطة هذا القطاع وتداخل وتقاطع توجهات القطاعٌن العام والخاص فٌه.  .ٗ
وجود عدد من المشارٌع المتلكبة والمتوقفة ذات الصلة فً هذا النشاط (كراجات ومحطات   .٘

 الخدمة والمبٌت.
ضعؾ الخبرات الوطنٌة بخصوص التجارب االستثمارٌة والتشؽٌل المشترك لمشروعات هذا  .ٙ

شاطالن
(6)

 . 
                                                           

 . ٕٔٔٓ( لسنة ٔالنظام الداخمي لمشركة العامة لنقل المسافرين والوفود رقم )/خامسًا( من ٖالمادة ) (ٔ)
 لمشركة العامة لنقل المسافرين والوفود النافذ . النظام الداخمي /رابعًا( منٗالمادة )  (ٕ)
 من النظام الداخمي لمشركة العامة لنقل المسافرين والوفود النافذ . /حادي عشر(ٖٔالمادة )  (ٖ)
 ( من النظام الداخمي لمشركة العامة لنقل المسافرين والوفود النافذ .ٗ/ٗالمادة ) (ٗ)
 . ٖٗ، ص  ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓيط ، جميورية العراق ، خطة التنمية الوطنية ، وزارة التخط  (٘)
 . ٗٙٔ، مصدر سابق ، ص ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓخطة التنمية الوطنية ،   (ٙ)
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 : مدٌرٌة شإون القامة :ثانٌاا 
وجاءت االسباب الموجبة له من أن  3ٕٔٓ( لسنة 3ٙأصدر المشرع قانون االقامة رقم )     

دوافع إصداره تتمثل )وبما ٌتبلءم والظروؾ الموضوعٌة لجمهورٌة العراق ومن أجل تشجٌع 
وتتمثل  ،وتنظٌم إقامتهم( االستثمار والسٌاحة وتسهٌل الحصول على سمة الدخول لؤلجانب 

تمنح لزٌارة المناطق السٌاحٌة والدٌنٌة -صبلحٌات مدٌرٌة شإون االقامة بمنح )سمة سٌاحٌة :
ارٌخ ( ستٌن ٌوماً من تٓٙوتخول حاملها دخول أراضً جمهورٌة العراق مرة واحدة خبلل )

ٌبات والشركات العاملة ( ثبلثٌن ٌوماً وتكون بكفالة المإسسات والهٖٓمنحها واإلقامة فٌه مدة )
فً مجال السٌاحة وال ٌحق لحاملها العمل فً أي مكان سواًء كان بؤجر أو بدون أجر وال تشترط 

الكفالة إذا كانت السٌاحة بصورة فردٌة أو عابلٌة(
(1)

كما أن )للمدٌر العام أو من ٌخوله   ، 
صدر مجلس الوزراء تعلٌمات وقد أ ،صبلحٌة تعدٌل سمة الزٌارة أو السٌاحة إلى سمة اعتٌادٌة( 

( دوالر كما تم إعطاء وزٌر الداخلٌة إعادة انظر ٓٗحددت بموجبها مقدار السمة السٌاحٌة ب )
فً المبالػ عند وجود أسباب موجبة ذلك على أن ٌصادق علٌها مجلس الوزراء
(2)

، ولكن هذه 
 تشجٌع السابحٌن على دخول العراق ؟ . ةالنصوص إستطاع

التخطٌط بإستمرار االجراءات والتعقٌدات الخاصة بمنح سمة الدخول للسٌاحة  أشرت وزارة     
الوافدة والشركات اإلستثمارٌة االجنبٌة الراؼبة لئلستثمار فً القطاع السٌاحً
(3)

وهذا  ، 
ماٌستدعً من مدٌرٌة شإون االقامة تبنً إستراتٌجٌة متكاملة لؽرض عرض التسهٌبلت 

سابحٌن العرب واالجانب بما ٌعزز مكانة العراق السٌاحٌة بٌن المرتبطة بسمة الدخول على ال
 الدول المجاورة .
 : الجانب الموضوعً:  المطلب الثانً

نخصص الفرع االول للتشرٌعات المنظمة لبعض موضوعات  ،نقسم هذا المطلب إلى فرعٌن 
 السٌاحة أما الفرع الثانً فنتناول فٌه االستثمار السٌاحً .

 : لتشرٌعات المنظمة لبعض موضوعات السٌاحةااألول : الفرع 
 نوضح هذا الفرع على النحو اآلتً:

 : الهتمام بالسٌاحة الدٌنٌة أولا:
 تعد السٌاحة الدٌنٌة فً العراق فً تطور مستمر وٌمكن إجمال ذلك باآلتً:

، وهذه التشرٌعات قد  باألوقاؾعلى إصدار قوانٌن خاصة  ٖٕٓٓجرى العمل بعد العام  .ٔ
مٌزات مهمة الى المواقع الدٌنٌة والتً تعتمد علٌها السٌاحة الدٌنٌة وهذا شكل نقلة  أضافت

نوعٌة فً تلك المواقع واالماكن إذا تم تقسمٌها الى جهات ادارٌة متعددة وبالتالً تم العمل على 
تطوٌرها مالٌاً وادارٌاً وهذا ما ٌبلحظه السابح سواء كان من الداخل او الخارج عند مقصده 

 تلك االماكن .ل
قٌام العدٌد من العتبات المقدسة بإستحداث قسم للسٌاحة الدٌنٌة .ٕ

(4)
، وهذا القسم ٌضطلع بوظابؾ  

مهمة إذ ٌتم بواسطته نقل السابحٌن الى االماكن الدٌنٌة ، وٌتم ذلك بنقل السابحٌن وتنظٌمها 
 سم .بشكل دوري ومنتظم حتى ان بعض المواقع السٌاحٌة قد َنشطت بفعل هذا الق

                                                           

 . ٗٙٔ، مصدر سابق ، ص  ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓخطة التنمية الوطنية  ،  (ٔ)
 . ٕٛٔٓ( لسنة ٚ( من تعميمات تحديد مقدار رسوم سمات الدخول الى جميورية العراق رقم )ٖ( و )ٕالمادة )(ٕ) 
 . ٘ٛٔ، مصدر سابق ، ص ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓخطة التنمية الوطنية  ،  (ٖ)
 . ٕ٘ٓٓ( لسنة ٜٔ( من قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم )ٗٔينظر المادة ) (ٗ)
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قٌام العدٌد من العتبات بتطوٌر المرافق الخدمٌة للمواقع السٌاحٌة منها بناء مدن كبٌرة ومتكاملة  .ٖ
للزابرٌن القاصدٌن لتلك العتبات ، واالهتمام بالمواقع الدٌنٌة نفسها بما ٌتناسب مع اهمٌتها حتى 

 ماكن .ٌمكن توفٌر عوامل جذب سٌاحٌة مهمة للسابحٌن الذٌن ٌرؼبون بقصد هذه اال
( ٘وعلى المستوى التشرٌعً فقد صدر قانون سامراء عاصمة الحضارة االسبلمٌة رقم )

إذ ذهب إلى أن من أهداؾ القانون هو )...تلبٌة متطلبات تطوٌر السٌاحة التارٌخٌة و  1ٕٔٓلسنة 
الدٌنٌة الدٌنٌة بما ٌتناسب مع الدور الحضاري العالمً لسامراء واالماكن الدٌنٌة المقدسة والمعالم 

واالرث الحضاري االسبلمً...(
(1)

كما ذهب إلى )...تطوٌر عبلقات التعاون السٌاحً واالثاري  ،
بٌن سامراء والمنظمات السٌاحٌة واالثارٌة والوطنٌة والدولٌة...(
(2)

وجاءت االسباب الموجبة  ،
والدٌنٌة فً للقانون )...من أجل تعزٌز الدور الحضاري ...وتنشٌط الحركة السٌاحٌة االثارٌة 

العراق...(
(3)

وفً ظل االهتمام االداري والتشرٌعً بالسٌاحٌة الدنٌة هل أن السٌاحة الدٌنٌة فً  ،
 العراق جاذبة الستقطاب السابحٌن أم ال؟ .

ٌناسب  ضعؾ التخطٌط العمرانً الؼلب المنشآت والمرافق السٌاحٌة الدٌنٌة بل أن أؼلبها ال .ٔ
 االعداد المتزاٌدة للسابحٌن .

عؾ االمكانات السٌاحٌة المرافقة للسٌاحة الدٌنٌة ، فضعؾ شبكات الطرق ، وقلة االماكن ض .ٕ
 التً ٌقطنها السابح لؽرض االستراحة .

ٌستدعً  وجود مشاكل إدارٌة بٌن الجهات المسإولة عن تنشٌط السٌاحة الدٌنٌة ، وهذا ما .ٖ
لدٌنٌة فً البلدالعمل على تعدٌل وإصدار تشرٌعات تساهم فً رفع مستوى السٌاحة ا

(4)
 . 

 : السٌاحة الطبٌعٌة ثانٌاا:
ٌسعى العراق إلى االهتمام بالسٌاحة الطبٌعٌة وذلك لؽرض )...توفٌر مناطق سٌاحٌة 

ترفٌهٌة..(
(5)

بما فً ذلك )...الؽابات الطبٌعٌة فً مناطق االصطٌاؾ والسٌاحة( ، 
(6)

إذ ٌتضمن  ، 
ابات التً تقوم مإسسات الدولة باجراء عملٌة ذلك وجود)...ؼابات ترفٌهٌة وسٌاحٌة : هً الؽ

التشجٌر والتحسٌن علٌها الستخدامها الؼراض الترفٌه والسٌاحة واالصطٌاؾ(
(7)

وكذلك  ، 
)الؽابات المحمٌة او المحظورة : هً مساحات الؽابات او االراضً المملوكة للدولة الواقعة داخل 

على بعض انواع االشجار والحٌوانات الؽابات وتكون مخصصة لبلؼراض البٌبٌة للمحافظة 
البرٌة والطٌور والصخور او المواقع االثرٌة او السٌاحٌة(
(8)

كما أصدر المشرع نظام  ، 
"مساحة من األرض أو من المٌاه إذ عرفها بؤنها ) ٕٗٔٓ( لسنة ٕالمحمٌات الطبٌعٌة رقم )

أو مٌزات طبٌعٌة ذات قٌمة  )الساحلٌة أو الداخلٌة( تحتوي على كابنات حٌة نباتٌة أو حٌوانٌة
ثقافٌة أو علمٌة أو سٌاحٌة أو جمالٌة توضع تحت الحماٌة القانونٌة لحماٌة ثرواتها البٌبٌة 

                                                           

 . ٕٛٔٓ( لسنة ٘/ثالثًا( من قانون سامراء عاصمة الحضارة االسبلمية رقم )ٔالمادة ) (ٔ)
 ابعًا( من قانون سامراء عاصمة الحضارة االسبلمية النافذ ./ر ٔالمادة ) (ٕ)
 االسباب الموجبة لقانون سامراء عاصمة الحضارة االسبلمية النافذ . (ٖ)
 . ٖٚمحمد حسن رضا ، مصدر سابق ، ص (ٗ)
 . ٜٕٓٓ( لسنة ٖٓرقم )/رابعًا( من قانون الغابات والمشاجر ٕالمادة ) (٘)
 قانون الغابات والمشاجر النافذ ./ثالثًا/ج( من ٜالمادة ) (ٙ)
 /اوال/ج( من قانون الغابات والمشاجر النافذ .٘المادة ) (ٚ)
 /اوال/د( من قانون الغابات والمشاجر النافذ .٘المادة ) (ٛ)
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وإلستدامة تنمٌتها"
(1)

 ٕٙٔٓكما أضاؾ قرار إدارج االهوار على البحة التراث العالمً لسنة  ،
اً من المشاكل منها جفاؾ أؼلب لكن السٌاحة الطبٌعٌة تواجه عدد ،وجهاً أخر من أوجه السٌاحة 

ٌقلل االماكن  وكذلك إنتشار ظاهرة التصحر وهذا ما ،المسطحات المابٌة ذات االهمٌة السٌاحٌة 
 وؼٌرها من المشاكل.  ،الخضراء التً تتمتع بؤهمٌة سٌاحٌة هامة 

 :السٌاحة الثقافٌة او الثارٌة  ثالثاا:
إلى  ٕٗٔٓالؾ سابح عام  3ٕالثقافٌة فً العراق من  إرتفع عدد الوافدٌن للزٌارة السٌاحٌة      
% ، ما أدى إلى ارتفاع اٌرادات النشاط  3ٓوبمعدل نمو سنوي بلػ  ٕٙٔٓالؾ سابح عام  31

 ٕ٘ٔٓملٌون دٌنار عام  ٙ.1ٕٙإلى  ٕٗٔٓملٌون دٌنار عام  ٗ.1ٕٔالسٌاحً الثقافً من 
% ٕ.ٖٔوبزٌادة بلؽت 

(2)
ت حدٌثة لتطوٌر هذا القطاع منها وقد أصدر المشرع عدة تشرٌعا ،

إذ جاء من أهداؾ القانون هو إحداث  1ٕٔٓ( لسنة ٙقانون بابل عاصمة العراق الحضارٌة رقم )
)...تنمٌة اقتصادٌة سٌاحٌة شاملة ...(
(3)

و)تطوٌر البنى التحتٌة للمحافظة من أجل إستٌعاب  ،
الحضاري العالمً لبابل واالماكن متطلبات تطوٌر السٌاحة التؤرٌخٌة...بما ٌتناسب مع الدور 

الدٌنٌة...(
(4)

وكذلك )تطوٌر عبلقات التعاون السٌاحً واآلثاري بٌن العراق والمنظمات  ،
السٌاحٌة واآلثارٌة والوطنٌة والدولٌة...(
(5)

)من أجل تعزٌز الدور الحضاري والدٌنً لمحافظة  ، 
بابل وتنشٌط الحركة السٌاحٌة واآلثارٌة ...(
(6)

االسباب الموجبة لهذا القانون من  وجاءت ، 
ضرورة )االهتمام بالسٌاحة والنهوض بواقعها وتطوٌر مناطق الجذب السٌاحً والمناطق األثرٌة 

والمراكز الدٌنٌة باعتبارها رافدا مهما من روافد االقتصاد الوطنً(
(7)

نتسابل هل طبقت هذه  ،
 تها ؟ .التشرٌعات بالصورة التً تطور السٌاحة وتساعد على تنمٌ

 تعانً السٌاحة االثارٌة عدداً من المعوقات منها:
 ضعؾ البنى التحتٌة من طرق وخدمات فً المناطق السٌاحٌة واآلثرٌة . .ٔ
تعرض بعض المدن والمواقع األثرٌة إلى دمار شبه كامل كمدٌنة النمرود والكثٌر من المعالم  .ٕ

 األثرٌة فً نٌنوى.
لعراقٌة فً إستخدام برامج الحاسبات الخاصة بإعادة قلة خبرات الكوادر اآلثارٌة والفنٌة ا .ٖ

 تصمٌم الواجهات المدمرة أو السقوؾ المتساقطة للمبانً كما كانت فً السابق .
خروج أؼلب الكوادر من اآلثارٌٌن المتخصصٌن من أصحاب الشهادات العلٌا أو من ذوي  .ٗ

عد دون تؤهٌل وتدرٌب الخبرة فً أعمال الصٌانة والترمٌم، أما عن طرٌق النقل أو التقا
 المبلكات الجدٌدة من اآلثارٌٌن .

صعوبة الحصول على األرشٌفات الكاملة من وثابق وصور وتقارٌر التنقٌب والصٌانة الخاصة  .٘
بتلك المواقع، السٌما فً محافظة نٌنوى إذ تم إتبلفها من قبل التنظٌمات اإلرهابٌة فً مفتشٌة 

                                                           

 ٖٙٔٗدد ( المنشور في الوقائع العراقية في العٕٗٔٓلسنة ٕ/اوآل( من نظام المحميات الطبيعية العراقي )رقم ٔينظر المادة ) (ٔ)
 .ٕٗٔٓ/ٖ/ ٕٗبتأريخ

 . ٜٖ، مصدر سابق ، ص  ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓخطة التنمية الوطنية  ،  (ٕ)
 . ٕٛٔٓ( لسنة ٙ/أوال( من قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم )ٔالمادة ) (ٖ)
 /ثالثًا( من قانون بابل عاصمة العراق الحضارية النافذ .ٔالمادة ) (ٗ)
 ن بابل عاصمة العراق الحضارية النافذ ./رابعًا( من قانؤالمادة ) (٘)
 االسباب الموجبة لقانون بابل عاصمة العراق الحضارية النافذ . (ٙ)
 . ٕٕٔٓ( ٖٔ/ثالثًا( من قانون وزارة السياحة رقم )ٖالمادة ) (ٚ)
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آثار نٌنوى ومكتبة جامعة الموصل
(1)

لذا ٌتوجب على القابمٌن على إدارة القطاع السٌاحً  ، 
من النظر بصورة مختلفة للسٌاحة االثارٌة أو التؤرٌخٌة كونها سٌاحة ترفٌهٌة من جانب 
 وسٌاحة علمٌة من جانب آخر كونها مقصد علمً للعدٌد من الباحثٌن المهتمٌن بشإون االثار .

 : الستثمار السٌاحً:  الفرع الثانً
ن العراق قد أصدر قانوناً مستقبلً بشؤن االستثمار بل كانت هناك مجموعة من لم ٌك   

القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات المتفرقة المهتمة باالستثمار منها قانون تعٌٌن مناطق االستثمار 
و قانون  211ٔلسنة  ٙٗو قانون االستثمارات العربٌة رقم 2ٙٔٔ( لسنة 1ٓلشركات النفط رقم )

( لسنة ٕٓوقانون االستثمار الصناعً رقم ) 211ٔ( لسنة 2ٔثمار المعدنً رقم )تنظٌم االست
 ٕٙٓٓ( لسنة ٖٔفقد صدر قانون االستثمار رقم ) ٖٕٓٓلكن الوضع قد تؽٌر بعد العام  ، 221ٔ

وكذلك نظام بٌع واٌجار عقارات واراضً الدولة والقطاع العام الؼراض االستثمار والمساطحة 
 وأهم ماجاءت به تلك التشرٌعات بخصوص السٌاحة ماٌؤتً: ،3ٕٔٓ ( لسنةٙعلٌها رقم )

)...ُتإجر الجهة المالكة للعقار أو الجهة صاحبة حق التصرؾ بالتنسٌق مع الهٌبة الوطنٌة 
الستثمار األراضً والعقارات المخصصة للمشارٌع االستثمارٌة وفقاً للنسب المبوٌة من بدل 

( من هذا النظام وعلى ٕن اللجان المشكلة بموجب المادة )االٌجار السنوي المقدر لكل منها م
النحو اآلتً ... األراضً واألبنٌة البلزمة ألؼراض تنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة الزراعٌة أو 

 الصناعٌة أو الخدمٌة أو السٌاحٌة أو التجارٌة أو الترفٌهٌة وؼٌرها على النحو اآلتً :
ٌة أو مدن األلعاب أو المجمعات الترفٌهٌة وؼٌرها ببدل المشارٌع السٌاحٌة مثل المدن السٌاح

%( عشرة من المابة...( ٓٔإٌجار أو مساطحة قدره )
(2)

 . 
كما )...تمنح مشارٌع الفنادق والمإسسات السٌاحٌة والمستشفٌات والمإسسات الصحٌة 

ثاث ومراكز التاهٌل والمإسسات التربوٌة والعلمٌة اعفاءات اضافٌة من رسوم استٌراد اال
( اربع سنوات فً االقل على ان ٗوالمفروشات واللوازم الؼراض التحدٌث والتجدٌد مرة كل )
( سنوات من تارٌخ صدور قرار ٌٖتم ادخالها الى العراق او استعمالها فً المشروع خبلل )

الهٌبة بالموافقة على قوابم االستٌرادات وكمٌاتها ، بشرط ان ال ٌتم استخدامها لؽٌر االؼراض 
اجلها( المستوردة من

(3)
 . 

وفً هذا السٌاق ٌطرح تساإل مفاده هل ٌمتلك العراق إستثمارات سٌاحٌة ناجحة؟ وهل 
 نجحت التشرٌعات النافذة فً هذا المجال من من تطوٌر هذا القطاع؟ .

محدودٌة األستثمار االجنبً فً قطاع السٌاحة وعدم وجود قانون إستثمار خاص بالقطاع  .ٔ
السٌاحً
(4)

. 
متؤثراً بحزمة العوامل السٌاسٌة واالقتصادٌة  -بشكل عام-تمرار تردي مناخ األستثمارإس .ٕ

والمإسسٌة والتشرٌعٌة والقانونٌة والتنظٌمٌة، التً كان لنمطٌتها دور فً التؤثٌر فً مستوى 
األستثمارات األجنبٌة والقدرة على جذبها، بداللة بعض المإشرات الدولٌة مإشر سهولة 

، فً حٌن  ٕٙٔٓدولة لعام  2ٓٔمن مجموع  ٘ٙٔظهر فٌه ترتٌب العراق  االعمال الذي

                                                           

 . ٙٛٔ-٘ٛٔ، مصدر سابق ، ص  ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓخطة التنمية الوطنية  ،  (ٔ)
 .ٕٚٔٓ( لسنة ٙيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام الغراض االستثمار والمساطحة عمييا رقم) المادة)ثانيًا/ىــ(من نظام ب (ٕ)
 . ٕٙٓٓ( لسنة ٖٔرقم )/رابعًا( من قانون االستثمار ٚٔالمادة ) (ٖ)
 . ٘ٛٔ، مصدر سابق، ص ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓخطة التنمية الوطنية  ،  (ٗ)
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أظهر المإشر العام لجاذبٌة االستثمار بؤن العراق كان من دول األداء الضعٌؾ، والذي بلػ 
ٕٙٔٓدرجة فً عام  ٓٓٔدرجة من أصل  ٖ.3ٕ

(1)
 . 

والشركات  إستمرار االجراءات والتعقٌدات الخاصة بمنح سمة الدخول للسٌاحة الوافدة .ٖ
اإلستثمارٌة االجنبٌة الراؼبة لئلستثمار فً القطاع السٌاحً
(2)

، وتوصً وزارة التخطٌط فً 
 جانب تفعٌل االستثمار فً قطاع السٌاحة ماٌؤتً:

. تشجٌع اإلستثمار الخاص فً المرافق السٌاحٌة عن طرٌق تعزٌز دور القطاع الخاص ٔ
، بالتنسٌق مع األقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة وتشجٌع االستثمارات الوطنٌة واألجنبٌة فٌها

فً إقلٌم
(3) 

. 
 الخاص فً نشاط السٌاحة واآلثار. االستثمار. تقدٌم التسهٌبلت والمحفزات المالٌة أمام ٕ
. تهٌؤة البنى التحتٌة للمواقع السٌاحٌة واآلثارٖ

(4 )
. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ٚٔمصدر سابق، ص ،  ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓخطة التنمية الوطنية  ،  (ٔ)
 . ٘ٛٔ، مصدر سابق ، ص  ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓخطة التنمية الوطنية  ،  (ٕ)
 /ثالثًا( من قانون وزارة السياحة النافذ .ٖالمادة ) (ٖ)
 . ٙٛٔ، مصدر سابق ، ص ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓخطة التنمية الوطنية  ،  (ٗ)
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 الخاتمة
دور التشرٌعات السٌاحٌة فً تطوٌر وتنمٌة ث الموسوم "بعد إن إنتهٌنا من عرض البح

 توصلنا إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصٌات : ، "2003السٌاحة فً العراق بعد عام 
 : أولا:اإلستنتاجات

أصدر المشرع العدٌد من التشرٌعات المهمتة بتنظٌم القطاع السٌاحً وهو بذلك قد سعى الٌجاد  .ٔ
ع وتنمٌة السٌاحة فً العراق ، إذ أن هذه التشرٌعات تضمنت تشرٌعات قادرة على تشجٌ

 قد تضمنتها . ٖٕٓٓمباديء جدٌدة لم تكن التشرٌعات النافذة قبل عام 
ضعؾ البنى التحتٌة من طرق وخدمات فً المناطق السٌاحٌة واآلثرٌة والدٌنٌة والطبٌعٌة  .ٕ

 حٌة فً رفع كفابتها .وكذلك المنشآت السٌاحٌة فً العراق ولم تنجح التشرٌعات السٌا
محدودٌة األستثمار السٌاحً فً قطاع السٌاحة وعدم تفعٌل النصوص الخاصة باالستثمار  .ٖ

الخاص بالقطاع السٌاحً الواردة فً قانون االستثمار والتشرٌعات االخرى ، وعدم وجود 
 إستراتٌجٌة وطنٌة واضحة لتنشٌط ورفع مستوى االستثمار السٌاحً فً البلد .

رات البشرٌة العاملة فً النشاط السٌاحً فً البلد على مواكبة التطورات ضعؾ القد .ٗ
التكنولوجٌة المتسارعة الفندقٌة والسٌاحٌة ، وهذا ما ٌمكن إرجاعه للتشرٌع نفسه ولبلدارة التً 

 تواكب التطورات الجارٌة فً هذا المجال . ال
 : ثانٌاا:التوصٌات

امة القرى السٌاحٌة المحمٌة، بما ٌمكن االستفادة منها استثمار المناطق التراثٌة والتارٌخٌة بإق .1
بالسفرات واألعٌاد والمناسبات االجتماعٌة، وكذلك االستفادة القصوى من مناطق االهوار 
للجذب السٌاحً المحلً والخارجً، واالرتقاء بها وبما ٌتبلبم مع واعتبارها محمٌة طبٌعٌة 

 وضمن التراث العالمً .
خاص فً المرافق والمنشآت السٌاحٌة و تقدٌم التسهٌبلت والمحفزات تشجٌع اإلستثمار ال .ٕ

 المالٌة أمام اإلستثمار الخاص فً نشاط السٌاحة واآلثار.
تطوٌر القدرات البشرٌة العاملة فً النشاط السٌاحً على مواكبة التطورات التكنولوجٌة  .ٖ

 المتسارعة الفندقٌة والسٌاحٌة .
وتفعٌل خطوط السكك الحدٌدٌة بما ٌساهم فً توفٌر االجواء تطوٌر قطاع النقل الجوي والبري  .ٗ

 المبلبمة للسابحٌن .
العمل على المراجعة الشاملة لكافة التشرٌعات السٌاحٌة والتً تحتوي بٌن نصوصها ماٌعٌق  .٘

تطوٌر وتنمٌة السٌاحة فً العراق وباالخص منها ماٌشجع االستثمار السٌاحً وتطوٌر المرافق 
 ة .والخدمات السٌاحٌ

االستفادة من التجارب التشرٌعٌة للدول المتقدمة فً قطاع السٌاحٌة والعمل على دراسة  .ٙ
 الجوانب االٌجابٌة فٌها ومحاولة ادخالها للتشرٌعات المنظمة لشإون السٌاحة فً العراق .
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 المصادر
 : الكتب أولا:
 ،ػًبٌ  ،يكزجخ يالن  ،انزغٕٚك انغٛبؽٙ ٔ رشٔٚظ انخذيبد انغٛبؽٛخ  ،أؽًذ عالل عًبل  .1

6112 . 

 ،انزغٕٚك انفُذلٙ ٔ يجٛغ ٔ رشٔٚظ انخذيبد انغٛبؽٛخ ٔ انفُذلٛخ انؾذٚضخ  ،أدْى ْٔٛت يطش  .6

 .  6112 ،ػًبٌ  ،داس سعالٌ نهُشش ٔانزٕصٚغ 

ػصبو ؽغٍ انغؼٛذ٘، انزغٕٚك ٔانزشٔٚظ انغٛبؽٙ ٔانفُذلٙ، داس انشاٚخ نهُشش ٔانزٕصٚغ،  .3

 . 6112األسدٌ ،  –ػًبٌ 

 . 6111 ،انمبْشح  ،يغًٕػخ انُٛم نهطجبػخ  ،يجبد٘ء انغٛبؽخ  ،يبْش ػجذ انخبنك انغٛغٙ  .2
 6112، ػًبٌ  ،داس صْشاٌ نهزٕصٚغ ٔانُشش  ،صُبػخ انغٛبؽخ  ،يبْش ػجذ انؼضٚض رٕفٛك  .5
 . 6112يؾغٍ انخضٛش٘ ، انغٛبؽخ انجٛئٛخ  ، يغًٕػخ انُٛم انؼشثٛخ ، انمبْشح ،  .2
ػًبٌ  ،داس انغُبٌ نهُشش ٔانزٕصٚغ  ،رغٕٚك خذيبد انغٛبؽخ  ،نًغشثٙيؾًذ انفبرؼ يؾًٕد ا .7

، 6112 . 

اصذاساد عبيؼخ َبٚف نهؼهٕو االيُٛخ  ،انغاليخ فٙ انًُشآد انغٛبؽٛخ  ،يؾًذ َبصش انجٛشٙ  .2

 . 6112 ،انشٚبض  ،

داس يغذالٔ٘ نهُشش ٔانزٕصٚغ  ،االسدٌ  -يشٔاٌ انغكش : يخزبساد يٍ االلزصبد انغٛبؽٙ  .2

 .1222 عُخ
يصطفٗ ٕٚعف كبفٙ ، صُبػخ انغٛبؽخ ٔ األيٍ انغٛبؽٙ ، داس يؤعغخ سعالٌ نهطجبػخ  .11

 . 6112ٔانُشش، ديشك ، 

 : رسائل الدتلوم ثانياً:

انغٛبؽخ انذُٚٛخ ٔعجم رُظًٛٓب ثًُظٕس اعزشارٛغٙ :دساعخ فٙ  ،يؾًذ ؽغٍ سضب انمضُٔٚٙ  .1

 .6117 ،عبيؼخ انمبدعٛخ  ،لزصبد كهٛخ االداسح ٔاال ،ثؾش دثهٕو  ،ؽبنخ يؾبفظخ كشثالء 

 : الرشريعاخ ثالثاً:

 انمٕاٍَٛ.أ
لبٌَٕ رصذٚك ارفبق ثٍٛ انغًٕٓسٚخ انؼشالٛخ ٔانغًٕٓسٚخ انزشكٛخ ثخصٕص انزؼبٌٔ فٙ . 1

 . 1227نغُخ  67يغبالد انغٛبؽخ سلى 
 

 انؼشالٙ . 1227نغُخ  51لبٌَٕ انًُشآد انغٛبؽٛخ سلى . 6
 . 1276( نغُخ 22بٌَٕ انًُشآد انغٛبؽٛخ انؼشالٙ سلى )لبٌَٕ انزؼذٚم االٔل نم. 3

 .1277( نغُخ 22لبٌَٕ انًؤعغخ انؼبيخ نهغٛبؽخ سلى ). 2

 . 1221( نغُخ 6لبٌَٕ رصذٚك ارفبلٛخ انًُظًخ انؼشثٛخ نهغٛبؽخ سلى ). 5

لبٌَٕ رصذٚك ارفبلٛخ انزؼبٌٔ انغٛبؽٙ ثٍٛ ؽكٕيخ انغًٕٓسٚخ انؼشالٛخ ٔؽكٕيخ انغًٕٓسٚخ . 2

 .1221نغُخ  7سلى  62/2/1221نفشَغٛخ انًٕلؼخ فٙ ثبسٚظ ثزبسٚخ ا

لبٌَٕ رصذٚك االرفبق انغٛبؽٙ ثٍٛ ؽكٕيخ انغًٕٓسٚخ انؼشالٛخ ٔؽكٕيخ انغًٕٓسٚخ االٚطبنٛخ . 7

 . 1226نغُخ  2سلى 

لبٌَٕ رصذٚك ثشٔرٕكٕل انزؼبٌٔ فٙ يغبل انغٛبؽخ ثٍٛ ؽكٕيخ انغًٕٓسٚخ انؼشالٛخ ٔؽكٕيخ . 2

 . 1222نغُخ  113انُٓذ سلى عًٕٓسٚخ 

 انُبفز . 1222( نغُخ 12لبٌَٕ ْٛئخ انغٛبؽخ سلى ). 2

 . 6111( نغُخ 17لبٌَٕ ٔصاسح انضمبفخ سلى ).11
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 . 6115( نغُخ 12لبٌَٕ اداسح انؼزجبد انًمذعخ ٔانًضاساد انشٛؼٛخ انششٚفخ سلى ).11

 . 6112( نغُخ 13سلى )لبٌَٕ االعزضًبس .16

 . 6112( نغُخ 31انًشبعش سلى )لبٌَٕ انغبثبد ٔ.13

 . 6116( 13لبٌَٕ ٔصاسح انغٛبؽخ سلى ).12
 . 6112( نغُخ 5لبٌَٕ عبيشاء ػبصًخ انؾضبسح االعاليٛخ سلى ).15

 . 6112( نغُخ 2لبٌَٕ ثبثم ػبصًخ انؼشاق انؾضبسٚخ سلى ).12

 : االنظمح والرعليماخ .ب

 . 6117نغُخ انُظبو انذاخهٙ نًغهظ انُٕاة . 1

 . 6111( نغُخ 1ظبو انذاخهٙ نهششكخ انؼبيخ نُمم انًغبفشٍٚ ٔانٕفٕد سلى )انُ.6

( انًُشٕس فٙ انٕلبئغ انؼشالٛخ فٙ انؼذد 6112نغُخ 6َظبو انًؾًٛبد انطجٛؼٛخ انؼشالٙ )سلى .3

 .3/6112/ 62ثزؤسٚخ 2312

ؾخ ػهٛٓب َظبو ثٛغ ٔاٚغبس ػمبساد ٔاساضٙ انذٔنخ ٔانمطبع انؼبو الغشاض االعزضًبس ٔانًغبط.2

 . 6117( نغُخ 2سلى ) 

 . 6112( نغُخ 7رؼهًٛبد رؾذٚذ يمذاس سعٕو عًبد انذخٕل انٗ عًٕٓسٚخ انؼشاق سلى ) .5

 : المحاضر الرسمٌة رابعاا:
( يُشٕسح ػهٗ يٕلغ يغهظ 17/7/6112( انضالصبء )3يؾضش عهغـخ عهغخ انُٕاة سلـى ) .1

  http://ar.parliament.iq/2016/07/17انُٕاة 

 / 3/11/6112( انخًٛظ )67يؾضش عهغـخ سلـى ) .6
http://ar.parliament.iq/2016/11/3 (67( انخًٛظ )3/11/6112) . 

 :الرقارير خامساً:
 

رمشٚش اَغبصاد َٔشبطبد نغُخ انضمبفخ ٔاالػالو نهفصم انزششٚؼٙ االٔل يٍ انغُخ انزششٚؼٛخ  .1

 http://ar.parliament.iq/2017/04/05 ،ضخ نهذٔسح االَزخبثٛخ انضبنضخ انضبن

 . . 6111 ،انًٍٛ  ،اصذاساد ْٛئخ انغبؽخ  ،ارغبْبد اعزشارٛغٛخ انزًُٛخ  .6

 : خطظ الرنميح سادساً:

 . 6112-6111 ،نؼشاق عًٕٓسٚخ ا ،ٔصاسح انزخطٛظ  ،خطخ انزًُٛخ انٕطُٛخ .1
 ( .6166-6112) ،عًٕٓسٚخ انؼشاق  ،ٔصاسح انزخطٛظ  ،خطخ انزًُٛخ انٕطُٛخ .6

 :ساتعاً:المواقع االلكررونيح 

 1 . ar.parliament.iq . ٙيٕلغ يغهظ انُٕاة انؼشال 
6.www.iraqld.iq/identity   . يٕلغ لبػذح انزششٚؼبد انؼشالٛخ 
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 الملخص :

تفرض التطورات االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة فً أي بلد مراجعة تامة للنظام   
مرحلة الجدٌدة التً أعقبت مرحلة ألن التشرٌعات النافذة قد التنسجم مع ال ،القانونً فً الدولة 

مر على تحوالت فً مٌادٌن  ٖٕٓٓوهذا الحال ٌنطبق على العراق إذ أنه وبعد العام  ،سالفة 
وهذا التطور الذي ٌعقب تلك المرحلة ٌتوابم مع السٌاسة الجنابٌة التً ٌعتمدها المشرع  ،مختلفة 

ً ٌسعى من خبللها من الوصول إلى تحقٌق فً مجالً التجرٌم والعقاب التً تعد األداة الربٌسة الت
القدر األمثل من تحقٌق المصلحة العامة التً تقتضً تحقٌق األمن القانونً وضمان إقتضاء 
الدولة لحقها فً إٌقاع العقاب وهذه من أهم الؽاٌات التً ٌسعى المشرع لتضمٌنها لتلك السٌاسة 

تتمثل فً مراجعة كافة التشرٌعات التً قد الجنابٌة ،لذا قد ٌجد المشرع نفسه أمام مهمة كبٌرة 
تتعارض مع االوضاع الجدٌدة وهو بذلك ٌسلك الطرق الدستورٌة التً تتٌح له من تعدٌل 

والكتشاؾ تطور التشرٌعات  ،التشرٌعات النافذة أو إلؽابها وبما ٌنسجم مع سٌاسة جنابٌة حدٌثة 
خصص المبحث  ،إلى مباحث ثبلث فإن هذا البحث ٌقسم  ٖٕٓٓالجزابٌة فً العراق بعد عام 

أما المبحث الثانً فٌتطرق لتطور التشرٌعات  ،االول منه للتعرٌؾ بتطور التشرٌعات الجزابٌة 
فً حٌن ٌكرس المبحث الثالث لدراسة تطور التشرٌعات  ،الجزابٌة فً الجوانب الموضوعٌة 
م ما ٌتم التوصل إلٌه من ثم ٌنتهً البحث بخاتمة تتضمن أه ،الجزابٌة فً الجوانب اإلجرابٌة 

 إستنتاجات وتوصٌات .
 : المقدمة
 :التعرٌف بالبحث  أولا:
ٌعد التشرٌع الجزابً ضرورة الؼنى عنها فً النظام القانونً ألي دولة كونه ٌمثل عنصر       

ً وطبقاً للمفهوم المتقدم فإن التشرٌع الجزابً بشقٌه العقاب ،الجزاء والردع فً القاعدة القانونٌة 
واالجرابً وجد بوجود الدولة كونه ٌإدي وظٌفته األساسٌة والمتمثلة بالردع وكذلك االصبلح 

وإذا كان مثل هذا  ،وذلك بمواجهة االنحرافات وصور السلوك المخلة بؤمن المجتمع ونظامه 
التشرٌع ٌضطلع بمثل هذه االهمٌة والموضوعات التً ٌنظمها فإن من الطبٌعً أن أي نظام 

وجد به مثل هكذا تشرٌع ومنها العراق البد وأن ٌكون مرافقاً للتؽٌرات التً تحصل فً قانونً ٌ
والتشرٌعات الجزابٌة هً لٌست بالتشرٌعات الجامدة بل أنها فً تطور  ،النظام القانونً فً الدولة 

 وهذا مانجده واضحاً فً التشرٌعات الجزابٌة المعاصرة والحدٌثة فً العراق بدءً  ،ونمو متواصل 
بقانون العقوبات البؽدادي الملؽً وإنتهاًء بقانون العقوبات النافذ والتعدٌبلت التً طرأت علٌه 

على أن دراسة التطور التشرٌعً فً تشرٌع ما كالتشرٌع  ،والتشرٌعات الجزابٌة الخاصة 
الجزابً ٌتابع المراحل التً إنتقل فٌها النص الجزابً من مرحلة ألخرى بما ٌضمن حق الفرد 

 ً التقاضً وكذلك بما ٌحقق الردع واالصبلح .ف
 
 



 

 

)733) 
 

 : أهمٌة البحث ثانٌاا:
ٌؤتً من  ٖٕٓٓإن أهمٌة دراسة موضوع تطور التشرٌعات الجزابٌة فً العراق بعد العام 

نواحً متعددة منها فعلى الجانب النظري فٌتمثل بمتابعة موقؾ المشرع العراقً والتعرؾ على 
ألحكام  ةٌات الثنابٌة والجماعٌة والمتضمنالتً وجدت فً االتفاقالتزامه بااللتزامات الدولٌة 

وكذلك متابعة وتقٌٌم موقؾ المشرع العراقً  ،والتً صادق علٌها بموجب قوانٌن عادٌة ،جزابٌة 
فً مدى مراعتها للتؽٌرات التً حصلت بعد  ٖٕٓٓمن إصدار التشرٌعات الجزابٌة بعد العام 

وعلى  ،نً جنابً متطور ٌواكب تلك التؽٌرات التً أشرنا لها ذلك ومن أهمها إٌجاد نظام قانو
المستوى التطبٌقً أو العملً فهو التعرؾ على مدى مواكبة التشرٌعات الجزابٌة للتطورات التً 

ثم معرفة مدى تبنً المشرع لدعوات القضاء و الفقه الجنابً بعد العام  ، ٖٕٓٓحصلت بعد العام 
 متخصصٌن فً مجال القانون الجنابً ودراسته . خاصة وأنها صدرت من قبل ٖٕٓٓ
 : مشكلة البحث ثالثاا:
إن الهدؾ االساس الذي ٌسعى البحث للخروج منه إضافة الى ماذكر أعبله هو االجابة عن       

فً تطوٌر النظام  ٖٕٓٓهل ساهمت التشرٌعات الجزابٌة بعد العام  ،تساإالت متعددة منها 
تضمنت تعارضاً مع نصوص قابمة أو خلقت مشاكل عند التطبٌق ؟  الجزابً فً العراق أم أنها

وإذا كان متضمن لتلك االشكالٌة فعبلً ماهً الحلول التً ٌمكن تصورها وفق نظرٌة صٌاؼة 
 النص الجنابً لتجاوز تلك المعوقات ؟ .

 : منهجٌة البحث رابعاا:
المقارن بٌن تشرٌعات إن المنهجٌة المتبعة فً عرض هذه الدراسة هو المنهج التحلٌلً 
مع التطرق الى  ٖٕٓٓمختلفة وذلك بعرض وتحلٌل النصوص الجزابٌة الصادرة بعد عام 

 الموقؾ التشرٌعً السابد قبل هذا التارٌخ لمعرفة أوجه التطور التً ٌهدؾ البحث إلٌضاحها.
 : نطاق البحث خامساا:

شرٌع الجزابً والمتمثل إن نطاق البحث ٌتحدد بعرض فكرة التطور وذلك بتناول شقً الت
ثم إن البحث ٌقتصر على موقؾ المشرع العراقً لٌتواله  ،بالجانب الموضوعً وكذلك االجرابً 

 بالدراسة والتحلٌل .
 : خطة البحث سادساا:
إن التساإالت المشار إلٌها سابقاً وؼٌرها والتً ٌراد من وراء هذا البحث االجابة علٌها البد        

لذا فقد إتجهت الخطة إلى ثبلث مباحث خصص  ،ة تتناسب مع الموضوع وأن توضع لها خط
أما المبحث الثانً فٌتطرق لتطور  ،المبحث االول للتعرٌؾ بتطور التشرٌعات الجزابٌة 

فً حٌن ٌكرس المبحث الثالث لدراسة تطور التشرٌعات  ،التشرٌعات الجزابٌة موضوعٌاً 
تمة تتضمن أهم ما ٌتم التوصل إلٌه من إستنتاجات ثم ٌنتهً البحث بخا ،الجزابٌة إجرابٌاً 

 وتوصٌات. 
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 التعرٌف بتطور التشرٌعات الجزائٌةاألول : المبحث 
لؽرض التعرؾ على مفهوم تطور التشرٌعات الجزابٌة نقسم هذا المبحث إلى مطلبٌن      

الثانً  ٌخصص المطلب االول لمفهوم تطور التشرٌعات الجزابٌة فً حٌن ٌكرس المطلب
 لمبررات تطور التشرٌعات الجزابٌة .

 : مفهوم تطور التشرٌعات الجزائٌةاألول : المطلب 
نقسم هذا المطلب الى فرعٌن الفرع االول نبحث فٌه معنى تطور التشرٌعات الجزابٌة أما       

 الفرع الثانً فندرس فٌه االساس القانونً لتطور التشرٌعات الجزابٌة .
 : عنى تطور التشرٌعات الجزائٌةماألول : الفرع 

التطور صفة ترافق النص القانونً وتؤتً تلك الصفة من أن المشرع ٌعالج سلوك االفراد       
لكن هذا النص قد ٌتنافى مع أزمنة الحقة الصداره  ،فً نص عام مجرد ٌلزم بإصداره الكافة 

نصوصاً جدٌدة أو إعادة النظر فً نظراً لتؤثره بتطور الواقع االجتماعً واالقتصادي الذي ٌتطلب 
ٌستدعً قٌام المشرع بتطوٌر التشرٌعات النافذة لؽرض مواكبة  وهذا ما ،نصوص أخرى قابمة 

 لكن ماالمقصود بالتطور ؟  ،تلك المتؽٌرات
التطور لؽة هو مؤخوذ من طور
(ٔ)

 أما إصطبلحاً فهً تعود كذلك إلى معنٌٌن هما: ،
وٌوجد فً معنى االمتداد معنى النمو  ،واء كان مكاناً أو زماناً هو االمتداد فً الشًء س الول:

:هو التعدي ومجاوزة الحد ومن هنا ٌقال جاوز فبلن أما الثانً ،ومعنى المواصلة ومعنى الزٌادة 
طوره أي تعدى حده وخرج عما ٌنبؽً له
(ٕ)

كما ٌعرؾ التطور هو التؽٌر الذي ٌحدث فً  ،
النظم او القٌم السابدة فٌهتركٌب المجتمع او العبلقات او 

(ٖ)
وٌؤتً التطور كصفة مهمة من  ،

صفات النص الجنابً ألنه نص قد وضع لكً ٌرافق كل التؽٌرات التً تحٌط به فهو الٌتصؾ 
وهذا التطور قد تإثر علٌه عوامل داخلٌة أو دولٌة تسهم فً تطور القانون الجنابً  ،بصفة الثبات 

المجتمع الدولً من بعض الجرابم التً ال ٌقتصر خطرها  الوطنً فقد تفرضها ضرورات حماٌة
على الدولة التً وقعت فٌها فحسب، بل ٌتعداها إلى ؼٌرها من الدول وتحقٌق التعاون فٌما بٌن 

الدول فً مكافحة اإلجرام، ومنع فرار الجناة من العقاب
(4)

 . 
إعتناق المشرع وفقاً لسٌاسة  وهذا التطور الذي نبٌن مفهومه ٌختلؾ عن التحول والذي مفاده      

واالمثلة على ذلك كثٌرة فعلى سبٌل المثال  ،جنابٌة فكرة او موقفاً ٌناقض فٌها موقفاً تشرٌعٌاً سابقاً 
تحول المشرع من تبنً النظام االشتراكً الى الرأسمالً فً التشرٌعات الجنابٌة االقتصادٌة على 

وعلى  ،تستمر التطورات التشرٌعٌة فً ظله  عكس التطور الذي ٌبقى فً ظل نظام واحد ومن ثم
هذا فالتحول ٌستلزم تؽٌٌراً تاماً ألصل الموضوع على عكس التطور الذي ٌؤتً من حٌث التتابع 
أو أن المشرع ٌبلحق التطورات فٌضمنها فً نص معٌن إذ أنه ال ٌمكن أن ٌلؽً إتجاهاً تشرٌعٌاً 

لمتؽٌرات كؤن ٌدعو الٌها الفقه أو القضاء أو ان ثابتاً وإنما ٌؤتً لٌطوره كلما استجدت علٌه ا
السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وبفعل اختصاصهما الدستوري تتبنى مثل هذا الخٌار وهذا ٌعنً أن 

وهذه الفكرة لٌست حكراً على التشرٌعات الجنابٌة بل  ،التحول ٌستلزم تؽٌٌراً تاماً ألصل الفكرة
مشرع ٌتحول من أفكار معٌنة واردة فً دستور نافذ فٌؤتً نجد حتى الدستورٌة منها إذ أن ال

                                                           

 . ٛٓ٘، ص  ٖٕٓٓوت ، ، دار صادر ، بير ٗمحمد بن مكرم بن منظور االفريقي، لسان العرب ، ج (ٔ)
 . ٙ٘، ص ٕٙٔٓد.عبد الحكيم الرميمي، تغير الفتوى في الفقو اإلسبلمي )سمسمة الرسائل والدراسات الجامعية( ، دار الكتب العممية ، بيروت ، (ٕ)
 . ٜٙ٘، ص  ٕ، ج  ٕٔٔٓالمعجم الوسيط ، مجمع المغة العربية  ، القاىرة ،  (ٖ)
حافظ ، تطور مفيوم جرائم اإلبادة الجماعية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية ، الطبعة الثانية ، المركز القومي د.معمر رتيب ود.حامد عبد ال (ٗ)

 . ٘٘ٔ، ص ٕٙٔٓلبلصدارات القانونية ، القاىرة ، 
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وعلٌه ٌمكن ان نعرؾ تطور التشرٌع الجزابً  ،لٌلؽٌها وٌعتنق مباديء دستورٌة جنابٌة أخرى 
مواصلة المشرع سن التشرٌعات الجزائٌة أو الغائها او تعدٌلها كلما تطلبت الظروف بؤنه 

 والمتغٌرات الدافعة لذلك .
 : الساس القانونً لفكرة تطور التشرٌعات الجزائٌة:  الفرع الثانً

هل التطور فكرة ُعرفت فً ظل الفقه الجنابً فقط أم أن المشرع تطرق لها وأشار لها فً     
إن هذا التساإل ٌعد محورٌاً فً توجٌه البحث عن  ،؟ ٖٕٓٓالتشرٌعات التً أصدرها بعد العام 

دوا تلك المحورٌة التً نتحدث عنها فً أنها الٌمكن أن تطور التشرٌعات الجزابٌة فً العراق وتب
تصبح مجرد فكرة ٌتداولها الفقه وإنما هً فعبلً فكرة إنطلقت من المشرع وكانت سبباً دافعاً 
إلصداره الكثٌر من التشرٌعات وٌعد قانون إصبلح النظام القانونً من أوابل التشرٌعات التً 

عات الجزابٌة إذ ذهب إلى أن )...المخالفات أفعال تعكس تبنت فكرة التطور واثرها على التشرٌ
            تطور الحٌاة  وامواقؾ سلبٌة إزاء الضبط وتضع العراقٌل أمام نشاط السلطة العامة 

...)و( اتخاذ موقؾ متفهم ومتطور إزاء المخالفات ... وخطورة المخالفات على  الجتماعٌة
المجتمع بسبب نوعها أو كمٌتها(
(1)

 . 
فقد شهد العراق إنفتاحاً إقتصادٌاً وسٌاسٌاً وتطوراً واضحاً فً مٌادٌن  ٖٕٓٓأما بعد العام       

وقد أصدرت سلطة  ،الحٌاة األخرى وهذا ما إستدعى مراجعة للعدٌد من النصوص الجزابٌة 
 االبتبلؾ المإقنة المنحلة تشرٌعات عدة عدلت فٌها قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات

وكذلك القسم الثانً  ،المتعلق بالسٌطرة على األسلحة ٖٕٓٓ( لسنة ٖفقد صدر أمر ) ،الجزابٌة 
عن حرٌة التجمع والذي نص على أن)...ٌعلق بموجب هذا  ٖٕٓٓ( لسنة 2ٔمن االمر رقم )

من الباب الثانً من الكتاب الثانً من قانون العقوبات العراقً  ٕٕٕإلى  ٕٕٓاألمر أحكام المواد 
الطبعة الثالثة التً تقٌد على نحو ؼً معقل حق إفراد الشعب فً حرٌة التعبٌر  2ٙ2ٔام لع

 ،االببلغ عن اعمال جنابٌة ٕٗٓٓ( لسنة ٔٗوكذلك االمر ) ،وحقهم فً التجمع السلمً...( 
 وؼٌرها .

أما على مستور الدساتٌر فٌعد النص الدستوري هو النص األسمى بٌن النصوص التشرٌعٌة       
على  ٕٗٓٓفقد تضمن قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة لسنة  ،النظام القانونً للدولة  فً

المباديء المتصلة بالتشرٌع الجزابً منها )...ال جرٌمة وال عقوبة إال بقانون ساري المفعول عند 
إرتكاب الجرٌمة...(
(2)

لٌصبح  ٕ٘ٓٓفٌما تطور النص فً دستور جمهورٌة العراق لسنة  ،
ال جرٌمة وال عقوبة إال بنص، وال عقوبة إال على الفعل الذي ٌعده  -الصٌؽة اآلتٌة)...ثانٌاً:ب

القانون وقت اقترافه جرٌمة، وال ٌجوز تطبٌق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب 
الجرٌمة...(
(3)

ى كما نص قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة على أن )...المتهم بريء حت ،
تثبت إدانته بموجب القانون، وله الحق كذلك بتوكٌل محام مستقل وذي دراٌة، وبؤن ٌلزم الصمت 
وال ٌجوز إكراهه على اإلدالء بؤقواله ألي سبب من األسباب، وأن ٌشارك فً التحضٌر لدفاعه، 
وأن ٌستدعً شهودا وٌناقشهم وٌطلب من القاضً القٌام بذلك. ٌجب تبلٌػ الشخص عند إعتقاله 

بهذه الحقوق...(
(4)

على أن )...المتهم بريء  ٕ٘ٓٓفٌما نص دستور جمهورٌة العراق لسنة  ،
حتى تثبت إدانته فً محاكمٍة قانونٌٍة عادلٍة، وال ٌحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرًة أخرى بعد 

                                                           

 . ٜٚٚٔ( لسنة ٖ٘الفصل الرابع من قانون اصبلح النظام القانوني رقم ) (ٔ)
 . ٕٗٓٓلدولة لممرحمة االنتقالية لسنة /أ( من قانون إدارة ا٘ٔالمادة ) (ٕ)
 . ٕ٘ٓٓ/ثانيًا( من دستور جميورية العراق لسنة ٜٔالمادة ) (ٖ)
 . ٕٗٓٓ/ب( من قانون إدارة الدولة لممرحمة االنتقالية لسنة ٘ٔالمادة ) (ٗ)
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اإلفراج عنه، إال إذا ظهرت أدلٌة جدٌدة...(
(1)

لجنابً وؼٌرها من المباديء المتصلة بالتشرٌع ا ،
التً تضمنها الدستورٌن المشار إلٌهما وهً مباديء بالؽة االهمٌة كونها ترسخ مبدأ العدالة 

 الجزابٌة دستورٌاً .
أما على مستوى التشرٌعات العادٌة فقد تطرق المشرع ألهمٌة التطور على النصوص 

...التطورات الجزابٌة فقد ذهب فً إحدى التشرٌعات إلى أن إصدار هذا القانون جاء نتٌجة )
الحاصلة فً المجال الدستوري والقانونً والقضابً فً العراق...(
(2)

كما ذهب فً نص آخر  ،
لم ٌعد ٌواكب المرحلة الراهنة  ،22ٕٔ( لسنة ٖٔإلى أنه و )...نظراً الن قانون االسلحة رقم )

منحلة(...(بسبب كثرة التعدٌبلت التً ادخلت علٌه ال سٌما امري سلطة االبتبلؾ المإقتة ) ال
(3)

 ، 
كما ذهبت االسباب الموجبة لقانون االدعاء العام من أنه نظراً )...للتؽٌرات التً حصلت بعد 

، ولؽرض مواكبة هذه المتؽٌرات والتوافق  232ٔ( لسنة 2٘ٔصدور قانون االدعاء العام رقم )
حادٌة...(مع التشرٌعات الجدٌدة ، ولضمان حسن االداء فً مكونات السلطة القضابٌة االت

(ٗ)
، 

ٌمكن قبول ذلك بل أن بعض المباديء  ال ،ولكن.. هل النص الجزابً ٌقبل التطوٌر على إطبلقه؟
تعد مباديء حاكمة فً القانون الجزابً ومنها مبدأ الشرعٌة الجنابٌة ومبدأ شخصٌة العقوبة فهً 

وانما النصوص  الٌمكن اجراء اي تطوٌر علٌها ألنها مباديء الٌمكن التعرض لها او تعدٌلها
 االكثر تماساً مع الواقع االجتماعً واالقتصادي هً التً تكون عرضة للتطور .

 : مبررات تطور التشرٌعات الجزائٌة:  المطلب الثانً
ٌقسم هذا المطلب إلى فرعٌن نخصص الفرع االول للمبررات التشرٌعٌة والعلمٌة أما الفرع    

 جتماعٌة .الثانً فٌكرس للتطورات االقتصادٌة واال
 : المبررات التشرٌعٌة والعلمٌةاألول : الفرع 
 : المبررات التشرٌعٌة أولا:
أسسا جدٌدة للقانون الجنابً  ٖٕٓٓتضمنت الدساتٌر التً صدرت فً العراق بعد العام      

الدستوري وأسسا جدٌدة للقواعد الدستورٌة العلٌا للتجرٌم والعقاب واإلجراءات الجنابٌة فً النظام 
فعلى سبٌل المثال فقد نص قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة على أن  ،القانونً العراقً 

)...ٌضمن للجمٌع الحق بمحاكمة عادلة وعلنٌة فً محكمة مستقلة وؼٌر متحٌزة سواء كانت 
المحاكمة مدنٌة أو جنابٌة. إن إشعارا بالمحاكمة وأساسها القانونً ٌجب أن ٌوفر للمتهم ببل 

خٌر...(تؤ
(5)

بؤن )...لكل فرٍد الحق  ٕ٘ٓٓوورد بمعنى قرٌب فً دستور جمهورٌة العراق لسنة  ،
فً أن ٌعامل معاملًة عادلًة فً اإلجراءات القضابٌة واإلدارٌة...(
(6)

وٌبلحظ على النص االخٌر  ،
 أنه اوسع من النص االول ألنه قد تضمن كافة االجراءات القضابٌة مدنٌة أو جزابٌة مضافاً 

 لبلجراءات االدارٌة .
ونظراً إلن  ،ومما ل شك فٌه أن المباديء الدستورٌة تإثر فً صٌاؼة النصوص الجزابٌة 

القوانٌن تتصؾ بصفة النمو المتواصل ومن هنا فإنها تتطور عن طرٌق تعدٌلها وتبدٌلها ومن ثم 

                                                           

 . ٕ٘ٓٓ/خامسًا( من دستور جميورية العراق لسنة ٜٔالمادة ) (ٔ)
 . ٕٚٔٓ( لسنة ٘ٗن مجمس القضاء االعمى رقم )ينظر االسباب الموجبة لقانو (ٕ)

 . ٕٙٔٓ( لسنة ٔٙاالسباب الموجبة لقانون االسمحة رقم )(ٖ) 
 . ٕٚٔٓ( لسنة ٜٗاالسباب الموجبة لقانون االدعاء العام رقم )(ٗ) 
 . ٕٗٓٓ/د( من قانون إدارة الدولة لممرحمة االنتقالية لسنة ٘ٔالمادة )(٘) 
 . ٕ٘ٓٓدستور جميورية العراق لسنة  /سادسًا( منٜٔالمادة ) (ٙ)
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الؽابها
(1)

تجابة للنصوص لذلك نجد المشرع قد إضطلع بمهمة التعدٌل والتشرٌع الجدٌد إس ،
كما أنه قد ٌعدل بعض التشرٌعات إنسجاماً مع أحكام اإلتفاقٌات التً ٌصادق علٌها  ،الدستورٌة

بموجب قوانٌن عادٌة ومن ذلك اإلخبار عن الجرابم فقد أضاؾ المشرع لها الحماٌة حتى ُتنظم 
لمصادق علٌها من عملٌة االخبار فقد ذهب الى االنسجام )... مع متطلبات االتفاقٌات الدولٌة وا

جمهورٌة العراق .شرع هذا القانون...(
(2)

كما ذهب فً تشرٌع آخر الى سد )...النقص فً  ،
النصوص الجزابٌة وخلوها من االحكام العقابٌة الرادعة(
(3)

كما نص فً تشرٌع آخر )...بؽٌة  ،
( لسنة ٗٔم)إعادة النظر فً العقوبات المنصوص علٌها فً قانون عقوبات قوى األمن الداخلً رق

ٕٓٓ1)...
(4)

. 
 :المبررات العلمٌة  ثانٌاا:
فرض التقدم العلمً التزامات متعددة على المشرع خاصة وأنها اثارت العدٌد من المشاكل       

فً مجال القانون الجزابً حول كٌفٌة التعامل مع هذه الجرابم المستحدثة هل ٌتم التعامل معها 
 المبادئهذا االمر فٌما لو تم اللجوء الٌه فإنه ٌهدر عدداً من وفقاً للنصوص التقلٌدٌة؟ الشك أن 

االساسٌة التً تقوم علٌها القوانٌن الجزابٌة ومن أهمها مبدأ الشرعٌة الجنابٌة وما ٌتفرع عنه من 
وإزاء هذا الوضع فانه ٌتطلب وجود تشرٌعات خاصة مبادئ

(5)
وقد حاول المشرع اضافة بعض  ،

ة وجاء فً احدها بؤنه )...لؽرض الحد من عملٌات ؼسل االموال النصوص للتشرٌعات القابم
وتموٌل االرهاب التً اصبحت متفاقمة فً العصر الحاضر الى حد كبٌر وتسارع التطور 
      التكنولوجً فً العمل المصرفً وقطاع االموال والذي اتاح التنوع فً اسالٌب االحتٌال 

المالً ...(
(6)

مشروعاً لقانون مستقل تحت عنوان قانون جرابم  وقدم المشرع بسٌاق متصل ،
كما أن التطورات التً ٌفرضها التقدم العلمً الحدٌث وبكافة  ،المعلوماتٌة لكنه لم ٌشرع الى االن 

أشكاله ٌستدعً من المشرع مواكبة تلك التطورات وخاصة فٌما ٌتصل بالقانون الجزابً
(3)

منها  ، 
واصبلت وؼٌرها من مجاالت والزراعٌة والنقل والمالتطورات المتصلة بالجوانب الطبٌة 

 .المعرفة
 : المبررات القتصادٌة والجتماعٌة:  الفرع الثالث

 : أولا:المبررات القتصادٌة
إن الجرابم االقتصادٌة المتمثلة بجرابم ؼسل االموال والجرابم الماسة بسوق االوراق المالٌة       

أو  ،هً جرابم تلحق ضرراً بالمركز االقتصادي للدولة  وكذلك الواقعة على الكمارك وؼٌرها
أو االوراق المالٌة  ،أو السندات  ،أو االسهم  ،أو العملة الوطنٌة  ،بالثقة العامة لبلقتصاد الوطنً 

                                                           

 . ٛٚٔ، ص ٕٕٔٓخميل البنا ، بين القانون و المجتمع ، أمواج لمطباعة والنشر ، عمان ،  (ٔ)
 . ٕٚٔٓ( لسنة ٛ٘االسباب الموجبة لقانون قانون حماية الشيود والخبراء والمخبرين والمجنى عمييم رقم ) (ٕ)
 . ٕٚٔٓ( لسنة ٕ٘منية الخاصة لسنة رقم )االسباب الموجبة لقانون الشركات اال (ٖ)
 .ٕٛٓٓ( لسنة ٗٔاالسباب الموجبة لقانون عقوبات قوى االمن الداخمي رقم ) (ٗ)
،  ٕٗٔٓأيمن عبد اهلل فكري، الجرائم المعموماتية:دراسة مقارنة في التشريعات العربية واألجنبية، مكتبة القانون واالقتصاد،الرياض ، (٘)

 . ٔٔص 
 . ٕ٘ٔٓ( لسنة ٜٖب الموجبة لقانون غسل االموال وتمويل االرىاب رقم )االسبا (ٙ)
،  ٕٕٔٓد.محمد لطفي عبد الفتاح،القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية)دراسة مقارنة(، دار الفكر والقانون ،القاىرة ،  (ٚ)

 . ٕٓٔص 
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االخرى المتداولة
(1)

وعلٌه فقد سارعت دول العالم بعقد االتفاقٌات الدولٌة وسن التشرٌعات  ،
أن تكافح هذه الجرابم ومنها جرٌمة ؼسل االموال تجنباً آلثارها الداخلٌة التً من شؤنها 

الضارة
(2)

ونتٌجة لذلك فقد طور المشرع عدداً من التشرٌعات التً تمس الجانب االقتصادي  ،
 ٕ٘ٔٓوقانون ؼسل االموال وتموٌل االرهاب لسنة  ،ٕٓٔٓمنها قانون حماٌة المستهلك لسنة 

 وؼٌرهم .
 :اعٌة المبررات الجتم ثانٌاا:

تعد الجرٌمة مسبباً للعدٌد من االثار االجتماعٌة اضافة لتسببها باثارة جو من العنؾ والرعب       
بٌن االفراد مما ٌإدي الى زٌادة نسبة الجرابم وبالتالً عدم استقراره
(3)

ما اقتضت الضرورة  ، 
فنصوص  ، ،صلحة االجتماعٌة، أن ٌقوم المشرع بمراجعة التشرٌعات الجزابٌة لحماٌة هذه الم

 ،التجرٌم تعبر عن القٌم االجتماعٌة التً ٌإمن بها المجتمع لحماٌة وجوده وأمنه وسابر مصالحه
خاصة وأن التطور االجتماعً والثقافً انعكس على القٌم التً ٌإمن بها المجتمع والتً تإثر فً 

بل  ،عٌة لٌست ثابتة لكن هذه الضرورة االجتما ،تحدٌد مصالحه التً ٌحمٌها بالتجرٌم والعقاب
وقد صرح المشرع عن تبنٌه لهذا المبرر فً  ،إنها متؽٌرة بتؽٌر الظروؾ وتطور المصالح والقٌم

عدد من التشرٌعات فقد نص على انه )...بؽٌة نبذ العنؾ بٌن االلطفال وهدفاً فً اشاعة روح 
(التسامح والتعاون وتقدٌم السلوك االجتماعً والتربوي لخلق جٌل سلٌم...

(4)
كما نص كذلك  ،

على أنه )...بؽٌة اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقٌٌن او من كان مقٌما فً العراق الى ارتكاب 
بعض الجرابم فً العودة الى رشده واالندماج فً الحٌاة االجتماعٌة واشاعة روح التسامح..(
(5)

 . 
 

 تطور التشرٌعات الجزائٌة موضوعٌاا :  المبحث الثانً
شرٌعات الجزابٌة الموضوعٌة تقسم بطبٌعتها الى قسمٌن ٌخصص القسم االول منها إن الت     

وهو ما سنتولى دراسته فً هذا المبحث إذ ٌتوزع إلى مطلبٌن  ،للتجرٌم والقسم اآلخر للعقاب 
ٌكرس المطلب األول لتطور التشرٌعات الجزابٌة فً مجال التجرٌم أما المطلب الثانً فلتطور 

 بٌة فً مجال العقاب .التشرٌعات الجزا
 : تطور التشرٌعات الجزائٌة فً مجال التجرٌماألول : المطلب 

نقسم هذا المطلب إلى فرعٌن ٌخصص الفرع االول منه لتعدٌل تشرٌعات جزابٌة نافذة أما الفرع 
 الثانً لتجرٌم سلوكٌات جدٌدة ؼٌر مشروعة .

 
 
 

                                                           

ية جرائم االستثمار ، المركز القومي لبلصدارات القانونية ، القاىرة ، د.أحمد عبد البله المراغي، اإلصبلح التشريعي في في مواج (ٔ)
 . ٙٙ، ص ٕٙٔٓ

د.ىيثم عبد الرحمن البقمي، غسيل األموال كإحدى صور الجريمة المنظمة: بين الشريعة والقانون المقارن، دار العموم لمنشر والتوزيع  (ٕ)
 .ٓٔ، ص ٕٓٔٓ، القاىرة ، 

مصطفى عبد اهلل أبو عبيمة، أحمد إبراىيم الزعارير ، مدخل إلى عمم الجريمة ، دار البيروني لمطباعة محمد حسني أبو الممحم،  (ٖ)
 . ٖٙ، ص  ٕٗٔٓوالنشر ، عمان ، 

 . ٖٕٔٓ( لسنة ٕاالسباب الموجبة لقانون حظر االلعاب المحرضة عمى العنف رقم ) (ٗ)
( لسنة ٕٚالممغي ، وكرر المعنى ذاتو في قانون العفو العام رقم ) ٕٛٓٓ( لسنة ٜٔاالسباب الموجبة لقانون العفو العام رقم ) (٘)

 النافذ . ٕٙٔٓ



 

 

)733) 
 

 : تعدٌل تشرٌعات جزائٌة نافذةاألول : الفرع 
فقاً لمتطلبات تطور النص الجزابً فقد أجرى المشرع تؽٌٌرات متعددة على بعض و     

ففٌما كانت تقع تحت تنظٌم معٌن قام  ٖٕٓٓالتشرٌعات المنظمة لبعض الموضوعات بعد العام 
 وأبدلها تحت تنظٌم قانونً آخر ومن ذلك نشٌر لما ٌؤتً:

 :2017نة ( لس50قانون المخدرات والمإثرات العقلٌة رقم ): أولا 
هو النافذ وقد وجد المشرع  2ٙ٘ٔ( لسنة 1ٙقبل نفاذ هذا القانون كان قانون المخدرات رقم )     

أنه لم ٌعد متناسباً بما ٌحتوٌه من أحكام التجرٌم فً مواجهة جرابم المخدرات وعلٌه أبدل القانون 
الوارد فً القانون  العنوان وفٌما ٌتعلق بالعنوان فإن المشرع أبدله الى ،بمجمله بالقانون النافذ 

أهم االسباب التً قادت المشرع إلى ذلك ٌعود إلى إنضمام العراق إلى إتفاقٌة األمم  لالنافذ ولعل
وذلك بالقانون  211ٔالمتحدة لمكافحة اإلتجار ؼٌر المشروع بالمخدرات والمإثرات العقلٌة لسنة 

النافذ آنذاك ومن هنا فإن التسمٌة  والشك بؤن عنوانها ٌخالؾ القانون 22ٙٔ( لسنة ٖٕرقم )
الجدٌدة تماثل تماماً التسمٌة الواردة فً االتفاقٌة وهً تمثل جزًء من قٌام العراق بإتمام متطلبات 

 الموابمة مع أحكام االتفاقٌة .
 :2016( لسنة 11قانون عملٌات زرع العضاء البشرٌة ومنع التجار بها رقم ) :ثانٌاا 
ن لٌنظم عملٌة زرع االعضاء البشرٌة أو االتجار بها وهو مختلؾ عن صدر هذا القانو      

فقد  ، 21ٙٔ( لسنة 1٘القانون الملؽً إذ كان ٌسمى قانون عملٌات زرع االعضاء البشرٌة رقم )
 ،أضاؾ القانون الجدٌد االتجار الى العنوان تؤكٌداً على خطورة المتاجرة بؤعضاء االنسان 

( ٙ٘ٔ/2٘إستجابة ضمنٌة لقرار الجمعٌة العامة لبلمم المتحدة رقم )والشك أن هذا القرار ٌمثل 
والذي ٌحمل عنوان "تعزٌز التعاون الدولً على منع االتجار  ٕٗٓٓ/ٕٔ/ٕٓوالصادر بتارٌخ 

 ومكافحته وحماٌة ضحاٌاه". باألشخاص
 : 2015( لسنة 39قانون مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب رقم ) ثالثاا:

( لسنة 2ٖن النافذ قبل اصدار هذا القانون هو قانون مكافحة ؼسل االموال رقم )كان القانو
وقد الؽً بتشرٌع القانون النافذ وهو مختلؾ من حٌث التسمٌة وكذلك باضافة أحكام جدٌدة  ٕٗٓٓ

للتجرٌم والعقاب وقد أضاؾ تموٌل االرهاب الى العنوان كون الجناة ٌستفٌدون من ؼسل االموال 
تهم االرهابٌةلتموٌل أنشط

(1) 
وهذه التسمٌة تؤتً منسجمة مع مصادقة العراق على االتفاقٌة  ،

والتً وقعت  ، ٕٕٔٓ( لسنة ٕٙالعربٌة لمكافحة ؼسل األموال و تموٌل اإلرهاب بالقانون رقم )
التً لم ٌكن ٌتضمنها القانون  المبادئكما أنه تضمن العدٌد من  ، ٕٓٔٓبالقاهرة فً العام 

  .الملؽً
 : تجرٌم سلوكٌات جدٌدة غٌر مشروعة:  رع الثانًالف

 نذكر منها على النحو اآلتً: ٖٕٓٓجرم المشرع العدٌد من االفعال ؼٌر المشروعة بعد العام 
 : تجرٌم بعض الفعال المرتكبة من خالل شبكة النترنٌت أولا:

نٌت فٌهاتعد هذه الجرابم من الجرابم بالؽة الخطورة نظراً لسهولة استخدام االنتر
(2)

وهناك  ،
من ٌذهب الى ان هذا الفعل ؼٌر مجرم عند بعض التشرٌعات وهو ماٌإشر وجود فراغ 

                                                           

من أن )...الغرض التنظيمي الرئيسي ليذا القانون ىو  ٕٗٓٓ( لسنة ٜٗوقريب من ذلك ما أشار إليو قانون المصارف رقم ) (ٔ)
 ال وتمويل االرىاب...( .المساعدة عمى الحد من الجرائم المالية بما فييا االحتيال وغسيل االمو 

 . ٛٗ، ص ٕٚٔٓد.يوسف حسن يوسف ، جريمة بيع األطفال و اإلتجار بالبشر ، مركز الكتاب االكاديمي ، عمان ،  (ٕ)



 

 

)736) 
 

تشرٌعً فً هذا المجال
(1)

فإننا نجد أن المشرع العراقً قد جرم مثل هذا الفعل عندما نص  ،
( ثبلث سنوات وبؽرامة التقل ٖعلى أنه )...ٌعاقب بالحبس مدة التقل عن )

( عشرٌن ملٌون دٌنار  ٕٓٓٓٓٓٓٓرة مبلٌٌن دٌنار والتزٌد على ) عش  ٓٓٓٓٓٓٓٔعن
أنشؤ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد االتجار بالبشر  :أولا أو باحداهما كل من :

                    تعاقد على صفقة تتعلق باالتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة  :ثانٌاا 
المعلومات ...(
(2)

. 
 : تجرٌم اللعاب المحرضة على العنف ٌاا:ثان
وجد بها المشرع خطورة بالؽة على الجٌل الجدٌد كونها تحرض على العنؾ كما أنها تضر        

بصحتهم ومن هنا وضع المشرع النص التجرٌمً الخاص بمواجهة هذا السلوك عندما نص 
ة مقدارها عشرة مبلٌٌن على أن )...ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثبلثة سنوات او بؽرام

ب  ٌعاقب بالحبس ٓدٌنار كل من استورد او صنع ألعاباً محرضة على العنؾ بكافة أشكالها 
أو بؽرامة ال تقل عن ثبلثة مبلٌٌن دٌنار كل من باع أو تداول األلعاب المحرضة على 

العنؾ بكافة أشكالها ...(
(3)

. 
 : غٌر المشروعة تجرٌم بعض افعال الشركات المنٌة الخاصة ثالثاا:
متعددة وانشطة  الشركات االمنٌة الخاصة والتً تقوم بمهام امنٌة ٖٕٓٓانتشرت بعد عام        

واسعة وهً تقدم خدمات التصل الى نوع الخدمات القتالٌة بخبلؾ الشركات العسكرٌة وهً 
بذلك تتمتع بحماٌة القانون الدولً االنسانً
(4)

من زاول إذ نص على أنه )... ٌعاقب كل  ،
( مبة ملٌون  ٓٓٓٓٓٓٓٓٔمهنة الحماٌة االمنٌة دون اجازة بالحبس وبؽرامة ال تقل عن ) 

دٌنار عراقً ما لم ٌنص القانون على عقوبة اشد ...(
(٘)

 . 
 : تجرٌم بعض انواع السلحة رابعاا:
      االسلحة الكاتمة 3ٕٔٓ( لسنة ٔ٘جرم المشرع اضافة الى قانون االسلحة رقم )        

للصوت 
(6)

)... ٌعاقب باالعدام كل من ارتكب جرٌمة قتل او الشروع فٌها  إذ جاء فٌه ،
بسبلح ناري كاتم للصوت ... ٌعاقب بالسجن المإبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح 

و هذا الموقؾ من قبل المشرع  ،سبلحاً نارٌاً كاتماً للصوت او الكاتم فقط او تاجر به ...( 
محموداً ألنه مثل هذا النوع من السبلح ال ٌنطبق وأحكام االسلحة التً ٌعالجها  ٌعد توجهاً 

 لذا إقتضى من وجود تشرٌع خاص لمواجهته . ،قانون االسلحة النافذ 
 
 
 

                                                           

أحمد لطفي السيد مرعي ، إستراتيجية مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر: دراسة مقارنة ، دار الكتاب الجامعي لمنشر والتوزيع ، الرياض ،  (ٔ)
 . ٖٖٗ، ص ٕٙٔٓ

 . ٕٕٔٓ( لسنة ٕٛ( من قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم )ٚالمادة ) (ٕ)
 . ٕٙٔٓ( لسنة ٖٛ( من قانون االلعاب المحرضة عمى العنف رقم )ٕؤالمادة ) (ٖ)
 ٕٛٔٓشر والتوزيع ، القاىرة ، أزىر عبد األمير الفتبلوي ، العمميات العدائية طبقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني ، المركز العربي لمن (ٗ)

 . ٖٕٙ، ص
 . ٕٚٔٓ( لسنة ٕ٘( من قانون الشركات االمنية الخاصة رقم )ٕٙالمادة ) (٘)
لغرض مكافحة جريمة القتل أو الشروع فييا باستعمال السبلح ، وجاء في االسباب الموجبة لمقانون ) ٕٙٔٓ( لسنة ٖٛقانون رقم ) (ٙ)

 جريمة من اعتداء خطير عمى امن وسبلمة الجميع..( .الكاتم لمصوت ولما تشكمو ىذه ال
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 : تطور التشرٌعات الجزائٌة فً مجال العقاب:  المطلب الثانً
لدراسة التوسع فً العقاب  ونقسمه هذا المطلب الى فروع ثبلثة ٌخصص الفرع االول منه      

على المحاولة لبحث تعدٌل مبلػ عقوبة الؽرامة أما الفرع الثالث فٌكرس لعقوبة السجن مدى 
 الحٌاة .
 : التوسع فً العقاب على المحاولةاألول : الفرع 
المحاولة هً مرحلة تسبق الشروع ولكنها تلً مرحلة االعمال التحضٌرٌة وفً مرحلة       

و مظاهر الجرٌمة المادٌة وهً حالة فً الحركة والفاعلٌة نحو ارتكاب االفعال المحاولة تبد
المإدٌة للشروع
(1)

 .وهً فً الواقع مرحلة دقٌقة ٌفصلها خٌط رفٌع عن االعمال التحضٌرٌة ،
كما أن المحاولة تختلؾ عن الشروع ولو أراد المشرع أن المحاولة تعنً الشروع لما  

تقلةنص علٌها بنصوص وأحكام مس
(2)

وقد تعددت النصوص المجرمة للمحاولة وفً العدٌد من  ،
ارتكاب أفعال إرهابٌة...( محاولةالنصوص التشرٌعٌة ومن ذلك ما نص علٌه المشرع )... 

(3)
، 

فً حكم الشروع... (المحاولة وذهب فً نص آخر )...وتعد 
(4)

كما ذهب الى معاقبة كل من  ،
جمهورٌة العراق بعد ان تبلػ بمنعه من السفر او ان ٌؽادر  حاول)...كل من...ؼادر او 

المؽادرة...(
(5)

احتبلل أو االستٌبلء علٌه أو تعرٌضه للخطر أو  محاولةكما ذهب الى معاقبة )... ،
الحٌلولة دون استعماله للؽرض المعد له بباعث زعزعة األمن واالستقرار ...(
(6)

كما ذهب  ، 
ء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً...(االعتدا حاولأٌضاً إلى معاقبة )...من 

(7)
كما  ،

نص على أنه )...ٌعد عصٌانا عسكرٌا اجتماع شخصٌن فاكثر من العسكرٌٌن علنا او بضجٌج او 
مقاومته او االعتداء علٌه  محاولٌناظهار عدم اطاعة االوامر االعلى رتبة او  محاولٌنعربدة 

فعبل وبصورة مجتمعة ...(
(8)

شك بؤن هذه الجرابم التً وردت فٌها المحاولة تعد خطرة وال ، 
على المجتمع لذلك ومن حسن السٌاسٌة الجنابٌة التً انتهجها المشرع انه قد جرم جمٌع 

 التصرفات التً تصدر عن الجانً النها تكشؾ عن خطورة إجرامٌة تمس بالمصلحة العامة .
 

 
 
 

                                                           

، لمتفصيل في  ٕٖ، صٕٔٓٓد.ضاري خميل محمود ، الشروع في الجريمة "دراسة مقارنة" ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  (ٔ)
ة االنتفاع من المقاوالت او االحكام الموضوعية لجريمالطبيعة القانونية لممحاولة ينظر :د.لمى عامر محمود وعمي حمزة جبر ، 

االشغال او التعيدات "دراسة مقارنة" ، بحث منشور في مجمة المحقق الحمي لمعموم السياسية والقانونية ، كمية القانون ، جامعة بابل ، 
يدات"دراسة ، وعمي حمزة جبر ، جريمة االنتفاع من المقاوالت أو االشغال أو التعٓ٘ٗو  ٕٛٗ، ص  ٕٚٔٓ،  ٗ، االصدار ٜالمجمد 

 .  ٛٚ، ص  ٕٚٔٓمقارنة" ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية القانون جامعة بابل ، 
-ٚٔٔ، ص ٕٛٔٓد.مازن خمف ناصر ، الجريمة العسكرية: دراسة تحميمية مقارنة ، المركز العربي والنشر والتوزيع ، القاىرة ،  (ٕ)

ٔٔٛ . 
 وتمويل االرىاب النافذ . /ثالث عشر /أ( من قانون غسل االموالٔالمادة ) (ٖ)
 ( من قانون غسل االموال وتمويل االرىاب النافذ .ٕٗالمادة ) (ٗ)
 . ٕ٘ٔٓ( لسنة ٕٖ/ثانيًا( من قانون جوازات السفر رقم )٘ٔالمادة ) (٘)
 . ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٔ( من قانون مكافحة االرىاب رقم )ٕ/ٕالمادة ) (ٙ)
 . ٕٛٓٓ( لسنة ٗٔاالمن الداخمي رقم ) /ثالثًا( من قانون عقوبات قوىٗٔالمادة ) (ٚ)
 . ٕٚٓٓ( لسنة ٜٔ( من قانون العقوبات العسكري رقم )ٛٗالمادة ) (ٛ)
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 : تعدٌل مبلغ عقوبة الغرامة:  الفرع الثانً
عقوبة الؽرامة هً الزام المحكوم علٌه بؤن ٌدفع إلى الخزٌنة العامة المبلػ المعٌن فً 

الحكم
(1)

 وٌمكن أن نجمل التطورات التً طرأت على الؽرامة بما ٌلً : ،
إن المشرع قد عدل مبالػ الؽرامات بما ٌنسجم مع التطورات الحدٌثة فً تؽٌٌر العملة  أولا:

ؽرامة التً فرضت بالدٌنار لم تعد تتناسب من حٌث الوقت وارتفاع قٌمتها حٌث أن ال
الحاضر وبهذا فقد أصدر قانوناً مستقبلً عدل بموجبة مبالػ الؽرامات الواردة فً بعض 
التشرٌعات إذ جاءت االسباب الموجبة للقانون من أنه )...إن من أهم ؼاٌات التشرٌع العقابً 

نظراً للتؽٌٌر الكبٌر فً قٌمة النقد العراقً فان و ،الردع عن ارتكاب الفعل المضر بالمجتمع 
والقوانٌن األخرى  2ٙ2ٔلسنة  ٔٔٔالؽرامات الواردة فً قانون العقوبات العراقً رقم 

لذا ُشرع هذا القانون ...(،أصبحت وفق القٌمة الجدٌدة التحقق هذه الؽاٌة 
(2)

كما أشار إلى  ،
بً المخالفات المنصوص علٌها فً قانون أنه لعدم)...مواءمة الؽرامة المفروضة على مرتك

مع قٌمة الدٌنار العراقً فً الوقت الحاضر ...( 2ٕٙٔ( لسنة ٙالري رقم )
(3)

 . 
نظراً ألن الؽرامة تإثر على المحكوم علٌه وٌكون تؤثٌرها عالٌاً على ذمته المالٌة فقد وضع  :ثانٌاا 

كون العقوبة فً حالة العود المشرع ؼرامات مرتفعة على بعض الجرابم فقد نص على أنه)ت
(  ٓٓٓٓٓٓٓٔخمسة مبلٌٌن دٌنار والتزٌد على ) ٓٓٓٓٓٓ٘الحبس وؼرامة ال تقل عن )

عشرة مبلٌٌن دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن (
(4)

كما ذهب الى أنه )...ٌعاقب بالحبس  ، 
          ( خمسة وعشرٌن ملٌون ٕ٘( ملٌون دٌنار والتزٌد على ) ٔوبؽرامة التقل عن ) 

دٌنار ...(
(5)

( خمسة مبلٌٌن ٌٓٓٓٓٓٓ٘عاقب بؽرامة التقل عن )كما نص على أنه )...  ،
( خمسة وعشرٌن ملٌون دٌنار كل شخص معنوي ثبت ٕٓٓٓٓٓٓ٘دٌنار والتزٌد على )

اشتراكه بالجرٌمة أو ارتكب الجرٌمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته والٌخل هذا بالعقوبة التً 
ر المفوض أو المسإول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت اشتراكه فً تقرر بحق المدٌ

الجرٌمة...(
(6)

كما ذهب إلى أنه )تكون العقوبة السجن المإبد والؽرامة التً ال تقل  ، 
 ( اربعٌن ملٌون ( ٓٓٓٓٓٓٓٗ( عشرٌن ملٌون دٌنار وال تزٌد على )  ٕٓٓٓٓٓٓٓعن

( من  1ٔ( و)  3ٔ صوص علٌها فً المادتٌن)دٌنار اذا ترتب عن ارتكاب احد االفعال المن
هذا القانون موت المتبرع(
(7)

 . 
 : تبنً عقوبة السجن مدى الحٌاة:  الفرع الثالث

وهً لم تكن موجودة قبل ذلك ومن  ٖٕٓٓتم تبنً عقوبة السجن مدى الحٌاة فً العراق بعد العام 
 ٌمكن ان نوجو التطورات التً مرت بها هذه العقوبة :

                                                           

 . ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔ( من قانون العقوبات رقم )ٜٔالمادة ) (ٔ)
والقوانين الخاصة االخرى  المعدل ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔينظر االسباب الموجبة لقانون قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم  (ٕ)

 . ٕٛٓٓ( لسنة ٙرقم )
 . ٕٚٔٓ( لسنة ٖٛاالسباب الموجبة لقانون الري ) (ٖ)
 /ثانيًا/ب( من قانون المخدرات والمؤثرات العقمية النافذ .ٖٗالمادة ) (ٗ)
 ( من قانون غسل االموال وتمويل االرىاب النافذ .ٗٗالمادة ) (٘)
 ل االموال وتمويل االرىاب ./اوال( من قانون غسٜالمادة ) (ٙ)
 . ٕٙٔٓ( لسنة ٔٔ( من قانون عمميات زرع االعضاء البشرية ومنع االتجار بيا رقم )ٜٔالمادة ) (ٚ)
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وقد أجاز المشرع للمحكمة إستبدالها بعقوبة السجن  ٖٕٓٓق عقوبة االعدام فً عام تم تعلٌ .ٔ
مدى الحٌاة او أي عقوبة اخرى
(1)

وبذلك فان عقوبة السجن فً ظل هذا التعدٌل اصبح لها ،  
نوع ثالث باإلضافة الى السجن المإبد والموقت وهو السجن مدى الحٌاة ، وهذه العقوبة لم 

لعراقً رؼم اعادة العمل بعقوبة االعدام وهناك من ٌرى بؤن عقوبة السجن تلؽى من القانون ا
 مدى الحٌاة بقٌت فً ثبلث مجامٌع من الجرابم : 

 الجرابم الماسة بؤمن الدولة الخارجً .  الولى:
 جرٌمة استخدام العنؾ عند سرقة وسابل النقل . الثانٌة:
الن العودة الى عقوبة االعدام  ٕٗٓٓ/1/1بل كافة الجرابم المعاقب علٌها باإلعدام ق الثالثة:

اصبح نافذ من تارٌخ نشره بالوقابع العراقٌة فً  ٕٗٓٓ( لسنة ٖباألمر رقم )
وهناك من أٌد الرأي المتقدم إذ أن إرجاع عقوبة االعدام محل السجن مدى  ،ٕٗٓٓ/1/1

ا تم التؤكٌد الحٌاة كان فً جرابم محددة ولم ٌكن الؽاء لعقوبة السجن مدى الحٌاة ، كم
على هذه العقوبة فً القانون العراقً بعد أن صدر قانون المحكمة الجنابٌة العراقٌة رقم 

( منهٕٗالملؽً وذلك بموجب المادة ) ٕ٘ٓٓ( لسنة ٓٔ)
(2)

 . 
أشار قانون العفو العام الى المحكوم علٌهم بعقوبة السجن مدى الحٌاة ونص على أنه  .ٕ

وبة السجن مدى الحٌاة الى السجن المإبد...()...تخفض ألؼراض هذا القانون عق
(3)

. 
 

 تطور التشرٌعات الجزائٌة إجرائٌاا :  المبحث الثالث
نقسم هذا المبحث الى مطلبٌن ٌخصص المطلب االول لمرحلة ماقبل المحاكمة أما المطلب       

 الثانً فٌكرس لمرحلة المحاكمة .
 : مرحلة ماقبل المحاكمةاألول : المطلب 

قسم هذا المطلب الى فرعٌن ٌخصص الفرع االول لمرحلة تحرٌك الدعوى الجزابٌة فً ن      
 حٌن ٌكرس الفرع الثانً لمرحلة التحقٌق االبتدابً .

 : مرحلة تحرٌك الدعوى الجزائٌةاألول : الفرع 
 فً هذا المجال فقد تبنى المشرع مباديء مهمة نوجزها باالتً:

 : جرائمالتشجٌع على الخبار عن ال أولا:
قد ٌحجم المخبر عن اخبار السلطات المختصة بوقوع جرٌمة خاصة          

(4)
تربطه  وأنه ال، 

مصلحة بالجرٌمة التً وقعت او انه قد تضرر منها
(5)

لذلك ومن باب توفٌر الضمانات  ،
إذ  1ٕٓٓ( لسنة ٖٖالبلزمة له لكً ٌدلً بإخباره شرع المشرع قانون المخبرٌن رقم )

                                                           

وتم نشره بجريدة الوقائع العراقية بالعدد  ٖٕٓٓ/ٙ/ ٓٔ( في ٚوكان ذلك بموجب امر رئيس سمطة االئتبلف بول بريمر رقم ) (ٔ)
 .ٖٕٓٓ/ٛ/ٚٔ( في ٜٖٛٚ)
براء منذر كمال عبد المطيف : عقوبة السجن مدى الحياة ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجمة جامعة تكريت لمعموم االنسانية ،  (ٕ)

دراسة مقارنة بين –، ينظر في تأييده :عدي جابر ىادي ، جب العقوبة  ٕٖٓؤٜٖ، صٕٚٓٓالمجمد الرابع عشر ، العدد الثامن ، 
 . ٓٚ، ص  ٕٚٔٓاطروحة دكتوراه مقدمة الى كمية القانون جامعة بابل ، القانون والفقو االسبلمي ، 

 المعدل . ٕٙٔٓ( لسنة ٕٚ( من قانون العفو العام رقم )ٔٔالمادة ) (ٖ)
، و  نصر الدين  ٔٗٔ، ص ٕ٘ٔٓد.ىاشم منصور نصار، الجرائم المخمة بالشرف أثرىا عمى الوظيفة العامة ، دار االيام ، عمان ،  (ٗ)

محمد ، جريمة اختبلس المنفعة وتقاضي العموالت من أعمال الوظيفة العامة: دراسة تحميمية في ضوء اتفاقية االمم المتحدة سميمان 
 . ٖٖٕ، ص  ٕٛٔٓلمكافحة الفساد ، المركز العربي لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، 

 . ٖٚ، ص  ٕ٘ٔٓ، د.اسراء العمران ، التحقيق االبتدائي ، مركز الكتاب االكاديمي ، عمان  (٘)
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من أهم أهدافه بؤنه )...ٌهدؾ هذا القانون إلى تشجٌع من ٌقدم إخباراً ٌإدي إلى  ذهب إلى أن
استعادة األصـــول و األموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشؾ عن حاالت الفساد 

كما مكن المشرع )...الوزٌر  ،اإلداري وســوء التصرؾ من خبلل مكافؤة المخبر ....(
( ٕؼٌر المرتبطة بوزارة مكافؤة مالٌة للمشمولٌن بؤحكام المادة ) المختص أو ربٌس الجهة

%( خمسة من المابة من قٌمة المال الذي ال ٌزٌد ٘) –من هذا القانون وفقاً لما ٌؤتً :أوالً 
%( ثبلثة من المابة من قٌمة المال ٖ) –( مابة ملٌون دٌنار . ثانٌاً ٓٓٓٓٓٓٓٓٔعلى )

...(بة ملٌون دٌنار( مآٓٓٓٓٓٓٓٔلى )على ما زاد ع
(1)

كما لم ٌقؾ المشرع عند ذلك  ،
بل ذهب فً توجه حدٌث آخر على توفٌر وسابل أخرى والمتمثلة ب )...أوالـ تؽٌٌر البٌانات 
الشخصٌة مع االحتفاظ باالصول . ثانٌاـ مراقبة الهاتؾ ثالثا ـ عرض الشهادة او االقوال 

ت او اخفاء مبلمح الوجه او ؼٌرها . رابعاـ بالوسابل االلكترونٌة او ؼٌرها او تؽٌٌر الصو
وضع الحراسة على المشمول بالحماٌة او مسكنه . خامساـ تؽٌٌر مكان العمل بصورة مإقتة 
او دابمة بالتنسٌق مع جهة العمل إذا لم تكن طرفاً فً القضٌة او وزارة المالٌة. سادساـ 

ت تصرؾ المشمول وضع رقم هاتؾ خاص بالشرطة او الجهات االمنٌة االخرى تح
بالحماٌة لؤلتصال به عند الحاجة .سابعاـ توفٌر مكان أقامة مإقت .ثامناـ أخفاء او تؽٌٌر 

الهوٌة فً المحاضر الخاصة بالدعوى ...(
(2)

. 
 :الحماٌة الجزائٌة للمخبر  ثانٌاا:
فقد أوجد  استجابة لبلتفاقٌات الدولٌة والتشرٌعات المقارنة فً مجال حماٌة الخبٌر              

المشرع نصوص جزابٌة فً هذا المجال
(3)

عندما نص على أنه )... ـ تكون البٌانات  ،
المشمولة بالحماٌة سرٌة وال ٌجوز االفصاح عنها اال وفقا" للقانون. ثانٌاً ـ ٌعاقب بالحبس 
من افشى البٌانات الخاصة بالحماٌة مع علمه بحماٌتها(... كما)... ٌعد ظرفا" مشددا" 

ة االعتداء على المشمول بالحماٌة اذا كان االعتداء ذا عبلقة بموضوع الحماٌة..(للعقوب
(4)

  . 
 : اقامة الدعوى من قبل الدعاء العام ثالثاا:
الدعوى الجزابٌة بإقامةاعطى المشرع العراقً الحق لبلدعاء العام              

(٘)
فً قانون  ،

لم ٌحدد نوعٌة الدعاوى التً ٌقٌمها لكنه و 232ٔ( لسنة 2٘ٔاالدعاء العام الملؽً رقم )
ومفاده قٌام االدعاء  3ٕٔٓ( لسنة 2ٗعاد وجاء بمبدأ جدٌد فً قانون االدعاء النافذ رقم )

العام باقامة الدعوى فً قضاء الحق العام إذ نص على أنه )...ٌتولى االدعاء العام المهام 
فساد المالً واالداري ومتابعتها استنادا اقامة الدعوى بالحق العام وقضاٌا ال -االتٌة : اوالً 

                                                           

 . ٕٛٓٓ( لسنة ٖٖقانون مكافأة المخبرين رقم )( من ٖالمادة ) (ٔ)
، وقريب من ذلك ينظر  ٕٚٔٓ( لسنة ٛ٘( من قانون قانون حمايــة الشيود والخبراء والمخبرين والمجنى عمييم رقم )ٙالمادة ) (ٕ)

، كما وردت نصوص مقاربة لمنصوص الواردة أنفاً  ٕٚٔٓلسنة  (ٓ٘قانون المخدرات والمؤثرات العقمية رقم )/ثالثا( من ٗٗالمادة )
 . ٕٛٓٓ( لسنة ٔٗ/ثانيا( من قانون مكافحة تيريب النفط ومشتقاتو رقم )٘المادة )

ت د.نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشيود في القانون الجنائي الوطني والدولي : دراسة تحميمية مقارنة ، المركز القومي لبلصدارا (ٖ)
 . ٔٙ، ص ٕٗٔٓالقانونية ، القاىرة ، 

 ( من قانون حماية الشيود والخبراء والمخبرين والمجنى عمييم النافذ .ٖٔ/أوال/ثانيا( والمادة )ٕٔالمادة ) (ٗ)
المركز  لتفصيل ذلك ينظر حسن مصطفى ، الحكم الجزائي وأثره في سير الدعوى اإلدارية والرابطة الوظيفية: دراسة تحميمية مقارنة، (٘)

 . ٖٚٔ، ص  ٕٛٔٓالعربي لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، 
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المعدل ...( 23ٔٔ( لسنة ٖٕصول المحاكمات الجزابٌة رقم )الى قانون ا
(1)

وهذا التوجه  ،
 الشك فً أهمٌته كونه ٌساعد على مكافحة الفساد االداري والمالً بمختلؾ أشكاله . 

 : مرحلة التحري وجمع الدلة:  الفرع الثانً
 بشكل نسبً ونذكر منها اآلتً: ٖٕٓٓفً العراق بعد العام  تطور وضع التحرٌات

 : استخدام الوسائل الحدٌثة أول:
مكن المشرع الجهات المختصة من استخدام الوسابل الحدٌثة نظراً لشٌوعها واستخدامها بٌن 
االفراد والمإسسات كذلك ونظراً لكونها تتمتع بمٌزات تساهم فً اخراج بعض االدلة 

ٌفٌد الدعوى والقرابن بما
(ٕ)

لذا مكن المشرع العراقً هٌبة النزاهة من استخدامها فقد اجاز  ،
)...للهٌبة استخدام وسابل التقدم العلمً وأجهزة وآالت التحري ... وعلى ربٌسها توفٌر 
مستلزمات ومتطلبات استخدامها فً مٌدان الكشؾ عن جرابم الفساد او منعها او مبلحقة 

مرتكبٌها ...(
(3)

ؾ تلك المادة بؤن الرجوع الٌها جوازي كما اوجب المشرع على وتتص ،
 ربٌس هٌبة النزاهة توفٌر االجواء والمستلزمات الضرورٌة لنجاح تلك المهمة .

 : استخدم بعض التحرٌات الخاصة )اسلوب التسلٌم المراقب( ثانٌاا:
ٌوجد المشرع فً بعض التحرٌات خاصة التً تتناسب مع خطورتها       

(4)
ومن تلك  ،

التحرٌات الخاصة هو اسلوب التسلٌم المراقب والذي ٌعرؾ بؤنه )...السماح بمرور 
الشحنات ؼٌر المشروعة او المشبوهة من المخدرات او المإثرات العقلٌة او السبلبؾ 
الكٌمٌابٌة عبر اراضً الدولة الى دولة اخرى بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بقصد 

ة النهابٌة لهذه الشحنة والتحري عن الجرٌمة والكشؾ عن هوٌة مرتكبها التعرؾ على الوجه
واالشخاص المتورطٌن فٌها واٌقافهم..(
(5)

وتتم اجراءاته بالتنسٌق بٌن قاضً التحقٌق  ،
والجهات التنفٌذٌة إذ نص المشرع على أنه )...لوزٌر الداخلٌة بالتنسٌق مع وزٌر الصحة 

ضً التحقٌق استخدام اسلوب التسلٌم المراقب للمخدرات ووزٌر المالٌة بناًء على اذن قا
والمإثرات العقلٌة والسبلبؾ الكٌمٌابٌة بؽٌة كشؾ العصابات اإلجرامٌة المتعاملة بتلك 

المواد (
(6)

كما تم منح االدعاء العام  )مراقبة التحرٌات عن الجرابم وجمع االدلة التً تلزم  ،
التوصل الى كشؾ معالم الجرٌمة(للتحقٌق فٌها ، واتخاذ كل ما من شؤنه 

(7)
وذلك لؽرض  ،

 مطابقتها مع المشروعٌة التً ٌنشدها االدعاء من وراء رقابته .
 : مرحلة التحقٌق البتدائً:  الفرع الثالث

نوردها على النحو  ٖٕٓٓهنالك عدد من االضافات فً مرحلة التً عمل علٌها المشرع بعد عام 
 اآلتً:

 
                                                           

 . ٕٚٔٓ( لسنة ٜٗ/أواًل( من قانون االدعاء العام رقم )٘المادة ) (ٔ)
د.ياسر حسين بينس، اإلثبات بالوسائل العممية الحديثة وسمطة القاضي الجنائي في تقديرىا ، مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع  (ٕ)

 . ٖٓٔ، ص  ٕٛٔٓة ، ، القاىر 
 . ٕٔٔٓ( لسنة ٖٓ( من قانون ىيئة النزاىة رقم )ٕٔالمادة ) (ٖ)
عبد العال الديربي، االتجار غير المشروع بالمخدرات والجيود الدولية لموقاية منيا بالتطبيق عمى تجارب عالمية واقميمية ووطنية ،  (ٗ)

 . ٛٚص ، ٕٙٔٓالمركز القومي لبلصدارات القانونية ، القاىرة ، 
 . ٕٚٔٓ( لسنة ٓ٘قانون المخدرات والمؤثرات العقمية رقم )/رابع عشر( من ٔالمادة ) (٘)
 ( من قانون المخدرات والمؤثرات العقمية النافذ .٘ٗالمادة)  (ٙ)
 ( من قانون االدعاء العام النافذ ./ثانياً ٘المادة ) (ٚ)
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 : المستقلة صالحٌة التحقٌق البتدائً منح بعض الهٌئات أول:
الهٌبات المستقلة هً هٌبات انشؤت لؽرض االطبلع بوظابؾ معٌنة بعضها مالً واالخر        

ها الدستور ومن تلك الهٌبات هً هٌبة النزاهة التً نص علٌ ،اداري واالخر قضابً
ًِّ لعام ) لنـزاهة، هٌباٌت مستقلة، ( من أنه)...ُتعد ...هٌبة إٓٔ( فً المادة )ٕ٘ٓٓالعراق

نون هٌؤة وفً ضوء ذلك صدر قا ،تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون...(
         الذي أجاز فٌه )...للهٌبة صبلحٌة التحقٌق فً أي ٕٔٔٓ( لسنة  ٖٓالنزاهة النافذ رقم )

 ) قضٌة فساد ( بواسطة احد محققٌها تحت إشراؾ قاضً التحقٌق المختص .
( على اختصاص الجهات التحقٌقٌة قضاٌا الفسادٌرجح اختصاص الهٌبة التحقٌقً فً ) ثانٌاا :

االخرى بضمنها الجهات التحقٌقٌة العسكرٌة والجهات التحقٌقٌة لدى قوى االمن الداخلً ، 
وٌتوجب على تلك الجهات إٌداع األوراق والوثابق والبٌانات المتعلقة بالقضٌة الى هٌبة 

ى ما اختارت الهٌبة اكمال التحقٌق فٌها(النزاهة مت
(ٔ)

 . 
 : توسٌع دور الدعاء العام ثانٌاا:
ان  3ٕٔٓ( لسنة 2ٗكانت القاعدة العامة السابدة قبل نفاذ قانون االدعاء العام رقم )         

ٌستطٌع ممارسة مهمة التحقٌق االبتدابً اال بصورة استثنابٌة الن مثل تلك  االدعاء العام ال
حٌة منوطة بقاضً التحقٌقالصبل

(2)
فباالضافة الى صبلحٌاته التقلٌدٌة أضٌفت صبلحٌة ، 

جدٌدة لبلدعاء العام والمتمثلة فً )...التحقٌق فً جرابم الفساد المالً واالداري وكافة 
( ٔٔٔالجرابم المخلة بواجبات الوظٌفة العامة المنصوص علٌها فً قانون العقوبات رقم )

( لسنة ٖٕطبقا الحكام قانون اصول المحاكمات الجزابٌة رقم ) )المعدل( 2ٙ2ٔلسنة 
ساعة من  ٕٗالمعدل والقوانٌن الجزابٌة المكملة له على ان تحال الدعوى خبلل  23ٔٔ

...(التحقٌقتارٌخ توقٌؾ المتهم الى قاضً 
(3)

 . 
 : تعزٌز بعض ضمانات المتهم ثالثاا:

قد قصر انتداب  23ٔٔ( لسنة ٖٕنافذ رقم )كان قانون اصول المحاكمات الجزابٌة ال       
المحامً على مرحلة المحاكمة فقط
(4)

قد جاء  ٕ٘ٓٓلكن دستور جمهورٌة العراق لسنة  ، 
بمبدأ مهم وهو أن جعل المحامً فً جمٌع مراحل الدعوى الجزابٌة إذ نص على أن )حق 

الدفاع مقدٌس ومكفوٌل فً جمٌع مراحل التحقٌق والمحاكمة...(
(5)

 . 
 
 

                                                           

ولغاية  ٕٛٔٓ/ٔ/ٔلك ينظر التقرير نصف السنوي لييئة النزاىة ، لممدة من /أوال/ثانيا( من قانون ىيئة النزاىة ، كذٔٔالمادة ) (ٔ)
 . ٘، ص ٕٛٔٓ/ٙ/ٖٓ

زينب محمود حسين زنكنة ، نظم العبلقة بين سمطتي االتيام والتحقيق: دراسة مقارنة ، المركز العربي لمنشر والتوزيع ، القاىرة ،  (ٕ)
 . ٗٗٔ، ص ٕٚٔٓ

 الدعاء العام النافذ .( من قانون ا/ثاني عشرٙالمادة) (ٖ)
/أ( من القانون عمى انو )...ندب رئيس محكمة الجزاء الكبرى محاميًا لممتيم في الجنايات ان لم يكن وكل محاميًا ٗٗٔتنص المادة ) (ٗ)

 عنو..( .
ائم ضد اإلنسانية فى جواد كاظم طراد الصريفي، الجر .، ينظر لتفصيل ذلك ،  ٕ٘ٓٓ( من دستور جميورية العراق لسنة ٗ/ٜٔالمادة ) (٘)

، ود.عبد القادر محمد  ٖٕٙ، ص   ٕٚٔٓضوء أحكام القانون الدولي: دراسة مقارنة ، المركز العربي لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، 
القيسي ، التحقيق الجنائي السري : )ماىيتو ، نطاقو القانوني والشخصي ، مداه الزمني (، المركز القومي لبلصدارات القانونية ، 

 . ٔٔٔ، ص ٕٙٔٓالقاىرة ، 
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 : تفعٌل دور التحقٌق الداري فً التحقٌق البتدائً رابعاا:
ٌعد التحقٌق االداري إحدى أهم االثار المترتبة على قٌام الموظؾ أو المكلؾ بخدمة               

عامة بمخالفة او فعل ٌعد محظوراً بطبٌعته وإذا كان مثل ٌشكل جرٌمة وفقاً لقانون 
بؽً اجراء التحقٌق االداري قبل القٌام باجراءات التحقٌق العقوبات او القوانٌن الخاصة فٌن

وقد نصت بعض التشرٌعات على ذلك ومن ذلك مانص علٌه قانون حماٌة  ،االبتدابً 
توقٌؾ الطبٌب المقدمة ضده شكوى ألسباب  االطباء من أنه )...ال ٌجوز إلقاء القبض او

رٌة مختصة ...(مهنٌة طبٌة اال بعد إجراء تحقٌق مهنً من قبل لجنة وزا
(1)

وهو ما أكده  ،
كتاب مجلس القضاء االعلى إلى ضرورة قٌام الجهات الرسمٌة باجراء التحقٌق االداري 

ان ل تتخذ الجراءات من قضاة التحقٌق قبل اكمال التحقٌق الداري على
(2)

وهو ما أكده  ،
ن المحكمة ) لم القضاء إذ قررت محكمة جناٌات ذي قار فً إحدى الدعاوى التً نظرتها بؤ

تتطرق للمبلػ المختلس فً هذه الدعوى وذلك لقٌام المتهمة بإعادته إلى مصرؾ الرشٌد 
فرع العراق وحسب ماورد فً محضر التحقٌق االداري...(
(3)

 . 
 : الستعانة بالوسائل الحدٌثة خامساا:

قٌق االبتدابً فقد ورد فً بعض التشرٌعات االستعانة بالوسابل الحدٌثة فً مجال التح           
ذهب المشرع إلى أنه )...ٌجوز لمحكمة التحقٌق أو قاضً التحقٌق عند الضرورة تؤدٌة 
جزء من مهامه خارج العراق بإذن من الربٌس كما وٌجوز للمحكمة بعد ذلك أن تستعمل 
الوسابل االلكترونٌة للتوصٌل السمعً أو البصري أو البرٌد اإللكترونً وما إلى ذلك من 

ابل االلكترونٌة األخرى وللمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتطبٌق هذه المادة...(الوس
(ٗ)

، 
وطبقاً لمبدأ حرٌة القاضً فً الدعاوى الجنابٌة فقد استعملت الوسابل الحدٌثة فً مجال 

وقد اٌد محاكم  ،التحقٌق وعدت دلٌبلً كافٌاً لبلحالة ومن ثم اعتمادها من ضمن ادلة االدانة 
ع فً بعض قراراتها االجراءات التً اتبعها قضاة التحقٌق فً هذا السٌاق وهو ما الموضو

طبقه القضاة فً بعض الدعاوى الجزابٌة
(5)

 . 
 : منح بعض الجهات التنفٌذٌة صالحٌة قاضً التحقٌق سادساا:

كما منحت بعض الجهات صبلحٌة قاضً التحقٌق كما هو الحال فً قانون إقامة               
انب النافذ والتً لم تكن موجودة بشكل صرٌح كما كانت فً القانون الملؽًاالج

(6)
إذ تم  ، 

)منح المدٌر العام أو من ٌخوله سلطة قاضً تحقٌق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزابٌة 
 ( سبعة أٌام قابلة للتمدٌد تمهٌداً إلبعاده أو3تخوله توقٌؾ األجنبً مدة ال تزٌد على )

.(راضً جمهورٌة العراقإخراجه من أ
(7)

كما تم منح موظؾ الجوازات المختص مثل  ،
                                                           

 . ٖٕٔٓ( لسنة ٕٙ( من قانون حماية االطباء رقم )ٖالمادة ) (ٔ)
 . ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٜٕبتاريخ  ٕ٘ٔٓ/مكتب/ٜٛٛكتاب مجمس القضاء االعمى ذي العدد  (ٕ)
التمييز  )القرار غير منشور(، وبنفس المعنى قرار محكمةٕ٘ٔٓ/ ٔ/ج ه ٘ٓٓٔقرار محكمة جنايات ذي قار االتحادية رقم  (ٖ)

 )القرار غير منشور( . ٚٚٗٔتسمسل  ٕ٘ٔٓ/الييئة الجزائية/ٕٖٙ٘ٔذي العدد 
 . ٕ٘ٓٓ( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العميا قواعد االجراءات وجمع االدلة لسنة ٕالمادة ) (ٗ)
سة محكمة استئناف الكرخ االتحادية/الييأة التمييزية / )القرار غير منشور( و قرار رئا ٖٕٔٓ/ج/ٛ٘قرار محكمة جنح عين التمر رقم  (٘)

 )القرار غير منشور( . ٕ٘ٔٓ/جنح/ٜٕٙ/ٜٕ٘العدد /
الممغي من انو )...يمنح المدير العام سمطة جزائية وفق قانون  ٜٛٚٔلسنة  ٛٛٔ( من قانون اقامة االجانب رقم ٕ٘تنص المادة ) (ٙ)

 الجنبي تمييدا البعاده او اخراجو من اراضي جميورية العراق...( .اصول المحاكمات الجزائية تخولو حق توقيف ا
 . ٕٚٔٓ( لسنة ٙٚ( من قانون اقامة االجانب رقم )ٛٗالمادة ) (ٚ)
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هذه الصبلحٌة عندما نص المشرع على أنه )...ٌمنح الموظؾ المختص صبلحٌة التحقٌق 
األبتدابً مع من فقد او اتلؾ جوازه وترسل نتابج التحقٌق الى السلطات المختصة لؽرض 

اتخاذ االجراءات القانونٌة فً شؤنها...(
(1)

. 
 :مرحلة المحاكمة :  المطلب الثانً

تعد مرحلة المحاكمة من المراحل المهمة فً الدعوى الجزابٌة والتً جرت علٌها بعد العام        
وسنبٌن فً هذا المطلب مرحلة المحاكمة عن طرٌق تقسٌمها لفرعٌن ٌخصص الفرع  ، ٖٕٓٓ

 صبلحٌات القضاء . االول النشاء محاكم مختصة أما الفرع الثانً فٌكرس لتطوٌر
 : انشاء محاكم مختصةاألول : الفرع 
 عدداً من المحاكم المختصة نوردها على النحو االتً: ٖٕٓٓأنشؤ المشرع بعد العام    
 : محكمة الجناٌات المختصة فً قضاٌا غسل الموال .1
 وهً محكمة مختصة بنظر جرابم ؼسل االموال أذ نص المشرع على أن )...تشكل فً         

مجلس القضاء األعلى محكمة جناٌات تختص فً قضاٌا ؼسل األموال ، وٌجوز عند 
االقتضاء تشكٌل محاكم اخرى فً مراكز المناطق االستبنافٌة ببٌان ٌصدره ربٌس مجلس 

القضاء االعلى ، ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة...(
(2)

 . 
 : المحكمة الجنائٌة المركزٌة .2

                      اصها النوعً لعدد محدد من الجرابم تتمثل وهً محكمة ٌنصرؾ اختص           
بجرابم )...)أ ( االرهاب؛ ب ( الجرٌمة المنظمة؛ ج ( الفساد الحكومً؛ د ( اعمال الؽرض 
منها زعزعة استقرار المإسسات او العملٌات الدٌمقراطٌة؛ هـ ( اعمال العنؾ التً تقع بسبب 

االثنً او الدٌنً؛ و ( الحاالت التً قد ٌتعذر على المتهم االنتماء العرقً او القومً او 
بارتكاب جرٌمة ما الحصول على محاكمة منصفة فً محكمة محلٌة .(
(3)

 . 
 : محكمة حماٌة المستهلك والمنافسة ومنع الحتكار .3
وهً محكمة تختص بالنظر بالجرابم الماسة بالمستهلك أو المنافسة التجارٌة            

إذ ذهب المشرع على) مجلس القضاء األعلى تشكٌل محاكم للنظر فً النزاعات  واالحتحكار
الناشبة عن حماٌة المستهلك والمنافسة ومنع االحتكار وؼٌرها من الممارسات التجارٌة 

وٌكون القضاة فً هذه المحاكم من ذوي الخبرة والمعرفة فً هذه الحقول ...(
(4 )

. 
 :قضاء العمل  .4

تختص بالنظر بمنازعات العمل إذ ٌكون اختصاصها الموضوعً منصرفاً  وهً محكمة           
المنصوص علٌها فً هذا القانون وفً  الجزائٌةإلى )...الدعاوى والقضاٌا والمنازعات ...

قانون التقاعد والضمان االجتماعً للعمال والتشرٌعات االخرى...(
(5)

 . 
 : تطوٌر صالحٌات القضاء:  الفرع الثانً

تم العمل على  ٖٕٓٓمرتبطاً بوزارة العدل لكن بعد العام  ٖٕٓٓالقضاء قبل عام كان      
 ونبٌن ذلك على النحو االتً: ،تطوٌره وضمان استقبللٌته بما ٌضمن وجود محاكمة عادلة 

 
                                                           

 . ٕ٘ٔٓ( لسنة ٕٖ/ثالثا( من قانون الجوازات رقم )ٜالمادة ) (ٔ)
 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب النافذ .( من قانون ٗ٘المادة ) (ٕ)
 . ٕٗٓٓ( لسنةٖٔر سمطة االئتبلف المؤقتة المنحمة رقم )أم (ٖ)
 قانون المنافسة ومنع االحتكار . ٕٓٔٓ( لسنة ٗٔ( من قانون رقم )٘ٔالمادة ) (ٗ)
 . ٕ٘ٔٓ( لسنة ٖٚ/أ( من قانون العمل رقم )ٙٙٔالمادة ) (٘)
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 : التطوٌر الداري أولا:
تلكم أصدر المشرع عدداً مهماً من التشرٌعات التً تساهم فً تطوٌر القضاء ومن          

 3ٕٔٓ( لسنة 3ٓالتشرٌعات قانون ضم المعهد القضابً إلى مجلس القضاء االعلى رقم )
ومما جاء فً االسباب الموجبة الصداره )...بهدؾ ربط المعهد القضابً مجلس القضاء 

وفك ،االعلى باعتباره الجهة المعنٌة باعداد القضاة واعضاء االدعاء العام وبتعٌٌنهم 
كما  ،ؽرض تطوٌر بما ٌعزز استقبلل القضاء واحترام سٌادة القانون ...(ول،ازدواجٌة ادارته 

إذ جاء فً االسباب الموجبة  3ٕٔٓ( لسنة ٘ٗأصدر قانون مجلس القضاء االعلى رقم )
بما )...بؽٌة تنظٌم طرٌقة تكوٌن واختصاصات وقواعد سٌر العمل فً مجلس القضاء االعلى 

 ،...( الدستوري والقانونً والقضائً فً العراق ٌتالئم والتطورات الحاصلة فً المجال 
إذ جاء فً االسباب  ٕٙٔٓ( لسنة 2ٕكما صدر قانون قانون هٌؤة االشراؾ القضابً رقم )

الموجبة له بؤنه نظراً)...للمتؽٌرات الحاصلة فً الفترة التً تلت صدور قانون اإلشراؾ 
 ت والتوافق مع التشرٌعات الجدٌدةولغرض مواكبة هذه المتغٌرا 232ٔ( لسنة ٕٗٔالعدلً رقم )

 ولضمان حسن األداء فً مكونات السلطة القضابٌة االتحادٌة ...( . 
 : التطوٌر المهنً ثانٌاا:

حاول المشرع ان ٌواكب التطورات الحدٌثة فً مجال القضاء واصدر عدداً من التشرٌعات             
إذ نص على أنه )...للمحكمة بناء على الطلب  التً تحقق ذلك التطور نذكر مثاالً واحداً على ذلك

 ( من هذا القانون فرض أي من اوجه الحماٌة االتٌة :ٖالمنصوص علٌه فً المادة )
. ثانٌا مراقبة الهاتؾ ثالثا عرض  باألصولاوال تؽٌٌر البٌانات الشخصٌة مع االحتفاظ              

ا او تؽٌٌر الصوت او اخفاء مبلمح الوجه او الشهادة او االقوال بالوسابل االلكترونٌة او ؼٌره
، وقد عمل مجلس القضاء االعلى فً العراق على تطوٌر وظٌفة القضاء فً ظل قلة (1)ؼٌرها(

النصوص التً تعالج مثل تلك المسابل وعلٌه فقد كان للسلطة القضابٌة انجازات فً هذا الباب 
علوم القانونٌة وإقامة الدورات والندوات منها ابتعاث القضاة إلى الدول المتقدمة فً مٌدان ال

وورش العمل التطوٌرٌة للقضاة والكوادر الساندة لهم وفً شتى المجاالت بإشراؾ مختصٌن فً 
القضاء وفً العلوم األخرى من داخل وخارج العراق، وتوج هذا العمل بتؤسٌس معهد التطوٌر 

، وقد تم (2)اؼلب تلك الورش والندواتالقضابً لٌكون المنطلق نحو تحقٌق هذا الهدؾ وعقدت فٌه 
اٌضا إنشاء معهد التطوٌر لٌؤخذ على عاتقة دعم المراحل المتعلقة بالقضاء وبناء قدرات المحاكم 
من خبلل التطوٌر المهنً القضابً والذي  اصدر ربٌس مجلس القضاء األعلى امرأ إدارٌا 

 . (3)تب ربٌس مجلس القضاء االعلىباستحداث معهد التطوٌر القضابً ٌرتبط المعهد إدارٌا بمك
 : منح بعض الجهات التنفٌذٌة صالحٌة قاضً ثالثا:

منح المشرع بعض الجهات التنفٌذٌة صبلحٌة قاضً جنح ومن ذلك ما نص علٌه المشرع من             
أنه )...ٌمنح المدٌر العام أو من ٌخوله صبلحٌة قاضً جنح وفقاً ألحكام قانون أصول المحاكمات 

( و ٔٗ( و )ٓٗ( و )2ٖو)  (1ٖلجزابٌة لؽرض فرض الؽرامة المنصوص علٌها فً المواد )ا
، كما منح )القابم مقام ومدٌر الناحٌة سلطة قاضً (4)( من هذا القانون ...(ٗٗ( و )ٖٗ( و )ٕٗ)

                                                           

 ( من قانون حماية المخبرين النافذ .ٙالمادة ) (ٔ)
 /https://www.hjc.iq/view.1378لتنمية القضائية، بحث منشور عمى موقع مجمس القضاء االعمى سالم روضان الموسوي . ا )ٕ(

 . ٕٛٔٓ/ٜ/ٕٔتاريخ آخر زيارة لمموقع 
ر في الرابط االتي أنموذجا ، بحث منشو … معيد التطوير القضائي  –كاظم عبد جاسم الزيدي، تطوير القضاء العراقي  (ٖ)

https://kitabat.com/2011/11/10/  ٕٔتاريخ آخر زيارة لمموقع/ٜ/ٕٓٔٛ . 
 ( من قانون اقامة االجانب النافذ.ٚٗالمادة ) (ٗ)

https://www.hjc.iq/view.1378/
https://kitabat.com/2011/11/10/
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، وحسنت فعلت المحكمة االتحادٌة (1)جنح لفرض العقوبات المنصوص علٌها فً هذا القانون ...(
، لكن المحكمة ابقت على صبلحٌة (2)عندما الؽت الصبلحٌات الجزابٌة للسلطات التنفٌذٌة العلٌا

كونها مقتصرة على الؽرامة وال  ٕٗٓٓ( لسنة 1ٙقاضً الجنح الواردة فً قانون المرور رقم )
 .(3)تتعدى لتشمل صبلحٌة الحبس أو الحجز أو التحقٌق الن ذلك من صبلحٌات القضاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ٕٓٔٓ( لسنة ٚٔ( من قانون حماية الحيوانات البرية رقم )ٓٔالمادة ) (ٔ)
، وكذلك القرار رقم  ٖٕٔٓ/اتحادية/ٔٛ، وكذلك القرار رقم  ٖٕٔٓ/اتحادية/ٕٖذلك قرار المحكمة االتحادية العميا رقم  ومن (ٕ)

تاريخ آخر  /https://www.iraqfsc.iq/t.2013/page_1القرارات منشورة عمى الموقع الرسمي لممحكمة  ٖٕٔٓ/اتحادية/ٗٔ
 . ٕٛٔٓ/ٜ/ٖٔزيارة لمموقع 

القرارات منشور عمى الموقع الرسمي لممحكمة  ٖٕٔٓ/اتحادية/ٖٗقرار المحكمة االتحادية العميا في العراق رقم (ٖ)
https://www.iraqfsc.iq/t.2013/page_1/ تاريخ آخر زيارة لمموقع ٖٔ/ٜ/ٕٓٔٛ . 

https://www.iraqfsc.iq/t.2013/page_1/
https://www.iraqfsc.iq/t.2013/page_1/
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 الخاتمة
بعد أن إنتهٌنا من عرض وتحلٌل هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من االستنتاجات 

 والمقترحات نورها على النحو االتً:
 : الستنتاجات أولا:
تبٌن من خبلل هذه الدراسة أن التشرٌع الجزابً العراقً قد شهد تطورأ موضوعٌاً وإجرابٌاً  .ٔ

وهذا ماتكشؾ عنه العدٌد من التشرٌعات الصادرة فً هذا  ٌٖٕٓٓتصؾ باألهمٌة بعد عام 
 المجال والتً صدرت على صٌؽة التعدٌل أو اإللؽاء أو تشرٌع نصوٍص جدٌدة .

إن تلك التطورات التً أظهرها البحث تعد تطورات نسبٌة ولٌست شاملة بما ٌتناسب مع  .ٕ
، لكنها بالمقابل تمثل  وجود سٌاسة جنابٌة تهتم بمراجعة التشرٌعات الجنابٌة بشكل عام

 استجابة نسبٌة لمقترحات الفقه والقضاء الجنابً فً تطوٌر النصوص الجزابٌة .
إستجابت نشكل نسبً للمعاٌٌر والمتطلبات  ٖٕٓٓإن تلك التشرٌعات التً صدرت بعد عام  .ٖ

الدولٌة المطبقة فً مجال القانون الجنابً ، خاصة وأن بعضها صدر عقب دخول العراق فً 
 تفاقٌات الدولٌة التً تحتم علٌه مراجعة التشرٌعات التً تتعارض مع تلك االلتزامات .اال

تعد التطورات فً الجوانب االجرابٌة متقدمة نسبٌاً عن التطورات الموضوعٌة إذ تم تشكٌل  .ٗ
محاكم متخصصة وإعادة تنظٌم االدعاء العام كما أنشؤت هٌبات مستقلة منحت صبلحٌات 

ة التحقٌق صبلحٌات جدٌدة مع االهتمام الملحوظ بمرحلة التحري عن جزابٌة كما منح قضا
 الجرابم .

 : التوصٌات ثانٌاا:
نقترح على المشرع العراقً إإلسراع بإصدار قانون مكافحة الجرابم المعلوماتٌة نظراً ألن  .ٔ

ل تلك الجرابم بدأت تشكل أرقاماً مرتفعة ، ونظراً ألن االنترنٌت وتطبٌقاته بدأ ٌدخل فً ك
مٌادٌن الحٌاة ، وهو من الطبٌعً أن ٌكون عرضة للجرابم بما ٌمس أمن المستخدمٌن 
والمصلحة العامة ، لذا وتبلفٌاً لوجود الفراغ التشرٌعً فً هذا المجال فإنه ٌنبؽً أن ٌصدر 

 مثل هكذا تشرٌع .
لنفع العام نقترح على المشرع تبنً العقوبات البدٌلة والتً تبنتها الدول منها عقوبة العمل ل .ٕ

وهً تطبق على بعض الجرابم والتً ٌقوم بها البحث بؤداء عمل لحساب المصلحة العامة ، 
كما ٌتمنى البحث على المشرع تبنً المراقبة االلكترونٌة كونها أفضل من المراقبة العادٌة لما 

 توفره من مزاٌا .
لتً تحتاج الى مراجعة نقترح على مجلس القضاء االعلى باعداد دراسة عن كافة التشرٌعات ا .ٖ

تمهٌداً إلعادة النظر فٌها وتقدٌم المقترحات البلزمة بشؤن إٌجاد البدٌل عنها ، والعمل على 
 التطوٌر المهنً للقضاة عن طرٌق مراجعة التشرٌعات التً أشرنا إلٌها .

إن قٌام المشرع بتشكٌل محاكم مختصة كان المرجو منه أن ٌعمل على تخصص القضاة لما  .ٗ
ك من أثر مهم على الدعوى إذ أنها تضفً تطوراً إٌجابٌاً على توجٌه مسار الدعوى فً ذل

 وتساعد على إٌجاد حكم جزابً ٌجمع كافة شروطه ومتطلباته .
نؤمل من مجلس الوزراء تقدٌم مشروع قانون إلى مجلس النواب بعنوان "قانون إصبلح النظام  .٘

ذة بؽٌة تحدٌثها أو إلؽابها أو إحبلل تشرٌعات القانونً" ، ٌتم فٌه بحث كافة التشرٌعات الناف
 أخرى محلها .
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 33ٗٔتسلسل  ٕ٘ٔٓ/الهٌبة الجزابٌة/ٕٖٙ٘ٔقرار محكمة التمٌٌز االتحادٌة ذي العدد  .ٖ

 )القرار ؼٌر منشور( .
 ؼٌر منشور( . )القرار ٖٕٔٓ/ج/1٘قرار محكمة جنح عٌن التمر رقم  .ٗ

 : الكتب الرسمٌة سابعاا:
 . 62/16/6115ثزبسٚخ  6115/يكزت/222كزبة يغهظ انمضبء االػهٗ ر٘ انؼذد  .1

 : الرقارير الرسميح ثامناً:

 . 31/2/6112ٔنغبٚخ  1/1/6112نهًذح يٍ  ،انزمشٚش َصف انغُٕ٘ نٓٛئخ انُضاْخ  .1
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 : الثحوز المنشورج علي شثكح االنررنيد ذاسعاً:

ثؾش يُشٕس ػهٗ يٕلغ يغهظ انمضبء االػهٗ  ،سٔضبٌ انًٕعٕ٘ . انزًُٛخ انمضبئٛخ عبنى  .1

https://www.hjc.iq/view.1378/ . 

ثؾش  ،إًَٔرعب … يؼٓذ انزطٕٚش انمضبئٙ  –رطٕٚش انمضبء انؼشالٙ  ،كبظى ػجذ عبعى انضٚذ٘ .6

 . /https://kitabat.com/2011/11/10يُشٕس فٙ انشاثظ االرٙ 
 
 
 

  

https://www.hjc.iq/view.1378/
https://kitabat.com/2011/11/10/
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 حمىقلاأللهٍبثليفلانتشسٌعبثلانعسالٍتلوتأثريهبليفلحتمٍكلانسهىلاألههً
3002بعدلعبولل  

 : الملخص

تتناول هذه الدراسة حقوق األقلٌات التً وردت فً القوانٌن والتشرٌعات ونظام االنتخابات      
، وتضمن البحث مفهوم األقلٌات ،  ٖٕٓٓبعد التؽٌٌر فً نظام الحكم والتحول الدٌمقراطً عام 

وط النظام السابق عام والتوزٌع الجؽرافً لؤلقلٌات فً العراق ، والقوانٌن التً صدرت بعد سق
، وتشكٌل الحكومة العراقٌة ، وما ورد فً الدستور العراقً الجدٌد من فقرات ثبتت تلك  ٖٕٓٓ

الحقوق فضبلً عن قوانٌن االنتخابات فً المرحلة البلحقة ، وما حققته تلك التشرٌعات من حصول 
األهلً ، واالستقرار  األقلٌات على حقوقها ورضاهم عنها ، وبماذا ٌطالبون بما ٌضمن السلم

السٌاسً ، واستقراء لمستقبلها فً ظل الوضع الحالً الداخلً والخارجً ، وتوصلت الدراسة إلى 
،  ٖٕٓٓأن مجمل التشرٌعات عالجت مشاكل األقلٌات افضل من التشرٌعات التً سبقت عام 

سٌما وان هناك ولكنها لم تصل إلى مستوى طموحها مما ٌشكل تهدٌدا للسلم االجتماعً واألمن ال
جهات خارجٌة تؽذٌها ، وٌمكن بمنح مزٌد من الحقوق ورفع مستوى تمثٌل األقلٌات ، والمشاركة 
فً صنع القرار سٌقطع الطرٌق أمام  التدخبلت الخارجٌة بما ٌضمن وحدة النسٌج االجتماعً 

 وتحقٌق االستقرار السٌاسً .

Abstract: 

       This study deals with the rights of minorities mentioned in the laws, legislation 
and electoral system after the change in the system of government and democratic 
transition in 2003. The research included the concept of minorities, the geographical 
distribution of minorities in Iraq, the laws issued after the fall of the former regime 
in 2003, the formation of the Iraqi government, The new Iraqi constitution is one of 
the provisions of these rights, as well as the election laws in the subsequent stage, 
and the legislations achieved by the minority access to their rights and satisfaction, 
and what they demand to ensure civil peace, political stability and extrapolating to 
its future under the situation And the study found that the overall legislation dealt 
with the problems of minorities better than the legislation that preceded the year 
2003, but did not reach the level of ambition, which constitutes a threat to social 
peace and security, especially that there are external parties fed, and can grant 
more rights and raise the level of representation of minorities, Participation in 
decision-making will cut the way for external interventions to ensure the unity of 
the social fabric and political stability. 
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 : مـقـدمـةال

بشكل واضح بعد لم تكن مشكلة األقلٌات فً العراق والمطالبة بحقوقها جدٌدة لكنها برزت       
، والتحوالت الدٌمقراطٌة التً أدت إلى  ٖٕٓٓدخول القوات األجنبٌة وتؽٌٌر نظام الحكم عام 

تشرٌع العدٌد من القوانٌن ، وأشار الدستور إلى الحقوق والحرٌات األساسٌة لجمٌع أبناء الشعب 
ت الشعب العراقً العراقً ضمن بنود حقوق اإلنسان ، وتمٌز الدستور الجدٌد بعدم وصفه لمكونا

بؤنهم أقلٌات ، واألقلٌة بمفهومها عند المجتمع العراقً تعنً مجتمعاً اقل عدداً من المجتمع األكبر 
لها خصابص تمٌزها عن ؼٌرها ، وتطالب بمحنها مزٌد من الحقوق ، وتسعى معظم األنظمة فً 

بتحقٌق االستقرار السٌاسً الدول إلى وضع القوانٌن التً تحقق مطالب األقلٌات الرتباطها الوثٌق 
، والسلم األهلً فً داخل المجتمعات ، إال أن  بعض من الدول قد تؽفل عن قصد وسوء نٌة أو 
حسن نٌة خصوصٌة األقلٌات األمر الذي ٌضر بحقوقها ، وتبرٌرها فً ذلك إن االعتراؾ 

هم كفٌل بالحرٌات العامة وحقوق األنسان لمواطنٌها بؽض النظر عن اختبلفهم وخصوصٌات
بإقرار حقوق هإالء األفراد ، وبذلك ال ترى ضرورة منحهم صفة شعب ، مما ٌإدي إلى التدخل 
فً الشإون الداخلٌة لتلك الدول ، وتدخل منظمات المجتمع الدولً اإلنسانٌة لضمان حقوق 

 األقلٌات .

 مشكلة البحث :

هً الحقوق التً حصلت علٌها بعد  ما هً األقلٌات التً ٌتكون منها المجتمع العراقً ؟ وما       
فً ظل التشرٌعات العراقٌة الجدٌدة ؟ وماهً األبعاد التً تؤخذها مشكلة األقلٌات فً  ٖٕٓٓعام 

 السلم األهلً ؟

 فرضٌة البحث :

ٌفترض البحث أن مجموع األقلٌات القومٌة والدٌنٌة التً ٌتكون منها المجتمع العراقً قد        
، وحصلت على مجموعة من الحقوق ضمنتها التشرٌعات الجدٌدة ،  ٖٕٓٓ تؽٌر واقعها بعد عام

لكنها لم تكن بمستوى طموحها ، وهنالك تؤثٌر لقوى داخلٌة وإقلٌمٌة ودولٌة فً تحدٌد مستقبلها 
 وتؤثٌرها على السلم األهلً .

 هدف البحث :

زٌعها المكانً ، والحقوق ٌهدؾ البحث إلى تحدٌد األقلٌات القومٌة والدٌنٌة فً العراق وتو      
                التً وردت فً الدستور العراقً والقوانٌن التً صدرت بعد التحول الدٌمقراطً بعد عام

 ، وتؤثٌر األقلٌات على تحقٌق السلم األهلً . ٖٕٓٓ

 أهمٌة البحث :  

منحها مزٌد من تؤتً أهمٌة البحث لبروز مشكلة األقلٌات فً واقعنا المعاصر ، ومطالبتها ب     
الحقوق السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ، وتؤثٌر تلك األقلٌات فً مجتمع األؼلبٌة ، 
وتدخل أطراؾ خارجٌة فً تحرٌكها مما ٌتوجب تحلٌل واقعها وفهم مطالبها بمقترحات تسهم فً 

 حل جزء من مشاكلها .
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 منهجٌة البحث :

، والمنهج الوصفً  ٌٖٕٓٓخً لفهم واقع األقلٌات قبل عام اعتمد البحث على المنهج التار  
 ، ومستقبلها . ٖٕٓٓالتحلٌلً لفهم واقعها بعد عام 

 حدود البحث :

  ْ ٕٕ.3ٖ- ٘.2ٕتتحدد منطقة الدراسة مكانٌاً فً العراق الذي ٌقع على دابرتً عرض )   

 ( .ٔ، خرٌطة ) ٖٕٓٓ  شرقاً( ، وزمانٌاً بعد عام ْ٘ٗ.1ٗ- ٘ٗ.1ٖشماالً( ، وقوسً طول)

 (ٔخريطة)

 ٕٚٔٓجميورية العراق وتقسيماتيا اإلدارية 

 
 3ٕٔٓالمصدر ، اعتماداً على ، جمهورٌة العراق ، وزارة الموارد المابٌة ، خرٌطة العراق اإلدارٌة ، 
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 مفهوم األقلٌات :  -المطلب األول

ن وضع الجماعات المسٌطرة فً األقلٌة هً جماعة لها وضع اجتماعً داخل المجتمع أقل م      
نفس المجتمع ، وتمتلك قدرا أقل من النفوذ والقوة وتمارس عدداً أقل من الحقوق مقارنة بالجماعة 
المسٌطرة فً المجتمع ، وؼالبا ما ٌحرم أفراد األقلٌات من االستمتاع الكافً بحقوق مواطنً 

دٌنٌة أو لؽوٌة تختلؾ عن  الدرجة األولى فً الدولة ، وهً مجموعة قومٌة أو أثنٌة أو
المجموعات األخرى الموجودة داخل دولة ذات سٌادة ، وٌجب أن تكون أقل عدداً من بقٌة السكان 

الذٌن ٌمثلون األؼلبٌة ، وأن ٌكون حجمها على درجة تسمح لها بتكوٌن خصابصها الممٌزة
(1)

. 
%( من مجموع سكان ٓ٘ن )والؽالب أن تسّمى مجموعة بشرٌة أقلٌة إذا كان عدد أفرادها ٌقل ع

%( بصرؾ النظر عن الموقؾ الرسمً منها ، ٔ.ٓ%( أو )ٔالدولة ، وقد تقل هذه النسبة عن )
وللمسؤلة العددٌة أهمٌة متباٌنة من حالة إلى حالة بحسب تمثٌل األقلٌة فً المجتمع ومإسساته ، 

ٌاسٌة ففً بعض الحاالت ال وفً السلطة واإلدارة ، وممارستها حقوقها الثقافٌة واالجتماعٌة والس
ترتبط أهمٌة األقلٌة ودورها بالعدد وال بالنسبة المبوٌة الممثلة لها ، بل بدورها ونفوذها ومركزها 

الممٌز فً مجتمع األكثرٌة مع قلة عدد أفرادها
(2)

مثل البٌض فً جنوب أفرٌقٌا ، والٌهود فً  ،
ٌة إلى أخرى ، منها االنصهار داخل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة . وتختلؾ األهداؾ من أقل

المجتمع الكلً ، وٌترتب علٌه تخلً األقلٌة عن خصابصها قدر اإلمكان ، والسعً الكتساب 
خصابص الجماعة ، ولكن االنصهار قد ٌكون ذاتٌاً أو مفروضاً ، وٌحصل عندما تختفً الفوارق 

ولكن الوقابع تشٌر إلى تعثر العدٌد بٌن األقلٌة واألكثرٌة األمر الذي ٌإسس لظهور ثقافة جدٌدة ، 
من الحركات االندماجٌة لعوامل تتعلق باألقلٌة أو المحٌط الداخلً والخارجً ، فً حٌن أن هدؾ 
الحكم الذاتً هو تمتع األقلٌة بنوع من االستقبلل الذاتً فً إدارة شإنها فً اتحاد فدرالً أو 

تواجد األقلٌة ٌمتد إلى دول الجوار ال توجد  كونفدرالً ، والهدؾ األخر هو االنفصال ، فإذا كان
ٌُعد الحل األمثل الحتواء الفروقات وعدم التجانس داخل الدولة ، وهناك عدة  ضمانه أن االنفصال 
مبررات النفصال األقلٌة منها تزاٌد حدة المشاعر العدابٌة بٌن مختلؾ األقلٌات ، وعجز الدولة 

المجاورة ، ومهما ٌكن من أمر فإن االعتراؾ بحق عن التعاطً مع األقلٌات ، وضؽط الدول 
تقرٌر المصٌر عن طرٌق االنفصال نادراً ما ٌكون مقبوالً على المستوى العالمً وٌرجع ذلك إلى 

الخوؾ من التفتت الذي ٌصٌب المنظومة العالمٌة
 

، وتختلؾ الوسابل التً تقوم بها األقلٌة لتحقٌق 
حزاب والجمعٌات ، ومنها ما هو عنٌؾ أو مسلح ، وقد أهدافها منها ما هو سلمً بتشكٌل األ

ٌتطور إلى تمرد ، وتتدخل اطراؾ خارجٌة لدعمه ، أما مطالٌب األقلٌات بشكل عام فهً 
االعتراؾ باللؽة المحلٌة لؤلقلٌة ، وإقامة المإسسات الثقافٌة واالجتماعٌة ، وحرٌة النشر ، وحرٌة 

لموارد االقتصادٌة ، والتوظٌؾ فً مإسسات الدولة ، الطقوس الدٌنٌة ، والمساواة فً توزٌع ا
  والتنمٌة الشاملة . 

 

 

 

                                                           

 .  ٛ-ٚ، ص ٖٕٓٓ،  القاىرة ، ،  ٔجمال الدين عطية محمد ، نحو فقو جديد لؤلقميات ، دار السبلم ، ط(ٔ) 
 .https://www.arab-ency.com/ar( الموسوعة العربية ، األقميات ، (ٕ
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 توزٌع األقلٌات فً العراق : -المطلب الثانً

ٌتمتع العراق بجملة من الخصابص الجؽرافٌة أهلته لٌكون موطناً لقومٌات وادٌان متنوعة ؛     
لخصابص الطبٌعٌة ، وكانت هذه لما ٌمتاز به من موقع ٌتوسط الحضارات ، وتنوع جؽرافً فً ا

القومٌات واألدٌان تتقارب وتتنافر ولكن بحدود معٌنة لم تصل إلى درجة الصراع ومحاولة إللؽاء 
وجود اآلخر واالستحواذ على مناطق نفوذ اآلخر بالعمل العسكري أو اإلزاحة بالهجرة ، فكان 

تشر التعدادات السكانٌة التً تلت عام  التناؼم ٌسود بٌنها فً ضمن البقعة الجؽرافٌة الواحدة . ولم
إلى أعداد األقلٌات أو نسبتهم ، وبقٌت معلومات سرٌة وما ٌنشر هو دراسات وتقدٌرات  2٘3ٔ

ٖٕٓٓحتى ما بعد عام 
()

 ( :ٕوتتوزع األقلٌات كما ٌؤتً ، ٌنطر خرٌطة ) . 

 األقلٌات القومٌة :.1

 األكراد :.أ

(ٕالؾ كم 3ٕعرة على مساحة تبلػ )ٌنتشر األكراد فً مناطق جبلٌة و    
(1)

من مساحة  ،
%( على المذهب الشافعً ، وقلٌل منهم ٘.13العراق ، وٌعتنق األكراد الدٌن اإلسبلمً بنسبة )

على المذهب الحنفً ، وٌوجد عدد من العشابر الكردٌة ٌتبع المذهب االثنً عشري بنسبة 
%( من أتباع ٗ.ٓم منهم المسٌحٌة بنسبة )%( ، والمعروفون بالكرد الفٌلٌة ، وٌعتنق قسٔ.ٕٔ)

الطابفة النسطورٌة والٌعاقبة ، وٌتوزعون فً أثنً عشر محافظة لكنهم األؼلبٌة فً محافظات 
دهوك ، وأربٌل ، والسلٌمانٌة ، وٌتواجدون فً كركوك ، ونٌنوى ،  واسط ، ودٌالى ، وبنسبة 

ت األقلٌة الكردٌة الفٌلٌة إلى وقد تعرض%( على التوالً ، 1.2،  2.ٕٔ،  ٘.ٔٔ،  ٕ.ٕٗ)
فقد  ٖٕٓٓحمبلت من التهجٌر المنظمة إبان النظام السابق ، كما عاشوا حالة التباس بعد عام 

على أنهم أكراد وعاملتهم األحزاب الكردٌة على أنهم شٌعة ؛ لذا لم  عاملتهم األحزاب الشٌعٌة

 (ٕخريطة)تحدد 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

((نشر موقع االستخبارات األميركية إحصائية قدر فييا نسبة العرب بين )ٚ٘-ٛٓواألك ، )%( والتركمان ، والسريان ٕٓ-٘ٔراد بين ، )%
 %( ، المصدر )مي الزعبي ، التشكيبلت السكانية في العراق، جزيرة نت٘، واآلخرون)

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/cdbe4bea-012c-47ad-be95-dcbc56fee526 ) 
 . ٔٔ، صٜٓٚٔ، المؤسسة المبنانية لمنشر والتوزيع ،بيروت ٔتصادية ، طعبد الرحمن قاسممو ، كردستان واألكراد دراسة سياسية واق ((ٔ
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 ي العراقالدينية فالقومية و توزيع األقميات 

 
 https://www.sasapost.com/ethnic-groups-in-syria-and-iraq-3،  ( 3خريطة )-3المصدر ، اعتمادا على ، 

وٌعٌشون وكؤنهم ملحقون باآلخرٌن هوٌتهم
(1)

ثقافٌة ، وتمثٌل برلمانً  ، وٌطالبون بحقوقهم ال ،
وبعد انتفاضة عام  . وواسطولدٌهم قناة فضابٌة وٌتواجدون فً بؽداد ، وشرق محافظة دٌالى ، 

عادت  ٖٕٓٓتمتع األكراد باالستقبلل عن الحكومة المركزٌة فً بؽداد ، وبعد عام  22ٓٔ
مناطق االكراد الى الدولة باقرار نظام الحكم الذاتً بسلطات واسعة ، وكان ذلك بعد تعرض 

 األكراد لبلضطهاد فً أزمنة عدٌدة من أبرزها فترة حكم صدام حسٌن . 

ما انهم أكبر األقلٌات حجماً ٌشكلون ضؽطاً على الحكومة المركزٌة فً أي قوانٌن أو وب   
تشرٌعات ولهم تؤثٌر كبٌر على تشكٌل الحكومة ، وصنع القرار السٌاسً ، فقد حصلوا على 

 ٕ٘أكراد( فً مجلس الحكم االنتقالً المكون من ) ٘منها اختٌار ) ٖٕٓٓامتٌازات بعد عام 
على منصب ربٌس الدولة ، وبعض الوزارات السٌادٌة منها وزارة  عضواً( ، والحصول

الخارجٌة والهجرة والمهجرٌن ، والثقافة ، وقٌادة أركان الجٌش ، والقوة الجوٌة ، وعد اللؽة 

                                                           

( رضا محمد السيد سميم ، الجغرافيا السياسية لمعراق دراسة في المحددات المكانية لوظائف الدولة ، رسالة ماجستير ، كمية اآلداب ، (ٔ
 . ٖٕٓ، ص ٕٛٓٓجامعة الزقازيق ، 
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%( ، وتشكٌل قوة حماٌة اإلقلٌم التً 3ٔالكردٌة لؽة رسمٌة ، والحصول على مٌزانٌة تبلػ )
ى مزٌد من المكتسبات ، والتمدد فً المناطق المتنازع علٌها ، ٌناورون بها من أجل الحصول عل

أٌلول  ٕ٘وٌطالب معظم األكراد باالنفصال عن العراق وتكوٌن دولة كردٌة ، وجرى استفتاء ٌوم 
، الذي رفضته بعض األحزاب الكردٌة ودول الجوار والعالم ، وكان من أهم انعكاساته  3ٕٔٓ

من المناطق المتنازع علٌها السٌما مدٌنة كركوك التً تشؽل انسحاب قوات البٌشمركة الكردٌة 
مدٌنة كركوك جزءاً كبٌراً من تطلعات وآمال األكراد المستقبلٌة ، وٌضفون علٌها قدراً كبٌراً من 
القداسة ، وٌعدونها رمزاً للكٌان الكردي ، اؼتصبه النظام السابق ، وهجر جزء من أهله األكراد 

بٌة مهاجرة من الجنوب ،  فقد أشار البرزانً فً عدة مرات أن األكراد لٌوطن مكانهم عشابر عر
لن ٌساوموا على الهوٌة الكردٌة لكركوك ، وأنهم سٌستردونها المدٌنة فً أي لحظة ٌستطٌعون 
ذلك  ، فضبلً عن أقصاء مسعود بارزانً من تولً مسإولٌة إدارة اإلقلٌم ، وعودة األكراد 

 ة المركزٌة .للتفاوض من جدٌد مع الحكوم

 :  االتركمان.ب

ٌتوزع التركمان فً ست محافظات وهً : كركوك ، ونٌنوى ، وأربٌل ، ودٌالى ، وصبلح      
%( على التوالً ، ولهم ٘.ٙ،  ٘.3،  ٘.ٖٔ،  ٕ.ٖٔ،  ٙ.ٖٕ،  ٕ.ٕٖالدٌن ، وبؽداد ، وبنسبة )

من ذلك فلم تشر الٌهم  وجود فً دهوك ، والسلٌمانٌة ، وواسط ، والنجؾ ، وكرببلء ، وبالرؼم
وٌعٌش التركمان جنب إلى جنب  ، ٖٕٓٓالدستاتٌر العراقٌة منذ نشؤت الدولة العراقٌة حتى عام 

مع سكان العراق األخرٌن بالرؼم من ارتباط العدٌد منهم بروابط ثقافٌة وتارٌخٌة وحضارٌة مع 
ون العراق الداخلٌة بما ٌتعلق األتراك السٌما اللؽة ، وألسباب سٌاسٌة تحاول تركٌا التدخل فً شإ

بالتركمان
(1)

لم تتضمن التشرٌعات العراقٌة طموحات التركمان مثلما حصل  ٖٕٓٓوبعد عام ، 
لؤلكراد ، فقد تم تهمٌشهم فً مجلس الحكم االنتقالً ، وفً صٌاؼة الدستور ، وصنع القرار ، 

مع كردستان شرٌطة االعتراؾ والتمثل الوزاري ؛ فانقسم رأٌهم إلى رأٌٌن : األول ، االنضمام 
بانهم القومٌة الثانٌة ، والثانً ، إعبلن إقلٌم تركمانستان وعاصمته كركوك . وٌمثل التركمان ثانً 
األقلٌات فً العراق بعد األكراد ، وهم مسلمون نصفهم على مذهب الشٌعة ، واآلخر على مذهب 

ؼلب التركمان نجح فً االندماج مع أهل السنة ، وال توجد إحصابٌة دقٌقة لعددهم السٌما إن ا
 األؼلبٌة .

 الشبك : .ج

%( منهم على المذهب الجعفري ، تنتشر 3ٓجماعة قومٌة فً العراق تدٌن باإلسبلم )       
قرٌة( ، ولهم لؽة وعادات خاصة  3ٕقراهم حول مدٌنة الموصل وداخلها ، وفً سهل نٌنوى فً )

وٌختلفون فً البعض اآلخر ، وعرؾ الشبك منذ ٌشتركون فً بعض منها مع السكان اآلخرٌن 
أواخر العهد العباسً فً العراق ، وأشارت الوثابق العثمانٌة إلٌهم كجماعة مستقلة منذ القرن 
السادس عشر المٌبلدي ، وبالرؼم من معاناتهم مع الحكومات التً تعاقبت على حكم العراق 

ساسٌة المستقلة عن القومٌات األخرى ؛ ومحاوالتها طمس هوٌتهم ، وفٌهم مقومات القومٌة األ
أوربٌة ، -عاشوا بسبلم مع القومٌات األخرى ، وتنتمً لؽتهم إلى مجموعة اللؽات اآلرٌة الهندو

                                                           

ة الجيو ستراتيجية لموقع العراق الجغرافي في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة )دراسة في الجغرافية ( ظـبلل جـواد كاظم ياسين ، األىمي(ٔ
 . ٜٙ-ٜٗ، ، ص ٕ٘ٓٓالسياسية ، رسالة ماجستير ، جامعة الكوفة ، كمية التربية لمبنـات ، 
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وهً لؽة مستقلة عن اللؽات األخرى ، وتتمٌز بمفرداتها الخاصة والمتمٌزة ونؽمتها وطرٌقة 
(الؾ نسمة ٓ٘ٔلفظها ، وٌتجاوز عددهم الٌوم أكثر من )

(1)
 . 

عانى الشبك من الظلم واالضطهاد فً عهد النظام السابق ، ولربما كان الظلم الذي وقع       
علٌهم أكثر من ؼٌرهم  من قبل الحكومات المتعاقبة ، ومن بعض الباحثٌن الذٌن كتبوا فً أصل 

زٌران ح ٓٔشكل سقوط مدٌنة الموصل فً ٌوم الشبك ونسبوهم إلى الفرق الباطنٌة ، والؽبلة ، و
نزوح عشرات  ٕٗٔٓآب  3وانسحاب قوات البٌشمركة الحقا من سهل نٌنوى بتارٌخ  ٕٗٔٓ

قامت الجماعات اإلرهابٌة مدعومة ببعض الحواضن فً  ٕٗٔٓحزٌران  ٕٕاآلالؾ منهم ، ففً 
شبكً( على أساس االنتماء المذهبً  ٓٓٔقرٌة( ، وخطفت أكثر من ) ٔٔالمنطقة باكتساح )
شبكً( ،  ٖٓٓق مجهولة ، وقد بلػ عدد المخطوفٌن والمؽدورٌن أكثر من )وقادتهم إلى مناط

شبكً( منهم أحٌاء فً مقبرة جماعٌة ، وعلى أثر  ٓٗوتفٌد بعض المصادر الموثوقة بانه تم دفن )
الؾ شبكً( استقر  ٕٓٓعملٌات النزوح والتهجٌر القسري بلػ عدد الشبك النازحٌن اكثر من )

داد ، وإقلٌم كردستان ، وٌطالب الشبك بمنع وقوع تؽٌٌر دٌموؼرافى فً أكثرهم فً الجنوب ، وبؽ
مناطقهم ، وتشكٌل قوات ووحدات امنٌه خاصة من أبناء األقلٌات فً سهل نٌنوى لتتولى مسإولٌة 
أمن المنطقة ، والسعً إلى الحماٌة الدولٌة فً مناطق األقلٌات ، والعمل على تحوٌل منطقة سهل 

ذات حدود إدارٌة واضحة لتطوٌر المنطقة وتحقٌق األمن فٌها ، وتوفٌر لهم نٌنوى إلى محافظة 
حق اللجوء اإلنسانً خارج مناطق العراق
(2)

 . 

 األقلٌات الدٌنٌة : .2

 المسٌحٌون :.أ

ال ٌوجد إحصاء دقٌق عن أعدادهم ، وبحسب إحصابٌة الڤاتٌكان فإن عددهم تناقص فً       
، ووصل إلى أقل من ربع ملٌون نسمة ، وهناك تقارٌر تقدر  بشكل كبٌر ٖٕٓٓالعراق بعد عام 
ألؾ مسٌحً( ، وٌشكل الكلدانٌون واآلثورٌون أكبر تجمعٌن داخل المجتمع  ٓ٘٘عددهم بحوالً )

المسٌحً فً العراق ، وٌتركز الكلدانٌون فً الجنوب ، واآلثورٌون فً الشمال
(3)

 ، وٌتوزع 
داد ، ونٌنوى ، وأربٌل ، ودهوك ، والبصرة ، المسٌحٌون فً سبع محافظات ، وهً : بؽ

%( من مجموع ٓٙذ تبلػ نسبتهم )إوكركوك ، والسلٌمانٌة ، وتمثل بؽداد أكبر تجمع لهم ، 
%( فً شمال العراق فً المنطقة ٖٓ%( من مجموع سكانها ، و)ٙ.ٙالمسٌحٌٌن فً العراق ، و)

المسٌحٌٌن فً العراق ، وفً إقلٌم %( من مجموع ٘.3ٔالمعروفة بسهل نٌنوى ، وتبلػ نسبتهم )
من مجموع سكان اإلقلٌم%(ٕٔوع المسٌحٌٌن فً العراق ، و)%( من مجمٖ.ٗٔكردستان )

(4)
 . 

                                                           

 ٕٓٔٓكانون األول  ٗ( نصرت مردان ، الشبك: أصميم، لغتيم، ديانتيم وأعدادىم ،  (ٔ
،http://www.cese.iq/kitabat/Kitabat_M/Kitabat-M-2010/Kitabat-M-92-04122010.htm 

ء مركز الدراسات واألبحاث العممانية في العالم العربي ، أوضاع المكونات العراقية من األيزيديين والمسيحيين والشبك ، مواد مقدمة لمقا (ٕ)
 http://www.ssrcaw.org،  ٕٗٔٓ/  ٔٔ/ ٜ – ٛجمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق اإلنسان ببرلين بتاريخ 

( محمد ىارون، قضايا األقميات الدنية والعرقية والطائفية ومستقبميا في العراق، مجمة أوراق الشرق األوسط، المركز القومي لدراسات (ٖ
 . ٜٕٔ، صٕٔٔٓ، القاىرة ،  ٗ٘الشرق األوسط ، العدد 

 . ٖٖٕرضا محمد السيد سميم ، مصدر سابق ، ص (ٗ)
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حصلوا على  ٖٕٓٓعانى المسٌحٌون فً الفترات السابقة من الظلم والتهمٌش ، وبعد عام     
الجماعات اإلرهابٌة الى  بعض الحقوق ، لكنهم تعرضوا إلى القتل والتهجٌر ، السٌما بعد دخول

أقدمت الجماعات اإلرهابٌة على اقتراؾ جرابم تطهٌر  ٕٗٔٓحزٌران  ٓٔمحافظة نٌنوى ، ففً 
عرقً ودٌنً فً مدٌنة الموصل وسهل نٌنوى ، وذلك بتخٌٌرهم بٌن اعتناق اإلسبلم أو دفع 

تهم ومقتنٌاتهم الجزٌة أو إجبارهم على المؽادرة ، مما اضطرهم للنزوح بعد سلب ونهب ممتلكا
الؾ مسٌحً( إلى محافظات إقلٌم كوردستان ، ومن ثم  ٓ٘ٔوأوراقهم الثبوتٌة ، وُهجر حوالً )

الؾ مسٌحً( خارج العراق ٖٓهاجر ما ٌقارب )
(1) 

، ومن أهم مطالب المسٌحٌٌن ضمان األمن 
النزاعات ، والحماٌة بمراقبة دولٌة ، وتحٌٌد مناطق سهل نٌنوى وإبعادها عن دابرة الصراعات و

وإعطاء حق المكون المسٌحً فً مناطق وجوده التارٌخٌة )سهل نٌنوى( اختٌار الشكل اإلداري 
)حكم ذاتً أو محافظة( مع المكونات األخرى ، ووفق الدستور والقانون وعلى أساس التعداد 

باعتباره األدق والمعتمد فً سجبلت الدولة العراقٌة 2٘3ٔالسكانً لعام 
(2)

 .                

للمسٌحٌٌن حضور فً الساحة السٌاسٌة ٌتمثل فً الحركة الدٌمقراطٌة اآلشورٌة المعروفة      
باسم زوعا وهً تجمع عرقً معارض ٌسعى إلقامة دولة مستقلة لآلشورٌٌن فً العراق ، وٌشؽل 
أربعة مقاعد من الخمسة مقاعد المخصصة لآلشورٌٌن فً البرلمان الكردي والحزب الوطنً 

شوري ، وهناك منظمتان تعمبلن على التعبٌر عن طموحات الكلدان تتمثل فً المجلس القومً اآل
الكلدانً بفروعه وممثلٌه فً أنحاء العالم وحزب االتحاد الدٌمقراطً الكلدانً فً العراق
(3) 

، 
ولٌس للمسٌحٌٌن فً العراق قوة مسلحة فقد عرؾ عنهم أنهم مسالمون وقد حصلوا فً السابق 

وقهم الدٌنٌة كاملة من خبلل ممارستهم طقوسهم الدٌنٌة وانتشار كنابسهم فً اؼلب على حق
 المناطق العراقٌة وانضم قسم منهم إلى الحشد الشعبً .

الٌزٌدٌة )الٌزٌدٌة( .ب
()

  : 

وجدت هذه الدٌانة منذ األلؾ الثالث قبل المٌبلد بما ٌإكد على أنها من الدٌانات القدٌمة جدًا       
وٌختلؾ الباحثون فً أصل تسمٌتهم فمنهم من ٌقول أنهم تسموا بهذا االسم شرق األوسط ، فً ال

لتقدٌسهم ٌزٌد بن معاوٌة وٌرى البعض أن تسمٌتهم ترجع إلى مإسس دٌانتهم  ٌزٌد بن عنٌزة 
الذي ٌمثله الشٌخ عدي ، وٌذكر الدكتور عبد المجٌد البدري أن أصل التسمٌة من أصل العشٌرة 

أٌزٌدي( ، واألٌزٌدٌة قبابل متعددة كردٌة وعربٌة وٌتكلمون اللؽة الكردٌة ،األصلً )
 

واتباعها 
ٌإمنون بوجود هللا المتجسد فً طاووس ملك ، وأله الشمس، ولدٌهم المدارس الخاصة بهم وكتب 

ٌمنع تدرٌس الدٌانة الٌزٌدٌة فً المدارس ٖٕٓٓمنهجٌة مقررة ، إذ كان نظام الحكم قبل 
(4)

 . 

                                                           

 http://www.ssrcaw.orgمركز الدراسات واألبحاث العممانية في العالم العربي ، مصدر سابق ، ( (ٔ
 http://www.Alhayat.com/Articlesالحياة ، مسيحيو العراق يطالبون بحماية دولية ،  ((ٕ
 ( الجزيرة نت ، األقميات العرقية والمذىبية الصغيرة في العراق ، (ٖ

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/528f9539-80f9-4da4-b66b-a1a17dabd7f6. 
( ظير اسم الطائفة األيزيدية بدل اليزيدية بشكل واسع مؤخرًا في األوساط السياسية واالجتماعية والبحثية ، لرغبة األيزيديين في )

 التي وجدت قبل اإلسبلم ، وىذا المفظ موجود بالمغة الكردية .التخمص من التصاقيم بيزيد بن معاوية ، والتأكيد عمى قدم ىذه الديانة 
 ( فاضل مالك فاضل زوين ، األقميات الدينية والقومية في اقميم كوردستان دراسة في الجغرافية السياسية ، رسالة ماجستير ، كمية لتربية(ٗ

 . ٜٚ-ٛٚ، ص ٕٓٔٓابن رشد، جامعة بغداد ،  –
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%( ، وٌتوزعون فً محافظتً نٌنوى ، ودهوك ، ففٌهما 2.ٓدر نسبة األٌزٌدٌٌن بحوالً )تق   
%( من مجموعهم فً 12%( من األٌزٌدٌون فً العراق ، وتضم نٌنوى لوحدها )21نحو )

          العراق ، وٌتركز معظمهم فً قضاء سنجار ، وقد عانوا من سٌاسة التعرٌب فً النظام 
السابق
(1)

           لم ٌحصل األٌزٌدٌون على طموحاتهم فً المشاركة فً إدارة  ٖٕٓٓام ، وبعد ع 
الدولة ، وتعرضوا إلى إبادة جماعٌة بعد دخول الجماعات اإلرهابٌة إلى مناطقهم ، ففً 

تعرضوا إلى إبادة جماعٌة فً قضاء فً سنجار أسهمت فً وقوع أكثر من عشرة  ٕٗٔٓ/1/ٖ
 3ٖٗ٘أٌزٌدي( بٌنهم )  3ٔٗٙربعمابة الؾ منهم ، وخطؾ ) اآلالؾ ضحٌة ، ونزوح حوالً أ

امرأة( ، والبقٌة أطفال  ٕٓٔٔأٌزٌدي( منهم )  2ٕٖٓرجل( نجا منهم )  13ٕٓأمرأه( ، و )
أٌزٌدي( مصٌر ؼالبٌتهم مجهوالً ، وفقاً  ٕٖٖ٘ورجال ، فٌما الٌزال التنظٌم ٌحتفظ بـ ) 
، وٌطالب  3ٕٔٓ/1/ٕة من مصادرها المعتمدة فًإلحصابٌات المدٌرٌة العامة للشإون األٌزٌدٌ

األٌزٌدٌون بتقدٌم منتهكً جرابم اإلبادة الجماعٌة للمحاكمة ، وأن ٌقوم أهالً وقادة المناطق التً 
حصلت فٌها المجازر وعملٌات السبً والخطؾ بمساعدتهم فً كشؾ مصٌر المفقودٌن والمساعدة 

واألطفال المفقودٌن ، وإقرار تلك المناطق السٌما  فً االستدالل للوصول إلى النساء المختطفات
شٌوخ عشابرها ورجال دٌن وخطبابهم بتلك الجرابم ، وتقدٌم االعتذار لؤلٌزٌدٌة  كجزء من الدعم 
المعنوي لتحقٌق السبلم ، اذا كانوا فعبلً أبرٌاء من األفعال التً حصلت فً مناطقهم ، أما 

ٌة  فتتمثل فً ضرورة أن ٌكون هناك خطة حكومٌة المطالب التً ٌوجهها للحكومة االتحاد
تتوافق ألنشاء لجان تحقٌق لمتابعة تحقٌق العدالة ، واإلسراع بإجراءات التعوٌض العادل ، 
وفرض القانون ، وعدم السماح إلفبلت المجرمٌن من العدالة إلى جانب ضرورة التنسٌق معهم 

هم بؤعداد إضافٌة فً األجهزة األمنٌة ، وضرورة أشراكموضوع اللجان الخاصة بالمصالحة ،فً 
ومنحهم الحق فً إدارة مناطقهمعمهم وفتح المشارٌع فً مناطقهم ،وتعوٌض النازحٌن ، ود

(2) 
. 

 الصابئة المندائٌة :.ج

%( ، وفً مٌسان ٘.٘ٔ%( ، وفً البصرة )ٕ.ٌٓ٘توزع الصاببة فً بؽداد بنسبة )      
تبقٌة فً المحافظات األخرى%( ، والنسبة المٓٔ%( ، وذي قار )ٕٔ)

(3)
 . 

لم ٌرد فً الكتب المندابٌة ما ٌشٌر إلى قٌام المندابٌٌن بتؤسٌس دوله ذات كٌان سٌاسً خاصه     
بهم ، وال حتى نوع العبلقات القانونٌة التً كانت سابدة بٌنهم وبٌن الدولة التً ٌعٌشون بكنفها ، 

              ذاك ، ولم تشر الدساتٌر العراقٌة السابقة وبٌنهم وبٌن الطوابؾ األخرى التً تحٌط بهم آن
لم ٌحصل الصاببة على طموحاتهم  ٖٕٓٓللصاببة ، وبالتالً ال سند لها من القانون ، وبعد عام 

بالرؼم من حصولهم مإخراً على مقاعد محلٌة فً بعض المحافظات ، وٌطالب الصاببة المندابٌٌن 
لطابفتهم ، وإشراكهم فً صنع القرار السٌاسً ، وإقرار مبدأ الٌوم اإلقرار بالمركز القانونً 

المساواة المطلق مع الؽٌر أمام القضاء ودوابر الدولة األخرى دون تفرٌق أو تمٌٌز بسبب الدٌن 
والمعتقد واالنتماء ، وإقرار حقوق األحوال الشخصٌة للطابفة ، وسن القانون الوضعً بهذا 

وإقرار حقهم فً تدرٌس وتثقٌؾ أبناءهم اللؽة المندابٌة  الخصوص إسوة باألدٌان األخرى ،

                                                           

 . ٕٔٗر سابق ، ص( رضا محمد السيد سميم ، مصد(ٔ
 http://altajadud.com،  ٕٚٔٓ/ٛ/ٚٔخضر دوممي ، األيزيدية في العراق من التيميش إلى اإلبادة ،  (ٕ)

 . ٕٕٗرضا محمد السيد سميم ، مصدر سابق ، ص ((ٖ
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اآلرامٌة القدٌمة ، وإعطاءهم حق فتح المدارس والمراكز التعلٌمٌة والثقافٌة لهذا الؽرض
(1)

ولم  ، 
ٌعرؾ لهم أي قدرات عسكرٌة أو قوة مإثرة على األرض، كما أن مطالباتهم لم تتعزز بتكثٌؾ 

 وطرح برامج ذات بعد وطنً . عملهم السٌاسً أو بتشكٌل أحزاب

 البهائٌون والٌهود : .د

ٌّة فً العراق ، وال        ٌعانً البهابٌون من عدم االعتراؾ الرسمً بهم كإحدى األقلٌات الدٌن
ٌّة عن أعدادهم ؛ بسبب التشّتت الذي ٌعٌشونه جّراء الخوؾ الشدٌد من  توجد إحصابٌات رسم

األالؾ بهابً( ٌتوزعون  ٓٔسبة التقدٌرٌة لهم هً بحدود )البطش بهم من قبل مجهولٌن إال أن الن
على مختلؾ المحافظات السٌما فً بؽداد والبصرة والسلٌمانٌة ، وأقٌم أول احتفال بهابً فً بؽداد 

3ٕٔٓ/ٔٔ/ٖٓ، والبصرة بتارٌخ 
 (2)

، أما الٌهود فقد تبلشوا فً العراق ، ولم ٌتبقى منهم سوى  
برقٌة دبلوماسٌة  ٕٔٔٓكان موقع وٌكٌلٌكس نشر فً أٌلول عام أفراد معدودٌن فً بؽداد ، و

2ٕٓٓأمٌركٌة جاء فٌها إن عدد الٌهود العراقٌٌن فً بؽداد اصبح ثمانٌة فقط بنهاٌة 
(3)

 . 

 2003حقوق األقلٌات فً التشرٌعات والقوانٌن الدولٌة والعراقٌة بعد عام  -المبحث الثالث
ة من الحقوق تصنؾ ما بٌن حقوق عامة ٌتمتع بها أفرادها تطالب األقلٌات بشكل عام بمجموع    

شؤنهم شؤن األؼلبٌة تحت مظلة حقوق األنسان ، والحقوق الخاصة باألقلٌات ، ومنها الحق فً 
الوجود فعقدت لحماٌة األقلٌات عدة اتفاقٌات ومواثٌق ، وبعد دخول األلفٌة الثانٌة ، والتؽٌرات 

أنشبت  ٖٕٓٓالثالثة التً أطاحت بنظام الحكم فً العراق عام العالمٌة ومن أهمها حرب الخلٌج 
، وٌنظر الخبٌر المستقل فً  ٕ٘ٓٓوالٌة الخبٌر المستقل المعنً بقضاٌا األقلٌات فً عام 

هناك حالٌا آلٌتٌن األسباب الجذرٌة للمظالم ، وٌكشؾ عن القضاٌا المهمة المتعلقة باألقلٌات ، و
ٌر المستقل المعنً بقضاٌا األقلٌات ، والمنتدى المعنً بقضاٌا خاصتٌن باألقلٌات وهما : الخب

أنشؤ مجلس حقوق اإلنسان المنتدى المعنً بقضاٌا األقلٌات ، وٌهدؾ  3ٕٓٓاألقلٌات ، وفً عام 
المنتدى إلى توفٌر منبر لتعزٌز الحوار والتعاون بشؤن القضاٌا المتعلقة باألشخاص المنتمٌن إلى 

أو دٌنٌة أو لؽوٌة أقلٌات قومٌة أو أثنٌة
(4)

، وقد أصدرت األمم المتحدة والهٌبات التابعة لها عدد  
منها االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسري  ٖٕٓٓمن االتفاقٌات بعد عام 

البروتوكول االختٌاري للعهد الدولً الخاص بالحقوق  ،  ٕٙٓٓكانون األول/دٌسمبر  ٕٓفً 
1ٕٓٓكانون األول/دٌسمبر  ٓٔالجتماعٌة والثقافٌة فً االقتصادٌة وا

(5)
شبكة األمم وأنشؤت  ، 

 ٕٕٔٓالمتحدة المعنٌة بالتمٌٌز العنصري وحماٌة األقلٌات التً أنشؤها األمٌن العام فً عام 
لتعزٌز التعاون الدولً لحماٌة األقلٌات
(6)

 . 
                                                           

،  ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٕعربي فرحان الخميسي ، المركز القانوني لمصابئة المندائيين في العراق ،  ((ٔ
http://www.mandaeanunion.org/ar/views/item/463 

 https://al-aalem.com/newsالعالم الجديد ، البيائيون في العراق: نصف قرن من التغييب  (ٕ)
 https://www.dorar-aliraq.net/threads/31120درر العراق ،  (ٖ)
ميرفت رشماوي ، حقوق األقميات في القانون الدولي ،   (ٗ)

ttp://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue19/Minorityrightsintlaw.aspx?articleID=1076 ) 
( األمم المتحدة ، حقوق اإلنسان مكتب المفوض السامي ، (٘

ttps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx. 
 .ٕٔ، ص ٕٕٔٓ،  ( األمم المتحدة ، النيوض بحقوق االقميات وحمايتيا ، جنيف ونيويورك(ٙ
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لحقوق اإلنسان ، بما فً ذلك عدة لقد صادق العراق على العدٌد من المعاهدات الربٌسة       
معاهدات تإثر مباشرة على وضع األقلٌات من خبلل التصدٌق على العهد الدولً الخاص 
بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ، والعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ، 

وتعّهد العراق بااللتزام بالقانون  واالتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري ،
الدولً فً حماٌة الحقوق المدنٌة ، واالجتماعٌة ، واالقتصادٌة ، والسٌاسٌة ، والثقافٌة لؤلقلٌات 
العراقٌة فضبلً عن االنضمام إلى العهد الدولً لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسري  ، 

م ق وانٌنه السلوك البلإنسانً على نحو كاؾ وتحمً فإن العراق قد ألَزَم نفسه بضمان أن ُتجرِّ
الضحاٌا ، وبؤن ٌقوم جهازه القضابً وقوات األمن بفرض مثل هذه القوانٌن على نحو فعال ، 
وبؤن ٌكون بمقدور الضحاٌا الوصول إلى وسٌلة للحصول على التعوٌض وجبر الضرر من خبلل 

المإسسات أو التقاضً ، أو كلٌهما
(1)

ٌس الدولة العراقٌة صدرت العدٌد من منذ تارٌخ تؤسو ،
الدساتٌر والتشرٌعات والقوانٌن التً ورد فً بعضها اإلشارة لحقوق األقلٌات لكنها كانت مجرد 

، والتحول  ٖٕٓٓتشرٌعات شكلٌة تخدم الحكومة القابمة آنذاك ، وبعد التؽٌٌر فً نظام الحكم عام 
قوانٌن والتشرٌعات فً العراق الجدٌد فضبلً نحو الدٌمقراطٌة ، والفدرالٌة أقرت مجموعة من ال

 عن مواد الدستور التً تمنح األقلٌات حقوقها وهً كما ٌؤتً : 
 قرار سلطة الئتالف بتشكٌل مجلس الحكم النتقالً  :. 1
بقرار صادر عن سلطة االبتبلؾ  ٖٕٓٓتموز  ٖٔتؤسس مجلس الحكم االنتقالً فً    

ات المتحدة ممثلة فً الحاكم األمٌركً بول برٌمر. وقضى القرار المإقتة فً العراق بقٌادة الوالٌ
عضوا فً هذا المجلس مثلوا معظم الطوابؾ واالتجاهات السٌاسٌة والدٌنٌة والعرقٌة  ٕ٘بتعٌٌن 

الموجودة فً العراق ، وكان عدد المنتمٌن من القومٌة الكردٌة خمسة أعضاء ، وٌمثل التركمان 
واحد عضو واحد ، والمسٌحٌٌن عضو

(2)
 . 

2004قانون إدارة الدولة العراقٌة للمرحلة النتقالٌة لعام  .2
(3)

 : 
: ))نظام الحكم فً العراق جمهوري ، اتحادي )فٌدرالً( ، دٌمقراطً ،  (4المادة )

تعّددي  وٌجري تقاسم السلطات فٌه بٌن الحكومة االتحادٌة والحكومات اإلقلٌمٌة والمحافظات 
المحلٌة . وٌقوم النظام االتحادي على أساس الحقابق الجؽرافٌة والتارٌخٌة والبلدٌات واإلدارات 

 والفصل بٌن السلطات ولٌس على أساس األصل أو العرق أو األثنٌة أو القومٌة أو المذهب(( .
اإلسبلم دٌن الدولة الرسمً ، وٌعّد مصدراً للتشرٌع ، وال ٌجوز سّن  -))أ : (7المادة )

النتقالٌة ٌتعارض مع ثوابت اإلسبلم المجمع علٌها وال مع مبادئ قانون خبلل المرحلة ا
الدٌمقراطٌة والحقوق الواردة فً الباب الثانً من هذا القانون، وٌحترم هذا القانون الهوٌة 
اإلسبلمٌة لؽالبٌة الشعب العراقً ، وٌضمن كامل الحقوق الدٌنٌة لجمٌع األفراد فً حرٌة العقٌدة 

العراق بلد متعّدد القومٌات والشعب العربً فٌه جزء ال ٌتجزأ من األمة -ب ،والممارسات الدٌنٌة 
 العربٌة(( .

: ))اللؽة العربٌة واللؽة الكردٌة هما اللؽتان الرسمٌتان للعراق ، وٌضمن حّق  (9الماّدة )
علٌمٌة العراقٌٌن بتعلٌم أبنابهم بلؽة األم كالتركمانٌة أو السرٌانٌة أو األرمنٌة فً المإّسسات الت

                                                           

 . http://baretly.net/index.php?topic=14281.0، ٕٕٔٓ، ٕٛ( ماىر سعيد متي ، األقميات والقانون في العراق ، أيار (ٔ

4ca6-3213-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e9299d1c-( قسم البحوث والدراسات ، جزيرة نت ، ٕ(
7388bfa87449-8331 . 

 .https://www.iraqja.iq/view.80( جميورية العراق ، مجمس القضاء األعمى (ٖ

http://baretly.net/index.php?topic=14281.0
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e9299d1c-3213-4ca6-8331-7388bfa87449
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e9299d1c-3213-4ca6-8331-7388bfa87449
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e9299d1c-3213-4ca6-8331-7388bfa87449
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ٌّة لؽٍة أخرى فً المإسسات التعلٌمٌة الخاّصة . ٌحّدد نطاق  الحكومٌة وفق الضوابط التربوٌة أو بؤ
إصدار الجرٌدة -ٔالمصطلح )لؽة رسمٌة( وكٌفٌة تطبٌق أحكام هذه الماّدة بقانون والذي ٌشمل ، 

المجاالت الرسمٌة التكلّم والمخاطبة والتعبٌر فً -ٕ الرسمٌة )الوقابع العراقٌة( باللؽتٌن ،
-ٖكالجمعٌة الوطنٌة ، ومجلس الوزراء ، والمحاكم ، والمإتمرات الرسمٌة بؤيٍّ من اللؽتٌن ، 

فتح مدارس -ٗاالعتراؾ بالوثابق الرسمٌة والمراسبلت باللؽتٌن وإصدار الوثابق الرسمٌة بها ، 
ٌّة مجاالت أخرى ٌحّتمها مبدأ المس اواة مثل األوراق النقدٌة ، باللؽتٌن وفق الضوابط التربوٌة ، أ

تستخدم المإّسسات واألجهزة االتحادٌة فً إقلٌم كردستان -ٙ، .وجوازات السفر ، والطوابع
 اللؽتٌن (( .

: ))العراقٌون كافّة متساوون فً حقوقهم بصرؾ النظر عن الجنس أو الرأي  (12الماّدة )
م سواء أمام القانون وٌمنع التمٌٌز ضّد أو المعتقد أو القومٌة أو الدٌن أو المذهب أو األصل ، وه

المواطن العراقً على أساس جنسه أو قومٌته أو دٌانته أو أصله. ولهم الحّق باألمن الشخصً 
وبالحٌاة والحرٌة وال ٌجوز حرمان أّي أحٍد من حٌاته أو حّرٌته إالّ وفقاً إلجراءات قانونٌة ، إّن 

 الجمٌع سواسٌة أمام القضاء(( .
للعراقً الحق بحّرٌة الفكر والضمٌر  -الحرٌات العامة والخاّصة مصانة ، و-: ))أ (13الماّدة )

 والعقٌدة الدٌنٌة وممارسة شعابرها وٌحرم اإلكراه بشؤنها(( .
ال ٌجوز التمٌٌز ضّد أّي عراقً ألؼراض التصوٌت فً االنتخابات على -: ))ب( 20المادة )

أو المعتقد أو القومٌة أو اللؽة أو الثروة أو المعرفة أساس الجنس أو الدٌن أو المذهب أو العرق 
 بالقراءة والكتابة(( .

))أّما بخصوص تصحٌح القومٌة فعلى الحكومة إلؽاء جمٌع القرارات ( ٗفقرة )أ( ) : (58الماّدة )
ذات الصلة، والسماح لؤلشخاص المتضّررٌن بالحّق فً تقرٌر هوٌتهم الوطنٌة وانتمابهم العرقً 

 اٍه أو ضؽٍط(( .بدون إكر
2005دستور العراق الجدٌد  .3

(1)
 : 

%( من  ٖٙ، إقباالً كبٌراً من المقترعٌن بلػ ) ٕ٘ٓٓشهد الخامس عشر من تشرٌن األول       
%( من المصوتٌن ، وأهم المواد التً 31أجمالً الناخبٌن المسجلٌن ، وأقّر الدستور بموافقة )

 جاء بها وتهم األقلٌات :
مهورٌة العراق دولٌة اتحادٌة واحدة مستقلٌة ذات سٌادة كاملة ، نظام الحكم  فٌها ج): ((1المادة )

ًٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق((  ًٌ برلمانً دٌمقراط  .جمهورٌي نٌاب
ال ٌجوز سن -، أ  :اإلسبلم دٌن الدولة الرسمً، وهو مصدٌر أساس للتشرٌع-)أوالً  : ((ٕالمادة )

 أحكام اإلسبلم(( . قانوٍن ٌتعارض مع ثوابت
: ))العراق بلٌد متعدد القومٌات واألدٌان والمذاهب ، وهو عضٌو مإسٌس وفعاٌل ( 3المادة )

 )) .فً جامعة الدول العربٌة وملتزٌم بمٌثاقها وجزٌء من العالم اإلسبلمً
من اللؽة العربٌة واللؽة الكردٌة هما اللؽتان الرسمٌتان للعراق، وٌض: أولا (( : (4المادة )

حق العراقٌٌن بتعلٌم أبنابهم باللؽة األم كالتركمانٌة ، والسرٌانٌة ، واألرمنٌة ، فً المإسسات 
التعلٌمٌة الحكومٌة ، وفقاً للضوابط التربوٌة ، أو بؤٌة لؽة أخرى فً المإسسات التعلٌمٌة الخاصة  

إصدار -أ :قانوٍن ٌشملٌحدد نطاق المصطلح لؽة رسمٌة ، وكٌفٌة تطبٌق أحكام هذه المادة ب :ثانٌاا 
التكلم والمخاطبة والتعبٌر فً المجاالت الرسمٌة كمجلس النواب ، -الجرٌدة الرسمٌة باللؽتٌن ، ب

االعتراؾ بالوثابق -ومجلس الوزراء ، والمحاكم ، والمإتمرات الرسمٌة بؤيٍ من اللؽتٌن ، ج
                                                           

 . https://www.iraqja.iq/view.80 جميورية العراق ، مجمس القضاء األعمى )ٔ(

https://www.iraqja.iq/view.80
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تح مدارس باللؽتٌن وفقاً ف-الرسمٌة والمراسبلت باللؽتٌن وإصدار الوثابق الرسمٌة بهما ، د
أٌة مجاالت أخرى ٌحتمها مبدأ المساواة ، مثل األوراق النقدٌة ، وجوازات -، ه للضوابط التربوٌة
تستعمل المإسسات االتحادٌة والمإسسات الرسمٌة فً إقلٌم كردستان  :ثالثاا  ، السفر، والطوابع

ان رسمٌتان أخرٌان فً الوحدات اإلدارٌة اللؽة التركمانٌة واللؽة السرٌانٌة لؽت: رابعاا ،  اللؽتٌن
لكل إقلٌم أو محافظٍة اتخاذ أٌة لؽة محلٌة أخرى ، لؽًة : خامساا ،  التً ٌشكلون فٌها كثافًة سكانٌة

 .رسمٌة إضافٌة ، اذا افرت ؼالبٌة سكانها ذلك باستفتاء عام(( 
رهاب أو التكفٌر أو ٌحظر كل كٌاٍن أو نهٍج ٌتبنى العنصرٌة أو اإل-: ))أوالً ( 7المادة )

التطهٌر الطابفً ، أو ٌحرض أو ٌمهد أو ٌمجد أو ٌروج أو ٌبرر له ، وبخاصة البعث الصدامً 
فً العراق ورموزه ، وتحت أي مسمًى كان، وال ٌجوز أن ٌكون ذلك ضمن التعددٌة السٌاسٌة فً 

 العراق، وٌنظم ذلك بقانون(( .
ات الدٌنٌة فً العراق ، كٌاناٌت دٌنٌٌة وحضارٌة  ))العتبات المقدسة، والمقام : (10المادة )

  وتلتزم الدولة بتؤكٌد وصٌانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعابر بحرٌة فٌها(( .
))العراقٌون متساوون أمام القانون دون تمٌٌٍز بسبب الجنس أو العرق أو : (14المادة )

 االجتماعً(( .وأو الوضع االقتصادي أالقومٌة أو األصل أو اللون أو الدٌن أو المذهب أو المعتقد 

 ٌحظر التملك ألؼراض التؽٌٌر السكانً(( .-فقرة ب-: ))ثالثاً  (23المادة )

: ))العراقٌون أحرار فً االلتزام بؤحوالهم الشخصٌة ، حسب دٌاناتهم أو  (41المادة )
 مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختٌاراتهم ، وٌنظم ذلك بقانون(( .

ممارسة الشعابر الدٌنٌة ، -اتباع كل دٌٍن أو مذهٍب أحرار فً ، أ-)أوالً : ) (43المادة )
إدارة األوقاؾ وشإونها ومإسساتها الدٌنٌة ، وٌنظم ذلك بقانون ، -بما فٌها الشعابر الحسٌنٌة. ، ب

 تكفل الدولة حرٌة العبادة وحماٌة أماكنها(( . -ثانٌاً 

دارٌة والسٌاسٌة والثقافٌة والتعلٌمٌة : ٌضمن هذا الدستور الحقوق اإل (125المادة )
للقومٌات المختلفة كالتركمان ، والكلدان واآلشورٌٌن ، وسابر المكونات األخرى ، وٌنظم ذلك 

 بقانون(( .

 القوانٌن والتشرٌعات األخرى :.4

المعدل ٕ٘ٓٓلسنة  ٙٔقانون االنتخابات رقم  -
(1)

، الفقرة ثالثاً: تمنح المكونات التالٌة  
وتا( تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم على أن ال ٌإثر ذلك على نسبتهم فً حصة )ك

 حالة مشاركتهم فً القوابم الوطنٌة وكما ٌلً:

 المكون المسٌحً خمسة مقاعد توزع على محافظات بؽداد ونٌنوى وكركوك ودهوك وأربٌل.. أ

 المكون األٌزٌدي مقعد واحد فً محافظة نٌنوى. . ب

 لصاببً المندابً مقعد واحد فً محافظة بؽداد.المكون ا .جـ

 المكون الشبكً مقعد واحد فً محافظة نٌنوى. . د

 خامساً: تكون المقاعد الُمخصصة من الكوتا للمسٌحٌٌن ضمن دابرة انتخابٌة واحدة.

                                                           

 . ٜٕٓٓ/ٕٔ/ٕٛ،  ٓٗٔٗ، العدد ٕ٘ٓٓ( لسنة ٙٔ( جريدة الوقائع العراقية ، قانون تعديل قانون االنتخابات رقم )(ٔ
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،  1ٕٓٓ( لسنة ٖٙقانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضٌة والنواحً المرقم ) -
تمنح المكونات التالٌة العدد التالً من المقاعد المخصصة فً -االتً : ))أوال( وتقرأ كٕ٘المادة )

نٌنوى ، مقعد  -ٕبؽداد ، مقعد واحد للمسٌحٌٌن ومقعد واحد للصاببة ، -ٔمجالس المحافظات ، 
البصرة : مقعد واحد  -ٖواحد للمسٌحٌٌن ومقعد واحد لؤلٌزٌدٌٌن ومقعد واحد للشبك ، 

للمسٌحٌٌن
(1)

 . 

 1ٕٓٓ/ٗ/ٕٔفً تارٌخ  1ٕٓٓ/اتحادٌة/٘ٔت المحكمة االتحادٌة القرار المرقم أصدر -
الخاص فً إمكانٌة كتابة لوحات الداللة للدوابر التابعة لمحافظة كركوك باللؽات العربٌة 

( من ٗوالكوردٌة والتركمانٌة والسرٌانٌة ، وذلك تطبٌقاً ألحكام الفقرة )رابعاً( من المادة )
الدستور
(2)

  .  

تمنح -( ثانٌاً ٔٔ، المادة) ٖٕٔٓ( لسنة ٘ٗقانون انتخاب مجلس النواب العراقً رقم ) -
المكونات األتٌة حصة )كوتا( تحتسب من المقاعد المخصصة على أن ال ٌإثر ذلك على على 

مقاعد ( توزع  ٘المكون المسٌحً )  -نسبتهم فً حال مشاركتهم فً القوابم الوطنٌة وكما ٌؤتً ،ا
مقعد( فً محافظة نٌنوى  ٔالمكون االٌزٌدي )-نٌنوى والبصرة وكركوك وأربٌل ، بعلى بؽداد و

مقعد( فً محافظة نٌنوى  ٔالمكون الشبكً )-مقعد( فً بؽداد ، د ٔالمكون الصاببً المندابً ) -ج
تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسٌحٌن واألٌزٌدٌٌن والصاببة ضمن دابرة انتخابٌة -، ثالثاً 
واحدة
(3)

  . 

تؤلؾ مجلس النواب من  -( ، ثانٌاً ٓٔ، المادة) 3ٕٔٓقانون انتخابات مجلس النواب لعام  -
( ثبلثمابة 1ٖٔ( ثبلثمابة وثمانٌة وعشرٌن مقعداً ، لحٌن إجراء التعداد السكانً  منه )1ٕٖ)

رفق وثمانٌة عشر مقعداً للمحافظات ، وفقا لحدودها اإلدارٌة ، وبحسب ما ُدون فً الجدول الم
ُتمنح  -( العشر المتبقٌة بوصفها )كوتا( للمكونات ، ثالثاً ٓٔبهذا القانون. فٌما تذهب المقاعد )

المكونات التالٌة حصة )كوتا( ُتستقطع من المقاعد المخصصة مجتمعة ، على أن ال ٌإثر 
( ٘المكون المسٌحً ) -االستقطاع على نسبة مشاركة المكونات فً القوابم الوطنٌة وكما ٌلً:أ

( مقعداً ٔالمكون الصاببً المندابً ) -( مقعداً واحداً ، جٔالمكون االٌزٌدي ) -خمسة مقاعد ، ب
ٌكون  -( مقعداً واحداً ، ؤٌكون للكرد الفٌلٌة ) -( مقعداً واحداً ، هـٔالمكون الشبكً ) -واحداً ، د
ٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن المقاعد المخصصة من الكوتا للمس -( مقعداً واحداً. ، رابعاً ٔلؤلرمن )

والصاببة المندابٌة والشبك والكورد الفٌلٌة واألرمن تعد على أساس أن العراق دابرة انتخابٌة 
واحدة
(4 )

. 

تخصص المقاعد  -( أوالً ٘ٔ، المادة) 3ٕٔٓمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات  -
ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم،  األتٌة للمكونات المبٌنة آزاء كل مكون ضمن مقاعد مجالس المحافظات

أربعة مقاعد للمسٌحٌٌن والصاببة المندابٌٌن والكورد الفٌلٌٌن والتركمان فً بؽداد ، واقترحت  -أ

                                                           

،  ٕٛٓٓت واألقضية والنواحي المعدل لسنة ( المكتبة القانونية العراقية لمحكم المحمي ، قانون انتخاب مجالس المحافظا(ٔ
http://www.iraq-lg-law.org/ar/content 

 . ٔ، ص ٕٛٓٓاتحادية  ٘ٔجميورية العراق ، المحكمة االتحادية العميا ، ( (ٕ
 . ٘، ص ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٕ،  ٖٓٓٗجريدة الوقائع العراقية ، العدد ( (ٖ
 ،  ٕٚٔٓ/ٕ/ٕٗن انتخاب مجمس النّواب ، الصباح الجديد ، تعديبلت جوىرية عمى مشروع قانو( (ٗ

http://newsabah.com/newspaper/112630 
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اللجنة حذؾ مقعد التركمان ، وإضافة مقعد واحد للمسٌحٌٌن فً البصرة ، ومقعد واحد للكورد 
الفٌلٌٌن فً واسط 
(1)

 . 

لعراقٌة السٌما الدستور العراقً لم تكن بمستوى طموح ٌتبٌن مما سبق أن التشرٌعات ا      
األقلٌات ، وتظهر اإلشكالٌة عند سن قانون أو مادة دستورٌة تخص تحدٌد األقلٌات فهناك تداخل 

كبٌر بٌن ما هو دٌنً وما هو قومً وكما ٌؤتً
(2)

 : 

مع  ٌة تشتركهناك أقلٌات دٌنٌة تشترك مع ؼٌرها بالقومٌة أو بالعكس ، وهناك أقلٌات قوم.أ
األكثرٌة بالدٌن ، فمثبلً المسٌحٌون أقلٌة دٌنٌة منهم العربً ، والكردي ، فهل ٌحسب هإالء 
على األقلٌات الدٌنٌة أم األقلٌات القومٌة؟ فهذا إشكال كبٌر وكذا الحال بالنسبة إلى األٌزدٌٌن 

ى، أما التركمان فهم فهم أقلٌة دٌنٌة وٌشتركون مع األكراد بالقومٌة ، وبعض المشتركات األخر
أقلٌة قومٌة وٌشتركون مع األكثرٌة العربٌة بالدٌن والطابفة ، وٌنطبق نفس الحال على الصاببة 
المندابٌة ، والشبك ، والمسٌح اآلشورٌٌن ، والمسٌح األرمن ، فكٌؾ ٌمكن أن ٌكون تمثٌل 

 هإالء هل على أساس قومً أو دٌنً؟ .

رة شكل األقلٌة ؟ وهل جمٌع األقلٌة الواحدة على حال هل االنتماء هو من ٌحدد بالضرو. ب
واحدة وكتلة واحدة حتى ٌمثلهم حزب واحد مثبلً ؟  ففً األقلٌة الواحدة تتفاوت االتجاهات 
الفكرٌة فمنهم الٌساري ، والقومً ، والمتدٌن ، واللٌبرالً . فكٌؾ ٌمكن للكوتا حل هذه 

 ء األقلٌة الواحدة ذاتها ؟ .المشكلة ، وال تكون سبب فً أزمات بٌن أبنا

وعلى الرؼم من أن التشرٌعات العراقٌة بما فٌها بعض مواد الدستور العراقً أشارت إلى      
األقلٌات ومٌزتها ، لكن تظهر الحاجة إلى ضرورة تشرٌع قانون خاص باألقلٌات ، وٌعزز ذلك 

راق إلى االتفاقٌات وجود قوانٌن ومواد دستورٌة تشجع على ذلك ، فضبلً عن انضمام الع
والمعاهدات الدولٌة الخاصة بحقوق األنسان ،ووجود تمثٌل لؤلقلٌات فً مجلس النواب ٌستطٌعون 
المطالبة بوضع هكذا قانون ٌحقق ضمان والء األقلٌات للدولة األمر الذي قد ٌإثر على تؽٌٌر 

منها عدم وجود  ارتباطاهم بجهات خارجٌة ، لكن تشرٌع قانون قد ٌصطدم بجملة من العقبات
إحصابٌات دقٌقة تبٌن عدد كل أقلٌة ومناطق تواجدها ضمن المحافظات ، وهذا ٌإثر على النسبة 
الثابتة )الكوتا( ، وصعوبة حصر جمٌع الحقوق ، وان حددت دستورٌاً الن الحقوق تتؽٌر 

ب تعدٌل باستمرار بتؽٌر الظروؾ السٌاسٌة فً الدولة ، وحتى لو تم إقرار حقوق أو تعدٌل بسب
قوانٌن أخرى فمن ؼٌر الممكن أن ٌكون قانون األقلٌات حاضراً بشكل دابمً إلى جانب القانون 

 الجدٌد أو المعدل فً اطار المناقشة والتصوٌت فً مجلس النواب .

 2003تؤثٌر حقوق األقلٌات فً السلم األهلً بعد عام  -المبحث الثالث

بٌن جمٌع مكونات الدولة من خبلل قبول الطرؾ األخر  السلم األهلً )التعاٌش السلمًٌعنً       
واحترام العادات والتقالٌد للمكونات األخرى بؽض النظر عن العرق أو الدٌن أو ألمذهب أو 

                                                           

 https://www.alghadpress.com/news/112128،  ٕٚٔٓ/ٛ/ٔالغد برس ، قانون انتخابات مجالس المحافظات ،( (ٔ
، كمية الحقوق ،  ٕرسالة الحقوق ، العدد ( رائد شياب احمد ، الحماية القانونية لؤلقميات في العراق والمعالجات المقترحة ، مجمة(ٕ

 . ٗٚٔ، ص ٕٕٔٓجامعة كرببلء ، 
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الهوٌة والشعور باألمان(
(1)

إلى تهدٌد لكٌان الدولة والمجتمع نتٌجة وقد ٌتعرض السلم األهلً  ،
 عدة عوامل منا : 

صرٌة التمٌٌزٌة ضد األقلٌات ، والتمٌٌز قد ٌكون ظاهراً أو خفً ؼٌر سٌاسة الحكومة العن .ٔ
 معلن. 

 نمو الوعً القومً أو الدٌنً لدى األقلٌات وإدراكها لحقوقها المسلوبة وتمٌٌزها .  .ٕ
التركز الجؽرافً لؤلقلٌات وتركزها فً إقلٌم جؽرافً واحد ، وٌزداد تهدٌدها إذا احتلت   .ٖ

دولة مجاورة تحتل فٌها نظٌرتها األثنٌة األكثرٌة فً تلك الدولة ،  موقعاً جؽرافٌاً قرٌباً من
ولها امتداد بشري مع تلك الدولة السٌما إذا ما كانت مطالب تلك األقلٌة انفصالٌة ، فضبلً عما 

 تحتوٌه ارض األقلٌة من ثروات طبٌعٌة .
 ؤلقلٌات، كبر حجم األقلٌة وسهولة التؤثٌر على الدولة ، ومدى استٌعاب المجتمع ل .ٗ

تشترك األقلٌات العراقٌة بالكثٌر من الصفات داخل الجماعة األكبر التً تعٌش بٌنها ، و       
وهً ال تعانً من اختبلؾ دٌنً أو قومً أو ِعرقً؛ كً ٌتم إقصاإها من الحٌاة العامة ، لكنها 

ر من الخطر تعٌش فً خطر محدق بشكل مستمر، والتهدٌد الذي ٌمر بمن ٌنتمً لها قد ٌكون أكب
 الذي ٌهدد األقلٌات الدٌنٌة ؛ كون تلك األقلٌات تتلقى تعاطفاً دولٌاً كبٌراً .

 وٌواجه السلم األهلً مجموعة من التحدٌات التً تخص األقلٌات وهً :   

هناك تخوؾ من جانب أبناء األقلٌات الدٌنٌة العراقٌة فً مواد الدستور التً وردت بشؤن  .ٔ
ها األساس فً التشرٌع ، والخوؾ من بداٌة تطور وتبلور الدولة الشرٌعة اإلسبلمٌة وجعل

ٌٌساء تطبٌقها فً المستقبل.  الدٌنٌة فً العراق ، وتضمٌن مواد ذات مدلول دٌنً كلً قد 
 سوء استؽبلل البنود الدستورٌة المتعلقة باإلسبلم وتفسٌرها تفسٌرات كثٌرة ومتعارضة . .ٕ
 اسم العروبة .عودة الظلم والطؽٌان والحكم الشمولً ب .ٖ
تؤٌٌد األقلٌات لبلنفصال أو الفٌدرالٌة ، فاألكراد طالبوا باالنفصال مراراً ، واألٌزٌدٌون   .ٗ

 طالبوا بضم مناطقهم إلدارة إقلٌم كردستان ، وطالب مسٌحٌو سهل نٌنوى بإقلٌم فدرالً .
 .سابر األقلٌات من التهمٌش فً العملٌة السٌاسٌة  شعور .٘
 لتهجٌر الذي مازال فً أذهان األقلٌات الدٌنٌة .هاجس العنؾ والقتل وا  .ٙ

نمو النزعة الطابفٌة التً شجعت علٌها القوى الؽربٌة  ٖٕٓٓكان من نتابج التؽٌٌر بعد عام        
التً وجدت لها قبوالً من األحزاب الطابفٌة لتبدأ مرحلة حمبلت التصفٌة والتفجٌرات والتهجٌر 

ثم الحرب األهلٌة )ؼٌر المعلنة( التً تجعل من التعاٌش  القسري وإثارة الحقد والعنؾ ، ومن
ذ شهد العراق فً السنوات التً تلت عام إوالتوافق بٌن العراقٌٌن ؼٌر ممكناً تمهٌد لتقسٌم الدولة ، 

، اذا  3ٕٓٓ- ٕٙٓٓأكبر موجة نزوح داخلً وهجرة خارج العراق السٌما المدة بٌن  ٖٕٓٓ
نازح محلً( ، وعدد  ٕ.ٕملٌون( فً العالم منهم ) ٗ.ٗراقٌٌن )ٌقدر عدد النازحٌن والمهجرٌن الع
ألؾ  1ٓٓألؾ مهاجر( ، و) ٓ٘ٗذ ٌوجد فً األردن حوالً )إمشابه فً الدول المجاورة ، 

مهاجر( فً سورٌا
(2)

، وكان المسٌحٌون أكثر األقلٌات تعرضاً إلعمال العنؾ بهدؾ إفراغ  

                                                           

 http://www.beirutme.com/?p=3106، ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٕٗ( جاسم محمد، مفيوم األمن القومي في النظام السياسي الحديث ، (ٔ 
، مركز الوحدة العربية  ٕٚٗل العربي، العدد ساري حنفي ، اليجرة القسرية في الوطن العربي إشكاليات قديمة جديدة ، مجمة المستقب( (ٕ
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ه إلى ثبلث دوٌبلت واحد للكرد فً الشمال ، وأخرى للسنة العراق من أقلٌاته الدٌنٌة تمهٌداً لتقسٌم
 فً وسط العراق ، وأخرى للشٌعة فً جنوبه .

ذ اتهم النابب عن كتلة إوهناك دعوات من الخارج تدعوا المسٌحٌٌن للخروج من العراق ،       
راق من الرافدٌن  النٌابٌة عماد ٌوحنا السفارة األمرٌكٌة فً بؽداد بالعمل على إفراغ الع

المسٌحٌٌن من خبلل اإلؼراءات وتسهٌبلت منح تؤشٌرات السفر إلى أمرٌكا تحت شتى الذرابع. 
ن منح إإفراغ العراق من مكون مهم. وهً حالة مرفوضة وظاهرة سلبٌة ؼٌر مقبولة ، وموضحاً 
ذ األقلٌات تؤشٌرات من داخل العراق للعابلة بالكامل ٌعد تطهٌراً عرقٌاً بطرٌقة  ناعمة بذرٌعة إنقا

من اإلرهاب، لتؽطٌة فشل سٌاساتهم فً العراق ، وعدم تحملهم المسإولٌة األخبلقٌة بدعم 
استقرار العراق بعد دخول قوات التحالؾ الدولً
(1)

، ومن جانب آخر دعت دول االتحاد األوربً  
تً تراوحت المسٌحٌٌن للمؽادرة السٌما فرنسا وألمانٌا وإٌطالٌا ، واختلفت مواقؾ تلك الدول ال

بٌن دعوات وتصرٌحات وزٌارات بدعوى الدفاع عن المسٌحٌٌن، فسهلت لهم الحصول على 
اإلقامة واستقبال الجرحى منهم كما طالبت المفوضٌة العلٌا لشإون البلجبٌن فً األمم المتحدة 
ن الدول األوربٌة بفتح بابها الستقبالهم ، ومن جانب آخر فؤن موقؾ الفاتٌكان كان مختلفاً ع

ذ أدان التصفٌة بحق المسٌحٌٌن ، ودعاهم إلى الثبات فً وطنهم العراقإالموقؾ األمرٌكً ، 
(2)

 ،
إال إن هناك مجموعة من األهداؾ تقؾ خلؾ حمبلت تهجٌر المسٌحٌٌن من العراق تمثلت بؤن 
بعض الدول األوربٌة اتخذتهم ذرٌعة إلبراز دورها السٌاسً المفقود فً العراق بعد إن جردتها 
الوالٌات المتحدة من االستثمار فً العراق مثل فرنسا وألمانٌا التً عارضة الحرب على العراق 
فضبلً عن أن بعض ممارسات تلك الدول تحمل دالالت انتقابٌة فً الجهة التً تتعامل معها 
الكاثولٌك دون ؼٌرهم من األرثوذكس والبروتستانت إلى هدؾ هذه الدول إلى اقتناص الكفاءات 

اقٌة الجاهزة فؽالبٌة المسٌحٌٌن هم من حملت الشهادات الجامعٌة الهندسة والطب والصٌدلة العر
والعلوم اإلنسانٌة ، كما إن عادهم الشرقٌة قد تعٌد للمجتمع االوربً شًء من المناعة القٌمٌة 

 واألخبلقٌة التً فقدتها منذ عقود .

خل العراق هو ظاهرة طبٌعٌة ، وال تكاد وفً ضوء ما تقدم ٌمكن القول أن وجود األقلٌات دا     
تخلو منها دولة فً العالم  بٌد أن ما ٌجعل منها مشكلة هً المطالب التً تتعارض ووحدة الدولة ، 
وأمنها الوطنً األمر الذي ٌنعكس على إضعاؾ قوتها ، وٌهدد السلم األهلً العراقً ، وتقل 

ها وسط مناطق األؼلبٌة ، لكن خطرها ٌكون مخاطر األقلٌات بشكل عام عدا األكراد بسبب تواجد
، وإن تحقٌق السلم األهلً ال ٌتم إال بحصول تلك عندما تتدخل قوى إقلٌمٌة ودولٌة فً شإونها 

األقلٌات على حقوقها ، لكن عزلة بعض األقلٌات وتمركزها فً مناطق محدودة ، ومتباعدة مما 
مباشرة ، لذلك فان مستقبلها بالتؤثٌر السلبً ٌجعل اتصال أفراد األقلٌة الواحدة ال ٌتم بصورة 

سٌبقى محدوداً وؼٌر فاعبلً . لكن تعرضها للعنؾ ٌعطً ثؽرات أمنٌة لجهات معادٌة إلٌجاد حالة 
من عدم االستقرار ، ومن الممكن أن ٌتحول إلى تهدٌد للسلم األهلً ، فقد أوجد اإلرهاب أوجد 

 ٌة ، والمسٌحٌٌن من جهة ، والمسلمٌن من جهة أخرى.شرخاً فً العبلقات االجتماعٌة بٌن األٌزٌد

                                                           

،                    ٖٕٔٓاكتوبر،  ٖٔ( شبكة أخبار العراق ، يوحنا يطالب السفارة األمريكية بالكف عن تقديم تسييبلت ليجرة المسيحين، (ٔ
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إن قٌام وحدة وطنٌة فً أٌة دولة أنما ٌتطلب تكامل األبعاد األثنٌة والثقافٌة والسٌاسٌة ، وهذا       
التكامل ال ٌعنً فً كل األحوال وجود تطابق أو تكامل أو اتفاق مطلق بٌن سكان الدولة بقدر ما 

ق والوفاق على ثقافة وطنٌة مشتركة ، واطار من التفاعل السٌاسً ٌعنً وجود نوع من االتفا
واالقتصادي واالجتماعً بٌن النظام السٌاسً وسكان الدولة ، مع ضمان حق األقلٌات باالحتفاظ 

وٌمكن إجمال مطالب األقلٌات بالقضاء على التمٌٌز ،  ، بخصوصٌتها ولكن ضمن اطار الدولة
صلٌة ، ومن ذلك بحقوق النشر ، وتطبٌق البلمركزٌة أي الحكم وإعطاء األهمٌة لثقافاتها األ

الذاتً ، وخلق التنمٌة المستدامة من خبلل القضاء على البطالة واألمٌة ، وجذب االستثمارات 
الخارجٌة ، وعدم التمٌٌز فً توزٌع مٌزانٌة الدولة بٌن سكان المدن والمحافظات ، ودمج 

قتصادٌة لؤلقلٌات المختلفة السٌما فٌما ٌتعلق بالسٌاسة الخارجٌة العبلقات التارٌخٌة والثقافٌة واال
العراقٌة بما فً ذلك العبلقات الدولٌة والمصالح الوطنٌة ضمن دستور جمهورٌة العراق ، وإزالة 
العقبات التً تحول دون تكوٌن األنشطة واألحزاب السٌاسٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة . وبذلك 

. ومن هنا فإن وجود نوع من لطرٌق أمام األعداء فً التدخل بشإنها فان العراق سوؾ ٌقطع ا
االنسجام على ثقافة وقٌم ومصالح علٌا دون أن ٌإدي ذلك إلى إلؽاء الثقافات المختلفة التً ٌتكون 

ٌُقلل من خطر التعددٌة .  منها سكان العراق سوؾ 

لة التً ال تنمو وال تنضج إال فً بٌبة وٌتحقق السلم األهلً باعتماد مبدأ المواطنة أساسا للدو      
سٌاسٌة دٌموقراطٌة ، وفً ظل مناخ سٌاسً ٌتسم باالنفتاح ، وٌإمن بالتعددٌة ، والمساواة ، 
وقبول األخر ، وٌإمن بحق الجمٌع بالتعاٌش السلمً بعٌداً عن روح الصراعات والمنازعات 

طنة فهم ٌدركون أنهم عراقٌون وٌجب أن الفبوٌة ، فهوٌة األقلٌات متبلورة وقابمة على أسس الموا
ٌتمتعون بالحقوق نفسها طالما أنهم ٌإدون الواجبات نفسها تجاه مجتمعهم ، وقد تجلى ذلك فً 
أوضح صوره بالمطالبة بمن ٌمثلهم فً الحكومة والبرلمان العراقً الجدٌد وتدوٌن حقوقهم فً 

ات الدٌنٌة بمجملها ال تطرح شعارات الدستور ورفض تؽٌٌبهم من المعادلة السٌاسٌة . واألقلٌ
سٌاسٌة مضادة للنظام السٌاسً ، كما أنها ال تطرح بالمقابل شعارات مإٌدة ، فهً بحكم وضعها 
تسعى لئلفادة من الوضع الراهن من ؼٌر أن تكون مستعدة للمخاطرة بالتعاٌش السلمً الممٌز 

 الذي حققته فً عبلقاتها باألؼلبٌة المسلمة .

 2003مستقبل األقلٌات فً العراق فً ضوء التحولت الدٌمقراطٌة بعد عام  -ابعالمبحث الر

%( من ٘.ٌٗتسم المجتمع العراقً بالتجانس الدٌنً ، فاألقلٌات الدٌنٌة ال تتعدى نسبتها )      
مجمل السكان ، فمن المفترض أن تكون ؼٌر مإثرة فً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

ر ، لكن التدخبلت الخارجٌة فً حماٌة حقوق األقلٌات نتٌجة اإلرهاب التً تعرضت له بشكل كبٌ
جعلت منها مإثرة فً الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة ، وبروز اتجاهات محلٌة ودولٌة مطالبة 
بحقوقها وإشراكها فً العملٌة السٌاسٌة ، وإن تحقٌق السلم االجتماعً ال ٌتم إال بحصول تلك 

لى حقوقها ، لكن عزلة األقلٌات الدٌنٌة وتمركزها فً مناطق محدودة ، ومتباعدة مما األقلٌات ع
ٌجعل اتصال أفراد األقلٌة الواحدة ال ٌتم بصورة مباشرة ، لذلك فان مستقبلها بالتؤثٌر السٌاسً 
سٌبقى محدوداً وؼٌر فاعبلً . لكن وجود أقلٌات قومٌة لها ارتباطات خارجٌة تعطً ثؽرات أمنٌة 

جهات معادٌة إلٌجاد حالة من عدم االستقرار ، ومن الممكن أن ٌتحول إلى تهدٌد األمن القومً ل
العراقً ، وٌهدد السلم االجتماعً ، ففً المبة عام األخٌرة لم تستقر العبلقات بٌن األكراد 
والحكومة المركزٌة ، من جهة وبٌن األكراد والتركمان من جهة أخرى كما إن اإلرهاب أوجد 
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خاً فً العبلقات االجتماعٌة بٌن الشبك ، واألٌزٌدٌة ، والمسٌحٌٌن من جهة والمسلمٌن العرب شر
 من جهة أخرى  ،  ومن خبلل استقراء المستقبل نتوقع ثبلث سٌنارٌوهات :

الوالء ، بان تبقى األقلٌات داخل المجموعة ، وتمتثل إلرادة األكثرٌة ، وتحقق  السٌنارٌو األول :
اعً واألمن القومً ، وال ٌمكن أن ٌحدث ذلك بسبب التدخبلت الخارجٌة وسٌاسة السلم االجتم

 النظام الحالً فً فرض المركزٌة السٌاسٌة .

االنفصال وتكوٌن دول صؽٌرة ، وسٌدخل ذلك المنطقة فً حالة نزاع مستمر  السٌنارٌو الثانً :
ال ٌمكن أن ٌحصل ذلك حول الحدود ، وٌإدي إلى تفكك المجتمع ، وٌهدد كٌان الدولة ، و

السٌنارٌو لعدم قدرة األقلٌات على المواجهة مع النظام السٌاسً ، وعدم تقبل دول الجوار والدول 
اإلقلٌمٌة األخرى فكرة قٌام دول صؽٌرة لقومٌات نظٌرة لها تهدد كٌانها ، فضبلً عن التداخل 

 االجتماعً بٌن األقلٌات واألؼلبٌة  .

رضة ، وفٌها تستمر األقلٌات فً المطالبة بحقوقها القومٌة وربما تحقق المعا السٌنارٌو الثالث :
بعضها ، وهذا هو المتوقع فً ظل الظروؾ الراهنة ، وفً ظروؾ توجه الدولة فً تعدٌل النظام 

 االنتخابً ، ومقترحات إلجراء تعدٌبلت على الدستور .

األعداء فً التدخل بشإنها ،  وبمنح المزٌد من الحقوق سوؾ ٌقطع العراق الطرٌق أمام      
ولعل فً طبٌعة التعامل مع ذلك هو تحقٌق االنسجام السكانً ، وتفعٌل الحوار ، وتقوٌة مبدأ 
التعاٌش السلمً بٌن سكان العراق على اختبلؾ قومٌاتهم ودٌاناتهم ومعتقداتهم سٌجنبها صراعات 

بٌن السكان ٌضمن قوة الدولة وٌقلل من  لها انعكاساتها السلبٌة ، لذلك فإن اإلطار القومً اإلٌجابً
فرص النزاعات ، وٌعزز من قدرتها على مواجهة مشاكلها الداخلٌة والخارجٌة . ومن هنا فإن 
وجود نوع من االنسجام على ثقافة وقٌم ومصالح علٌا دون أن ٌإدي ذلك إلى إلؽاء الثقافات 

ٌُقلل من خطر التعددٌة .المحلٌة للجماعات القومٌة التً ٌتكون منها سكان العراق   سوؾ 

 القوانٌن بوجود ٌتم ال أطٌافه نسٌج العراق ، وتنوع ، وحماٌة السلمً التعاٌش إن      
بها لنرتقً للدولة الدٌمقراطٌة التً تعتمد مبدأ المواطنة أساسا العمل  بمقدار وإنما،  والتشرٌعات

ٌة ، وفً ظل مناخ سٌاسً ٌتسم باالنفتاح لها التً ال تنمو وال تنضج إال فً بٌبة سٌاسٌة دٌموقراط
، وٌإمن بالتعددٌة ، والمساواة ، وقبول األخر ، وٌإمن بحق الجمٌع بالتعاٌش السلمً بعٌداً عن 
روح الصراعات والمنازعات الفبوٌة ، فهوٌة األقلٌات متبلورة وقابمة على أسس المواطنة  فهم 

نفسها طالما أنهم ٌإدون الواجبات نفسها تجاه  ٌدركون أنهم عراقٌون وٌجب أن ٌتمتعون بالحقوق
مجتمعهم ، وقد تجلى ذلك فً أوضح صوره بالمطالبة بمن ٌمثلهم فً الحكومة والبرلمان العراقً 
الجدٌد وتدوٌن حقوقهم فً الدستور ورفض تؽٌٌبهم من المعادلة السٌاسٌة . واألقلٌات العراقٌة 

ظام السٌاسً ، كما أنها ال تطرح بالمقابل شعارات بمجملها ال تطرح شعارات سٌاسٌة مضادة للن
مإٌدة ، فهً بحكم وضعها تسعى لئلفادة من الوضع الراهن من ؼٌر أن تكون مستعدة للمخاطرة 
بالتعاٌش الممٌز الذي حققته فً عبلقاتها باألؼلبٌة العربٌة والمسلمة ، وٌستثنى فً هذا بطبٌعة 

 رة .الحال األكراد كونهم أقلٌة كبٌرة ومإث
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 الستنتاجات :

ٌتبٌن من دراستنا السابقة أن العراق ٌضم مجموعة من األقلٌات القومٌة وهً: الكردٌة األكثر    
عدداً وفاعلٌة وتؤثراً ، والتركمانٌة ، وتتوزعان فً المحافظات الشمالٌة ، ولها امتدادات مع إٌران 

ومً العراقً لتوجهات األقلٌة األولى نحو ، وتركٌا ، مما ٌشكل خطراً ٌهدد االستقرار واألمن الق
االنفصال ، وتدخل تركٌا بحجة حماٌة حقوق التركمان مما ٌشكل قنبلة موقوتة تإثر سلباً على 
أداء النظام السٌاسً والسلم االجتماعً ، وتفتح تلك التؽرات األمنٌة الباب مفتوحاً لتدخل اطراؾ 

ناك أقلٌة شبكٌة صؽٌرة فً الشمال ؼٌر مإثرة لكنها إقلٌمٌة ودولٌة فً تحرٌك تلك األقلٌات ، وه
تعرضت إلى االضطهاد من قبل الجماعات اإلرهابٌة ، أما األقلٌات الدٌنٌة فؤن نسبتها المتدنٌة 

%( ال ٌإهلها أن تكون فاعلة فً أداء النظام السٌاسً لكنها تإثر على السلم ٘.ٗالتً ال تتجاوز )
، ومطالبة المجتمع الدولً لحماٌة حقوقها السٌما بعد تعرضها االهلً لتركزها فً مناطق محددة 

 لبلضطهاد والتهجٌر ، وان مجل القوانٌن والتشرٌعات لم تكن بمستوى طموح تلك األقلٌات 

 

 المقترحات 

 تشكٌل واستحداث لجنة دابمة فً مجلس النواب تعنى بحقوق األقلٌات. .ٔ
لٌات من قبل المنظمات واألحزاب التً تمثل المشاركة فً صٌاؼة القوانٌن الخاصة بحقوق األق .ٕ

 رأي األقلٌات . 
تشكٌل مكاتب متخصصة لتلقً الشكاوى من قبل األقلٌات فً حال ما تعرضت النتهاك فً  .ٖ

 .الحقوق
 قرار عقوبات جزابٌة ضد من ٌرتكب جرابم على الحقوق الممنوحة لؤلقلٌات وممتلكاتهم .إ .ٗ
 واألدٌان . إنشاء مجلس وطنً للحوار بٌن القومٌات  .٘
 تطبٌق البلمركزٌة اإلدارٌة ، وإمكانٌة منح الحكم الذاتً .  .ٙ
التنمٌة الشاملة فً مناطق تواجد األقلٌات ، وإعادة ما دمر منها ، وبناء المعابد التً تم  .3

  .تهدٌمها
 نشر البٌانات الدقٌقة للوقوؾ على حجم األقلٌات وتوزٌعها الفعلً من قبل الجهات الرسمٌة .  .1

 انُذٔاد ٔانًؤرًشاد انزٙ رؾش ػهٗ انزؼبٚش انغهًٙ ثٍٛ أثُبء انٕطٍ انٕاؽذ . إلبيخ  .2

تشجٌع المهجرٌن من أبناء األقلٌات خارج العراق على العودة إلى ارض الوطن بتوفٌر   .ٓٔ
 األمن واالستقرار وفرص العمل .
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 المصادر

المعالجات المقترحة ، مجلة أحمد ، رابد شهاب ، الحماٌة القانونٌة لؤلقلٌات فً العراق و (ٔ)
 . ٕٕٔٓ، كلٌة الحقوق ، جامعة كرببلء ،  ٕرسالة الحقوق ، العدد

 ( األمم المتحدة ، حقوق اإلنسان مكتب المفوض السامً ،ٕ)

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx 

 . ٕٕٔٓحماٌتها ، جنٌؾ ونٌوٌورك ، ( األمم المتحدة ، النهوض بحقوق االقلٌات وٖ)

، ٔ( بن نوى ، حسان ، تؤثٌر األقلٌات على استقرار النظم السٌاسٌة فً الشرق األوسط ، طٗ)
 . ٕ٘ٔٓمكتبة الوفاء القانونٌة ،  اإلسكندرٌة ، 

 ( الجزٌرة نت ، األقلٌات العرقٌة والمذهبٌة الصؽٌرة فً العراق ، ٘)

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/528f9539-80f9-4da4-b66b-
a1a17dabd7f6. 

 ./https://www.iraqja.iq/view.80( جمهورٌة العراق ، مجلس القضاء األعلى ٙ)

 . 1ٕٓٓاتحادٌة  ٘ٔ( جمهورٌة العراق ، المحكمة االتحادٌة العلٌا ، 3)

 . 3ٌٕٔٓة ، ( جمهورٌة العراق ، وزارة الموارد المابٌة ، خرٌطة العراق اإلدار1)

 . 2ٕٓٓ/ٕٔ/1ٕ،  ٓٗٔٗ( جرٌدة الوقابع العراقٌة ، العدد 2)

 . ٘ ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٕ،  ٖٓٓٗ( جرٌدة الوقابع العراقٌة ، العدد ٓٔ)

حنفً ، ساري ، الهجرة القسرٌة فً الوطن العربً إشكالٌات قدٌمة جدٌدة ، مجلة المستقبل  (ٔٔ)
 . 1ٔ، صٕٗٔٓوت ، ، مركز الوحدة العربٌة ، بٌر 3ٕٗالعربً، العدد 

( الحٌاة ، مسٌحٌو العراق ٌطالبون بحماٌة دولٌة ، ٕٔ)
ttp://www.alhayat.com/Articles  

 https://www.dorar-aliraq.net/threads/31120( درر العراق ، ٖٔ)

،  3ٕٔٓ/3/1ٔ( دوملً ، خضر ، األٌزٌدٌة فً العراق من التهمٌش إلى اإلبادة ،ٗٔ)
http://altajadud.com   

 مٌرفت ، حقوق األقلٌات فً القانون الدولً ،رشماوي ،  (٘ٔ)

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue19/Minorityrightsintl
aw.aspx?articleID=1076 ) 

 .( الزعبً ، مً ، التشكٌبلت السكانٌة فً العراق، جزٌرة نتٙٔ)

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/cdbe4bea-012c-47ad-
be95-dcbc56fee526 
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( زوٌن ، فاضل مالك فاضل ، األقلٌات الدٌنٌة والقومٌة فً اقلٌم كوردستان دراسة فً 3ٔ)
 . ٕٓٔٓابن رشد، جامعة بؽداد ، –الجؽرافٌة السٌاسٌة ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة التربٌة 

فً المحددات المكانٌة  ( السٌد سلٌم ، رضا محمد ، الجؽرافٌا السٌاسٌة للعراق دراسة1ٔ)
 . 1ٕٓٓلوظابؾ الدولة ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة اآلداب ، جامعة الزقازٌق ، 

( شبكة أخبار العراق ، ٌوحنا ٌطالب السفارة األمرٌكٌة بالكؾ عن تقدٌم تسهٌبلت لهجرة 2ٔ)
 . aliarq news. com، ٖٕٔٓاكتوبر،  ٖٔالمسٌحٌن، 

ة على مشروع قانون انتخاب مجلس النّواب ، ( الصباح الجدٌد ، تعدٌبلت جوهرٌٕٓ)
ٕٗ/ٕ/ٕٓٔ3  ، 

http://newsabah.com/newspaper/112630 

-https://al( العالم الجدٌد ، البهابٌون فً العراق: نصؾ قرن من التؽٌٌب ٕٔ)
aalem.com/news 

سٌاسً( ، ( عبد األنٌس ، سهٌلة ، االقلٌات فً العراق ) دراسة فً حقٌقة وجودهم وواقعهم الٕٕ)
 ٓٓ:3ٓ - 1ٔ/  ٕ/  ٕٓٔٓ - 2ٕٕٔالحوار المتمدن ، العدد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204138 

 ،  ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٕعربً ، فرحان ، المركز القانونً للصاببة المندابٌٌن فً العراق ،  (ٖٕ)

http://www.mandaeanunion.org/ar/views/item/463 

، مركز ٔهام محمد ، مسٌحٌو العراق ومحنة الحاضر وقلق المستقبل، ط( العزاوي ، دٕٗ)
 . ٕٕٔٓالجزٌرة للدراسات ، قطر ، 

 ، 3ٕٔٓ/1/ٔ( الؽد برس ، قانون انتخابات مجالس المحافظات ،ٕ٘)

 https://www.alghadpress.com/news/112128 

، المإسسة  ٔادٌة ، ط( قاسملو ، عبد الرحمن ، كردستان واألكراد دراسة سٌاسٌة واقتصٕٙ)
 .23ٓٔاللبنانٌة للنشر والتوزٌع ، بٌروت 

 ، ٕٕٔٓ، 1ٕمتً ، ماهر سعٌد ، األقلٌات والقانون فً العراق ، أٌار  (3ٕ)

http://baretly.net/index.php?topic=14281.0 

          مجلس القضاء األعلى، قاعدة التشرٌعات العراقٌة، ( 1ٕ)
http://www.iraqld.iq/Law_result.aspx  

 ،  ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٕٗ( محمد ، جاسم ، مفهوم األمن القومً فً النظام السٌاسً الحدٌث ، 2ٕ)

http://www.beirutme.com/?p=3106 

رة ، ، ،  القاه ٔ( محمد ، جمال الدٌن عطٌة ، نحو فقه جدٌد لؤلقلٌات ، دار السبلم ، طٖٓ)
ٕٖٓٓ  . 

http://www.iraqld.iq/Law_result.aspx
http://www.iraqld.iq/Law_result.aspx
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 .  ٕٓٔٓكانون األول  ٗ( مردان ، نصرت ، الشبك: أصلهم ، لؽتهم، دٌانتهم وأعدادهم ،  ٖٔ)

http://www.cese.iq/kitabat/Kitabat_M/Kitabat-M-2010/Kitabat-M-92-
04122010.htm 

ٌة من ( مركز الدراسات واألبحاث العلمانٌة فً العالم العربً ، أوضاع المكونات العراقٕٖ) 
األٌزدٌٌن والمسٌحٌٌن والشبك ، مواد مقدمة للقاء جمعٌات ومنظمات ونشطاء حقوق 

 http://www.ssrcaw.org،  ٕٗٔٓ/  ٔٔ/ 2 – 1اإلنسان ببرلٌن بتارٌخ 

( المكتبة القانونٌة العراقٌة للحكم المحلً ، قانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضٌة ٖٖ)
 http://www.iraq-lg-law.org/ar/content،  1ٕٓٓوالنواحً المعدل لسنة 

 https://www.arab-ency.com/ar( الموسوعة العربٌة ، األقلٌات ، ٖٗ)

( هارون ، محمد ، قضاٌا األقلٌات الدنٌة والعرقٌة والطابفٌة ومستقبلها فً العراق، مجلة ٖ٘)
القاهرة ،  ، ٗ٘أوراق الشرق األوسط، المركز القومً لدراسات الشرق األوسط ، العدد 

ٕٓٔٔ . 

( ٌاسٌن ، ظـبلل جـواد كاظم ، األهمٌة الجٌو ستراتٌجٌة لموقع العراق الجؽرافً فً ضوء ٖٙ)
المتؽٌرات الدولٌة الجدٌدة )دراسة فً الجؽرافٌة السٌاسٌة ، رسالة ماجستٌر ، جامعة الكوفة 

 . ٕ٘ٓٓ، كلٌة التربٌة للبنـات ، 

(37)https://www.sasapost.com/ethnic-groups-in-syria-and-iraq  

 



 

(ٖٗٙ) 

لاثسلاالشيتلااللتصبدٌتلعهىلإداءلاحلكلاملبيللنهًتعبلدليعلاإلدازةليفلانعساقل
 

 ملخص البحث :

عامة من أهم حقوقه الناجمة عن العملٌة التعاقدٌرة، ٌعدُّ الحق المالً للمتعاقد فً عقد اإلشؽال ال     
وأن اإلدارة من جانبها ملزمة بإدابره فرً موعرد اسرتحقاقه، لكرن اإلدارة قرد تخرل بالتزامهرا فرً إداء 
الحررق المررالً وخاصرره عنرردما تواجههررا أزمررة اقتصررادٌة ناجمررة عررن التقلبررات فررً اسررعار الررنفط او 

 .الحرب، وهذا واجهته اإلدارة فً العراق

لقد وضحنا من خبلل البحث صور اخبلل اإلدارة فً أداء الحق المالً، والذي قد ٌكرون خربلل     
مرحلة تنفٌذ العقد، أو قد ٌكون بعد اتمام تنفٌذ العقد، وعنردما تعجرز اإلدارة عرن تسردٌد المسرتحقات 

اسرتخدام الصركوك  المالٌة نقداً للمتعاقد معها، فإنها تلجؤ الى استخدام اسرالٌب خاصره لسردادها منهرا
وسندات الخزٌنة العامة، وهذا ما قامت به اإلدارة فً العراق، فبموجب قرار مجلس الروزراء رقرم 

 تم تسدٌد جزء من مستحقات المتعاقد المالٌة بواسطة سندات الخزٌنة العامة.  ٕ٘ٔٓ( لسنة 3ٖٗ)

لتؤخٌرٌررة وهررذا مررا جرررى وأن اخرربلل اإلدارة فررً أداء الحررق المررالً ٌوجررب علٌهررا دفررع الفوابررد ا    
العمل به فً فرنسا ومصر، اال أن التشرٌع العراقً ال ٌنص على الفوابد التؤخٌرٌة بصورة عامة، 

باسرتحقاق  ٕ٘ٔٓ( لسرنة 3ٖٗاال أنه استثناء من هذه القاعدة أقر مجلس الوزراء بموجب القررار )
 المتعاقد للفوابد التؤخٌرٌة.

 المقدمة :

 : لبحثأولا: التعرٌف بموضوع ا

ٌعد التزام اإلدارة بؤداء الحق المالً للمتعاقد فً عقد األشؽال العامة والمتفق علٌه بموجب      
هذا العقد من أهم االلتزامات التً ٌجب على اإلدارة الوفاء بها، كما ٌجب علٌها أدابه بتارٌخ 

لمالً، وخاصة عندما استحقاقه، لكن المتعاقد مع اإلدارة ؼالباً ما ٌواجه تؤخر فً أداء الحق ا
تواجه الدولة تقلبات اقتصادٌة وازمة اقتصادٌة تإثر على الموازنة العامة  وعلى قدرتها على 

 الوفاء بالتزاماتها المالٌة. 

وتتنوع األسباب الكامنة خلؾ هذه االزمة، فقد تكون أسباباً اقتصادًٌة كانخفاض اسرعار الرنفط،      
انخفرراض أسررعار الررنفط علررى فمررن حٌررث تررؤثٌر ب والثررورات، او تكررون ؼٌررر اقتصررادٌة مثررل الحرررو

الموازنررة العامررة للدولررة، فقررد أدت التقلبررات فررً اسررعار الررنفط إلررى وجررود أزمررات حقٌقٌررة فررً الرردول 
المنتجة للنفط، نتٌجة االعتماد علرى الرنفط كمرورد ربرٌس لتموٌرل الموازنرة العامرة للدولرة
(1)

، األمرر 
النفطٌرة والفروابض المالٌرة، وظهرور عجرٍز فرً معظرم الموازنرات الذي أدى الى انخفاض العابردات 

                                                           

(، ٜٗ( محمد أبراىيم وأخرون، الموازنة العامة المرنة لمدولة في ظل تقمبات أسـعار الـنفط، مجمـة كميـة بغـداد لمعمـوم االقتصـادية، العـدد )(ٔ
 .ٗٗٗ، ص ٕٙٔٓ



 

(ٖٗ3) 

العامة للردول النفطٌرة
(1)

، بحٌرث ٌرإثر هرذا العجرز علرى هٌكرل النفقرات فرً الردول المصردرة للرنفط، 
 وبعد تقلص العابدات النفطٌة ٌتؽٌر األنفاق االستثماري واإلنمابً.

ً تكرروٌن الرردخل القررومً، إذ تشرركل وٌعتمررد العررراق بشرركل ربررٌس علررى االٌرررادات النفطٌررة فرر     
%( مرررن إٌرررادات الموازنررة العامررة، وهررذا ٌجعرررل 2ٓاإلٌرررادات النفطٌررة نسرربة تقرٌبٌررة تقرردر ب)

االقتصاد العراقً تابعاً لبلقتصاد العالمً ومترؤثراً بؤزماتره، وهومرا ٌجعرل الموازنرة العامرة للعرراق 
تتؤثر بشكل كبٌر بانخفاض أسعار النفط
(2)

لتخطرٌط العراقرً برؤن حلرول ومعالجرة ، وأوضح وزٌرر ا
العجز المالً فً الموازنة العامة كانت دابماً تؤتً على حسراب األنفراق االسرتثماري، وإٌقراؾ تنفٌرذ 
عدد مرن المشرارٌع أو عردم قبرول مشرارٌع جدٌردة، وهرً إجرراءات أقرل مرا ٌقرال بشرؤنها مرن وجهرة 

ٌررد مررن الترردهور وتعمٌررق المشرركلة النظررر االقتصررادٌة أنهررا إجررراءات ؼٌررر سررلٌمة، تررإدي إلررى مز
االقتصادٌة
(3)

. 

وٌتضح لنا مما تقدم أن انخفاض اسعار النفط أثر بشكل كبٌر على تموٌل الموازنة العامة      
للدولة العراقٌة، مما أدى الى التؤثٌر على األنفاق االستثماري للدولة، وأدى الى عدم قدرتها على 

 دٌن معها فً عقود األشؽال العامة .الوفاء بالتزاماتها المالٌة للمتعاق

، بفعرل العملٌرات كما أثرت الحرب تؤثٌر كبٌراً على االقتصاد العراقً، حٌث أزداد األمر سوءً      
العسكرٌة التً ٌخوضرها الجرٌش العراقرً فرً حررب مفتوحرة مرع تنظرٌم داعرش لتحرٌرر األراضرً 

ٕٗٔٓعام  منذالعراقٌة التً أحتلها التنظٌم االرهابً 
(4)

. 

وفً ظرل الظرروؾ الحالٌرة واألزمرة المزدوجرة الترً ٌعرانً منهرا العرراق، حررب شراملة علرى      
داعش وتكالٌؾ توفٌر مستلزمات الحرب، وتدمٌر للبنٌة التحتٌة، ومشكلة النازحٌن هذا من جانب، 
ومررن جانررب أخررر انخفرراض أسررعار الررنفط الحرراد، ومررن ثررم انخفرراض االٌرررادات النفطٌررة، والتررً هررً 

ٌان الوحٌد الذي ٌؽذي االقتصاد العراقً وبرامج التنمٌةالشر
(5)

، فإن هذه الظروؾ هً من أسباب 
العجررز الررذي تعررانً منرره الموازنررة العامررة للدولررة، وأثررر هررذا العجررز تررؤثٌراً مباشررراً علررى األنفرراق 
 االستثماري للدولة، وأدى الى عجز الدولرة عرن أداء الحرق المرالً للمتعاقردٌن معهرا، وبالخصروص
فً عقود األشؽال العامة، االمر الذي اسرتوجب اتخراذ المعالجرات البلزمرة لمواجهرة المشراكل الترً 

 تسببت بها االزمة االقتصادٌة، وهذا ما قامت به االدارة فً العراق.

                                                           

إليرادات عمى تغطية النفقات، بمعنى زيادة النفقات العامة عن اإليرادات، وتتزايـد النفقـات ( يعرف عجز الموازنة بأنو )انعكاس لعدم قدرة ا(ٔ
لعدة أسباب منيا زيادة األنفاق العسكري، والتوسع في الجياز االداري لمدولة من حيـث عـدد القـوى العاممـة فيـو(، نقـبًل عـن ىنـاء عمـي 

(، ٖٜة لمدولة في العراق، مجمة اإلدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصرية، العدد )حسين، دراسة تحميمية ألسباب العجز في الموازنة العام
 .  ٜٖٛص  ،ٕٕٔٓ(، ٖ٘السنة )

، مقالـة منشـورة فـي ٕ٘ٔٓ( د. أحمد فارس العزاوي، الوسائل القانونية لمعالجة األزمة المالية في العراق بموجب الموازنة العامـة لسـنة (ٕ
 .ٕٖٓ، ص ٕ٘ٔٓ(، ٖٔ(، االصدار)ٗقانونية والسياسية/ جامعة كركوك، المجمد )مجمة كمية القانون لمعموم ال

تمــت ،  www.mop.gov.iq -، عمــى موقــع وزارة التخطــيط:ٕ٘ٔٓ( لســنة ٕٖ( تقريــر منشــور فــي مجمــة وزارة التخطــيط فــي العــدد )ٖ(
 .ٛ، ص ٕٚٔٓ/ٔ/ٕٓالزيارة بتاريخ 

محمد الجبوري، اآلثار االقتصـادية النخفـاض أسـعار الـنفط عمـى االقتصـاد العراقـي، مجمـة جامعـة بابـل، كميـة اإلدارة واالقتصـاد،  ( عصام(ٗ
 .ٕٖٕٔ، ص ٕٙٔٓ(، ٕٗ(، المجمد )ٛالعدد )

  .ٖٕ٘ٔمصدر نفسو، ص ال( عصام محمد الجبوري، (٘

http://www.mop.gov.iq/


 

(ٖٗ1) 

  : ثانٌاا : أهمٌة البحث

سداد  الى تحلٌل المعالجات التً تتخذها اإلدارة عند تؤخرها فً نسعى من خبلل هذا البحث    
الحق المالً للمتعاقد، وبٌان االمور السلبٌة واالٌجابٌة المترتبة علٌها، وتقدٌم الحلول المناسبة، 
وبما ٌحقق االنصاؾ للمتعاقد وصٌانة حقوقه، األمر الذي سٌشجعه على التعاقد مع الدولة، مما 

 ٌسهم فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة وتطور البلد.

  : ثالثاا : مشكلة البحث

نظراً لعدم وجود نصوص تلزم اإلدارة بؤداء الحق المالً دون تؤخٌر، وتفرض علٌها الجزاء      
من جراء تؤخرها، فإن اإلدارة كثٌراً ما تخل بالتزامها فً الوفاء بالحق المالً للمتعاقد، وخاصة 
 عندما تواجه تقلبات وتؽٌرات فً الظروؾ االقتصادٌة والسٌاسٌة، وبناًء على ذلك نطرح

 -التساإالت االتٌة:

ما هً صور اخبلل اإلدارة فً أداء الحق المالً للمتعاقد فً عقد االشؽال العامة؟ وما هً      
المعالجات التً اتخذتها اإلدارة فً العراق لمشكلة التؤخر فً أداء الحق المالً، بموجب القرار 

ور التشرٌعً الذي والقرارات االخرى،  وما هً أوجه القص ٕ٘ٔٓ( لسنة 3ٖٗ( و )ٖٓٗ)
 ٌعتري تلك المعالجات .

 : رابعاا : منهجٌة البحث

سوؾ نتناول موضوع البحث وفق أسلوب الدراسة التحلٌلٌة المقارنة التً نسعى عبرها      
تحلٌل النصوص القانونٌة فً العراق والدول محل المقارنة، والتً تتعلق بموضوع اخبلل االدارة 

مالً للمتعاقد فً عقد األشؽال العامة، فضبلً عن تعزٌز موضوع البحث بالتزامها فً اداء الحق ال
بالجانب العملً؛ لبٌان ما سار علٌه الواقع العملً فً الدوابر الحكومٌة، سعٌاً للوصول الى الفكرة 

 السلٌمة.

 : خامساا : خطة البحث

ناول فً المبحث ، سنتمبحثٌنسوؾ نتبع فً دراسة موضوع البحث الخطة الثنابٌة وذلك فً      
األول صور أخبلل اإلدارة فً أداء الحق المالً فً عقد األشؽال العامة، وذلك فً مطلبٌن سنذكر 
فً المطلب األول صور أخبلل االدارة فً أداء الحق المالً اثناء تنفٌذ العقد، أما المطلب الثانً 

ٌذ العقد، وسنتناول فً فسنخصصه لدراسة أخبلل اإلدارة فً أداء الحق المالً بعد اتمام تنف
المبحث الثانً المعالجات الخاصة بالحق المالً المتؤخر أدابه للمتعاقد، وذلك فً مطلبٌن سنذكر 
فً المطلب األول الوسابل التً اتبعتها اإلدارة فً سداد الحق المالً المتؤخر أدابه للمتعاقد، 

 خبلل اإلدارة فً أداء الحق المالً.وسنتناول فً المطلب الثانً أستحقاق المتعاقد للفوابد عند ا

 الحق المالً فً عقد األشغال العامة أداءفً  األول: صور أخالل اإلدارةالمبحث 

ؤداء الحررق المررالً للمتعاقررد معهررا هررو فررً الواقررع مررن االلتزامررات برران التررزام اإلدارة المتعاقرردة      
نفٌذ العقد لكن االدارة تخرل بالتزامهرا فرً المهمة، وان الحق المالً للمتعاقد قد ٌكون مستحقاً اثناء ت

االداء، وهذا مرا سرنتناوله فرً المطلرب االول، وقرد ٌكرون المتعاقرد قرد نفرذ جمٌرع التزاماتره العقدٌرة، 
   واٌضاً تخل االدارة بالتزامها تجاه المتعاقد، وهذا ما سنتناوله فً المطلب الثانً.

 



 

(ٖٗ2) 

 : ق المالً اثناء تنفٌذ العقدالمطلب األول : صور أخالل الدارة فً أداء الح

تنص القاعدة العامة فً استحقاق الحق المالً على أن ٌتم الدفع بعد أداء الخدمة     
(1)

، اال أن 
هذه القاعدة ال تطبق فً عقود األشؽال العامة، كونها تحتاج إلى آجال زمنٌة طوٌلة، ومبالػ مالٌة 

دفعات؛ لمساعدة المتعاقدٌن معها على إتمام ضخمة، وبناًء على ذلك تلجؤ اإلدارة إلى نظام ال
العمل المكلؾ به
(2)

وحتى ال ٌحجم األفراد عن التقدم للتعاقد مع اإلدارة بشؤن هذه العقود ،
(3)

، 
 وسوؾ نبٌن الحقوق المالٌة التً ٌستحقها المتعاقد أثناء تنفٌذ العقد، ولكنها تخل فً أدابها.

 : المقدمة اتلدفعالفرع األول : أخالل اإلدارة فً أداء ا

تعرؾ الدفعة المقدمة بؤنها عبارة عن دفعة مالٌة أولٌة تقدم من قبل االدارة الى المتعاقد معها،      
مقابل خطاب ضمان مصرفً، ٌؽطً مقدار هذه السلفة، على ان تسترد هذه السلفة من مستحقات 

ت، ولؽاٌة استٌفاء كامل السلفة المتعاقد عن اعماله المنجزة شهرٌاً وبنسبة مبوٌة تحددها التعلٌما
من المتعاقد مع تقدم مراحل العمل
(4)

، وأن بعض التشرٌعات الزمت اإلدارة بصرفها للمتعاقد، اال 
 أن تشرٌعات اخرى لم تلزم اإلدارة بصرفها.

فّرق المشرع الفرنسً بٌن نوعٌن من السلؾ، فً النوع االول تكون اإلدارة فً فرنسا، ف     
( ٌورو، ٓٓٓ.ٓ٘للمتعاقد، إذ ٌستحقها المتعاقد، وذلك متى زاد مبلػ العقد عن )ملزمة بصرفها 

وزادت مدة تنفٌذ العقد عن شهرٌن، وكذلك فً الحاالت التً ٌنص فٌها العقد على دفع سلفة 
 بالنسبة للحاالت التً ال ٌكون الدفع فٌها الزامٌاً، وإما النوع الثانً فتكون سلطة اإلدارة تقدٌرٌة.

%( من قٌمة العقد، وٌجوز أن ٌنص فً العقد على أن تتجاوز ٘وأن مبلػ السلفة ٌساوي )     
%(، وٌجب تقدٌم كفالة شخصٌة او كفٌل متضامن، متى تجاوز ٘قٌمة السلفة المدفوعة نسبة ال)

%( من ٓٙ%( من قٌمة العقد، هذا وٌمكن ان تصل مبالػ السلفة الممنوحة الى )ٖٓمبلػ السلفة )
قٌمة العقد
(5)

. 

ومما سبق نجد أن المشرع الفرنسً لم ٌترك لئلدارة سلطة تقدٌرٌة فً منح السلؾ المقدمة،      
وٌترتب على اعتبار السلفة المقدمة حق للمتعاقد فً الحاالت التً تكون فٌها اإلدارة ملزمة فً 

 صرفها، استحقاق المتعاقد للفوابد والتعوٌض، وذلك إذا أخلت اإلدارة فً التزامها.

وفً مصر، ٌكون أداء الدفعات المقدمة بشروط معٌنة، واولها ان ٌكون الترخٌص بصرؾ      
%( من قٌمة التعاقد، وبموافقة السلطة المختصة، وٌجب ان تستخدم ٕ٘مبالػ مقدماً بما ال ٌجاوز)

                                                           

 .ٖٚ٘، صٕٙٓٓإلداري، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، ( ُينظر د. محمد رفعت عبد الوىاب، مبادئ وأحكام القانون ا(ٔ
 .ٖٖ، ص ٕٓٓٓد. محمد سعيد أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود اإلدارية، دار الثقافة الجامعية، القاىرة، ( ُينظر (ٕ
 .ٗٚ٘، ص ٕ٘ٓٓ.عبد الغني بسيوني، القانون اإلداري، منشأة المعارف، االسكندرية، ( ُينظر د(ٖ
احمــد طــبلل عبــد الحميــد، عبــد الحميــد، قاعــدة العقــد شــريعة المتعاقــدين فــي العقــود اإلداريــة، رســالة ماجســتير، جامعــة النيرين/كميــة ( (ٗ

 .ٔ٘ٔ، ص ٕٓٔٓالحقوق، 
، www.legifrance.gouv.fr، منشـورة عمـى الموقـع االلكترونـي: ٕٙٔٓ( من مدونة االشغال العامة الفرنسية لسنة ٓٔٔ( المادة )٘(

 .ٕٚٔٓ/ٖ/ٕ٘تمت الزيارة بتاريخ 

http://www.legifrance.gouv.fr/


 

(ٗٗٓ) 

فً تزوٌد المشروع بالمعدات والمواد والتجهٌزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلٌة
(1)

 ،
شترط كذلك ان ٌكون الدفع مقابل خطاب ضمان مصرفً، وأخٌراً ٌشترط أن ٌراعى عند وٌ

المفاضلة والمقارنة بٌن العطاءات اضافة فابدة
(2)

. 

وٌبلحظ ان المشرع المصري اعتبر السلفة المقدمة قرض بفابدة، وهذا امر ٌتعارض مع      
 .تعاقد فً تنفٌذ العقدالهدؾ من منح السلفة المقدمة، والمتمثل بتسهٌل مهمة الم

إما فً العراق، ؼالباً ما تنص تعلٌمات تنفٌذ الموازنة االتحادٌة التً تصدر عن وزارة المالٌة      
سنوٌاً على السلفة االولٌة
(3)

، كما تم تنظٌم آلٌة صرؾ الدفعات المقدمة بموجب وثابق العطاء 
لفة مقدمة، عندما ٌقدم المتعاقد الكفالة القٌاسٌة، إذ أوجبت على اإلدارة أن تدفع الى المتعاقد س

المطلوبة منه، وٌكون اجمالً المبلػ للسلفة المقدمة، وطرٌقة دفع اقساطها، فً ملحق بٌانات 
العقد
(4)

( ٌوماً ٕٗ، وٌتعٌن على اإلدارة ان تدفع للمتعاقد القسط االول من السلفة المقدمة خبلل )
( ٌوماً من تارٌخ تسلم اإلدارة لضمان حسن التنفٌذ ٕٔمن تارٌخ اصدار كتاب االحالة، او خبلل )

او كفالة السلفة المقدمة، فإذا انقضت هذه المدة، ولم تصرفها اإلدارة، فتعتبر متؤخرة فً الوفاء 
بالتزامها
(5)

. 

وٌإخذ على وثابق العطاء القٌاسٌة انها لم تعتبر الدفعة المقدمة حق للمتعاقد، اال أذا نص على      
عقد، وتم تحدٌد نسبة السلفة فٌه، فتكون االدارة ملزمة بصرفها للمتعاقد، وٌفضل النص ذلك فً ال

 على الزام االدارة بدفع السلفة المقدمة للمتعاقد دون قٌد او شرط.

وعلٌه وان كانت الدفعة المقدمة تعدُّ من قبٌل المزاٌا المادٌة للمتعاقد، اال أنه ال ٌمكن اعتبارها     
المالٌة للمتعاقد )باستثناء الوضع فً فرنسا( اال أذا ُنص علٌها فً العقد، إذ  من قبٌل الحقوق

تصبح من الشروط التعاقدٌة
(6)

. 

 : الفرع الثانً : أخالل اإلدارة فً أداء الدفعات المرحلٌة

ٌنطوي االلتزام المالً الذي ٌقع على عاتق اإلدارة على مجموعة من الحقوق التً ٌتمتع بها      
د معها من الناحٌة المالٌة، من حٌث حقه فً اقتضاء السعر المحدد بالعقدالمتعاق

(7)
، الذي ٌحصل 

علٌه المتعاقد بعد تنفٌذ العقد
(8)

، ومن البدٌهً أن ال ٌنتظر المتعاقد حتى ٌفرغ من تنفٌذ كامل 

                                                           

والمزايـدات     بتعـديل بعـض احكـام البلئحـة التنفيذيـة لقـانون المناقصـات  ٕٓٔٓ( لسـنة ٜٗ٘( من قرار وزير المالية رقم )ٔ( المادة )(ٔ
، تمـت الزيـارة بتـاريخ http://www.mof.gov.eg -رية:، منشـور عمـى موقـع وزارة الماليـة المصـٜٜٛٔ( لسـنة ٜٛالمصري رقـم )

ٕ٘/ٖ/ٕٓٔٚ. 
 ، منشور عمى موقع وزارة المالية المصرية، مشار إليو سابقًا.ٕٓٔٓ( لسنة ٜٗ٘( من قرار وزير المالية رقم )ٕ( المادة )(ٕ
، تمـت الزيـارة http://www.mof.gov.iq -، منشـورة عمـى الموقـع االلكترونـي:ٕٓ٘ٔ( منيا تعميمـات تنفيـذ الموازنـة العامـة لسـنة ٖ(

 .ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٚبتاريخ 
 .ٕٙٔٓ( من وثائق العطاء القياسية لممناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة لسنة ٕ/ٗٔ( المادة )(ٗ
 .ٕٙٔٓوثائق العطاء القياسية لممناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة لسنة  /أ( منٚ/ٗٔ( المادة )(٘
 .ٔ٘ٔ( احمد طبلل عبد الحميد، مصدر سابق، ص (ٙ
 .ٜ٘ٔ، ص ٕٔٓٓ( ىاني عمي الطيراوي، القانون االداري، الطبعة االولى، دار الثقافة، عمان، (ٚ
 .ٜٗ٘، ص ٕٔٓٓالعال، الوجيز في القانون االداري، بدون ناشر، بدون مكان نشر، ( د. وىيب عياد سبلمة _ د. ثروت عبد (ٛ

http://www.mof.gov.eg/
http://www.mof.gov.iq/


 

(ٗٗٔ) 

االعمال الملزم بها، لٌحصل على المقابل المادي؛ لما فً ذلك من إضرار به، إذ معناه حبس 
مواله التً أنفقها فً تنفٌذ التزاماته الى نهاٌة التنفٌذأ

(1)
. 

وتقوم اإلدارة بسداد مستحقات  وٌعّد حق المتعاقد فً الدفعات المرحلٌة من اهم حقوقه المالٌة،     
 .المتعاقد بطرٌقة تدرٌجٌة، مقابل ما تم انجازه من عمل

عاقد الحق فً اقتضاء الدفعات مقابل ما ففً فرنسا، وبموجب مدونة األشؽال العامة فإن للمت     
ٌتم تنفٌذه من أداءات، إذ ٌقوم المتعاقد قبل نهاٌة كل شهر بتقدٌم طلب الدفع الشهري الى المشرؾ 
على العمل فً شكل مشروع حساب، وٌحدد مشروع بٌان الحسابات إجمالً المبالػ التً ٌمكن أن 

ٌتم تحدٌد هذا المبلػ على اساس اسعار العقد ٌطالب بها بسب أداء وتنفٌذ العقد منذ أنشابه، و
المتفق علٌها دون تحدٌث او مراجعة األسعار، واذا تم تنفٌذ اعمال اضافٌة ٌطبق شرط تؽٌٌر 

األسعار، ما دامت االسعار النهابٌة لٌست إجمالٌة
(2)

، وأن مدة صرؾ الدفعات ٌجب أن ال تتجاوز 
رة من عقود األشؽال العامةالشهر فٌما ٌتعلق بالمشارٌع المتوسطة والصؽٌ

(3)
. 

الدفعات فً نطاق عقد اإلشؽال العامة بموجب مرسوم فترة سداد وتم تنظٌم الٌة احتساب     
إذ حدد هذا المرسوم فترة السداد بمدة مكافحة المدفوعات المتؤخرة فً العقود العامة فً فرنسا، 

عامة( ٌوماً بالنسبة للسلطات المتعاقدة فً عقد اإلشؽال الٖٓ)
(4)

، وٌبدأ احتساب فترة السداد من 
تارٌخ استبلم اإلدارة لطلب الدفع من قبل المتعاقد او من ٌخوله للقٌام بذلك، او من تارٌخ أنجاز 
األعمال عندما ٌكون تارٌخ استبلم طلب الدفع ؼٌر مإكد، أو من تارٌخ استبلم مدٌر الحساب 

شروط المنصوص علٌها فً العقد، او عندما ٌنص على العام البٌان النهابً الذي ٌتم اعداده وفقاً لل
إجراء تحدٌد مطابقة األعمال مع األحكام التعاقدٌة، وٌجوز أن ٌنص فً العقد على أن فترة الدفع 

تبدأ من التارٌخ الذي ٌتم فٌه هذا االلتزام
(5)

. 

ٌخ استبلمها ( ٌوماً من تارٖٓوٌتضح مما تقدم أن اإلدارة ملزمة بصرؾ الدفعات خبلل مدة )    
لطلب الدفع من قبل المتعاقد، او من تارٌخ تحقق أي حالة من الحاالت التً سبق ذكرها، واذا 
أنقضت هذه المدة ولم تصرؾ اإلدارة الدفعات، فإن اخبللها ٌرتب للمتعاقد الحق فً اقتضاء 

 الفوابد والتعوٌض، كما سنوضحه الحقاً.

دارة المتعاقدة بصرؾ دفعات تحت الحساب وفً مصر، ألزم المشرع المصري جهة اإل     
%( من القٌمة المقررة لؤلعمال 2٘للمتعاقد تبعاً لتقدم العمل، وٌتم الدفع التدرٌجً بحد اقصى )

التً تمت فعبلً مطابقة للشروط والمواصفات، وذلك من واقع الفبات الواردة بالجدول، كما ٌجوز 
ن احد البنوك المحلٌة، ٌنتهً سرٌانه بعد %( الباقٌة نظٌر كتاب ضمان معتمد م٘صرؾ ال )

%( من القٌمة المقررة 3٘( ٌوماً من تارٌخ حصول التسلٌم المإقت، وبحد أقصى )ٖٓمضً )

                                                           

 . ٓ٘د. محمد الشافعي أبو راس، العقود االدارية، بدون ناشر، بدون مكان نشر، بدون سنة نشر، ص ( (ٔ
 قع االلكتروني، مشار إليو سابقًا.، منشور عمى المو ٜٕٓٓ( من دفتر الشروط العامة اإلدارية لئلعمال الفرنسي لسنة ٔ/ٖٔ( المادة )(ٕ
 ، منشورة عمى الموقع االلكتروني، مشار إليو سابقًا.      ٕٙٔٓ( من مدونة اإلشغال العامة الفرنسية لسنة ٗٔٔ( المادة )(ٖ
منشـور  بشـأن مكافحـة المـدفوعات المتـأخرة فـي العقـود العامـة فـي فرنسـا، ٖٕٔٓ( لسنة ٜٕٙ_ٖٕٔٓ( من المرسوم رقم )ٔ( المادة )(ٗ

 .ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٚ، تمت الزيارة بتاريخ  https://www.legifrance.gouv.fr -عمى الموقع االلكتروني:
نـي،   ( بشأن مكافحة المدفوعات المتـأخرة فـي العقـود العامـة، منشـور عمـى الموقـع اإللكترو ٜٕٙ_ٖٕٔٓ( من المرسوم رقم )ٗ( المادة )(٘

 مشار إليو سابقًا.

https://www.legifrance.gouv.fr/


 

(ٕٗٗ) 

للمواد التً وردها المتعاقد الستعمالها فً العمل الدابم، والتً ٌحتاجها العمل فعبلً، بشرط أن 
تكون مطابقة للشروط وموافقاً علٌها
(1)

. 

( ٌوماً ٓٙلجهة المتعاقدة تلتزم بؤن تصرؾ للمتعاقد دفعات تحت الحساب وذلك خبلل )وإن ا     
من تارٌخ تقدٌم المستخلص لها، وتلتزم خبللها بمراجعته والوفاء بقٌمة ما تم اعتماده
(2)

، فإذا 
ة انقضى هذا الموعد ولم تصرؾ اإلدارة الدفعات، تعتبر اإلدارة مخلة فً الوفاء بالتزاماتها المالٌ

 تجاه المتعاقد معها.

( الصادرة عن وزارة التخطٌط آلٌة صرؾ ٙٔإما فً العراق، فقد تضمنت الضوابط رقم )     
تقوم الجهات التعاقدٌة بصرفها شرٌطة ان ٌقدم المتعاقد طلباً  المبالػ المالٌة المستحقة للمتعاقد، إذ
تحرٌرٌاً الى ممثل المهندس المقٌم
 

وفقاً لؤلسعار المدرجة فً  لؽرض صرؾ السلفة الدورٌة،
جدول الكمٌات المسعر، وعلى الجهات المعنٌة بصرؾ المستحقات المالٌة انجاز معامبلت 

( ٌوماً عمل، وتبدأ المدة من تارٌخ استبلم المعاملة، وفً حالة ٓٗالصرؾ خبلل مدة ال تتجاوز )
صٌر وفقاً للتشرٌعات، التؤخٌر ؼٌر المبرر فً آلٌة صرؾ المستحقات ٌتحمل الموظؾ تبعات التق

( من تارٌخ استبلم طلب ٓٗووفقاً لذلك فإن اإلدارة ملزمة بصرؾ الدفعات المرحلٌة خبلل )
إذا انقضت هذه المدة دون أن تصرؾ الدفعات المرحلٌة، فإن فالصرؾ من قبل المتعاقد، 

الموظؾ المختص ٌتحمل مسإولٌة هذا التؤخٌر
(3)

 . 

( ٌوماً من تارٌخ استبلمه 1ٌٕتعٌن على المهندس خبلل مدة )وفً ظل الوثابق القٌاسٌة،      
كشؾ باألشؽال المنجزة والوثابق المإٌدة، ان ٌرسل الى صاحب العمل شهادة سلفة مرحلٌة، مبٌناً 
فٌها المبلػ الذي ٌقدر المهندس انه ٌستحق للمتعاقد بصورة منصفة، وٌتعٌن على صاحب العمل 

( ٌوماً من تارٌخ تسلم المهندس ٙ٘ق لكل سلفة مرحلٌة خبلل )أن ٌدفع للمتعاقد المبلػ المصدَّ 
لكشؾ الدفعة والوثابق المإٌدة له
(4)

. 

وٌتضح مما تقدم التعارض بٌن ما تضمنته تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة ووثابق العطاء      
  القٌاسٌة، فٌما ٌتعلق بالمدة التً ٌجب خبللها على اإلدارة صرؾ الدفعة المرحلٌة.

فإن االدارة تؤخرت فً صرؾ  ٕٗٔٓوفً ظل االزمة المالٌة التً ٌمر بها العراق منذ      
 ( سنوات، لعدم توفر الؽطاء المالً البلزم.ٖالدفعات المرحلٌة للمتعاقدٌن معها، ولمدة تجاوزت )

 : المطلب الثانً : أخالل اإلدارة فً أداء الحق المالً بعد اتمام تنفٌذ العقد

لوفاء بكامل الثمن للمتعاقد مع اإلدارة ٌخضع للمبدأ العام الذي ٌقضً بؤن المتعاقد ال إن ا     
ٌستحق الثمن إال إذا اوفى بالتزاماته كاملة لجهة االدارة
(5)

، وقد جرت العادة على أن ٌكون التسلٌم 

                                                           

 .ٜٜٛٔ( لسنة ٜٛ( من البلئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم )٘ٛ( الفقرة )ب( من المادة )(ٔ
 ، منشور عمى موقع وزارة المالية المصرية، مشار اليو سابقًا.   ٕٙٓٓ( لسنة ٜٕٔ( من قرار وزير المالية المصري رقم )ٗ( المادة )(ٕ
، منشـورة عمـى موقـع ٕٗٔٓ( لسـنة ٕالممحقة بتعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) ٕٗٔٓ( لسنة ٙٔالبند )أواًل( من الضوابط رقم ) ((ٖ

 .ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٛوزارة التخطيط، مشار إليو سابقَا، تمت الزيارة بتاريخ 
 .ٕٙٔٓقود تنفيذ االشغال العامة لسنة /ب( من وثائق العطاء القياسية لممناقصات التنافسية العامة لعٚ/ٗٔ( المادة )(ٗ
 .ٖٛٔ، ص ٖٕٓٓ( ُينظر د. ابراىيم محمد عمي، آثار العقود اإلدارية، دار النيضة العربية، القاىرة، (٘



 

(ٖٗٗ) 

على نوعٌن، أولهما تسلٌماً مإقتاً وثانٌهما تسلٌماً نهابٌا
(1)

لمترتبة على ، وأن من أهم اإلثار ا
التسلٌم هو استحقاق المتعاقد للمقابل المالً، اال أن اإلدارة قد ال تصرفه على الرؼم من اتمام 
التسلٌم المإقت والنهابً، وسنتناول أخبلل االدارة فً أداء الحق المالً بعد التسلٌم المإقت فً 

 هابً فً الفرع الثانً.أخبلل االدارة فً أداء الحق المالً بعد التسلٌم الن و الفرع األول،

 : الفرع األول : أخالل اإلدارة فً أداء الحق المالً بعد التسلٌم المإقت

بعد االنتهاء من العمل ٌجب القٌام بعملٌة قبول اإلشؽال واستبلمها فٌما بٌن المتعاقد وصاحب      
العمل
(2)

ها حقه فً اقتضاء وٌترتب على التسلٌم المإقت مجموعة من الحقوق المالٌة للمتعاقد، من ،
جزء من التؤمٌنات النهابٌة، واالستقطاعات النقدٌة، فاذا تم االستبلم المإقت ولم تطلق اإلدارة هذه 

 المستحقات، فتعتبر اإلدارة مخلة فً الوفاء بالتزاماتها.

ففً فرنسا فمن اثار التسلٌم الموقت هو اعداد كشوؾ الحسابات الختامٌة والعامة لصالح     
د من اجل الوفاء له بمستحقاته المالٌة، وكذلك حق المتعاقد فً استرداد المبالػ المالٌة، التً المتعاق

أنفقها أثناء أبرام العقد
(3)

. 

وفً مصر، أفتت الجمعٌة العمومٌة لقسمً الفتوى والتشرٌع بؤنه بعد تسلٌم المتعاقد لؤلعمال      
 المنفذة

لختامٌة، وٌصرؾ للمتعاقد مستحقاته على أساس ما مإقتاً تقوم جهة اإلدارة بتحرٌر الكشوؾ ا 
 ورد منها، 

وبمراعاة ما سبق صرفه له من مبالػ تحت الحساب
(4)

، وبعد إتمام التسلٌم المإقت ٌرد للمتعاقد، 
ما لم ٌوجد قبله مطالبات لئلدارة او ألٌة جهة ادارٌة اخرى، ما زاد من قٌمة التامٌن النهابً على 

مة األعمال التً تمت فعبلً، وتحتفظ الجهة المتعاقدة بهذه النسبة لحٌن النسب المحدودة من قٌ
انتهاء مدة الضمان، واتمام عملٌة التسلٌم النهابً
(5)

، وٌتضح لنا بؤن اإلدارة ٌجب علٌها بعد 
 التسلٌم المإقت أن تدفع المبالػ المستحقة للمتعاقد، وكذلك نسبة من التؤمٌن النهابً.

فٌترتب على التسلٌم األولً اعتراؾ الجهة الحكومٌة بتنفٌذ المتعاقد معها اما فً العراق،      
اللتزاماته، أما تنفٌذاً كامبلً على وفق العقد أو منقوصاً، ومن ثم صرؾ مستحقاته على وفق 

ذلك
(6)

. 

                                                           

القضـاء،  ( ُينظـر د. عثمـان سـممان غـيبلن العبـودي، االحكـام التفصـيمية فـي شـرح التعاقـدات الحكوميـة، الطبعـة االولـى، مكتبـة القـانون(ٔ
 .ٖٖٔ، ص ٕ٘ٔٓاد، بغد

، ٕٔٓٓ( ُينظر د. نعيم مغبغب، عقود مقاوالت البناء واإلشـغال الخاصـة والعامـة، الطبعـة الثالثـة، منشـورات الحمبـي الحقوقيـة، بيـروت، (ٕ
 .ٖٖٔص 

 ر إليو سابقًا.، منشور عمى الموقع اإللكتروني، مشآٜٕٓ( من دفتر الشروط اإلدارية العامة لؤلعمال الفرنسي لسنة ٖ/ٖٔ( المادة )(ٖ
، نقبًل عن د. احمد محمود جمعة، العقود االدارية طبقـًا ألحكـام ٜٛٛٔ/ٔ/ٕٔ( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ (ٗ

 .  ٕٖٕ، ص ٕٕٓٓقانون المناقصات والمزايدات الجديد، منشاة المعارف، االسكندرية، 
 .ٜٜٛٔ( لسنة ٜٛنون المناقصات والمزايدات المصري رقم )( من البلئحة التنفيذية لقاٚٛ( المادة )(٘
ــدد )(ٙ ــاريخ ٖٕٖٙ/ٚ/ٗ( أعمــام وزارة التخطــيط ذي الع ــودي، مصــدر ٕٓٔٓ/ٖ/ٗٔ(، الصــادر بت ، أورده د. عثمــان ســممان غــيبلن العب

 .ٕٖٖسابق، ص 



 

(ٗٗٗ) 

وٌترتب على التسلٌم المإقت أطبلق نصؾ االستقطاعات النقدٌة )أمانات الصٌانة( عند      
لتسلٌم األولً، واالستقطاعات النقدٌة هً مبالػ مالٌة تستقطع من المقابل المالً صدور شهادة ا

المستحق للمتعاقد لقاء انجاز االشؽال، والؽرض من استقطاعها هو لمواجهة اي نقص قد ٌظهر 
خبلل مدة الضمان، وتمثل هذه االستقطاعات ضمانة إضافٌة الى جانب التؤمٌنات النهابٌة، أن 

تلتزم بإطبلق نصؾ هذه االستقطاعات بعد التسلٌم المإقت، على أن تقوم  بعض التشرٌعات
بإطبلق النصؾ االخر بعد التسلٌم النهابً، كما أنها قد تلجؤ الى إطبلق هذه االستقطاعات كاملًة 

 بعد التسلٌم المإقت ولكن وفق ضوابط معٌنة.  

%( من قٌمة العقد، وال ٘) ففً فرنسا، ٌجوز أن ٌنص فً عقد اإلشؽال العامة على خصم     
ٌجوز ان تتجاوز قٌمة الخصم هذه النسبة المحددة، والؽرض من هذا الخصم هو نفس الؽرض من 

تقدٌم الضمان، اي لؽرض تؽطٌة االحتٌاجات والنواقص التً قد تظهر خبلل فترة الضمان
(1)

، اال 
 أن اطبلقها ٌكون بعد التسلٌم النهابً، كما سنوضح الحقاً.

مصر، فً حالة عدم وجود نص فً العقد ٌحدد طرٌقة دفع الدفعات، تصرؾ االقساط  وفً     
%( من قٌمة االعمال المنفذة فعبلً، وٌحتفظ بالقسط االخٌر حتى انتهاء كامل العمل ٓٓٔبواقع )

وتسلٌمه ابتداءً 
(2)

. 

للمتعاقد أذا لم تحدد ووفقاً لما تقدم، تستقطع اإلدارة القسط االخٌر من المبالػ المالٌة المستحقة     
 تسلمها االعمال تسلماً مإقتاً. دطرٌقة الدفع للمتعاقد، على أن تقوم بصرفها للمتعاقد عن

%( من مبلػ المقاولة٘إما فً العراق، فتبلػ نسبة االستقطاعات النقدٌة )     
(3)

، وٌشترط 
الذرعة النهابٌة قد ألطبلق نصؾ االستقطاعات النقدٌة بعد التسلٌم األولً )المإقت( ان تكون 

أجرٌت، واال تكون على المتعاقد دٌون وطلبات للمقاولٌن الثانوٌٌن او ؼٌرهم، مسجلة رسمٌاً لدى 
االدارة او بعد تنزٌل تلك الدٌون
(4)

، كما اشارت وثابق العطاء القٌاسٌة الى أن أطبلق نصؾ 
م ٌجوز اطبلق االستقطاعات االستقطاعات النقدٌة بعد التسلٌم االولً، اال انه استثناء مما تقد

النقدٌة كاملٍة فً حالتٌن، وذلك أذا قام المتعاقد بتقدٌم خطاب ضمان مصرفً من مصرؾ معتمد، 
مقابل اطبلق النصؾ الثانً من االستقطاعات النقدٌة، اما الحالة الثانٌة اذا كان مبلػ خطاب 

ر شهادة التسلٌم االولًالضمان لحسن االداء ٌزٌد على نصؾ االستقطاعات النقدٌة عند صدو
(5)

. 

وأن ما تضمنته وثابق العطاء القٌاسٌة بخصوص االستقطاعات النقدٌة لم تنص علٌه شروط      
المقاولة ألعمال الهندسة المدنٌة، إذ أن االخٌرة أشارت الى أطبلق نصؾ االستقطاعات النقدٌة 

 فقط بعد التسلٌم المإقت، وٌفضل اتجاه الوثابق القٌاسٌة.

وفً ظل االزمة المالٌة التً تمر بها الدولة، لم ٌتم أطبلق االستقطاعات النقدٌة المستحقة      
( سنوات على التوالً، وهذا ما سنوضحه ٖللمتعاقد، رؼم اتمام التسلٌم االولً، ولمدة تجاوزت )

 بالتفصٌل فً الفرع الثانً.

                                                           

 اللكتروني، مشار إليو سابقًا.، منشورة عمى الموقع إٙٔٓ( من مدونة اإلشغال العامة الفرنسية لسنة ٕٕٔ( المادة )(ٔ
 .ٕ٘ٔ، ص ٕٓٔٓ( د. أحمد سبلمة بدر، العقود اإلدارية وعقد البوت، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة، (ٕ
 .٘ٚ٘( د. عثمان غيبلن العبودي، مصدر سابق، ص (ٖ
 .ٜٛٛٔ/ أ / ز( من شروط المقاولة ألعمال اليندسة المدنية لسنة ٕٙ( المادة )(ٗ
 .ٕٙٔٓ( من وثائق العطاء القياسية لممناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة لسنة ٜ/ٗٔ( المادة )(٘



 

(ٗٗ٘) 

جمٌع المبالػ المستحقة له، والتً  خبلصة القول، ٌرتب التسلٌم المإقت للمتعاقد حق استٌفاء     
أنفقها خبلل فترة تنفٌذ العقد، وكذلك له الحق فً اطبلق نسبة من التؤمٌن النهابً كما هو الحال 
فً مصر، والحق فً إطبلق نصؾ االستقطاعات النقدٌة كما هو الحال فً العراق، واطبلق 

مها فً أطبلقها بعد التسلٌم المإقت، االستقطاعات كاملة كما هو الحال فً مصر، فاذا اخلت بالتزا
 فإنها تتحمل مسإولٌة هذا االخبلل.

 : الفرع الثانً : أخالل اإلدارة فً أداء الحق المالً بعد التسلٌم النهائً

، بعد أن ٌقصد بالتسلٌم النهابً: األجراء الذي تتسلم بموجبه اإلدارة األشؽال وتمتلكها نهابٌاً      
د أنجزها على نحو ما هو متفق علٌه فً العقد، وهو اجراء ٌؤتً بعد انتهاء تتؤكد من أن المتعاقد ق

مدة الضمان التً تلت التسلٌم المإقت
(1)

وٌترتب على التسلٌم النهابً نتابج هامة، تتمثل فً ، 
انقضاء العبلقة العقدٌة بٌن المتعاقد واالدارة صاحبة المشروع، وما ٌتولد عن ذلك من أثار، اهمها 

تعاقد على كافة مستحقاته المالٌة تجاه اإلدارةحصول الم
(2)

اال أن اإلدارة قد ال تقوم بؤداء الحق  ،
 المالً للمتعاقد على الرؼم من اتمام التسلٌم النهابً.

  : أولا : اخالل اإلدارة فً اطالق الستقطاعات النقدٌة

لنقدٌة كاملة، ففً فرنسا، ٌجب على اإلدارة بعد اتمام التسلٌم النهابً صرؾ االستقطاعات ا     
%( بعد انتهاء فترة الضمان، وفً موعد اقصاه شهر ٘تلتزم اإلدارة برد قٌمة الخصم والبالؽة )

واحد بعد انتهاء فترة الضمان
(3)

، أي أن اإلدارة فً فرنسا ملزمة برد نسبة الخصم )االستقطاعات 
 ه.النقدٌة( بعد التسلٌم النهابً، وذلك بعد مرور شهر من اتمام

وفً مصر، أوضحنا سابقاً أن االستقطاعات ٌتم ردها للمتعاقد بعد التسلٌم المإقت، أما فً       
/ح( من شروط المقاولة ألعمال الهندسة المدنٌة ٌتم أطبلق نصؾ ٕٙالمادة ) العراق، فبموجب

عقد عند %( من قٌمة ال٘،ٕهذه االستقطاعات بعد التسلٌم المإقت، وٌطلق المتبقً منها والبالؽة )
صدور شهادة القبول النهابً لؤلعمال بؤجمعها، وبعد أن ٌقدم المتعاقد شهادات براءة الذمة 
الصادرة عن الهٌبة العامة للكمارك، أو الهٌبة العامة للضرابب أو وزارة العمل والشإون 

 االجتماعٌة، ومحكمة العمل المختصة.

ٌحق فٌها للمتعاقد استرداد االستقطاعات او كما حددت وثابق العطاء القٌاسٌة الفترة التً      
أمانات الصٌانة، وذلك فور انقضاء اخر فترة من فترات الصٌانة ٌتم استرداد المتبقً منها
(4)

. 

وبهذا الصدد نتسؤل حول مصٌر االستقطاعات النقدٌة )امانات الصٌانة( فً ظل االزمة      
 اطبلقها من قبل االدارة؟المالٌة الناجمة عن التقلبات االقتصادٌة، هل تم 

أن كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء أشار الى وجوب أطبلق مستحقات الشركات من      
امانات الصٌانة، وامانات حسن التنفٌذ، إذ تعتبر مبالػ مستحقة للشركات، وتحمٌل جهة التعاقد 

                                                           

 .ٕ٘ٛ، ص ٕ٘ٓٓاالسس العامة لمعقود االدارية، دار الفكر العربي، القاىرة،  د. سميمان الطماوي،( (ٔ
 .ٖٖ٘، ص ٜٜٗٔرية والتعويضات،الطبعة االولى،دار الطباعة الحديثة،القاىرة،( د. خميس السيد اسماعيل،االصول العممية لمعقود االدا(ٕ
 ، منشورة عمى الموقع االلكتروني، مشار إليو سابقًا.ٕٙٔٓ( من مدونة اإلشغال العامة الفرنسية لسنة ٕٗٔ( المادة )(ٖ
 .ٕٙٔٓنفيذ االشغال العامة لسنة ( من وثائق العطاء القياسية لممناقصات التنافسية العامة لعقود تٜ/ٗٔ( المادة )(ٗ



 

(ٗٗٙ) 

لتنفٌذالمسإولٌة المترتبة على تؤخٌر اطبلق امانات الصٌانة، وامانات حسن ا
(1)

، اال ان جهات 
التعاقد امتنعت عن اطبلق أمانات الصٌانة على الرؼم من اتمام التسلٌم النهابً، بذرٌعة عدم توفر 

( سنوات على عدم صرؾ ٖالسٌولة المالٌة البلزمة، وقد اكد اتحاد المقاولٌن العراقٌٌن مضً )
اب االمانة العامة لمجلس االمانات المحجوزة لدى جهات التعاقد، على الرؼم من توجٌه كت

الوزراء لجهات التعاقد بوجوب اعادة امانات الصٌانة
(2)

. 

اال أن المتعاقد سوؾ ٌتقاضى عن فترة التؤخر فً اطبلق االستقطاعات النقدٌة التً بذمة     
وأوضحته  ٕ٘ٔٓ( لسنة 3ٖٗاالدارة فوابد سنوٌة، وهذا ما أكده قرار مجلس الوزراء رقم )

وزارة التخطٌط
(3)

       . 

 : ثانٌاا: اخالل اإلدارة فً اطالق التؤمٌنات النهائٌة

مبلػ من المال او خطاب ضمان صادر من أحد المصارؾ بقٌمة  ٌعرؾ التؤمٌن النهابً بؤنه     
التامٌن، وٌضمن التامٌن مبلبمة المتعاقد عند مواجهة مسإولٌاته المالٌة عند التنفٌذ
(4)

. 

نة االشؽال العامة أن المتعاقد ملزم بتقدٌم الضمان أذا كانت المبالػ ففً فرنسا، أوضحت مدو     
المستحقة له ال تسمح بالخصم منها، وٌجوز أن ٌقدم المتعاقد خطاب ضمان او كفالة شخصٌة تحل 

%( من قٌمة ٘مبلػ الضمان ال ٌتجاوز )وأن محل الخصم، وبشرط موافقة اإلدارة على ذلك، 
ارة عن الضمان فً موعد اقصاه شهر واحد بعد انتهاء فترة وتفرج اإلدالعقد األصلٌة، 

الضمان
(5)

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسً بالتزام اإلدارة برد مبلػ الكفالة )الضمان(، ومن ثم ، 
تكون مسإولة عن الضرر الناتج عن ذلك
(6)

. 

الدفعات  وٌتضح لنا مما تقدم أن المشرع الفرنسً ال ٌجمع بٌن خطاب الضمان والخصم من     
المستحقة للمتعاقد، وانما أقتصر على نوع واحد من الضمانات، فاذا كانت المبالػ المستحقة 
للمتعاقد ؼٌر قابلة للخصم، أو عند موافقة اإلدارة على أن ٌقدم المتعاقد كفالة شخصٌة او خطاب 

ل تجاه ضمان ٌحل محل الخصم، فإن اإلدارة ال تخصم من المبالػ المستحقة للمتعاقد، وٌفض
 المشرع الفرنسً، كونه ٌسهل على المتعاقد وٌوفر له المبالػ التً قد ٌحتاجها أثناء التنفٌذ.

%( من قٌمة ٘%( وال ٌتجاوز )ٕوفً مصر، تكون قٌمة التامٌن النهابً بما ال ٌقل عن )     
بة التامٌن النهابً األعمال المتفق على تنفٌذها سنوٌاً، طبقاً للبرنامج الزمنً للتنفٌذ، وٌتم تحدٌد نس

                                                           

( بشـان تنفيـذ توصـيات المجنـة المشـكمة بموجـب  ٕٜٙ٘ٔ/ ٘ٔ/  ٖٓ( كتاب االمانة العامة لمجمـس الـوزراء ذي العـدد ) ش _ ل/ أ / (ٔ
 ، منشور عمى موقع وزارة التخطيط، مشار إليو سابقًا.ٕ٘ٔٓ( لسنة ٖٓاالمر الديواني رقم )

 )غير منشور(.ٕٚٔٓ/ٖ/٘( بتاريخ ٕٚٔلعراقيين ذي العدد )( كتاب اتحاد المقاولين ا(ٕ
، الصــادر ٕ٘ٔٓ( لسـنة ٖٚٗ( حـول الــدليل االسترشـادي لقـرار مجمــس الـوزراء رقــم )ٜٙ٘ٓٔ/ٚ/ٗ( أعمـام وزارة التخطـيط ذي العــدد )(ٖ

 ، منشور عمى موقع وزارة التخطيط، مشار إليو سابقًا.ٕٙٔٓ/٘/ٜٔبتاريخ 
 . ٕٕٙ، ص ٕٜٜٔنظرية العامة لمعقود االدارية، بدون ناشر، بدون مكان نشر، ( د. عمر حممي فيمي، ال(ٗ
، منشــورة عمــى الموقــع االلكترونــي، مشــار إليــو ٕٙٔٓ( مــن مدونــة اإلشــغال العامــة الفرنســية لســنةٕٗٔ( و)ٖٕٔ( و)ٕٕٔ( المــادة )(٘

 سابقًا.
مدي حسن الحمفاوي، ركن الخطأ في مسؤولية االدارة الناشئة (، أورده عن حٜٛ٘ٔ/ٖ/ٖ( حكم مجمس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ )(ٙ

 .  ٖٖٚعن العقد االداري، الطبعة االولى، بدون ناشر، بدون مكان نشر، ص



 

(ٗٗ3) 

باالتفاق بٌن السلطة المختصة ووزارة المالٌة قبل طرح المشروع
(1)

، وعند اتمام التسلٌم النهابً 
ٌدفع للمتعاقد ما قد ٌكون مستحقاً له من مبالػ، وٌرد الٌه التامٌن النهابً او ما تبقى منه، بؽٌر 

عمل بعد اتمام تنفٌذ العقد بصفة ( اٌام 3توقؾ على طلب منه، وذلك فً خبلل مدة ال تتجاوز )
نهابٌة
(2)

. 

وأن التزام االدارة برد التامٌن النهابً فً حالة تحقق شروط الرد المنصوص علٌها فً العقد      
او القانون كحالة وفاء المتعاقد بالتزاماته التعاقدٌة ٌمثل حقاً للمتعاقد مع االدارة، وٌترتب على 

د التامٌن دون مبرر مشروع، اخبلالً من جانبها فً تنفٌذ امتناع االدارة او تراخٌها فً ر
التزاماتها التعاقدٌة، وٌستتبع ذلك حق المتعاقد معها فً مقاضاتها، والمطالبة بالتعوٌض؛ لما 
ٌشكله التراخً فً ذلك من اضرار ؼٌر مبررة بالمتعاقد مع اإلدارة، وهذا ما قضت به المحكمة 

االدارٌة العلٌا فً مصر
(3)

 . 

اما فً العراق، ال ٌتم اطبلق التؤمٌنات النهابٌة اال بعد صدور شهادة القبول النهابً وتصفٌة      
الحسابات، وٌجوز اطبلق اجزاء من مبلػ خطاب ضمان حسن التنفٌذ بعد التسلم النهابً لتلك 

األجزاء، وصدور شهادة القبول النهابً، بما ٌإٌد كونها مإهلة لبلستخدام
(4)

. 

 المعالجات الخاصة بالحق المالً المتؤخر أدائه للمتعاقد نً :المبحث الثا

المتعاقد اإلعمال المتفق علٌها بموجب العقرد، فإنره ٌجرب علرى اإلدارة فرً المقابرل  عندما ٌنجز     
الوفاء بالحق المالً لتلك اإلعمال، اال أن اإلدارة قد تواجه صعوبة فً صرؾ الحق المالً، وذلرك 

ٌة التً قد تواجهها الدولة، اإلمرر الرذي ٌفررض علرى اإلدارة البحرث عرن وسرابل نتٌجة لبلزمة المال
بدٌلة لسداد الحق المالً، لرذلك سروؾ نتنراول الوسرابل الترً اتبعتهرا اإلدارة فرً سرداد الحرق المرالً 
المتررؤخر أدابرره للمتعاقررد فررً المطلررب األول، كمررا أن بعررض التشرررٌعات قررد تررنص علررى أسررتحقاق 

 عند اخبلل اإلدارة فً أداء الحق المالً، وهذا ما سنتناوله فً المطلب الثانً. المتعاقد للفوابد

 : للمتعاقد المطلب األول : الوسائل التً اتبعتها اإلدارة فً سداد الحق المالً المتؤخر أدائه

لمتعاقررد، تحرراول لصررعب علٌهررا ترروفٌر الؽطرراء المررالً لسررداد الحررق المررالً ٌأن اإلدارة عنرردما      
مجلرس  قرد أشرارعن وسابل لسداده، وابررز مثرال علرى ذلرك مرا فعلتره اإلدارة فرً العرراق، ف البحث

الرى أمكانٌرة سرداد الحرق المرالً والمترؤخر دفعره  ٕ٘ٔٓ( لسرنة 3ٖٗالوزراء بموجب القرار رقرم )
( سنوات بواسطة السندات والصكوك، وهذا ما سنتناوله فرً الفررع األول، وسرنتناول ٖمنذ قرابة )

المتعاقد الحصول علرى المبرالػ المالٌرة البلزمرة  ب التً استخدمتها اإلدارة والتً تسهل علىاألسالٌ
 لتموٌل المشروع فً الفرع الثانً.

 

                                                           

الذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايـدات الصـادر بقـانون  ٜٕٓٓ( لسنة ٗٔمكرر( من القانون رقم ) ٛٔ( المادة )(ٔ
 ، منشور عمى موقع وزارة المالية المصرية، مشار إليو سابقًا.ٜٜٛٔ( لسنة ٜٛرقم )

 .ٜٜٛٔ( لسنة ٜٛ( من البلئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم )ٕٚ( المادة )(ٕ
تعاقديـة فـي ، نقـبًل عـن د. عبـد العزيـز عبـد المـنعم، المسـؤولية الٜٜٜٔ/ٔ/ٕٙ( حكم المحكمة االدارية العميا في مصر الصادر بتـاريخ (ٖ

 .ٚٚ، ص ٕٔٔٓتنفيذ العقود االدارية، الطبعة االولى، منشاة المعارف، االسكندرية، 
 .ٕٗٔٓ( لسنة ٕ/ ثانيا/ج( من تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )ٜ( المادة )(ٗ



 

(ٗٗ1) 

 : ول :استخدام سندات الخزٌنة العامة ووسائل أُخر فً سداد الحق المالًالفرع األ

وفراء بالتزاماتهرا المالٌرة؛ لرذلك اإلدارة عندما تواجه أزمة مالٌة، ٌكون من الصعوبة علٌهرا ال أن    
فإنهررا قررد تتبررع وسررابل معٌنررة بؽٌررة سررداد المسررتحقات المالٌررة للمتعاقرردٌن معهررا، ومررن هررذه الوسررابل 

اسررتخدام السررندات والصرركوك، وُتعتبررر السررندات الحكومٌررة
(1)

، مررن أهررم مصررادر التموٌررل المبلبمررة 
من اسباب اصدار السندات حاجرة الدولرة للحكومة، التً تقوم بإصدارها لتموٌل اإلنفاق العام، وأن 

الى الموارد المالٌة لتموٌل التنمٌرة االقتصرادٌة بشركل ٌتجراوز حردود مواردهرا المالٌرة اآلنٌرة او سرد 
حاجة نقدٌة مإقتة
(2)

. 

ففً فرنسا، لم تستخدم اإلدارة فً فرنسا هذا االسلوب فً تموٌل المشروعات العامرة او سرداد      
 دٌن معها فً عقد اإلشؽال العامة.الحق المالً للمتعاق

وفً مصر، فقد قامت الحكومة المصرٌة بإصدار سرندات دوالرٌره فرً األسرواق العالمٌرة بنراًء      
وذلررك ألول مرررة فررً تررارٌخ االقتصرراد المصررري، كمررا أن  ٕٔٓٓ( لسررنة 3ٗٔعلررى القررانون رقررم )

دة ثابترة لتموٌرل المشررروعات الدولرة المصررٌة تصردر أذونررات الخزانرة وسرندات التنمٌرة بمعرردل فابر
الحكومٌررة، وأن تموٌررل المشررارٌع بواسررطة السررندات سررواء أكانررت محلٌررة أم دولٌررة ٌشررترط الموافقررة 

البرلمانٌة علٌها
(3)

. 

وٌتضح مما تقدم أنه ٌجوز تموٌل المشروعات الحكومٌة بواسرطة السرندات، ولكرن اإلدارة فرً      
اقد فرً عقرد األشرؽال العامرة بواسرطة السرندات الحكومٌرة مصر لم تلجؤ الى سداد الحق المالً للمتع

 بعد أن ٌتم االتفاق على أن ٌكون السداد نقداً.

إما فً العراق، فقد قررت الحكومة العراقٌرة اسرتخدام السرندات الحكومٌرة فرً سرداد جرزء مرن      
مرة واسرتناداً الرى المستحقات المالٌة المترتبة برذمتها لصرالح المتعاقردٌن معهرا فرً عقرد االشرؽال العا

ٌقررروم البنرررك  ٕٙٔٓ( لسرررنة ٔٙٔ( و)ٖٖٔ( و)ٓٔٔقررررارات مجلرررس الررروزراء المرقمرررة بالعررردد )
المركررزي العراقررً بطرررح سررندات الخزٌنررة العامررة
(4)

)سررندات المقرراولٌن(، نٌابررًة عررن وزارة المالٌررة 
 كوكٌل مالً عن الوزارة. 

حٌررث أن لحملررة السررندات بصررورة  ،وٌترتررب علررى صرررؾ السررندات الررى المتعاقرردٌن عرردة أثررار     
جملة من الحقوق، منها الحق فً الحصول على فابدة ثابتة فً المواعٌد المحددة، حٌث تلتزم  عامة

( أشرهر فرً معظرم ٙالجهة الحكومٌة المصدرة للسندات بردفع مبلرػ لحملرة السرندات سرنوٌاً او كرل )

                                                           

د إضـافية لمواجيـة العجـز فـي ( تعرف السندات الحكوميـة بأنيـا السـندات التـي تقـوم بإصـدارىا الدولـة، وذلـك بيـدف الحصـول عمـى مـوار (ٔ
ميزانيــة الدولــة او مواجيــة التضــخم، أشــار اليــو د. منيــر ىنــدي، األوراق الماليــة وأســواق رأس المــال، منشــأة المعــارف، االســكندرية، 

 .ٕٗ، ص ٜٜٜٔ
تنصـرية لمدراسـات العربيـة ( د. عبد الرحيم مكطوف حمد، السندات وحواالت الخزينة في العراق أثـره فـي التنميـة االقتصـادية، مجمـة المس(ٕ

 .ٙ، ص ٖٕٔٓ(، ٔٗوالدولية، العدد )
 .ٚٛ٘، ص ٕٓٔٓ( د.أحمد محمد مصطفى نصير،دور الدولة إزاء االستثمار وتطوره التاريخي،الجزء االول،دار النيضة العربية،القاىرة،(ٖ
البنـوك المركزيـة ولفتـرات متباينـة حسـب الظـروف  ( تعرف سندات الخزينة العام بانيا وثائق الدين العام طويمـة األجـل، تصـدر عـادة عـن(ٗ

اء االقتصادية لمبمد، وحاجة العجز السائد في الميزانية العامة، ىوشيار معروف، االستثمارات واالسواق المالية، الطبعة االولى، دار الصف
 .ٗٔٔ، صٖٕٓٓلمنشر، عمان، 



 

(ٗٗ2) 

الحاالت
(1)

%( ٘فرً عقرد األشرؽال العامرة بلؽرت )، وأن نسبة فابردة السرندات الممنوحرة للمتعاقردٌن 
سنوٌاً، وذلك إذا قرر المتعاقد االحتفاظ بالسند لحٌن تارٌخ االستحقاق
(2)

. 

فللسررندات عمومراً تررارٌخ اسررتحقاق ، وكرذلك الحررق فرً اسررترداد قٌمررة السرند فررً المٌعراد المحرردد     
نخرراص، وفررً هررذا التررارٌخ ٌجررب اسررترداد القٌمررة االسررمٌة للسررند باعتبارهررا دٌرر

(3)
، وتتررراوح فترررة 

( سررنةٖٓ( و)ٕاسررتحقاق السررندات عررادة بررٌن )
(4)

، وأن مرردة اسررتحقاق قٌمررة السررندات الممنوحررة 
( سنواتٖللمتعاقدٌن فً عقد األشؽال العامة حددت ب)

(5)
وٌستطٌع المتعاقدٌن فً عقرد األشرؽال ، 

ء جلسات التداول فً سروق العامة تداول السند بٌعاً وشراًء بعد اٌداعه فً مركز االٌداع، وذلك أثنا
العررررراق لررررؤلوراق مالٌررررة، مررررن خرررربلل شررررركات الوسرررراطة المجررررازة
(6)

             السررررند  وٌحررررق لحامررررل، 
خصمه
(7)

، حٌث ٌمكن للمتعاقدٌن فً عقد األشؽال العامة القٌرام بخصرم السرندات لردى المصرارؾ، 
مرن قٌمرة السرند عمولرة  %( مرن قٌمرة السرند، وٌسرتقطع أٌضراً ٘على أن ٌتم مقابل اسرتقطاع نسربة )

%(ٔالمقاصة االلكترونٌة البالؽة )
(8)

، وأن تحمل المتعاقد مصارٌؾ الخصم ٌتعارض مع الطبٌعرة 
 التعاقدٌة للثمن، وٌمثل انتقاص من الحق المالً للمتعاقد.

إمكانٌرة قٌرام أشرار الرى  ٕ٘ٔٓ( لسنة 3ٖٗومن الجدٌر بالذكر، أن قرار مجلس الوزراء رقم )    
المبرالػ المسرتحقة للمتعاقردٌن، وٌمكرن خصرم الصركوك  مالٌة بإصدار صكوك لتؽطٌة قٌمرةوزارة ال

لرردى المصررارؾ الحكومٌررة واالهلٌررة، ومررن ثررم قٌررام تلررك المصررارؾ بإعررادة خصررمها لرردى البنررك 
المركررزي العراقررً، وذلررك لؽرررض ترروفٌر السررٌولة النقدٌررة لرردى جمٌررع االطررراؾ، ومررن ثررم تنفٌررذ 

الزمنٌة المحرددة لهراالمشروع ضمن التوقٌتات 
(9)

إال أن موضروع الصركوك رفرض فٌمرا بعرد مرن  ،
للمتعاقد المستحقات المالٌة المتؤخرة قبل وزارة المالٌة، واقتصرت على السندات فً سداد

(10)
 . 

                                                           

 .ٕٕٙ، ص ٕٛٓٓار الجامعية، االسكندرية، ( د. محمد صالح الحناوي، تحميل وتقييم األسيم والسندات، الد(ٔ
، منشـورة عمـى موقـع البنـك المركـزي ٕٙٔٓ/ٛ/ٓٔ( من تعميمات سندات الخزينة العامة/ سندات المقـاولين الصـادرة بتـاريخ ٔ( الفقرة )(ٕ

 العراقي، مشار إليو سابقًا.
 .ٕٔٔ، ص ٜٕٓٓورات الحمبي الحقوقية، بيروت، ( د. عبد الباسط كريم مولود، تداول األوراق المالية، الطبعة االولى، منش(ٖ
 .  ٓٓٔ، ص ٕٓٔٓ( د. مؤيد عبد الرحمن الدوري، إدارة االستثمار والمحافظ اإلستثمارية، الطبعة االولى، إثراء لمنشر والتوزيع، عمان، (ٗ
، منشـورة عمـى موقـع البنـك المركـزي ٕٙٔٓ/ ٛ/ٓٔ( من تعميمات سندات الخزينة العامة/ سندات المقاولين الصادرة بتاريخ ٔ( الفقرة )(٘

 العراقي، مشار إليو سابقًا.
عمى أن تكـون السـندات بعـد تـاريخ اصـدارىا  ٕٗٓٓ( لسنة ٜٗ/ثانيًا( من قانون االدارة المالية والدين العام رقم )ٗ( وقد نصت المادة )(ٙ

 ألسعار التي تحدد حسب العرض والطمب.قابمة لمتداول عن طريق البيع والشراء في سوق العراق لؤلوراق المالية، وبا
بأنـو اتفـاق يتعيــد  ٖٜٛٔ( لســنةٖ( مــن قـانون التجـارة العراقـي النافـذ رقـم )ٔ/ٖٕٛ( عـرف المشـرع العراقـي الخصـم بموجـب المـادة )(ٚ 

الـى المصـرف، مـع المصرف بمقتضاه أن يدفع مقدمًا قيمة ورقة تجارية وأي مستند آخر قابل لمتداول الى المستفيد مقابل نقـل ممكيتـو 
 التزام المستفيد برد القيمة الى المصرف، إذا لم يدفعيا المدين األصمي.

، منشورة عمى موقع البنك ٕٚٔٓ/ٗ/ٜٔ(، الصادرة بتاريخ ٕٛٔٔ/ٙ( تعميمات سندات الخزينة العامة/مستحقات المقاولين، ذي العدد )ٛ)
 المركزي العراقي، مشار إليو سابقًا.

، ذي ٕ٘ٔٓ( لسـنة ٖٓعامة لمجمس الـوزراء بخصـوص تنفيـذ توصـيات المجنـة المشـكمة بموجـب االمـر الـديواني رقـم )( كتاب االمانة ال(ٜ
 ، منشور عمى موقع وزارة التخطيط، مشار إليو سابقًا.ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٕٔ( الصادر بتاريخ ٖٜٖٕٙٓ/٘ٔ/ٖٓالعدد )ش. ل. أ/

معالجـات المشـاريع االسـتثمارية المسـتمرة، منشـور عمـى موقـع وزارة ( زينب محمد _ عمـر عبـد الكـريم، الـدليل االسترشـادي الخـاص ب(ٓٔ
 .  ٕٔالتخطيط، مشار إليو سابقًا، ص 



 

(ٗ٘ٓ) 

 الفرع الثانً : الوسائل التً تسهل على المتعاقد الحصول على الحق المالً لالستمرار بالمشروع

االتفراق مرع شرخص او للمتعاقرد  ٕ٘ٔٓ( لسرنة ٖٓٗالوزراء العراقً رقم )أجاز قرار مجلس      
الحرق المرالً  مإسسة توفر له المبالػ المالٌة البلزمة لتنفٌذ المشروع، علرى أن تقروم الدولرة بتسردٌد

كامبلً بعرد مردة معٌنرة مرن انجراز المشرروع، مرع اسرتحقاق الفوابرد عرن المبرالػ المصرروفة وهرو مرا 
الرى الملحقرة بتعلٌمرات تنفٌرذ العقرود الحكومٌرة ( ٗل، كما اشارت الضوابط رقرم )باآلج لدفعٌسمى ا

برهن العقد لدى المصرارؾ؛ للحصرول علرى مبرالػ مالٌرة؛ لؽررض االسرتمرار المتعاقد امكانٌة قٌام 
 فً تنفٌذ المشارٌع المتوقفة.

 : أولا: الدفع باآلجل

معها علرى إنجراز مشرروع خربلل مردة زمنٌرة اقد والمتعهو عقد ٌتم بموجبه االتفاق بٌن اإلدارة      
محددة فً العقد، مقابل تؤجٌل سداد الثمن إلى وقت معلوم، سواء كران التؤجٌرل للرثمن كلره أو لجرزء 
منرره، وعررادة مررا ٌررتم سررداد الجررزء المإجررل مررن الررثمن علررى دفعررات بعررد أنجرراز المشررروع، علررى أن 

روفة مرن القررض إلنجراز المشرروع لمصرلحة تحتسب فابدة سنوٌة بنسبة معٌنة علرى المبرالػ المصر
 .المتعاقد

ففررً فرنسررا، ال ٌجرروز أدراج أي شرررط للرردفع المإجررل فررً العقررود العامررة التررً تمنحهررا الدولررة      
والهٌبررات العامررة وسررلطاتها المحلٌررة والمإسسررات العامررة، واسررتثناء ممررا تقرردم ٌإخررذ فررً االعتبررار 

ص الفنٌة واالقتصادٌة للمعردات والخردمات، والترً الظروؾ الخاصة مثل حالة الطوارئ والخصاب
ٌجوز فٌها بقرار مشترك بٌن وزٌر الدفاع ووزٌر المٌزانٌة أن ٌؤذن برإدراج بنرد ٌرنص علرى الردفع 

المإجل فً عقود الدفاع
(1)

. 

فررً مصررر، ال ٌوجررد نررص فررً قررانون المناقصررات والمزاٌرردات المصررري وال فررً البلبحررة و     
 .ع هذا االسلوب فً تموٌل المشارٌع العامة او فً سداد الحق المالًالتنفٌذٌة له على أتبا

مرن الحصرول علرى المبرالػ المتعاقرد  إما فً العراق، فقد استحدثت االدارة طرٌقًة جدٌردًة تمكرن     
المالٌة البلزمة إلنجاز المشروع ؛ وذلك عن طرٌق تؽٌٌر طرٌقة الدفع للمتعاقد من الدفع مقابل مرا 

أو مرن ٌوافرق المتعاقرد لى الردفع بعرد أنجراز المشرروع، وٌرتم تموٌرل المشرروع مرن قبرل ٌتم انجازه ا
علٌه المتعاقد )سواء أكان فردا ام مإسسة ام بنك، وهذا مرا قررره مجلرس الروزراء بموجرب القررار 

 .  ٕ٘ٔٓ( لسنة 3ٖٗرقم )

 : شروط تطبٌق آلٌة الدفع باآلجل .1

عردة شرروط، منهرا مرا ٌتعلرق بالمشرروع، ومنهرا مرا ٌتعلرق لتطبٌق الدفع باآلجل ال بد من توفر      
ٌشترط فً المشروع الذي سوؾ ٌمول بالردفع اآلجرل أن واالدارة، فٌما ٌتعلق بالمشروع، بالمتعاقد 

%( ولكررن ٓ٘%(، وإذا كانررت نسرربة االنجرراز تقررل عررن )ٓ٘ال تقررل نسرربة االنجرراز المررادي لرره عررن )
باآلجرل بعرد موافقرة مجلرس الروزراء علٌهرا المشروع ذو أهمٌة، فٌمكن أن ٌمول بالردفع

(2)
تلترزم و ،

                                                           

ـــي )ٜٜٛ_ٕ٘ٔٓ( مـــن المرســـوم رقـــم )ٓٙ( المـــادة )(ٔ ـــع ٕ٘ٔٓ/ٚ/ ٖٕ( المـــؤرخ ف ـــى الموق ( بشـــأن المشـــتريات العامـــة، منشـــور عم
 .   ٕٚٔٓ/ٛ/ٚ، تمت الزيارة بتاريخ  https://www.legifrance.gouv.fr -االلكتروني:

(، الصــادر بتــاريخ ٜٖٕ٘/ ب( مــن محضــر االجتمــاع الخــاص بمشــاريع الــدفع اآلجــل، المرفــق بكتــاب وزارة الماليــة رقــم )ٜ( الفقــرة )(ٕ
ٖ/ٜ/ٕٓٔ٘. 

https://www.legifrance.gouv.fr/


 

(ٗ٘ٔ) 

الوزارة المنفذة بالكلفة الكلٌة للمشروع فً جداول الموازنة االسرتثمارٌة، وعردم التجراوز علٌهرا
(1)

 ،
على تموٌل المشروع بالدفع باآلجل بواسرطته او بواسرطة اي ممرول المتعاقد  وٌشترط اٌضاً موافقة

 ، فضبلً عن ذلك موافقة اإلدارة.المتعاقد رفاً( ٌوافق علٌه)قد ٌكون الممول شخصاً او مص

 :. الثار المترتبة على تطبٌق آلٌة الدفع باألجل 2

المبررالػ المالٌررة المسررتحقة سررداد ٌترتررب علررى تطبٌررق آلٌررة الرردفع باآلجررل عرردة أثررار، فمررن حٌررث      
نجاز العقد( سنوات كحد أدنى من تارٌخ أٖ، فٌتم سدادها بدفعات على مدى )للممول

(2)
 وبإقسراط، 

 نصؾ سنوٌة، وٌثبت ذلك فً العقد، وٌتم توثٌق تفاصٌلها فً ملحق العقد، كما ٌرتب الدفع باآلجرل
%(، وتحتسرب الفابردة علرى ٙأو الممول الحق فً الحصول على نسبة فابدة ال تزٌرد عرن )للمتعاقد 

المبالػ المصروفة من القرض فقط، ولٌس على المبلػ الكلً للقرض
(3)

. 

وفرً حالررة عرردم قرردرة اإلدارة علرى السررداد خرربلل الفترررات المتفررق علٌهرا فررً ملحررق العقررد، ٌررتم      
معالجة التؤخٌر بدفع فابدة برنفس نسربة الفابردة السرنوٌة الترً تقردمها المصرارؾ الحكومٌرة لحسرابات 

التوفٌر
(4)

. 

ن الفوابرد، االولرى المتعاقرد أو الممرول سروؾ ٌحصرل علرى نروعٌن مر وٌتضح لنا ممرا سربق أن     
%( مستحقة بكل االحوال وهً حق ثابرت لره، والثانٌرة ٌتوقرؾ اسرتحقاقها علرى ٙفابدة ثابتة وهً )

عدم قدرة اإلدارة على الوفاء بالمبالػ المالٌة المستحقة للمتعاقد أو الممول، وتكون نسبة هذه الفابدة 
(٘ )%. 

 : ثانٌاا: رهن عقد اإلشغال العامة للحصول على التموٌل

ٌُسمى برهن العقد      اتجهت أؼلب التشرٌعات الى ابتداع ما 
(5)

؛ بؽٌرة تبلفرً مخراطر العجرز عرن 
تموٌل العقد، وتبدٌد مخاوؾ المتعاقد مع اإلدارة
(6)

، وأن من اسباب رهن العقد االداري االنخفاض 
ن الردول، الكبٌر الذي حصل فً اسعار النفط، الذي أدى الى تضرر كبٌر فً اقتصرادٌات العدٌرد مر

ومرن بررٌن تلررك الردول العررراق، وفررً فرنسرا، فررإن موضرروع رهرن عقررد اإلشررؽال العامرة تررم معالجترره 
 ٕٙٔٓمرارس  ٕ٘( المإرخ فًٖٓٙ-ٕٙٔٓبموجب المرسوم رقم )

(7)
، أمرا فرً مصرر، فلرم نجرد 
نص خراص بررهن العقرود اإلدارٌرة بصرورة عامرة وال بررهن عقرد اإلشرؽال العامرة، وفرً العرراق، 

                                                           

(، المتعمـق باليـة اختيـار وادراج وتنفيـذ المشـاريع التـي ٜٓٚٔ/٘/ٕعدد )/ د_ح( من اعمام وزارة التخطيط اعمام ذي الٖ( الفقرة )رابعًا /(ٔ
 تمول بأسموب الدفع باآلجل، مشار إليو سابقًا.

 .ٕ٘ٔٓ( لسنة ٖٚٗ( من قرار مجمس الوزراء رقم )ٖ/ ب/٘( الفقرة )(ٕ
وادراج وتنفيـذ المشـاريع التـي تمـول بأسـموب (، المتعمـق باليـة اختيـار ٜٓٚٔ/٘/ٕ( الفقرة )ثانيًا( مـن اعمـام وزارة التخطـيط ذي العـدد )(ٖ

 الدفع باآلجل، مشار إليو سابقًا.
  .ٕ٘ٔٓ( لسنة ٖٚٗ( من قرار مجمس الوزراء رقم )ٖ/ ب/٘( الفقرة )(ٗ
، منشور عمى الموقع االلكتروني عمى الرابط ٕ٘ٔٓ( لسنة ٖٔ.ٕٔٔ( من قانون رىن الصفقات العمومية المغربي رقم )ٕ( المادة رقم )(٘

:- www.adala.justice.gov.ma تمت الزيارة بتاريخ ،٘/ٜ/ٕٓٔٚ.  
 ( يعرف رىن العقد اإلداري بأنو العمل القانوني الذي بموجبو يرصد المتعاقد مع اإلدارة صفقتو )العقد( لضمان التزام لدى مؤسسة أو عدة(ٙ

قصد االستفادة من تمويل ىذه الصفقة، ويخول المؤسسـات المـذكورة حـق اسـترداد امواليـا مـن مبمـ  ىـذه  مؤسسات ائتمان )مصارف(،
 .ٕ٘ٛالصفقة باألفضمية عمى جميع الدائنين األخرين. د. عثمان سممان غيبلن العبودي، مصدر سابق، ص 

 .ٕٚٔٓ/ٜ/٘ٔ، تمت الزيارة بتاريخ  https://www.legifrance.gouv.fr( منشور عمى الموقع االلكتروني: ٚ(

http://www.adala.justice.gov.ma/
https://www.legifrance.gouv.fr/


 

(ٕٗ٘) 

(، إذ ٗالضروابط رقرم ) ( مرنٔٔالفقررة )ة الى موضوع رهن العقود االدارٌة بموجرب تمت االشار
أجررازت لجهررة التعاقررد الحكومٌررة الموافقررة علررى رهررن العقررد ومسررتحقاته لرردى احرردى المصررارؾ 
الحكومٌة او االهلٌة العراقٌرة المإهلرة لممارسرة هرذا الشرؤن مرن البنرك المركرزي العراقرً؛ لؽررض 

الٌة للمتعاقدٌن، مع ضرورة مراعاة شروط الدفع المطلوبة بموجب العقد لردفع توفٌر التسهٌبلت الم
 المستحقات المالٌة للمتعاقدٌن.

وأن المصرؾ مهما كانرت ثقتره عالٌرة بالدولرة ٌبقرى خابفراً مرن عردم قردرتها علرى التسردٌد عنرد      
بعررض الرردول  حلررول موعررد االسررتحقاق؛ ولكررون عملٌررة رهررن العقررد معقرردة قررام المشرررع فررً قرروانٌن

بفرررض ضررمانات، وتتمثررل بإنشرراء نظٌررر فرٌررد
(1)

، مررن العقررد الررذي سررٌعتمد مررن اجررل اتمررام الرررهن، 
وتحدٌد المحاسب المكلؾ
(2)

، بإتمام الرهن، وهرو الملرزم برؤداء كرل المبرالػ المتعلقرة بالعقرد مباشررة 
ففررً  لفابردة المصررؾ، وهررذا ٌشركل ضررمانة ضررورٌة تحفررز المصررؾ علررى اتمرام عملٌررة الررهن،

فرنسا، ٌتعٌن على اإلدارة بناء علرى طلرب المتعاقرد تقردٌم نسرخة مرن العقرد األصرلً، ٌتضرمن بٌانراً 
موقعرراً علٌرره مررن قبلهررا، ٌبررٌن أن الوثٌقررة الخاصررة بالعقررد تصرردر فررً نسررخة واحرردة اصررلٌة، لتمكررٌن 
ؾ صرراحبها مررن رهررن العقررد، وٌسررتلم المسررتفٌد مررن الرررهن المبررالػ المسررتحقة لرره مررن قبررل الموظرر

المحاسب
(3)

. 

( الضرمانات الترً ٌسرتحقها المصررؾ مقابرل تموٌلره ٗوفً العراق، لم توضح الضوابط رقرم )     
أشررار الررى أمكانٌررة تزوٌررد المتعاقررد  ٕ٘ٔٓ( لسررنة ٕٗٔللعقررد، اال أن قرررار مجلررس الرروزراء رقررم )

كمررال بضررمانات مررن قبررل اإلدارة للمصررارؾ؛ لؽرررض االقتررراض؛ لتسرردٌد المسررتحقات المالٌررة، وإ
إنجرراز المشررروع
(4)

، لكنرره لررم ٌحرردد طبٌعررة هررذه الضررمانات، وهررذا األمررر أثررر سررلباً علررى تجرراوب 
 المصارؾ.

وٌترتب على رهن العقد لدى المصرؾ قٌرام المصررؾ بتموٌرل تنفٌرذ العقرد، وفرً بعرض الردول    
نررة( الترً لهرا أهمٌرة بالؽرة؛ ألنهر ٌَ ا تنشرا حقرراً ترتم عملٌرة تموٌرل العقرد بواسرطة )شرهادة حقروق الُمعا

للمستفٌد من الرهن)المصرؾ(، وتشكل اعترافاً صرٌحاً ؼٌر قابرل للطعرن مرن طررؾ اإلدارة برؤن 
المتعاقد أنجز الصفقة، وأنه محق فً الحصول على األداء، وهذه الشهادة هرً الترً تترٌح لمإسسرة 

دارة سروؾ للمتعاقد ؛ ألنها حصلت على الضرمان الكرافً برؤن اإل التموٌل)المصرؾ( منح الدفعات
د ما أنجزه المتعاقدٌتإ

(5)
. 

                                                           

)نسخة طبق االصـل لمصـفقة تسـمم  -النظير الفريد بأنو : ٕ٘ٔٓ( لسنة ٖٔ.ٕٔٔ( عرف قانون رىن الصفقات العمومية المغربي رقم )ٔ)
الرىن(، منشور عمى الموقع االلكتروني، مشار  في نسخة فريدة من طرف صاحب المشروع الى صاحب الصفقة( ليكون رسمًا في حالة

 إليو سابقًا.
)الموظف أو الشـخص المؤىـل  -المحاسب المكمف بأنو : ٕ٘ٔٓ( لسنة ٖٔ.ٕٔٔ( عرف قانون رىن الصفقات العمومية المغربي رقم )(ٕ

ن(، منشـور عمـى الموقـع االلكترونـي، لمقيام بتسديد النفقات باسم الييئة التي ينتمي الييـا صـاحب المشـروع لفائـدة المسـتفيد مـن الـرى
 مشار إليو سابقًا.

المتعمـق بالمشـتريات العامـة، منشـور عمـى  ٕٙٔٓمـارس  ٕ٘( المؤرخ في ٖٓٙ-ٕٙٔٓ( من المرسوم رقم )ٕٛٔ( و)ٕٚٔ( المادة )ٖ)
 الموقع االلكتروني، مشار إليو سابقًا.

 .ٕ٘ٔٓ( لسنة ٕٗٔ( ُينظر في ذلك قرار مجمس الوزراء رقم )(ٗ
 .ٕٚٔٓ/ٜ/ٖ، تمت الزيارة بتاريخ  http://tadbir.ma -( رىن الصفقات العمومية، بحث منشور عمى الموقع االلكتروني:٘(

http://tadbir.ma/


 

(ٖٗ٘) 

ٌجوز للمستفٌد من الررهن أن ٌطلرب مرن االدارة خربلل تنفٌرذ العقرد العرام برؤن تقردم  ففً فرنسا،    
بٌانرراً مرروجزاً عررن الخرردمات واإلعمررال المنفررذة مررن قبررل المتعاقررد، وٌجرروز لرره أٌضررا أن ٌطلررب بٌانرراً 

طلب أي معلومرات أخررى ال عبلقره لهرا باألعمرال بالسلؾ والمدفوعات المقدمة، وال ٌجوز له أن ٌ
المنفذة، وال ٌجوز له أن ٌتدخل بؤي شكل من األشكال فً تنفٌذ العقد
(1)

. 

للمتعاقرردٌن مررع  ال توجررد تعلٌمررات تبررٌن اآللٌررة التررً تتبررع فررً تموٌررل المصررارؾوفررً العررراق،      
ر تسررردٌد المبرررالػ المسرررتحقة اإلدارة، وكرررذلك آلٌرررة تسررردٌد المبرررالػ المالٌرررة للمصرررارؾ، اال أن امررر

للمصرارؾ مرهررون بترروافر الؽطرراء المررالً الرربلزم لردى جهررات التعاقررد، اال انرره فررً حالررة اسررتحقاق 
المتعاقدٌن اٌة فوابد مالٌة مترتبة على ذلرك المصارؾ للمبالػ ولم ٌتم تسدٌدها، فٌتحمل

(2)
، وٌإخرذ 

 لهم أي دخل فً هذا التؤخٌر.على ذلك أنها حملت المتعاقدٌن قٌمة هذه الفوابد، وهم لٌس 

 : أستحقاق المتعاقد للفوائد عند اخالل اإلدارة فً أداء الحق المالًالمطلب الثانً : 

للمتعاقد عن اخبلل االدارة فرً إداء  من النص على دفع الفوابد جاءت بعض التشرٌعات خالٌةً      
منح المتعاقد فوابد عرن اخربلل  الحق المالً فً عقد اإلشؽال العامة، بٌنما قررت بعض التشرٌعات

 لحق به ضرر ام لم ٌلحق به اي ضرر. االدارة فً أداء الحق المالً سواءً 

المالً للمتعاقد فسحب، وانما ٌجب عدم التؤخر فً  أن التزام اإلدارة ال ٌقتصر على أداء الحق     
أدابه، وعلٌه تحتسب الفوابد
(3)

لترً ترإخر االدارة دفعهرا، ، التؤخٌرٌرة لصرالح المتعاقرد عرن المبرالػ ا
والستحقاق الفابدة التؤخٌرٌة ٌكفى أن ٌتؤخر المردٌن فرً الوفراء بالتزامره بردفع مبلرػ مرن النقرود عرن 

مٌعاد االستحقاق، إذ تستحق فابدة التؤخٌر دون أن ٌشترط اقامة الدلٌل عن خسارة مرا
(4)

، وتسرتحق 
ق الطرفرران علررى تحدٌرردها عنررد التعامررلالفابردة بالسررعر الررذي ٌحرردده القررانون، أذا لررم ٌكررن قرد اتفرر

(5)
،
 

ومعنررى ذلررك ٌجررب أن ٌكررون هنرراك مٌعرراد السررتحقاق مبلررػ مررن النقررود، امررا إذا لررم ٌوجررد مٌعرراد 
ففررً فرنسررا، أذا تررؤخرت اإلدارة فررً دفررع لبلسررتحقاق، فرربل ٌمكررن التحرردث عررن التررؤخٌر فررً التنفٌررذ، 

امة فإن المتعاقد ٌستحق عن هذا الترؤخر فوابرد المبالػ المالٌة المستحقة للمتعاقد فً عقد اإلشؽال الع
.ٖٕٔٓتؤخٌرٌة، وذلك بموجب مرسوم مكافحة المدفوعات المتؤخرة فً العقود العامة لسنة 

 

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسً فً احد أحكامره برؤن مجررد الترؤخر البسرٌط لرئلدارة فرً دفرع      
بالتعوٌض تحت بند فوابد التؤخٌرالمبالػ المستحقة علٌها ٌنشا على عاتقها االلتزام 

(6)
. 

وفرررً مصرررر، فرررإن القواعرررد المطبقرررة هرررً قواعرررد القرررانون المررردنً المصرررري، والترررً تشرررترط      
السررتحقاق الفوابررد التؤخٌرٌررة أن ٌكررون هنالررك خطررؤ مررن جانررب المرردٌن، ٌتمثررل بتررؤخره فررً الوفرراء 

                                                           

( المتعمـق بالمشـتريات العامـة، منشـور عمـى الموقـع ٕٙٔٓمـارس  ٕ٘ (( المؤرخ فيٖٓٙ-ٕٙٔٓ( من المرسوم رقم )ٖٓٔ( المادة )ٔ)
 تروني، مشار إليو سابقًا.االلك

 .ٕٗٔٓ( لسنة ٕ( الممحقة بتعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )ٗ( من الضوابط رقم )ٔٔ( الفقرة )(ٕ
 ( تعّرف الفائدة بانيا تستحق كتعويض عن التأخير في تنفيذ االلتزام عـن األجـل المحـدد المحـدد الوفـاء اتفاقـًا او قضـاًء، د. عبـد المجيـد(ٖ

 .ٛٗ، ص ٜٚٙٔموجز في شرح القانون المدني مع المقارنة بالفقو االسبلمي)أحكام االلتزام(،بدون ناشر، بدون مكان نشر،الحكيم، ال
 . ٕٗ٘، ص ٜٕٓٓ( د. سميم سميمان، خبلصة القانون االداري، مكتبة صادر ناشرون، بيروت، ٗ)

 .ٜٗٙ، ص ٜٗٙٔ د. سميمان مرقس، اصول االلتزامات، دار النشر لمجامعات، القاىرة، (٘)
( أشار إليو د. حمدي عمي عمر، المسؤولية التعاقدية لئلدارة، المجمة  ٜٜٗٔ/ ٔٔ/ٜ( ينظر في ذلك حكم مجمس الدولة الفرنسي في )(ٙ

 .ٕٚٓ، ص ٜٜٙٔ(، ٛالقانونية االقتصادية، كمية الحقوق، جامعة الزقازيق، العدد )



 

(ٗ٘ٗ) 

 عرن أن المشررع المصرري لرم بالمقابل المالً، فمجرد التؤخر المرذكور ٌعرد هرو الخطرؤ، هرذا فضربلً 
ٌشترط الستحقاق الفوابد المذكورة أن ٌثبت الدابن أن ضرراً قد لحقه من ذلك الترؤخٌر، فقرد نصرت 

( من القانون المدنً المصري على انه ال ٌشترط السرتحقاق فوابرد الترؤخٌر قانونٌرة أو 1ٕٕالمادة )
 اتفاقٌة أن ٌثبت الدابن ضررا لحقه من هذا التؤخٌر.

اما فً العرراق، فربل ٌسرتحق المتعاقرد الفوابرد إذا ترؤخرت االدارة فرً أداء الحرق المرالً، وذلرك      
( لسرنة 3ٖٗبموجب الشروط العامة لمقاوالت أعمال الهندسة، اال أن قررار مجلرس الروزراء رقرم )

زمة أقر بحق المتعاقد فً تقاضً الفوابد عن التؤخٌر فً سداد المبالػ المستحقة له بسب اال ٕ٘ٔٓ
المالٌة
(1)

، اال أن هذا القرار ال ٌطبرق اال علرى العقرود الترً ترؤثرت باألزمرة المالٌرة، كمرا أن وثرابق 
نصرت علرى اسرتحقاق المتعاقرد ( 1/ٗٔالمرادة )العطاء القٌاسٌة لعقود تنفٌذ االشؽال العامة بموجرب 

ق العطاء القٌاسٌة لعقود للفوابد التؤخٌرٌة، اال أن وزارة التخطٌط قامت بتعطٌل هذه الفقرة من وثاب
تنفٌذ االشؽال العامة، وبررت ذلك بؤن دفع الفابدة عن التؤخٌر فً سرداد المبرالػ المسرتحقة للمتعاقرد 

ؼٌر معمول به بموجب التشرٌعات النافذة
(2)

. 

أما تحدٌد نسبة الفابدة القانونٌة المستحق، فاألصل أن القانون هو مرن ٌحردد نسربة معٌنرة للفابردة،    
معردل الفابردة فرإن  ٌحدد الحد االعلى للفابدة والتً ال ٌجوز االتفراق علرى خبلفهرا، ففرً فرنسرا،كما 

ٌسرراوي معرردل الفابرردة المعلنررة مررن البنررك المركررزي األوروبررً علررى آخررر عملٌررات إعررادة التموٌررل 
%(1الربٌسٌة، وتبلػ )

(3)
( ٌومراً مرن ترارٌخ دفرع المبلرػ ٘ٗ، على أن تدفع هذه الفابدة فً ؼضرون)

األصلً
(4)

%( اال أذا كران هنراك اتفراق علرى نسربة ٘، وفً مصر، فإن نسبة الفابدة محرددة بواقرع )
اقل، او اذا كان المتعاقد ٌطالب بنسبة اقل من المستحقة له
(5)

. 

حرردد نسرربة الفوابررد عررن  ٕ٘ٔٓ( لسررنة 3ٖٗوفررً العررراق، فررإن قرررار مجلررس الرروزراء رقررم )     
بة الفابرردة السررنوٌة التررً تقرردمها المصررارؾ الحكومٌررة لحسررابات المبررالػ المتررؤخر تسرردٌدها بررنفس نسرر

%( سنوٌاً عن تؤخر دفع الدٌون المستحقة٘التوفٌر، وٌبلػ مقدارها )
(6)

. 

 

 

 

 

                                                           

 .ٕ٘ٔٓ( لسنة ٖٚٗ( من قرار مجمس الوزراء رقم )ٕ_ٔ( الجدول رقم )(ٔ
(، حــول الفقــرات التــي تضــمنتيا الوثــائق القياســية وتتعــارض مــع التشــريعات النافــذة، ٖٛٛٛٔ/ٚ/ٗ( أعمــام وزارة التخطــيط ذي العــدد )(ٕ

 .ٕٚٔٓ/ٛ/ٕ٘، منشور عمى موقع وزارة التخطيط، مشار إليو سابقًا، تمت الزيارة بتاريخ ٕٙٔٓ/ٜ/ٔالصادر بتاريخ 
، منشــور عمــى ٖٕٔٓبشــأن مكافحــة المــدفوعات المتــأخرة فــي العقــود العامــة لســنة  )ٜٕٙ-ٖٕٔٓ(المرســوم رقــم ( مــن ٔ/ٛ( المــادة )(ٖ

 الموقع اإللكتروني، مشار إليو سابقًا.
 .ٖٕٔٓ( من مرسوم مكافحة المدفوعات المتأخرة في العقود العامة لسنة ٓٔالمادة )(ٗ) 
، الطبعـة األولــى، ٕٛٓٓداريـة فـي ضـوء احكـام المحكمـة االداريـة العميـا حتـى عـام ( د. خالـد عبـد الفتـاح محمـد، الشـامل فـي العقـود اال(٘

 .ٕ٘ٙ، ص ٜٕٓٓالمركز القومي لئلصدارات القانونية، القاىرة، 
 .ٕٙٔٓ( من وثائق العطاء القياسية لممناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة لسنة ٛ/ٗٔ( المادة )(ٙ
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 الخاتمة

سوؾ نختتم بحثنا بؤبرز النتابج التً توصلنا إلٌها ، وما نسعى إلى أضافته من مقترحات، قد      
 موضع التطبٌق العملً. ٌكون لها األثر فً وضع ما بحثناه

 : أولا : النتائج

ٌعدُّ الحق المالً أهم حقوق المتعاقد مع اإلدارة فً عقد األشؽال العامة، سواء أكان هذا  .1
الحق دفعات مرحلٌة أم مقدمة، أو استقطاعات نقدٌة أو تؤمٌنات نهابٌة، وقد ٌكون فً 

 اماتها تجاه المتعاقد.صورة تعوٌض عما لحق به من ضرر نتٌجة إخبلل اإلدارة بالتز
أن المشرررع لررم ٌحررط الحررق المررالً بؤٌررة ضررمانات حقٌقٌررة، تلررزم اإلدارة المتعاقرردة بسررداده فررً  .2

 مواعٌده المحددة، ووضع جزاءات علٌها فً حال أخبللها بالوفاء بالتزاماتها المالٌة. 
أطبلقره بعرد  %( من المبلػ المرالً المسرتحق للمتعاقرد، وٌرتم٘أن اإلدارة فً العراق تستقطع ) .ٖ

التسلٌم النهابً، إال أن اإلدارة لم تطلقه على الرؼم مرن اتمرام التسرلٌم النهرابً، وهرذا أدى الرى 
 حرمان المتعاقد من المبالػ المستحقة له طٌلة هذه الفترة.

أن اإلدارة فررً العررراق قامررت بسررداد الحررق المررالً للمتعاقررد بواسررطة السررندات، وتؽطررً هررذه  .ٗ
بررالػ المسررتحقة للمتعاقررد، وأن هررذا أسررلوب اسررتثنابً فررً سررداد الحررق %( مررن المٓٗالسررندات )

المالً، نتٌجة لؤلزمرة المالٌرة الترً تمرر بهرا الدولرة، اال أن قٌرام المتعاقرد بخصرم السرندات لردى 
%( لعمولرة المقاصرة اإللكترونٌرة، وأن هرذا األمرر ٌمثرل ٔ%(، و)٘المصارؾ سٌكلفه نسربة )

 د دون وجه حق.انتقاص من الحق المالً للمتعاق
أن اإلدارة فررً العررراق أشررارت إلررى أمكانٌررة رهررن العقررد لرردى المصررارؾ، وٌبلحررظ ؼٌرراب   .٘

التعلٌمات القانونٌة التً تحدد آلٌة الرهن، وتوفر الضرمانات للمصرارؾ، األمرر الرذي أدى إلرى 
 عدم تجاوب المصارؾ، ونتٌجًة لذلك قامت وزارة التخطٌط بتعطٌل هذه الفقرة.   

اإلدارة فً العراق لم تقر بحق المتعاقد بتقاضً الفوابد عن تؤخر اإلدارة فً الوفراء ٌبلحظ أن  .ٙ
بالمبررالػ المسررتحقة لرره، كمررا أن وزارة التخطررٌط عطلررت الررنص الررذي تضررمنته وثررابق العطرراء 

( 3ٖٗالقٌاسٌة والذي ٌقضً بحق المتعاقد بتقاضً الفوابد، إال أن قرار مجلس الوزراء رقرم )
 حق المتعاقد فً الفوابد عن اخبلل االدارة فً أداء الحق المالً.أقر ب ٕ٘ٔٓلسنة 

 : ثانٌاا: التوصٌات

توصلنا من خبلل البحث إلى جملة من المقترحات التً نعتقد بؤهمٌتها فً مجال تعزٌز الحق      
  المالً للمتعاقد فً عقد األشؽال العامة فً العراق وكاالتً :

نون موحد خاص بها، ٌواكب التطورات وٌعالج الثؽرات نوصً بضرورة العمل على أعداد قا .ٔ
التً تتخلل التعلٌمات التً تحكم هذا العقد، وخاصة فٌما ٌتعلق بالحق المالً وطرق تسدٌده، 
فالبرلمان ٌمكنه وضع قانون ٌنظم حقوق كل من طرفً العقد، بحٌث ال ٌترك المجال امام 

 اإلدارة الستؽبلل المتعاقد.
ط بضرورة إعادة النظر فً موضوع االستقطاعات النقدٌة والتً تبلػ نوصً وزارة التخطٌ .ٕ

%( من قٌمة العقد، وٌفضل استبدال االستقطاعات النقدٌة برفع قٌمة خطاب الضمان إلى ٘)
%( من قٌمة العقد، وهذا ٌكفً لتؽطٌة جمٌع النواقص أو العٌوب التً قد تظهر ٓٔنسبة )

مبالػ لبلستفادة منها خبلل فترة تنفٌذ العقد، أو أن ٌتم خبلل فترة الصٌانة، وٌوفر للمتعاقد ال
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االقتصار على نوع واحد من الضمان، فإذا قدم المتعاقد خطاب ضمان فبل تتم االستقطاعات 
 النقدٌة، كما فعل المشرع الفرنسً.

نوصً وزارة المالٌة بسداد الحق المالً للمتعاقد كامبلً، وذلك بؤن تتحمل نسبة خصم سندات  .ٖ
%(، وذلك بؤن تسجل ٔ%( وعمولة المقاصة االلكترونٌة البالؽة)ٌ٘نة العامة والبالؽة )الخز

 دٌن على وزارة المالٌة، وهذا ٌمثل ابسط حقوقه.
( الملحقة ٗنوصً وزارة التخطٌط بضرورة إعادة تفعٌل النص الذي تضمنته الضوابط رقم ) .ٗ

عمل على اعداد نصوص خاصة بتعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة والخاص برهن العقد، وال
 تتولى تنظٌم آلٌة رهن العقد لدى المصارؾ.

نوصً وزارة التخطٌط بضرورة إعادة تفعٌل النص الذي تضمنته وثابق العطاء القٌاسٌة  .٘
 والذي ٌقضً بحق المتعاقد بتقاضً الفوابد عند تؤخر اإلدارة فً أداء الحق المالً للمتعاقد.
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 المصادر

 : اولا: الكتب

 .ٖٕٓٓد. ابراهٌم محمد علً، آثار العقود اإلدارٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة،  .ٔ
د. أحمد سبلمة بدر، العقود اإلدارٌة وعقد البوت، الطبعة الثانٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة،  .ٕ

ٕٓٔٓ. 
، دار ًٔ، جد. أحمد محمد مصطفى نصٌر، دور الدولة إزاء االستثمار وتطوره التارٌخ .ٖ

 .ٕٓٔٓالنهضة العربٌة، القاهرة، 
د. احمد محمود جمعة، العقود االدارٌة طبقاً ألحكام قانون المناقصات والمزاٌدات الجدٌد،  .ٗ

 .ٕٕٓٓمنشاة المعارؾ، االسكندرٌة، 
، ٔد. حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطؤ فً مسإولٌة االدارة الناشبة عن العقد االداري، ط  .٘

 مكان نشر. بدون ناشر، بدون
، دار الطباعة ٔد. خمٌس السٌد اسماعٌل، االصول العملٌة للعقود االدارٌة والتعوٌضات، ط  .ٙ

 .22ٗٔالحدٌثة، القاهرة، 
 .2ٕٓٓد. سلٌم سلٌمان، خبلصة القانون االداري، مكتبة صادر ناشرون، بٌروت،  .3
 .ٕ٘ٓٓالقاهرة، د. سلٌمان الطماوي، االسس العامة للعقود االدارٌة، دار الفكر العربً،  .1
 .2ٙٗٔد. سلٌمان مرقس، اصول االلتزامات، دار النشر للجامعات، القاهرة،   .2
د. عبد الباسط كرٌم مولود، تداول األوراق المالٌة، الطبعة االولى، منشورات الحلبً  .ٓٔ

 .2ٕٓٓالحقوقٌة، بٌروت، 
، منشاة ٔ، طد. عبد العزٌز عبد المنعم، المسإولٌة التعاقدٌة فً تنفٌذ العقود االدارٌة .ٔٔ

 .ٕٔٔٓالمعارؾ، االسكندرٌة، 
 .ٕ٘ٓٓد. عبد الؽنً بسٌونً، القانون اإلداري، منشؤة المعارؾ، االسكندرٌة،  .ٕٔ
د. عبد المجٌد الحكٌم، الموجز فً شرح القانون المدنً مع المقارنة بالفقه االسبلمً )أحكام  .ٖٔ

 . 2ٙ3ٔااللتزام(، بدون ناشر، بدون مكان نشر،
، ٔبلن العبودي، االحكام التفصٌلٌة فً شرح التعاقدات الحكومٌة، طد. عثمان سلمان ؼٌ .ٗٔ

 .ٕ٘ٔٓمكتبة القانون والقضاء، بؽداد، 
 . 22ٕٔد. عمر حلمً فهمً، النظرٌة العامة للعقود االدارٌة، بدون ناشر، بدون مكان نشر،   .٘ٔ
 سنة نشر. د. محمد الشافعً أبو راس، العقود االدارٌة، بدون ناشر، بدون مكان نشر، بدون   .ٙٔ
د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، منشورات الحلبً الحقوقٌة،   .3ٔ

 .ٕٙٓٓبٌروت، 
د. محمد سعٌد أمٌن، المبادئ العامة فً تنفٌذ العقود اإلدارٌة، دار الثقافة الجامعٌة، القاهرة،    .1ٔ

ٕٓٓٓ. 
الدار الجامعٌة، االسكندرٌة، د. محمد صالح الحناوي، تحلٌل وتقٌٌم األسهم والسندات،   .2ٔ

ٕٓٓ1، 
 .222ٔد. منٌر هندي، األوراق المالٌة وأسواق رأس المال، منشؤة المعارؾ، االسكندرٌة،   .ٕٓ
، إثراء للنشر ٔد.مإٌد عبد الرحمن الدوري، إدارة االستثمار والمحافظ اإلستثمارٌة، ط  .ٕٔ

 .ٕٓٔٓوالتوزٌع،عمان،
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، منشورات الحلبً ٖشؽال الخاصة والعامة، طد. نعٌم مؽبؽب، عقود مقاوالت البناء واإل .ٕٕ
 .ٕٔٓٓالحقوقٌة، بٌروت، 

د. هوشٌار معروؾ، االستثمارات واالسواق المالٌة، الطبعة االولى، دار الصفاء للنشر،   .ٖٕ
 .ٖٕٓٓعمان، 

د. وهٌب عٌاد سبلمة _ د. ثروت عبد العال، الوجٌز فً القانون االداري، بدون ناشر،   .ٕٗ
 .ٕٔٓٓبدون مكان نشر، 

 .ٕٔٓٓد. هانً علً الطهراوي، القانون االداري، الطبعة االولى، دار الثقافة، عمان،   .ٕ٘

 : : البحوث والمقالت ثالثاا 

د. أحمد فارس العزاوي، الوسابل القانونٌة لمعالجة األزمة المالٌة فً العراق بموجب الموازنة  .ٔ
لقانونٌة والسٌاسٌة/ جامعة ، مقالة منشورة فً مجلة كلٌة القانون للعلوم إ٘ٔٓالعامة لسنة 

 .ٕ٘ٔٓ(، ٖٔ(، االصدار)ٗكركوك، المجلد )
د. حمدي علً عمر، المسإولٌة التعاقدٌة لئلدارة، المجلة القانونٌة االقتصادٌة، كلٌة الحقوق،  .ٕ

 .22ٙٔ(، 1جامعة الزقازٌق، العدد )
مٌة د. عبد الرحٌم مكطوؾ حمد، السندات وحواالت الخزٌنة فً العراق أثره فً التن .ٖ

 .ٖٕٔٓ(، ٔٗاالقتصادٌة، مجلة المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة، العدد )
عصام محمد الجبوري، اآلثار االقتصادٌة النخفاض أسعار النفط على االقتصاد العراقً،  .ٗ

 .ٕٙٔٓ(، ٕٗ(، المجلد )1مجلة جامعة بابل، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، العدد )
العامة المرنة للدولة فً ظل تقلبات أسعار النفط، مجلة كلٌة  محمد أبراهٌم وأخرون، الموازنة .٘

 .ٕٙٔٓ(، 2ٗبؽداد للعلوم االقتصادٌة، العدد )
هناء علً حسٌن، دراسة تحلٌلٌة ألسباب العجز فً الموازنة العامة للدولة فً العراق، مجلة  .ٙ

 .  ٕٕٔٓ(، ٖ٘(، السنة )2ٖاإلدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصرٌة، العدد )

 : رابعاا: القوانٌن

 .221ٔ( لسنة 12قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات المصري رقم ) .ٔ
(، منشورة على الموقع ٌٕٙٔٓونٌو لسنة  3ٔمدونة األشؽال العامة الفرنسٌة رقم )   .ٕ

 .  https://www.legifrance.gouv.frاإللكترونً: 

 : التعلٌماتخامساا: 
  :أ.  فً العراق 

 .211ٔشروط المقاولة ألعمال الهندسة المدنٌة لسنة   .ٔ
 .211ٔشروط المقاولة ألعمال الهندسة الكهربابٌة والمٌكانٌكٌة والكٌمٌاوٌة لسنة  .ٕ
 .ٕٗٔٓ( لسنة ٕتعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم ) .ٖ
 .ٕٙٔٓد تنفٌذ االشؽال العامة لسنة وثابق العطاء القٌاسٌة للمناقصات التنافسٌة العامة لعقو .ٗ
(، الصادرة بتارٌخ 2ٖ٘/ٙتعلٌمات سندات الخزٌنة العامة/ سندات المقاولٌن، ذي العدد ) .٘

، منشورة على موقع البنك المركزي العراقً: ٕٙٔٓ/1/ٓٔ
https://cbi.iq/news/view/212   . 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://cbi.iq/news/view/212
https://cbi.iq/news/view/212


 

(ٗ٘2) 

(،  الصادرة بتارٌخ 1ٕٔٔ/ٙالخزٌنة العامة/مستحقات المقاولٌن، ذي العدد ) تعلٌمات سندات  .ٙ
، منشور على موقع البنك المركزي العراقً: 3ٕٔٓ/ٗ/2ٔ

https://cbi.iq/news/view/212 . 
(، الصادرة بتارٌخ 3ٖ2ٔ/ ٙتعلٌمات سندات الخزٌنة العامة/ مستحقات المقاولٌن، ذي العدد )  .3

، منشورة على موقع البنك المركزي العراقً:   3ٕٔٓ/ٙ/ٙ
https://cbi.iq/news/view/212 . 

 : ب. فً مصر
، الصادرة 221ٔ( لسنة 12البلبحة التنفٌذٌة لقانون المناقصات والمزاٌدات المصري رقم )

 .221ٔ( لسنة 3ٖٙٔزٌر المالٌة رقم )بموجب قرار و
 : ج : فً فرنسا

دفتر الشروط اإلدارٌة العامة لؤلعمال المطبقة على عقود اإلشؽال العامة، الصادرة بموجب  .ٔ
، منشور على الموقع  االلكترونً: 2ٕٓٓ( سبتمبر 1المرسوم )
gouv.frhttps://www.legifrance. . 

( بشؤن مكافحة المدفوعات المتؤخرة فً العقود العامة فً فرنسا، 2ٕٙ_ٖٕٔٓالمرسوم رقم )  .ٕ
 .  https://www.legifrance.gouv.frمنشور على الموقع االلكترونً: 

المشترٌات العامة، منشور بشؤن  ٕ٘ٔٓ/3/ ٖٕ( المإرخ بتارٌخ 122_ٕ٘ٔٓالمرسوم رقم ) .ٖ
 . https://www.legifrance.gouv.frعلى الموقع االلكترونً : 
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(ٗٙٓ) 

 ظبهسةلتغسٌبلكهٍبثلانمبَىٌليفلجبيعبثلانعساق
 

 

 : الملخص

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 م صل على محمد واله الطٌبٌن الطاهرٌن ، الؽرباء فً االرضٌنالله

رؼم أن العراق مهد  تعانً كلٌات القانون فً جامعات العراق من ظاهرة التؽرٌب ،
، وسنتناول جوانب هذه الظاهرة ، من حٌث  الحضارات ، وُطبق على ارضه أول قانون فً العالم

 ها.القضاء علٌمعالمها وجذورها وآثارها وكٌفٌة 
 

، تمهٌد العودة الى معٌن الفقه اإلسبلمً ، حٌث ان تصحٌح مسار  والؽاٌة من هذا البحث
 التشرٌع فً العراق ، معقود بذلك.

 

 

The Summary 

       The colleges of law in Iraq's universities suffer from the phenomenon 

of Westernization, although Iraq is the cradle of civilizations and applied 

the first law in the world on his land. We will address the aspects of this 

phenomenon in terms of its features, roots, effects and eliminate it. 

      The purpose of this research is to prepare for the return to the Islamic 

jurisprudence, as the correction of the legislation in Iraq, is dependent on 

it. 

 

ل
 

 

 

ل



 

(ٗٙٔ) 

 : المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 اللهم صل على محمد واله الطٌبٌن الطاهرٌن ، الؽرباء فً االرضٌن

من خبلل دراستنا وتّدرٌسنا فً عدة من كلٌات القانون فً الجامعات العراقٌة ، لمسنا 
 بوضوح ظاهرة التؽرٌب فٌها ، إلبعادها عن مسار الفقه اإلسبلمً. 

ة من جوانبها االساسٌة ، حٌث سنوضح معالمها ، من خبلل وسٌتم تناول هذه الظاهر
استعراض المناهج الدراسٌة المعتمدة فً كلٌات القانون ، فً مرحلة البكالورٌوس والدراسات 
العلٌا ، ومن خبلل بحوثها القانونٌة ، وكذلك التنقٌب عن جذورها ، وكٌفٌة انتقالها الٌنا ، من 

نون فً مجتمعنا اإلسبلمً ، وحلقات اتصالها بالعصر خبلل البحث فً وجود أول كلٌة قا
الحاضر ، عبر أجٌال متعددة من طلبة القانون ، ثم توضٌح أهم آثارها فً مجتمعنا المسلم ، حٌث 
لم ٌنحصر أثر ظاهرة تؽرٌب كلٌات القانون ، داخل أروقتها ، بل توّسع لٌشمل تؽرٌب معظم 

 شرٌعا وقضاء وفقها.مفاصل المنظومة القانونٌة فً العراق ، ت
وأخٌرا سنقترح كٌفٌة معالجتها ، من خبلل بعض التطبٌقات العملٌة ، لتمهٌد العودة الى 
معٌن الفقه اإلسبلمً ، حٌث ان تصحٌح مسار التشرٌع فً العراق ، لٌنسجم مع أصالتنا ، 

 ولٌستجٌب لمتطلبات مجتمعنا ، معقود بسرعة معالجة ظاهرة تؽرٌب كلٌات القانون.
 : معالم ظاهرة تغرٌب كلٌات القانون:  مطلب األولال

إن أبرز معالم ظاهرة تؽرٌب كلٌات القانون فً الجامعات العراقٌة ، ٌتمثل فً المناهج 
 -الدراسٌة ، وفً البحوث القانونٌة ، ونتناولهما تباعا ، فٌما ٌؤتً :

 : المناهج الدراسٌة:  الفرع األول
لقانون مناهج ؼربٌة حقا ، فلو ترجمت الى اللؽة الفرنسٌة إن المناهج الدراسٌة فً كلٌات ا

مثبل ، لخٌل الى من ٌزور احدى كلٌات القانون ، بانه داخل الى كلٌة قانون فً بارٌس ، فهذه 
المناهج تزخر بنظرٌات المدارس الؽربٌة ، وتتؽنى بؤسماء فقهاء الؽرب ، أمثال )ببلنٌول( و 

 .)سافٌنً( و )دٌجً( وؼٌرهم الكثٌر
فبل ٌوجد فً مناهج كلٌات القانون ، عرض حقٌقً لمبانً ونظرٌات الفقه اإلسبلمً ، واٌضا 
ال ٌوجد أدنى ذكر لعظماء الفقه اإلسبلمً ، فبل تشٌر هذه المناهج الى اإلمام علً )علٌه السبلم( 

، أو فقهاء  أو اإلمام الصادق )علٌه السبلم( ، او الشٌخ الطوسً أو العبلمة الحلً أو السٌد الخوبً
لقد المذاهب اإلسبلمٌة األخرى ، كفقهاء المذهب الحنفً ، أو المالكً ، أو الشافعً ، أو الحنبلً ، 

، فً مراحل دراسته المختلفة ، وكما  إبعاد طالب القانون فعبل ، عن منابع الفقه اإلسبلمًتم 
 -ٌؤتً :

( مادة ٓٗمكونا من حوالً )فً مرحلة البكالورٌوس ، ٌدرس طالب القانون منهجا دراسٌا ،  .ٔ
دراسٌة فً أربع سنوات ، منه ثبلث مواد فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ، وهً : )مدخل الشرٌعة 
االسبلمٌة واالحوال الشخصٌة واصول الفقه( ، والمادة التً تقترب من الفقه اإلسبلمً ، هً 

ٌما ٌتعلق بالقانون مادة األحوال الشخصٌة فقط ، فبل ٌدرس طالب القانون الفقه اإلسبلمً ، ف
الدستوري أو الجنابً أو اإلداري ، أو المدنً أو التجاري ، أو ؼٌرها من فروع القانون 

 المختلفة.
 



 

(ٕٗٙ) 

كما أن المواد الثبلث اعبله ، عادة ما تكتب بٌد ؼٌر المختصٌن بالفقه االسبلمً حقٌقة ، 
 ً. فلم تعد من قبل االسماء المعروفة بالثقل العلمً فً الفقه االسبلم

: )اإلسبلم  ٕ٘ٓٓ/أوال( من دستور جمهورٌة العراق لسنة ٕفعلى الرؼم من نص المادة )
دٌن الدولة الرسمً ، وهو مصدر أساس للتشرٌع( ، ونص الفقرة )أ( منها : )ال ٌجوز سن 

( من القانون ٔقانون ٌتعارض مع ثوابت أحكام اإلسبلم( ، وعلى الرؼم من ان المادة )
، جعلت مبادئ الشرٌعة االسبلمٌة ، المصدر  2٘ٔٔ( لسنة ٓٗم )المدنً العراقً رق

الرسمً الثالث للقضاء ، اال ان طالب القانون ٌتخرج من مرحلة البكالورٌوس ، وهو لم 
ٌدرس كتابا أصلٌا واحدا فً الفقه االسبلمً ، ولم ٌطلع على مبانٌه ونظرٌاته ، وال 

 فً التعبٌر. منهجٌته فً البحث والتنقٌب ، وال طرق فقهابه
وفً مرحلة الدراسات القانونٌة العلٌا فً الفرع الخاص ، فالحال أسوء بكثٌر ، حٌث كان  .ٕ

منهج السنة التحضٌرٌة للفصل األول فً مرحلة الدكتوراه
(1) 

، منهج السنة النبوٌة من 
كتاب )منهاج الوصول الى علم االصول( للدكتور الشٌخ )احمد كاظم البهادلً( ، بحوالً 

صفحة فقط ، فً تعرٌؾ السنة وتقسٌمها وحجٌتها ، مع تسلٌم جمٌع الطلبة بعدم  (ٓ٘)
ثمرة هذا الموضوع بالنسبة للباحث القانونً ، لعدم تعلقها بالفقه اإلسبلمً ، كما انهم 
ٌعلمون بكل هذه االمور مسبقا ، حٌث درسوها ضمن مادة مدخل الشرٌعة اإلسبلمٌة 

ٌوس ، فكانت مادة الشرٌعة اإلسبلمٌة ، فً أعلى مرحلة واصول الفقه فً مرحلة البكالور
 دراسٌة ، مجرد اسقاط فرض.

أما فً مرحلة الدراسات القانونٌة العلٌا فً الفرع العام ، فالحالة مزرٌة بحق، حٌث 
ال توجد مادة الشرٌعة اإلسبلمٌة ، أصبل كمادة منهجٌة ، سواء فً مرحلة الماجستٌر أو 

اإلسبلمً عقٌم فٌما ٌتعلق بقضاٌا العبلقات الدولٌة أو الدستور او  الدكتوراه ، فهل الفقه
( ٓٗالعقوبات او التنظٌم اإلداري ؟ ، رؼم أنه أدار خبلفة إسبلمٌة ، كانت تضم أكثر من )

 دولة ، بحسب التقسٌم الدولً المعاصر.
 : البحوث القانونٌة :الفرع الثانً 

ٌمنة الفقه الؽربً وتقنٌناته ، على معظم بحوث ومن معالم ظاهره تؽرٌب كلٌات القانون ، ه
 تخرج طلبة البكالورٌوس فً المرحلة الرابعة ، بل وعلى معظم رسابل واطارٌح الدراسات 
العلٌا ، لذا ٌتحاشى من ٌرؼب فً الكتابة فً الفقه اإلسبلمً ، ردود الفعل السلبٌة من قبل االستاذ 

لب بعد جهد طوٌل فً إقناع أستاذه المشرؾ ، فً المشرؾ أو لجنة  المناقشة ، فؤن نجح الطا
الكتابة المقارنة بٌن القانون والفقه اإلسبلمً ، جاء البحث سطحٌا جدا فً التطرق الى الفقه 
اإلسبلمً ، وذلك لقصور الطالب ، بل وأحٌانا أستاذه المشرؾ ، فً هضم الفقه اإلسبلمً ، لذا 

المقارنة بالفقه االسبلمً ، بعدة صفاتتتصؾ عموما بحوثنا القانونٌة االكادٌمٌة 
(2) 

             ، لعل 
 -ابرزها ، ما ٌؤتً :

    عدم الموازنة الحقٌقٌة بٌن الفقه القانونً الؽربً والفقه االسبلمً ، حٌث ٌتم التعمق فً  .ٔ
االول ، اما الثانً فنصٌبه االشارة والتسطٌح ، فالؽرض من التعرض للفقه االسبلمً ، ؼرض 

 شكلً ، فبل ٌعامل الفقه االسبلمً كند للفقه القانونً الؽربً.جمالً 
 

                                                           

 .ٜٕٔ-ٜٔٔ، ص ٖٕٔٓقاسم ىيال رسن ، قوارير مسك الختام ، مكتبة دار السبلم القانونية ، النجف األشرف ، ( لممزيد أنظر : (ٔ
 .ٕ٘ٙ، ص ٕٗٔٓ( قاسم ىيال رسن ، بحوث في القانون المدني ، مكتبة دار السبلم القانونية ، النجف األشرف ، (ٕ



 

(ٖٗٙ) 

عدم الرجوع الى المصادر االم فً كل مذهب ، واالكتفاء بالمصادر المعاصرة ، التً تنقل  .ٕ
عن المصادر االصلٌة ، الن الباحث فً القانون عادة ما ٌكون عاجزا عن التواصل مع 

 سلمٌن.اللؽة الفقهٌة ، المتداولة بٌن فقهاء الم
محاولة تطوٌع نصوص الفقه االسبلمً ، بؤدنى اشارة او قرٌنة ، كً ٌكون مإٌدا وتابعا  .ٖ

 للفقه القانونً الؽربً ، مع ان الفقه االسبلمً له خصابصه ونظرٌاته المستقلة. 
كما أن بعثات طلبة الدراسات العلٌا فً القانون ، ؼالبا ما توجه الى الؽرب ، خاصة فرنسا ، 

ستمر مسلسل التبعٌة ، وٌعود طالب القانون الى العراق ، وهو ٌحمل شهادته العلٌا وذلك كً ٌ
 الؽربٌة ، وال ٌنفك عن التؽنً بؤمجاد الفقه الؽربً وإـنجازاته.

 : جذور ظاهرة تغرٌب كلٌات القانون:  المطلب الثانً
ٌث إن ظاهرة تؽرٌب كلٌات القانون فً العراق ، أثمرت عن تخطٌط طوٌل المدى ، ح

تم افتتاحها فً مصر باسم مدرسة ٌحدثنا التارٌخ الموثق ، ان اول كلٌة قانون فً الوطن العربً ، 
م ، وهً كلٌة قانون بالمعنى الكامل ، لكن تم إخفاء معناها ، 1ٙ1ٔ)اإلدارة وااللسن( فً عام 

الوقت نفسه ،  تحت أسم لم ٌكن لمنهاجها منه نصٌب ، استنباتا للفكر القانونً الؽربً ، وحذرا فً
من أن تلقى المدرسة ، مقاومة األزهر الشرٌؾ ورجال الشرٌعة
(1)

 . 
فلم ٌراد ان ٌنتبه المجتمع المصري المسلم ، الى ثمار هذه المدرسة ، والتً خططت إلضعاؾ 
الفقه اإلسبلمً ، وهً نواة كلٌة الحقوق فً جامعة القاهرة ، وكانت عمادتها مقصورة على 

( عاما ، ولهذا األمر داللته 1٘م ، أي لمدة )2ٕٙٔول عمادتها مصري حتى عام األجانب ، فلم ٌت
العظٌمة ، فً المنهج الذي تدرسه للطبلب ، والصنؾ المتخرج منها ، والذٌن أصبحوا فٌما بعد 

أصحاب الكلمة والمشرعٌن فً الببلد
(2)

. 
همٌش دور الفقه ومن الطبٌعً جدا ، ان ٌسعى كل عمٌد أجنبً لترسٌخ مناهج الؽرب ، وت

 اإلسبلمً ، لٌقوم بإنشاء جٌل بعد جٌل من خرٌجً القانون العرب ، الذٌن ٌحملون التبعٌة للؽرب.
وبعد ان شاع القانون الؽربً فً مصر ، فقها وقضاء وتشرٌعا ، تم السماح الحد المصرٌٌن ان 

صري ، سٌخدم ٌكون عمٌدا لكلٌة الحقوق ، وكان الؽرب على ٌقٌن ، من ان هذا العمٌد الم
القانون الؽربً بشكل أقوى من العمٌد الؽربً نفسه ، ألنه من حٌث الظاهر عمٌد عربً ، لكن 

 باطنه ؼربً بحت.
، تخرج )عبد الرزاق أحمد السنهوري( من مدرسة الحقوق ، وحصل  2ٔ3ٔوفً عام 

وات ، وخبلل السن 2ٕٔٔعلى شهادة )لسانس( الحقوق ، ثم سافر الى لٌون فً فرنسا عام 
الخمس التً أمضاها السنهوري هناك ، تبحر فً علوم القانون الؽربً ، من حٌث أصوله 

الرومانٌة وتقنٌناته الحدٌثة ، ونهل من منابع الثقافة الفرنسة واألوربٌة 
(3)

. 
وتؤكٌدا لذلك ، ٌقول األستاذ )ادوار المبٌر( ناظر )عمٌد( مدرسة الحقوق الخدٌوٌة بمصر 

لمشرؾ على رسالتً السنهوري فً الدكتوراه ، فً تقدٌم رسالته الثانٌة فً سابقا ، واألستاذ ا
وهو من أنبػ  –: )لقد وجدت ضالتً المنشودة أخٌرا على ٌد السنهوري  2ٕٙٔلٌون عام 

أنه تلمٌذ قد أثبت فعبل أنه جدٌر بؤن ٌكون  -تبلمٌذي الذٌن درّست لهم خبلل حٌاتً العملٌة كؤستاذ 
الى جانب دراسته للقانون والفقه المقارن عن طرٌق  –)جاك المبٌر(  أستاذا ... أن أبنً

                                                           

 .ٚٔ، ص ٕ٘ٓٓ، القاىرة ،  ٕلقانون الوضعي ، دار الشروق ، ططارق البشري ، الوضع القانوني بين الشريعة اإلسبلمية وا (ٔ)
،  ٕ٘ٓٓساجر ناصر حمد الجبوري ، التشريع اإلسبلمي والغزو القانوني الغربي لمببلد اإلسبلمية ، دار الكتب العممية ، بيروت ،  (ٕ)

 .ٖٓٙص
 .ٕٚ-ٕٓ، ص ٜٕٓٓالقانون ، دار السبلم ، مصر ، إسبلمية الدولة والمدنية و  –محمد عمارة ، الدكتور عبد الرزاق السنيوري  (ٖ)



 

(ٗٙٗ) 

ٌتابع أٌضا دراسته للؽة العربٌة الفصحى التً بدأها  –الدراسات التؤرٌخٌة التً أعتمدت علٌها 
منذ أكثر من أربع سنوات ... وان التعاون الصادق بٌنه وبٌن زمبلبه من المسلمٌن الدارسٌن 

هو الذي أعتمد علٌه لكً ٌعطً دفعة علمٌة  –فً لٌون أمثال السنهوري  بمعهد القانون المقارن
حقٌقٌة ألبحاث المركز الشرقً للدراسات القانونٌة واالجتماعٌة(
(1)

  . 
ثم نقلت تجربة التبعٌة الؽربٌة ، التً ولدت فً مدرسة )اإلدارة وااللسن( فً القاهرة ، 

رٌق الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، حٌث بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر ، الى العراق ، عن ط
حضر الى العراق على رأس وفد قانونً ، منهم األستاذ )زهٌر جرانه( لتدرٌس القانون 
  الدستوري واإلداري ، واألستاذ )عبده حسن الزٌات( لتدرٌس تارٌخ القانون والقانون الدولً

العام ، واألستاذ )حسٌن فهمً( لتدرٌس المالٌة واالقتصاد
(2)

. 
فً العام الدراسً منصب عمادة كلٌة الحقوق فً بؽداد ، وأحتفظ السنهوري لنفسه ب

( لسنة 1، وقام بالعدٌد من اإلصبلحات اإلدارٌة ، مثل وضع نظام الكلٌة رقم )( 2ٖٙٔ–2ٖ٘ٔ)
، وقام بتدرٌس مادة أصول القانون ، وألؾ كتابٌن لطلبة الكلٌة ، واصدر مجلة القضاء  2ٖٙٔ

أسس جدٌدة العراقٌة على
(3)

وكذلك بدأ السنهوري ، بدعوة من حكومة العراق وطلب من وزٌر ،  
العدل فٌها رشٌد عالً الكٌبلنً ، وضع مشروع القانون المدنً العراقً
(4)

وقد اجتمعت لجنة  ،
2ٖٙٔشباط  ٔٔإعداده ، ٌوم الثبلثاء 

(5)
. 

عه العشرة األوابل ، أخذ م 2ٖٙٔوعندما عاد السنهوري من بؽداد الى القاهرة فً عام 
من أبناء كلٌة الحقوق ببؽداد ، والحقهم بكلٌة الحقوق بالقاهرة ، لٌكونوا تحت إشرافه ، فكانوا نواة 
األساتذة العراقٌٌن ، الذٌن اضطلعوا بتدرٌس القانون فً العراق فٌما بعد ، حٌث اصبحوا اساتذة 

القانون فً جامعة بؽداد
(6)

الدكتور صبلح الدٌن الناهًومن هإالء الطلبة العشرة ، ،  
(1)

ومحمد  ،

                                                           

عبد الرزاق احمد السنيوري ، فقو الخبلفة وتطورىا لتصبح عصبة أمم شرقية ، اطروحة دكتوراه ، تحقيق : توفيق محمد الشاوي  (ٔ)
 .ٛٗ-٘ٗ، ص ٕٛٓٓونادية عبد الرزاق السنيوري ، منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت ، 

غرفة محامي محافظة النجف األشرف ، النجف  –، نقابة المحامين  ٕٛٓٓ -ٜٛٓٔسدي ، كمية الحقوق في بغداد ( عبد الجميل األ(ٕ
م( ، رسالة ٜٛ٘ٔ-ٕٜٛٔ، وانظر ايضا : تغريد عباس رشيد السعدي ، كمية الحقوق العراقية ) ٖٚ، ص ٕٛٓٓاألشرف ، 

 .ٗٔٔ، ص ٖٕٔٓجامعة بغداد ، ماجستير مقدمة الى كمية تربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية في 
،  ٔىامش ٕٕٓ، ص ٕ٘ٓٓنادية السنيوري وتوفيق الشاوي ، السنيوري من خبلل اوراقو الشخصية ، دار الشروق ، القاىرة ،  (ٖ)

وضياء شيت خطاب ، المغفور لو العبلمة عبد الرزاق أحمد السنيوري ، مجمة القضاء ، تصدرىا نقابة المحامين في الجميورية 
اسبلمية الدولة والمدنية والقانون ،   –، ومحمد عمارة ، الدكتور عبد الرزاق السنيوري  ٓٔ، ص ٜٔٚٔقية ، العدد الثالث ، العرا

السنيوري وآخرون ،  -، وعبد الحميم الجندي ، نجوم المحاماة في مصر وأوربا ، اليمباوي ٔٚٔوص ٖٛ-ٖٚمصدر سابق ، ص
 .ٛٛٔ، ص ٜٜٔٔدار المعارف ، القاىرة ، 

 .ٖٚإسبلمية الدولة والمدنية والقانون ، مصدر سابق ، ص –محمد عمارة ، الدكتور عبد الرزاق السنيوري  (ٗ)
مع مجموعة األعمال التحضيرية ، مطبعة الزمان ، بغداد ،  ٜٔ٘ٔ( لسنة ٓٗضياء شيت خطاب وآخرون ، القانون المدني رقم ) (٘)

 .ٚ-ٙ، ص ٗ، ج ٕٕٓٓ
، محاضرة  عبد الرزاق السنيوري، و  ٔٔفور لو العبلمة عبد الرزاق احمد السنيوري ، مصدر سابق ، صضياء شيت خطاب ، المغ (ٙ)

،  ٔ، أعيد نشرىا في كتاب إسبلميات السنيوري باشا ، محمد عمارة ، ج ٖٜٙٔديسمبر  ٖٔعن واجبنا القانوني بعد المعاىدة ، 
إسبلمية الدولة والمدنية والقانون ،  –ر عبد الرزاق السنيوري ، ومحمد عمارة ، الدكتو  ٓٙٗ، ص ٕٙٓٓدار الوفاء ، مصر ، 

 .ٖٛمصدر سابق ، ص



 

(ٗٙ٘) 

طه البشٌر وعبد الرحمن حمود وعبد الرحمن البسام
(2)

، وهم أساس الفقه القانونً العراقً 
 الحدٌث ، وأساتذة أساتذة الجٌل القانونً المعاصر.

لكن دور اساتذة القانون المصرٌٌن استمر فً كلٌة الحقوق ببؽداد ، حتى بعد مؽادرة 
، وقدم األستاذ  2ٖ3ٔ-2ٖٙٔث قدم الدكتور محمود عزمً ، وتولى العمادة عام السنهوري ، حٌ

، والدكتور حامد زكً ، وتولى العمادة  2ٗٔٔ-2ٗٓٔعبد الحمٌد الوشاحً ، وتولى العمادة بٌن 
-2ٗ٘ٔ، والدكتور عبد الحكٌم الرفاعً ، وتولى العمادة بٌن عامً  2ٖٗٔ-2ٕٗٔبٌن عامً 

ة المالٌة العامة والتشرٌع المالً ، ثم قدم الدكتور محمد عبد هللا العربً ، ، وكان استاذا لماد2ٗ3ٔ
،  وهو استاذ للتشرٌعات  2٘٘ٔ-2ٕ٘ٔوبٌن عامً  2ٗ2ٔ-2ٗ1ٔوتولى العمادة بٌن عامً 

منها ، بعد أن أتم دراسته القانونٌة  2ٕٗٔالمالٌة اٌضا ، وقد أرسل فً بعثة إلى أوربا وعاد عام 
امعة أكسفورد وفً جامعة لٌون بفرنسا ، وتم نشر رسالته للدكتوراه من قبل واالقتصادٌة فً ج

المعهد الفرنسً للقانون المقارن
(3)

. 
 : آثار ظاهرة تغرٌب كلٌات القانون:  المطلب الثالث

ال ٌقتصر أثر ظاهرة تؽرٌب كلٌات القانون ، على أساتذتها وطلبتها ، بل ٌمتد بعد ذلك ، 
        ، من خبلل تبنً المنظومة القانونٌة الؽربٌة ، فً التشرٌع والقضاء لٌشمل المجتمع بؤكمله 
والفقه ، ومن أهم آثارها
(4) 

 -، ما ٌؤتً :
ضعؾ ثقتنا بؤنفسنا ، حٌث فقدنا مصدر اصالتنا وقوتنا ، واصبحنا تابعٌن للنظام القانونً  .ٔ

 الؽربً.
فرً العقابرد والعبرادات ، ونطبرق التلبس فً حالة االزدواجٌرة ،  ألننرا نرإمن بمبرادئ السرماء  .ٕ

قوانٌن الؽرب المادٌة فً المعامبلت ، وهذه االزدواجٌة المقٌتة ، تضرطر المسرلم الملترزم ، 
الررى االنطررواء ، والررى الهررروب مررن سرراحة العمررل واالبررداع ، خوفررا مررن االرتطررام بررالحرام 

حٌراتهم ، مرا  الشرعً ، بٌنما فً الؽرب ، نجرد تفجرر الطاقرات عنردهم ، ألنهرم ٌطبقرون فرً
 ٌإمنون به.

لم تستطع القوانٌن الؽربٌة بعث الطمؤنٌنة والسعادة فً مجتمعنا االسبلمً ، رؼم تطبٌقهرا ،  .ٖ
لما ٌقرب مرن القررنٌن مرن الرزمن ، كونهرا ال تمرت الرى واقعنرا االجتمراعً ، ألنهرا فرضرت 

المسرلم ، انتشرار  بالهٌمنة والقروة ، والردلٌل علرى عردم مبلبمرة التقنٌنرات الؽربٌرة ، لمجتمعنرا
ظاهرة التحاٌل علٌها ، للتخلص من تطبٌقها ، وهذا دلٌرل علرى فسراد هرذه التقنٌنرات ، حٌرث 

                                                                                                                                                                                                 

 . ٜ٘ٗٔحيث نشر الدكتور صبلح الدين الناىي ، رسالتو في الدكتوراه ، الموسومة )االمتناع المشروع عن الوفاء( ، في القاىرة عام  (ٔ)
، وُينقل عن السنيوري ، في مقابمة صحفية  ٔٗ، مصدر سابق ، ص ٕٛٓٓ -ٜٛٓٔعبد الجميل األسدي ، كمية الحقوق في بغداد  (ٕ)

( طبلب فقط ، وىم : طو البشير وعبد الرحمن البسام وعبد الرحمن الجميمي وعبد الرزاق حمود وصبلح الدين ٘، أنو أصطحب معو )
 .   ٔٚ-ٓٚ، ص ٜ٘ٛٔصار ، بغداد ، رجال فكر وقانون ، مطبعة اإلنت ٙالناىي ، أنظر في تفصيل ذلك: أحمد فوزي ، سيرة وحكايات 

، تاريخ   http://www.almadasupplements.com/news( سيار الجميل ، مدرسة الحقوق وكميتيا ، متاح عمى موقع ٖ(
 (.ٕٛٔٓ/ٔ/ٖٓاالطبلع عميو  في )

استثمار ذكرى شيادة اإلمام الصادق )عميو السبلم( لتصحيح مسار المنظومة القانونية في حاضرة م( لممزيد راجع : قاسم ىيال رسن ، (ٗ
معالم تحديد اليوية وأسس النيضة في معالجة التحديات الفكرية  -نـدوة : اإلمام الصادق )عميو السبلم( ، الممقاة في  العراق

العتبة العموية المقدسة ، عمى قاعة عمار بن  –الشؤون الفكرية والثقافية قسم  –التي أقامتيا شعبة البحوث والدراسات ،  والسموكية
، كما ويمكن مشاىدة المحاضرة ،  مٕٚٔٓتموز  ٖٕ -ه ٖٛٗٔشوال  ٕٛدار ضيافة اإلمام الحسن )عميو السبلم( ، في  –ياسر 

 (.:0glzxn4CjGA/youtu.be//httpsعمى الرابط التالي : )

http://www.almadasupplements.com/news


 

(ٗٙٙ) 

ٌقول األستاذ السرنهوري : )فتحاٌرل النراس علرى حكرم قرانونً ومضرٌهم فرً ذلرك دلٌرل علرى 
فساد هذا الحكم ، فؤولى بالمشرع إعادة النظر فٌه عند تنقٌح تشرٌعه(
(1)

  . 
 : معالجة ظاهرة تغرٌب كلٌات القانون:  عالمطلب الراب

لقد بذلت جهود جبارة ، فً جعل أكثر الشعوب العربٌة واإلسبلمٌة ، تنظر نظرة عدم 
اكتراث الى اإلسبلم ، وجمٌع ما ٌمت الٌه ، وما ٌنبثق عنه ، وجعل هذه الشعوب تنظر نظرة 

اقعة ، ظاهرة للعٌان ، ال احترام وإكبار الى كل ما هو مستورد من الخارج ، وهذه حقٌقة و
ٌستطٌع أحد إنكارها ، وإن كان فٌها من المرارة واألسى ما فٌها
(2)

 . 
لكن مع كل ذلك ٌمكن إزالة ظاهرة تؽرٌب كلٌات القانون ، مرن خربلل تبنرً التطبٌقرات العملٌرة 

قرانون( لمقاومتها ، ومن هذه التطبٌقات ، مقترح إنشاء )حلقة وصل بٌن الحروزة العلمٌرة وكلٌرات ال
 -من أجل القٌام بما ٌلً :

إعداد مناهج جدٌدة من قبل فقهاء الحوزة العلمٌة ، الحاصلٌن على مرتبرة االجتهراد ، وبالتعراون  .ٔ
مع أساتذة القرانون ، للمرواد الشررعٌة الحالٌرة فرً كلٌرات القرانون ، وهرً مرواد )مردخل الشررٌعة 

 اإلسبلمٌة واألحوال الشخصٌة وأصول الفقه(.
هج دراسٌة أخررى مرن الفقره اإلسربلمً ، تمكرن طالرب القرانون مرن ترذوق وفهرم وإضافة منا

الفقه اإلسبلمً من منابعه األصلٌة ، وخاصة فً مجال المعامبلت المالٌة ، ألننا نجد أن حصرر 
دراسة الفقه اإلسبلمً فً مجال األحوال الشخصٌة ، تحجرٌم لره ، الن ابررز إنتاجاتره وابداعاتره 

مبلت المالٌة ، وذلك لقلرة النصروص الشررعٌة التعبدٌرة ، فلجرؤ الفقهراء إلرى كانت فً مجال المعا
 االجتهاد واالستنباط من القواعد العامة. 

التعراون فررً المجررال التشرررٌعً ، مررن خرربلل إعررداد مقترحررات القرروانٌن ، أو تعرردٌلها ، ولعررل مررن  .ٕ
لك من خبلل رصرد وجمرع /أوال/أ( من الدستور النافذ ، وذٕالمادة )أبرزها التعاون على تطبٌق 

المرواد القانونٌررة المخالفررة لثوابررت أحكررام اإلسرربلم فررً تشرررٌعاتنا الحالٌررة ، ومررن ثررم إعررداد البرردٌل 
 المناسب لها ، حسب ضوابط الفقه اإلسبلمً.

التعاون فً المجال الفقهً ، من خبلل تشكٌل مركز بحثرً متخصرص ، وظٌفتره إعرداد البحروث  .ٖ
لعلمٌررة وبررٌن أسرراتذة القررانون ، والتررً تهرردؾ الررى استكشرراؾ قرروة المشررتركة بررٌن فقهرراء الحرروزة ا

وعمق الفقه اإلسبلمً ، فً إعطاء الحلول والمعالجات الناجحة ، مقارنرة بحلرول الفقره القرانونً 
 الوضعً.

وتقرردٌم االستشررارات الفقهٌررة ، فكثٌررر مررن طلبررة القررانون ، بررل وأسرراتذتهم ٌحترراجون أثنرراء 
رؾ علررى موقررؾ الفقرره اإلسرربلمً مررن مسررؤلة مررا ، فبرردال مررن ترررك مسررٌرتهم العلمٌررة ، إلررى التعرر

البحرررث مباشررررة لصرررعوبته ، أو البحرررث السرررطحً والحصرررول علرررى نتٌجرررة خاطبرررة ، باإلمكررران 
 الحصول على الجواب الشافً من خبلل المركز البحثً المقترح.

الفقره  واتاحة فرصة اإلشراؾ المزدوج على بحوث الدراسات العلٌا ، وخاصة المقارنة مع
اإلسرربلمً ، مررن خرربلل مشرررؾ مخررتص بالقررانون ، وآخررر مخررتص بالفقرره اإلسرربلمً ، وكررذلك 

                                                           

ي ، وجوب تنقيح القانون المدني المصري وعمى أي أساس يكون ىذا التنقيح ، مجمة القانون واالقتصاد ، عبدالرزاق احمد السنيور  (ٔ)
 .ٖىامش ٛٚ، ص ٖٜٙٔ،  ٔيصدرىا اساتذة كمية القانون ، العدد 

درة عن ديوان األوقاف عبلء الدين خروفة ، الطبلق والتفريق في الشريعة اإلسبلمية والقانون الوضعي ، مجمة الرسالة اإلسبلمية الصا (ٕ)
 .ٕٗ-ٖٕ، ص ٜٔٚٔآب  –، تموز  ٜٖ-ٖٛفي العراق ، بغداد ، العدد 



 

(ٗٙ3) 

إشراك الفقهاء المجتهدٌن مرن الحروزة العلمٌرة ، فرً لجران مناقشرة طلبرة الدراسرات العلٌرا ، نعرم 
ٌصررطدم هررذا المقترررح بالتعلٌمررات الجامعٌررة النافررذة التررً تشررترط اللقررب العلمررً فررً اإلشررراؾ 

ة ، لكن هذا ال ٌعنً التسلٌم لهذا الواقع ، فمٌزة القانون الوضرعً هرو التؽٌٌرر والتعردٌل والمناقش
، بحٌررث ٌجرراري التطررور فررً المجتمررع ، فررٌمكن السررعً إلقنرراع وزارة التعلررٌم العررالً والبحررث 
العلمً ، من خبلل إٌجاد استثناء على التعلٌمات النافذة ، وإعفاء فقهاء الحوزة العلمٌة من حمرل 

قب العلمً فً مجال اإلشراؾ والمناقشة ، حٌث ان المقدرة العلمٌة ال تقاس باللقرب العلمرً ، الل
 فاللقب العلمً كاشؾ عنها ، ولٌس مإسسا لها. 

/ثانٌا( مرن الدسرتور، 2ٕالتعاون فً المجال القضابً ، وخاصة فً مجال تفعٌل وإنجاح المادة ) .ٗ
ة العلٌا من عدد من القضاة ، وخبراء فً الفقره والتً تنص على أن : ) تتكون المحكمة االتحادٌ

اإلسرربلمً وفقهرراء القررانون ٌحرردد عررددهم ، وتررنظم طرٌقررة اختٌررارهم ، وعمررل المحكمررة ، بقررانون 
ٌسن بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء مجلس النواب( ، فتنسٌق العمرل برٌن فقهراء اإلسربلم وفقهراء القرانون ، 

لمجتمررع ، وصررٌانة الرردور الخطٌررر للمحكمررة لرره ابلررػ األثررر فررً الحفرراظ علررى المصررالح العلٌررا ل
 االتحادٌة العلٌا ، وحماٌته من جمٌع أشكال الضعؾ والتصدع.
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 الخاتمة

  -من أهم النتائج والتوصٌات ، ما ٌؤتً :

 : أولا : النتائج

إن كلٌات القانون فً جامعات العراق ، بل عموم المنظومة القانونٌة فٌه ، ترضخ تحت 
حتبلل القانونً الؽربً ، رؼم أن العراق مهد الحضارات ، وطبق على ارضه أول قانون فً اإل

 العالم.

 : ثانٌاا : التوصٌات
من السنن الطبٌعٌة فً المجتمعات ، ان الجسم الؽرٌب فٌها ، سٌزول ٌوما ، وان طال 

 فلنسعى جاهدٌن ، للرجوع الى أصالتنا.الزمن ، 

ربً ، فً فرض ثقافته وقوانٌنه ونظمه السٌاسٌة خاصة وإن انتصار التٌار الؽ
واالجتماعٌة ، لم ٌكن انتصارا ساحقا ، بل كان أمرا عارضا ، أملته ظروؾ سٌاسٌة عارضة ، 
ألن الشعوب اإلسبلمٌة ظلت ترفض االنسبلخ عن جلدها اإلسبلمً ، وتتوق الى العودة الى 

ة ، السترداد ذاتها ، ألن الشرٌعة اإلسبلمٌة قانونها اإلسبلمً ونظمها اإلسبلمٌة وقٌمها اإلسبلمٌ
بمعناها الشامل ، تعتبر من أهم مقومات الشخصٌة
(1)

 . 

( قرنرا ، بٌنمرا عمرر االحرتبلل القرانونً الؽربرً ٖٔحٌث ُطبقت الشررٌعة االسربلمٌة ، مردة )
نٌرة ، فً العراق ، بدأ منذ منتصرؾ القررن التاسرع عشرر تقرٌبرا ، باعتبراره جرزءا مرن الدولرة العثما

 وهذا العمر ضبٌل جدا ، بالنسبة لعمر الحضارات اإلنسانٌة. 
 

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

صوفي أبو طالب ، الشريعة اإلسبلمية والقانون الوضعي في الببلد العربية ، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمدراسات والبحوث القانونية  (ٔ)
 .ٜٚ-ٜٙ، ص ٜٜ٘ٔ، العدد الفخري الثاني ،  ، تستضيفيا وتصدرىا كمية الحقوق في جامعة القاىرة
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 مصادر البحث

 .21٘ٔرجال فكر وقانون ، مطبعة اإلنتصار ، بؽداد ،  ٙأحمد فوزي ، سٌرة وحكاٌات  .ٔ
، رسالة ماجستٌر م( 2٘1ٔ-2ٕ1ٔتؽرٌد عباس رشٌد السعدي ، كلٌة الحقوق العراقٌة ) .ٕ

 .ٖٕٔٓمقدمة الى كلٌة تربٌة ابن رشد للعلوم اإلنسانٌة فً جامعة بؽداد ، 
ساجر ناصر حمد الجبوري ، التشرٌع اإلسبلمً والؽزو القانونً الؽربً للببلد اإلسبلمٌة  .ٖ

 .ٕ٘ٓٓ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 
 الجمٌل ، مدرسة الحقوق وكلٌتها سٌار .ٗ

،http://www.almadasupplements.com/news   ًتارٌخ االطبلع علٌه  ف ،
(ٖٓ/ٔ/ٕٓٔ1.) 

صوفً أبو طالب ، الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الوضعً فً الببلد العربٌة ، مجلة اتحاد  .٘
رها كلٌة الحقوق فً الجامعات العربٌة للدراسات والبحوث القانونٌة ، تستضٌفها وتصد

 .22٘ٔجامعة القاهرة ، العدد الفخري الثانً ، 
مع مجموعة  2٘ٔٔ( لسنة ٓٗضٌاء شٌت خطاب وآخرون ، القانون المدنً رقم ) .ٙ

 .ٕٕٓٓ، بؽداد ،  ٗاألعمال التحضٌرٌة ، مطبعة الزمان ، ج
ء ، ضٌاء شٌت خطاب ، المؽفور له العبلمة عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مجلة القضا .3

 .23ٔٔتصدرها نقابة المحامٌن فً الجمهورٌة العراقٌة ، العدد الثالث ، 
طارق البشري ، الوضع القانونً بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الوضعً ، دار الشروق  .1

 .ٕ٘ٓٓ، القاهرة ،  ٕ، ط
ؼرفة  –، نقابة المحامٌن  1ٕٓٓ -2ٓ1ٔعبد الجلٌل األسدي ، كلٌة الحقوق فً بؽداد  .2

 .1ٕٓٓمحافظة النجؾ األشرؾ ، النجؾ األشرؾ ، محامً 
السنهوري وآخرون ،  -عبد الحلٌم الجندي ، نجوم المحاماة فً مصر وأوربا ، الهلباوي .ٓٔ

 .22ٔٔدار المعارؾ ، القاهرة ، 
عبد الرزاق احمد السنهوري ، فقه الخبلفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقٌة ، اطروحة  .ٔٔ

الشاوي ونادٌة عبد الرزاق السنهوري ، منشورات الحلبً  دكتوراه ، تحقٌق : توفٌق محمد
 .1ٕٓٓالحقوقٌة ، بٌروت ، 

 2ٖٙٔدٌسمبر  ٖٔ، محاضرة عن واجبنا القانونً بعد المعاهدة ،  عبد الرزاق السنهوري .ٕٔ
، دار الوفاء ،  ٔ، أعٌد نشرها فً كتاب إسبلمٌات السنهوري باشا ، محمد عمارة ، ج

 .ٕٙٓٓمصر ، 
مد السنهوري ، وجوب تنقٌح القانون المدنً المصري وعلى أي أساس عبدالرزاق اح .ٖٔ

،  ٌٔكون هذا التنقٌح ، مجلة القانون واالقتصاد ، ٌصدرها اساتذة كلٌة القانون ، العدد 
ٔ2ٖٙ. 

عبلء الدٌن خروفة ، الطبلق والتفرٌق فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الوضعً ، مجلة  .ٗٔ
، تموز  2ٖ-1ٖدٌوان األوقاؾ فً العراق ، بؽداد ، العدد  الرسالة اإلسبلمٌة الصادرة عن

 .23ٔٔآب  –
قاسم هٌال رسن ، بحوث فً القانون المدنً ، مكتبة دار السبلم القانونٌة ، النجؾ  .٘ٔ

 .ٕٗٔٓاألشرؾ ، 
قاسم هٌال رسن ، قوارٌر مسك الختام ، مكتبة دار السبلم القانونٌة ، النجؾ األشرؾ ،  .ٙٔ

ٕٖٓٔ. 

http://www.almadasupplements.com/news
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استثمار ذكرى شهادة اإلمام الصادق )علٌه السبلم( لتصحٌح محاضرة ، قاسم هٌال رسن  .3ٔ
 -نـدوة : اإلمام الصادق )علٌه السبلم( ، الملقاة فً  مسار المنظومة القانونٌة فً العراق

التً أقامتها ،  معالم تحدٌد الهوٌة وأسس النهضة فً معالجة التحدٌات الفكرٌة والسلوكٌة
العتبة العلوٌة المقدسة ، على  –سم الشإون الفكرٌة والثقافٌة ق –شعبة البحوث والدراسات 

 -ه 1ٖٗٔشوال  1ٕدار ضٌافة اإلمام الحسن )علٌه السبلم( ، فً  –قاعة عمار بن ٌاسر 
 .م3ٕٔٓتموز  ٖٕ

إسبلمٌة الدولة والمدنٌة والقانون ، دار  –محمد عمارة ، الدكتور عبد الرزاق السنهوري  .1ٔ
 .2ٕٓٓالسبلم ، مصر ، 

ادٌة السنهوري وتوفٌق الشاوي ، السنهوري من خبلل اوراقه الشخصٌة ، دار الشروق ، ن .2ٔ
 .ٕ٘ٓٓالقاهرة ، 
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 دوزلانمضبءليفلتعصٌصلانبُبءلاندميمساطًليفلانعساق
 

 الملخص :

اد وحرٌاتهم اال ان بلوغ تلك الؽاٌة ال ٌتحقرق اال تعد الدٌمقراطٌة وسٌلة لحماٌة حقوق االفر
بوجود قضاء مستقل ، له دور فً تفعٌل النصوص الدستورٌة والقانونٌة التً تتناول تلك الحقروق 
والحرٌات ، فضبلً عن العمل على تحقٌق الفصل بٌن السلطات مرع وجرود تعراون ورقابرة متبادلرة 

ى هرذه السرلطات فرً الدولرة تترولى القضراء الرذي ٌمثرل بٌنهم ،  و السلطة القضابٌة   بصفتها احد
والٌة عامة ٌناط بها احقراق الحرق وحماٌرة حقروق االفرراد وحرٌراتهم ، وبرذلك ٌعرد القضراء احردى 
المقومات االساسٌة التً تحقق من خبللها الدٌمقراطٌرة اهردافها ، اال ان مرن المعوقرات الترً تخرل 

مهمة والمنظمة لعمل المإسسات القضابٌة ذات االهمٌرة بعمل القضاء هً تؤخر تشرٌع القوانٌن ال
البالؽة كقانون المحكمة االتحادٌة  العلٌا فضبلً عن قدم التشرٌعات المنظمرة للمإسسرات القضرابٌة 
والتررً سررنت فررً ظررل النظررام الرردٌكتاتوري واصرربحت ال تبلبررم التطررور الرردٌمقراطً الررذي شررهده 

 العراق .

ث الى مبحثٌن تناولرت فرً المبحرث االول عبلقرة القضراء وقد توزعت الدراسة فً هذا البح
بدولرررة القرررانون امرررا المبحرررث الثرررانً تناولرررت فٌررره  دور الهٌبرررات القضرررابٌة فرررً تعزٌرررز التحرررول 

 .ٖٕٓٓالدٌمقراطً بعد عام 

Abstract: 
   Democracy is a tool by which individuals' rights and liberties are protected. 
However, the achievement of such protection cannot be realized unless there is an 
independent judiciary having a role in putting into effect the legal and constitutional 
provisions that are concerned with the said liberties and rights, in addition to working on 
separating authorities, along with a cooperation and censorship mutually practiced among 
these authorities.  

    Being one of these authorities, the judiciary is charged with justice in the state as a 
representative of the public power under which the making of justice and protection of 
individuals' rights and liberties are achieved.  

   Therefore, judiciary stands as a fundamental column through which democracy can 
achieve thereof goals. Nevertheless, there are a few obstructions that stand in the way of that 
achievement, including the lateness of resolution making especially those crucial and 
controlling of judicial directorates highly relevant such as the law of supreme judicial court, 
as well as the outdated resolutions, acts, and laws managing judicial circles most of which 
issued under the former (pre-2003) regime having been unable to cope with democratic 
development in Iraq.  

   The present study falls into two subchapters; the first subchapter treats the 
relationship of judiciary with the sovereign state, while the second subchapter discusses the 
role of judicial authorities in enhancing democratization in Iraq from 2003 onward.     
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 : المقدمة

تحتررل الدٌمقراطٌررة مكانررة مهمررة لرردى الشررعوب اذ انهررا تمثررل االسرراس الررذي ٌكفررل لؤلفررراد 
حقرروقهم وحرٌرراتهم ، اال ان هررذه الؽاٌررة ال تتحقررق اال بوجررود قضرراء مسررتقل وفاعررل ، اذ ان وجررود 
النصوص الدستورٌة الخاصة بحقوق وحرٌرات االنسران ال تعرد كافٌرة اال اذا وجردت الٌرات تضرمن 

بٌق هذه النصوص فضربلً عرن حماٌرة حقروق وحرٌرات االفرراد مرن اٌرة انتهاكرات ،  وهنرا ٌبررز تط
دور القضاء من خبلل اٌقاؾ االنتهاكات ومعاقبة المتجاوزٌن على حقوق االفراد وحرٌاتهم ،  كمرا 
ان الدٌمقراطٌة تحتاج الى وعً كامل من الشعوب وسلطات الدولة فكمرا تحراول السرلطة القضرابٌة 

ة حقرروق االفررراد وارسرراء دولررة القررانون البررد ان ٌررتم احترررام هررذه الحقرروق والقرروانٌن مررن قبررل حماٌرر
السررلطات االخرررى )الشرررٌعٌة والتنفٌذٌررة ( الن السررلطة القضررابٌة ال تعمررل بمعررزل عررن السررلطات 
االخرى  اذ انها تعمل على تحقٌق التوازن والتعراون برٌن السرلطات فضربلً عرن تنظرٌم العبلقرة برٌن 

ام والمحكرومٌن ، وبالمحصرلة  ان ضرمان التطبٌرق الفاعرل للدٌمقراطٌرة ٌحتراج الرى  ان تكرون الحك
 كافة السلطات فً الدولة متعاونة فً حماٌتها وتطبٌقها التطبٌق السلٌم .

 : اهمٌة البحث

تبررز اهمٌررة البحررث مرن خرربلل بٌرران العبلقرة بررٌن الدٌمقراطٌررة والقضراء فكلمررا كرران القضرراء  
كلما تحققت الدٌمقراطٌة بشركل اوسرع ، ونتٌجرة تطرور التنظرٌم القرانونً للقضراء بعرد  اكثر استقبلالً 

وتحوله من مرفق من مرافق الدولة الى سلطة مستقلة قابمرة برذاتها ازدادت االمرال بتحقٌرق  ٖٕٓٓ
الدٌمقراطٌة اال ان الخلل الذي شاب تنظٌم هذه السلطة ادى الى تعثر تحقٌق الدٌمقراطٌرة بالطرٌقرة 

 مرجوة.ال

 : اشكالٌة البحث

تتمثل مشكلة البحرث بقصرور التشررٌعات المنظمرة لعمرل السرلطة القضرابٌة فضربلً عرن عردم 
اصرردار العدٌررد مررن القرروانٌن منهررا قررانون المحكمررة االتحادٌررة العلٌررا  فضرربلً عررن معوقررات اسررتقبلل 

 راطٌة  .القضاء فً العراق كل هذا ٌإدي الى قصور دور القضاء فً حماٌة وتحقٌق الدٌمق

وٌثور التساإل هنا هل ان القضاء فً العراق مستقل ؟ والسإال االخرر هرل ان القضراء قرادر علرى 
 تحقٌق البناء الدٌمقراطً ؟.

 منهجٌة البحث : 
اتبعررت فررً هررذا البحررث المررنهج التحلٌلررً مررع التركٌررز علررى دور ووضررع الدٌمقراطٌررة فررً 

 دساتٌر الدول االخرى . الدستور العراقً مع االشارة فً بعض المواطن الى
 ماهٌة القضاء ودولة القانوناألول : المبحث 

لؽرض االحاطة بمعنى القضاء ودولة القانون البد من بٌان مفهوم كل منهما لذلك سنقسم 
  هذا المبحث الى المطالب االتٌة :

 : المطلب األول : مفهوم القضاء ودولة القانون
أّن القضرراء هررو إحكررام الشررًء وإمضررابه للقضرراء فررً اللؽررة معرراٍن كثٌرررة، ومنهررا 

(1)
لقولرره  ،

أي اقضرروا لمررا فررً أنفسرركم، والقضرراء ٌعنررً الحكررم وجمعرره  ،(1) ﴾ثُمم ا ُْضُوممإُْ ِي َمالا َتنَ رُوِنممُ ت ِ  ﴿ تعررالى:

                                                           

 .٘، صٖٕٓٓ، دار الكتب العممية ،  بيروت، ٔمحمود عايش متولي، ضمانات العدالة في القضاء اإلسبلمي، ط (ٔ)
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أقضٌة، وقضى علٌه ٌقضً قضاًء فهو قراٍض، اذا فصرل وحكرم وأمرر برذلك، وقضرى القاضرً برٌن 
حكم ورجل قضً سرٌع القضاء، كما ٌعنرً القضراء القترل فنقرول الخصوم، بمعنى قطع بٌنهم فً ال

قضً علٌه أي قتل
(2)

. 
ورد لفظ القضاء ومشتقاته فً القرآن الكرٌم فً عدة مواضع، وبمعاٍن كثٌرة منها قولره  كما

ِْ َتُ مُ  نَ ﴿تعالى:  موَمُق  نَُِ ِوُهم ُُمإُ ُقُ  ُضِوماَل نَمهمُ َ ْ َءمَس ََّ ُُمإٌ  إَمَِ ٍٍ َّا هرو إحكرام الشرًء ، (3)﴾ يُُنَلُممإ َ  َتِ ُكلِّ أُمام

وإمضابه
(4)

 . 
فصرل الخصرومات وقطرع المنازعرات بشركل مخصروص،  اما القضاء اصطبلحاً فٌقصرد بره

أي بمقتضى القانون ،سواء أكانت بٌن األفراد فٌما بٌنهم أم مرع الهٌبرات األخررى، بمعنرى آخرر إّنره 
قول ملزم صادر عن والٌة عامة
(5)

 . 
إلزام ذي الوالٌة بعد الترافع، وعرؾ بؤنه اإلكرراه بحكرم فرً الشررع فرً وعرؾ أٌضاً بؤّنه 

الوقابع الخاصة لمعٌن أوجهة، والمراد بالجهة كالحاكم لبٌت المال أو علٌه ،وهذا التعرٌؾ ٌوضرح 
النظام الذي اسرتعارة فقهراء القرانون العرام مرن نظرم القرانون الخراص، وهرو الشخصرٌة المعنوٌرة، إذ 

شخصا ًمعنوٌاً تستقر فٌه ملكٌة مال الدولة جعلوا من الدولة
(6)

  . 

تقرروم علررى اسرراس تنظررٌم العبلقررة بررٌن الحكررام  امررا دولررة القررانون فٌقصررد بهررا الدولررة التررً
رؼرب بتؽلٌرب ضررورات والمحكومٌن ، من خبلل إٌجاد عبلقرة متوازنرة برٌن الطررفٌن ، فالحراكم ٌ

حقررروق والحرٌرررات العامرررة ، ولكرررن . والمحكرررومٌن ٌرؼبرررون بتؽلٌرررب ضرررمانات الممارسرررة السرررلطة
ضرورات ممارسة السلطة تتجلى من خبلل التقٌٌد الوارد سٌاسٌاً وقانونٌاً على الحقوق والحرٌرات 
العامرررة ، فرررً حرررٌن أن ضرررمانات الحقررروق والحرٌرررات العامرررة تتجلرررى مرررن خررربلل التقٌٌرررد القرررانونً 

أن جمٌررع االشررخاص فررً عنررً والسٌاسررً للسررلطة ، لررذلك ، فرران دولررة القررانون بمفهومهررا الواسررع  ت
الدولررة الطبٌعٌررة منهررا واالعتبارٌررة، الخاصررة والعامررة ، االفررراد والهٌبررات ملزمررة باالمتثررال ألحكررام 

القانون
(7)

وتتمثرل ، ولدولة القانون مقومات البرد مرن توافرهرا لضرمان التحقٌرق السرلٌم والفاعرل لهرا 
 :هذه المقومات باالتً

  

                                                                                                                                                                                                 

  .ٔٚسورة يونس: اآلية  (ٔ)
 .ٖٙٙ، ص  ٕٔٓٓ، دارالفقة لمطباعة والنشر،ٖٚالمنجد في المغة و اإلعبلم ، ط( ٕ)
 .ٚٗة ( سورة يونس: اآليٖ)
 .٘، صٖٕٓٓ، دار الكتب العممية ،  بيروت، ٔ( محمود عايش متولي، ضمانات العدالة في القضاء اإلسبلمي، طٗ)
 . ٜٖ،ص ٖٜٚٔ( ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني ، بغداد ، ٘)
، دار ومكتبــة اليــبلل لمطباعــة والنشــر ،  ٔالوضــعي واإلســبلمي ، ط ( د. يــس عمــر يوســف ، اســتقبلل الســمطة القضــائية فــي النظــامينٙ)

 وما بعدىا . ٜٔٔ، ص ٜٜ٘ٔبيروت ، 
( ينظر : ميا بيجت يونس ، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون )دراسة مقارنة (، اطروحة دكتوراه مقدمة ٚ)

 .ٙ، ص ٕٙٓٓالى كمية القانون جامعة بغداد ، 



 

(ٗ3ٗ) 

   :اولا: وجود الدستور 
" مجموعة القواعد المتعلقة ببٌان مصدر السللطة وتنظلٌم ممارسلتها لدستور بانه ٌعرؾ ا

وانتقالهللا والعالقللة بللٌن القابضللٌن علٌهللا  فضللالا عللن بٌللان حقللوق وحرٌللات الفللراد وطرٌقللة 
ممارستها وحماٌتها "
(1)

. 
 :ـوالدساتٌر انواع 

كامهرا فرً وثٌقرة رسرمٌة بمعرفرة وهً الدسراتٌر الترً  كتبرت مبادبهرا وأح اولا: الدساتٌر المدونة :
 لجنة متخصصة . 
هً الدساتٌر التً تتكرون قواعردها نتٌجرة العرادة والتكررار فرً الشرإون : و ثانٌاا : الدساتٌر العرفٌة

التً تتعلق بنظام الحكم والعبلقة بٌن السلطات ، اذ تقوم على العادة والسوابق التارٌخٌة الترً 
ر العرفٌة اسبق ظهوراً من الدساتٌر المكتوبةاكتسبت مع الزمن القوة ، والدساتٌ

(2)
 . 

وبزٌررادة حركررة الترردوٌن تقلصررت الدسرراتٌر العرفٌررة اال فررً حرراالت نررادرة ومنهررا الدسررتور   
 ٕ٘ٔٔالبرٌطررانً وهررذا ال ٌمنررع مررن وجررود وثررابق مكتوبررة بجررواره منهررا العهررد االعظررم الصررادر 

وٌرى البعض ان الدساتٌر العرفٌرة  ،11ٙٔواعبلن الحقوق الصادر 1ٕٙٔوعرٌضة الحقوق عام 
افضل من الدساتٌر المكتوبرة كونهرا تتسرم بالمرونرة وعردم التعقٌرد ممرا ٌرإدي الرى مواكبتهرا لتطرور 

المجتمع
(3)

. 

وال ٌرإثر فرً إقامرة نظرام دولرة القرانون أن ٌكرون الدسرتور عرفٌرا او مكتوبرا ، اذ المهرم هررو 
القررانونً للهٌبررات الحاكمررة وترسررم لهررا قواعررد  وجررود تلررك القواعررد الدسررتورٌة التررً تقررٌم الكٌرران

ممارستها للسلطة وتلزمها بؤن ٌدور نشاطها فً إطار قانونً محدد لٌس لها ان تخرج علٌره ، فرؤذا 
ٌتعرذر تصرور وجرود دولرة القرانون بردون  وبنراًء علٌره خالفت الدستور فقردت الصرفة الشررعٌة لهرا 

إقامة دولة القانونوجود الدستور. ومن هنا كان وجوده اساساً فً 
(4)

  .  
 :ثانٌاا : تدرج القواعد القانونٌة 

ٌقصررد بترردرج القواعررد القانونٌررة ان القواعررد القانونٌررة تؤخررذ البنرراء الهرمررً وتخضررع القاعرردة 
االدنى للقاعدة االعلى اذ توجد فً قمة الهرم القاعدة الدستورٌة وبالتالً ال تستطٌع أي من القواعد 

واال تعرضت للبطبلنالقانونٌة مخالفتها 
(5)

. 
 

                                                           

( ينظر : د. احسان حميد المفرجي ، و د. كطران زغير نعمة ، و د. رعـد نـاجي الجـدة ، النظريـة العامـة فـي القـانون الدسـتوري والنظـام ٔ)
 ٔٙٔ، ص  ٜٜٓٔالدستوري في العراق ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، 

،  ٕ٘ٔٓ، مكتبـة السـنيوري ، بيـروت ، اسـي فـي العـراقينظر : د. حميد حنون خالد ،  مبادئ القانون الدستوري وتطور النظـام السي (ٕ)
 .ٖٛٔص

، دار الثقافــة لمنشــر والتوزيــع ٔينظــر : د. حمــدي العجمــي ، مقدمــة فــي القــانون الدســتوري فــي ضــوء الدســاتير العربيــة المعاصــرة ،ط (ٖ)
 .ٚٛ، صٜٕٓٓ،عمان،  

عزيـز دولـة القـانون )دراسـة مقارنـة ( ، المرجـع السـابق ، ( ينظر: ميا بيجـت يـونس ، الحكـم بعـدم دسـتورية نـص تشـريعي ودوره فـي تٗ)
 وما بعدىا. ٚص

( ينظر د. ميا بيجت يونس ، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودروه فـي تعزيـز دولـة القـانون )دراسـة مقارنـة ( ، المرجـع السـابق ، ٘)
 .ٜص



 

(ٗ3٘) 

وٌترتب على مبدأ تدرج القواعد القانونٌة ، وجوب خضوع القاعردة األدنرى للقاعردة األعلرى 
درجررة، مررن حٌررث الشرركل والموضرروع أي ان ٌتفررق مضررمون القاعرردة االدنررى مررع مضررمون القاعرردة 

االعلى 
(1)

، 
لحقروق والحرٌرات المنصروص وتبرز اهمٌة هذا المبدأ بؤنها تعمل على طمبنة المواطن بؤن جمٌرع ا

منهررا بموجررب القرروانٌن او  علٌهررا فررً صررلب الوثٌقررة الدسررتورٌة ال ٌجرروز انتهاكهررا او االنتقرراص
االنظمة
(2)

 . 

 : ثالثاا : مبدأ سمو الدستور
الدسررتور هررو القررانون االسررمى فررً الدولررة وٌتمتررع بالسررمو الشرركلً والموضرروعً ، وٌتحقررق 

ض الدساتٌر علرى اصرول معٌنرة عنرد وضرعها وتعردٌلها وال السمو الشكلً للدستور عندما تنص بع
ٌتحقرق السرمو الشركلً اال فررً الدسراتٌر الجامردة ، اذ ان الردول ذات الدسرراتٌر المرنرة ال ٌنشرا فٌهررا 

تمٌٌز بٌن القوانٌن الدستورٌة والقوانٌن العادٌرة مرن حٌرث التعردٌل 
(3)

، اي انهرا تعردل وتلؽرى برنفس 
العادي ، حٌث تكون السلطة التشرٌعٌة هً السلطة المختصة بالتعدٌل  طرٌقة تعدٌل والؽاء القانون

وااللؽرراء وفقرراً الحكررام الدسررتور ، ومررن البرردٌهً ان الدسرراتٌر العرفٌررة هررً دسرراتٌر مرنررة مثررال ذلررك 
الدستور البرٌطانً ، لكن ذلك ال ٌمنع من ان تكرون الدسراتٌر المكتوبرة دسراتٌر مرنرة اٌضراً ومثرال 

 .1ٗ1ٔطالً لعام ذلك الدستور االٌ

اما الدساتٌر الجامدة ، فهً الدساتٌر التً تعدل وتلؽرى برؤجراءات خاصرة تختلرؾ عرن القروانٌن 
 2ٕ٘ٔالعادٌة ، اي انها تحتاج الى اتباع اجراءات معقدة مثال ذلك القانون االساسً العراقً لعرام 

ٕ٘ٓٓوالدستور العراقً لعام 
(4)

   . 

كز فً االساس على ان الدستور هو مصدر كرل نشراط اما السمو الموضوعً للدستور فٌرت
قانونً فً الدولة فالدستور هو القاعدة االساسٌة التً تتفررع عنهرا القواعرد الفرعٌرة وهرو الرذي 

 :  سمو الموضوعً للدستور من ناحٌتٌنوٌتمثل الٌنشا الصبلحٌات لذلك ٌكون اسمى السلطات 

ن السابدة فرً الدولرة وٌحردد الفلسرفة السٌاسرٌة : ان الدستور هو الذي ٌإسس فكرة القانو األولى
واالجتماعٌررة للنظررام . وهررذا ٌعنررً ان الدسررتور بمررا لرره مررن سررمو ٌعررد اإلطررار القررانونً ألوجرره 
النشرراط القررانونً كافررة فررً الدولررة . وعلٌرره ٌعررد كررل اجررراء أو نشرراط ٌخررالؾ أهدافرره وأحكامرره 

باطبل
(5)

. 

جرود الهٌبرات الحاكمرة فرً الدولرة وهرو الرذي ٌحردد : ان الدستور هو السند الشرعً لو والثانٌة
اختصاصات كل منها ، وهو عندما ٌمنحها هذه االختصاصرات فانره ٌمنحهرا إٌاهرا ال باعتبارهرا 
حقاً لها وانما باعتبارها وظابؾ ٌجب أن تمارس باسم الدولة وما دام الدسرتور هرو الرذي ٌنشرا 

طها فان ذلك ٌإدي إلى وجروب خضروع هذه الهٌبات وهو الذي ٌحدد اختصاصاتها وصور نشا

                                                           

 ٕٕ، ص  ٕٗٓٓضة العربية، القاىرة ، ، دار الني ٔ( ينظر د.رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية ، طٔ)
 ٕٕٓٓلبنان ،  –( ينظر: د. أمين عاطف صميبا ، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون ، المؤسسة الحديثة لمكتاب ، طرابمسٕ)

 ٙٛ، ص 
 .ٕٛٔ، صٖٜٛٔينظر : د. ابراىيم عبد العزيز شيحا ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، بيروت ،  (ٖ)
 .ٕٗٔينظر : د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، المرجع السابق ، ص (ٗ)
 .ٜينظر : د. ميا بيجت يونس ، المرجع السابق، ص  (٘)



 

(ٗ3ٙ) 

هذه الهٌبات فٌما تمارسه من اختصاصات ألحكرام الدسرتور والحراكم أو الهٌبرة الرذي ال ٌخضرع 
ألحكام الدستور ٌهدم السند القانونً لوجوده وأساس شرعٌة تصرفاته
(1)

  . 

   :ـوٌإدي السمو الموضوعً إلى نتٌجتٌن هما
تفوٌض االختصاصات ، فطالمرا أن الدسرتور هرو الرذي ٌإدي السمو الموضوعً إلى عدم جواز .أ 

ٌحرردد اختصاصررات السررلطة ، فٌتعررٌن علررى كررل سررلطة أن تمررارس بنفسررها االختصاصررات التررً 
خولها الدستور لها ، وال ٌجوز لها أن تفروض ؼٌرهرا للقٌرام بهرا بردال منهرا ، إال إذا أجراز ذلرك 

ره سرلطة ال ٌسرتطٌع حد أن ٌفروض لؽٌر، ونظم مثل هذا التفوٌض ، إذ ال ٌمكن ألسهالدستور نف
هو التصرؾ بها
(2)

. 

مبدأ السرمو الموضروعً ٌإكرد مبردأ المشرروعٌة وٌوسرع مرن نطاقهرا فربل تكرون مقصرورة علرى  ب.
معناهررا الضررٌق ، أي ال تكررون مقصررورة علررى مجرررد ضرررورة احترررام القرروانٌن الصررادرة مررن 

واء بواسررطة االفررراد أم بواسررطة السررلطة التشرررٌعٌة وعرردم إمكرران مخالفتهررا والخررروج علٌهررا سرر
الجهات اإلدارٌة المختلفة ، بل سٌمتد نطراق المشرروعٌة لٌشرمل إلرى جانرب القروانٌن الصرادرة 

القواعد الدستورٌة –من السلطة التشرٌعٌة 
(3)

  . 
ٌقصد بمبردأ المشرروعٌة خضروع الحكرام والمحكرومٌن للقرانون ، أي خضروع  رابعاا: المشروعٌة :
الدولرة لحكرم القرانون سرواء اكانرت السرلطة التشررٌعٌة او التنفٌذٌرة او القضرابٌة جمٌع السلطات فرً 

ومن الجدٌر باالشارة الٌه ان مبردأ الشررعٌة ٌختلرؾ عرن مبردأ المشرروعٌة فالمشرروعٌة ٌقصرد بهرا 
لسررلطة التنفٌذٌررة (الحكررام القررانونمطابقررة اعمررال االدارة )ا

(4)
، اي ان المشررروعٌة تقتضررً وجرروب 

 القواعد القانونٌة .احترام تدرج 

الى القواعد المحددة فً  اما الشرعٌة فٌقصد بها السلطة او الحكومة التً تستند فً وجودها  
الدستور
(5)

 . 

وفً ذات السٌاق المتقدم فؤن الدستور ٌعد وسٌلة توازن سٌاسرً اذ ان السرلطة ال تعرود الرى 
المسراهمة المشرتركة للسرلطة حٌرث  قابض واحد بل ٌتعدد القابضون ، وبذلك ٌقروم الدسرتور بتنظرٌم

ٌخلررق الترروازن السٌاسررً ، اال ان هررذه الحقٌقٌررة ال ٌررتم ادراكهررا مررن الجمٌررع اذ ان اؼلررب الكترراب 
ٌنظرون الى ان تقٌد الحكام بالقانون راجع الى طبٌعة الدستور بؤعتباره اعلى القواعرد القانونٌرة اال 

ن الدسرتوري هرً قواعرد تروزان سٌاسرً اكثرر ان الواقع كما ٌعبر عنه جورج سل ان قواعرد القرانو

                                                           

 .ٜٚ، ص ٜٔٚٔىرة ، ينظر د. ثروت بدوي ، القانون الدستوري وتطور األنظمة السياسية في مصر ، دار الفكر العربي ، القا  (ٔ) 
،  ٜٜ٘ٔينظر د. عبد الحميد متولي ، الوجيز في النظريات واألنظمة السياسـية ومبادئيـا الدسـتورية ، دار المعـارف ، االسـكندرية ،  (ٕ) 

 . ٜٕٔص 
مرجـع السـابق ، ينظر: د. ميا بيجت يونس ، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولـة القـانون )دراسـة مقارنـة (،ال  (ٖ) 

 .ٓٔص 
،مجمـة آداب المستنصـرية ،  ٕ٘ٓٓينظر : د. سميرداود سممان ود. لمى عمـي فـرج ، الشـرعية الدسـتورية فـي الدسـتور العراقـي لعـام  (ٗ)

 وما بعدىا.  ٗ، صٖٕٔٓ(، ٓٙالعدد)
 .ٙينظر :د . سمير داود سممان ، ود. لمى عمي فرج ، المرجع السابق ، ص  (٘)



 

(ٗ33) 

         مررن كونهررا اساسرراً للمشررروعٌة ، وبررذلك فررؤن الدسررتور هررو الررذي ٌحرردد مقرردار اسررهام الحكررام فررً
السلطة 
(1)

. 

فضبلً عن ذلك فؤن الدستور ٌمثرل منهراج عمرل سٌاسرً اي منهاجراً لسٌاسرة مسرتقبلٌة ٌنروي 
     اذ ان الدسررتور سررٌبٌن هرردؾ ممارسررة الحكررام  الحكررام تحقٌقهررا عررن طرٌررق ممارسررتهم للسررلطة ،

للسلطة ، وبذلك ٌكون الدستور منهاجاً لممارسة السلطة ، واحٌاناً ال ٌتطابق واقع ممارسرة السرلطة 
مع ما هو محدد فً الدستور وهذا ماهو الحرال علٌره فرً الردول ذات االنظمرة الدٌكتاتورٌرة ، حٌرث 

د عن طرٌقة ممارسة السلطة فٌهاتتضمن نصوصاً دستورٌة  بعٌدة كل البع
(2)

  . 

   :ضمانات احترام دولة القانون  : المطلب الثانً 

لضمان احترام دولة القانون البرد مرن وجرود بعرض الضرمانات الترً تحقرق ذلرك ولرذلك سنقسرم 
هذا المطلب الى فرعٌن سنتناول فً الفرع االول مبردأ اسرتقبلل القضراء ونتنراول فرً الفررع الثرانً 

 ٌن السلطات الفصل ب

 : مبدأ استقالل القضاء: الفرع الول 

اّن الجهاز القضابً المتكون من المحراكم بمختلرؾ أنواعهرا ودرجاتهرا، ٌمثرل إحردى السرلطات  
الدسرررتورٌة العامرررة فرررً الدولرررة الحدٌثرررة، الترررً تؤخرررذ بالنظرررام الررردٌمقراطً، إلرررى جانرررب السرررلطتٌن 

النزاعررات القانونٌررة، الناجمررة عررن تطبٌررق القرروانٌن  التشرررٌعٌة والتنفٌذٌررة ،وتوكررل إلٌهررا وظٌفررة حررل
وصوالً إلى إحقاق الحرق، وقرد كانرت السرلطة القضرابٌة مرن األشركال األولرى للدولرة المنظمرة حترى 
عصرنا الحالً، وتحتل مكانة رفٌعة بٌن السلطات األخررى برل أكثرر مرن ذلرك إذ شرهدت الوالٌرات 

ومطلع القرن العشرٌن رجحان كفرة هرذه السرلطة مرن المتحدة األمرٌكٌة خبلل القرن التاسع عشر، 
الناحٌة العملٌة على السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة، إلى الحد الذي دفع الفقهاء إلى إطبلق مصرطلح 

)حكومة القضاة( 
(3)

 . 
فالسلطة القضابٌة 
(4) 

قابمة بشكل ربٌسً على مبدأ استقبلل القضاء، ولذلك فقد اقرتره معظرم ، 
لتحقٌرق الؽاٌرة األساسرٌة منره فرً ترؤمٌن حرٌرة القاضرً فرً ممارسرة المهنرة وتروفٌر  دساتٌر الردول

الضمانة للمواطنٌن فً أّن القضاة سٌصدرون األحكام وفقاً للقانون، بوحً من عقولهم وضمابرهم 
ومن دون تدخبلت ضاؼطة على أحكامهم
(5)

.   
ٌر القروانٌن وتطبٌقهرا علرى فمهمة القضاء األساسٌة تكمن فً تحقٌق العدل فرً المجتمرع، وتفسر

الحاالت التً تعرض أمامه 
(6)

،كما ٌمثل اسرتقبلل القضراء الضرمان الفعرال لحماٌرة حقروق األفرراد  

                                                           

 وما بعدىا . ٕٗٛ.،  ص ٕٕٔٓ، دار ورد االردنية لمنشر والتوزيع ، ٔذر الشاوي ، فمسفة الدولة ، طينظر: د. من (ٔ)
 .ٕٙٛينظر :د. منذر الشاوي ، فمسفة الدولة ، المرجع السابق ، ص (ٕ)
 .ٜٔ، صٜٕٓٓ( ينظر : فارس حامد عبد الكريم، المعيار القانوني، دار الكتب والوثائق، بغداد، ٖ)
وتغيـرت بموجـب   ٕٗٓٓ( لسـنة ٕٔوصدور قانون ادارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية صدر بموجبـة االمـر رقـم ) ٖٕٓٓبعد عام ( ٗ)

 ىذا القانون واالمر المذكور ىيكمية القضاء من مرفق عام الى سمطة قائمة بذاتيا .
بحث منشور في مجمة كمية المأمون، العـدد السـادس عشـر، ( د. خميل حميد عبد الحميد، مبدأ استقبلل القضاء بين النظرية والتطبيق، ٘)

 .   ٕ٘ٔ، صٕٓٔٓ
 .ٗٙ، صٜٕٓٓالحماية الدستورية الستقبلل القضاء ، رسالة ماجستير،كمية القانون الجامعة المستنصرية، ( انتصار حسن عبد اهلل ، ٙ)



 

(ٗ31) 

وحرٌرراتهم
(1)

، إذ أّن القضرراء ٌمثررل المٌررزان الررذي ٌحقررق العرردل
(2)

،والحصررن الررذي ٌلرروذ برره األفررراد  
األخرى،وهرذا االنتصراؾ للحقروق  للدفاع عن أنفسهم، عندما ٌتم انتهاك حقروقهم مرن قبرل السرلطات

بحاجة إلرى سرلطة قضرابٌة مسرتقلة قوٌرة ترردع المعتردي 
(3)

وذلرك لتؤكٌرد سرٌادة القرانون وحماٌتره، ، 
لؽرض إقامرة مجتمرع ٌواجره خطرر اإلرهراب 
(4)

ولرذلك ٌمكرن القرول: إّن هٌبرة الدولرة وقوتهرا مرن  ،
 عررررن السررررلطتٌن التشرررررٌعٌة هٌبرررة قضررررابها، الررررذي الٌمكررررن أّن ٌررررإدي دوره إال اذا كرررران مسررررتقبلً 

والتنفٌذٌة
(5)

 . 
وٌكاد ال ٌخلو أي دستور من دساتٌر العالم فً الوقت الحاضر من إٌراد النصوص الترً تإكرد 

ترنص صرراحة  2٘1ٔعلى مبدأ استقبلل القضاء برل أّن بعرض الدسراتٌر كالدسرتور الفرنسرً لعرام 
على ضمان استقبلل القضاء
(6)

. 
تٌر ؼٌر المكتوبة ظهر التؤكٌد فٌها على مبدأ اسرتقبلل القضراء ،اذا و حتى فً الدول ذات الدسا

إّن الصفة الجوهرٌة لحكم القانون هو إّن القاضرً ٌتخرذ القررار بعٌرداً عرن أي ضرؽوط فرً اتخراذه، 
وذلك لوجود الحصرانة القضرابٌة للقضراة، فضربلً عرن القٌرود الدسرتورٌة الترً تقلرل االنتقراد الشرعبً 

                                                           

انون واسـتقبلل القضـاء وحصـانتو ضـمانان أساسـيان عمى أْن ) تخضع الدولة لمقـ ٜٔٚٔمن الدستور المصري لعام  ٘ٙ( نصت المادة ٔ)
عمـى إّن )السـمطة القضـائية تحـافظ عمـى ٜٛ٘ٔمن الدستور الفرنسي  لعام  ٕ/ٙٙلحماية الحقوق والحريات (  وكذلك نصت المادة 

 الحرية الفردية وتضمن احترام ىذا المبدأ بالشروط المنصوص عمييا في القانون (.
االرتيـاح فـي الـنفس لكـل مـا يـدفع الجـور ويزيـل الشـعور بـالظمم ويحقـق المسـاواة  والمسـاواة تكـون بتنصـيف ( أّن العدل أحساس يبعـث ٕ)

الشيء إلى نصفين يتساوان إذا وقع التنصيف في وسـطو بحيـث ال يزيـد احـد النصـفين عـن األخـر وال ينـتقص عنـو وقـد قـال الفقيـاء 
، كما قالوا انو التوسـط بـين طرفـي اإلفـراط والتفـريط، وقـالوا : ان المسـاواة المسممون أّن العدل ىو اإلنصاف أي التنصيف المتساوي 

في كل شيء من غير زيادة وال نقصان، وقد اتخذ الميزان رمزًا لو يتحقق بتساوي كفتيو ، ومـن ثـم يجـب إّن يكـون الميـزان مسـتقيمًا، 
قـران الكـريم فـي قولـو تعـالى :)وأقيمـوا الـوزن بالقسـط وال فإن اختمفت كفتاه فيو الجور والظمم ، وقد أشار جـل وعمـى إلـى ذلـك فـي ال

مة تخسروا الميزان ( ويتحقق العدل بالقاعدة القانونية الممزمة التي تقررىا السمطة التشريعية ، ولما كانت القاعدة القانونية ثابتة شام
التـي يقتـرن بيـا حكمـو ، وبتطبيـق القـانون عمـى ىـذا فإّنو يمتنع عمى القاضي أّن يبدل فييـا ويمتـزم بتطبيقيـا دون أّن ييـتم بالنتـائج 

النحــو يكــون قــد قضــى بالعــدل ويســمى عاداًل،ولــذلك أطمقــوا عمــى عــدل القــانون ب ) العــدل الثابــت( إمــا العدالــة فيــي تقتضــي تغميــب 
بلق قـائبًل: )العدالـة مـع األخبلق عمى القانون  وىي مبدأ يمجأ إليو القاضي لتمطيف حكم القانون وقد عمل ذلك ارسطو في كتابـو األخـ

كونيا عدل تختمف عن العدل الذي ىو تطبيـق لمقـانون وىـي أكثـر مـا تكـون وسـيمة لتمطيـف عدلـو ذلـك أّن حكـم القـانون شـامل وفـي 
نطـاق ىـذا الشـمول اليمكـن فـي بعـض الحـاالت أّن نحصـل مـن تطبيقـو عمـى حكـم سـميم فالقـانون يأخـذ بنظـر االعتبـار مـا يحـدث فــي 

لبة وفييا يكـون تطبيقـو صـالحًا وال يكـون صـالحًا فـي الحـاالت األخـرى( وال يوجـد ىنـاك أي فـرق بـين العـدل والعدالـة مـن الحاالت الغا
الناحية المغوية ولكن الفرق يبرز في ميدان تطبيق القانون ، ينظر : د. عبد السبلم الترمانيني ، مفيـوم العـدل والعدالـة فـي الشـريعة 

 ٕٚ٘، ص  ٜٛٚٔجمة الحقوق والشريعة ، تصدر عن جامعة الكويت ، العدد األول، السنة الثانية ، اإلسبلمية ، بحث منشور في م
 وما بعدىا . 

 .ٕٕ، صٖٕٓٓمبدا استقبلل القضاء ، رسالة ماجستير ، كمية القانون ، جامعة الموصل ، ( سيبان جميل مصطفى، ٖ)
 .ٜٔ(  سيبان جميل مصطفى ، المصدر نفسو ،صٗ)
عن ذلـك )الكسـندر ىـاممتون( فـي مقـال لـو  قـائبًل : )لـن تعـم الحريـة فـي الـببلد إال بفصـل السـمطة القضـائية عـن السـمطتين (  وقد عبر ٘)

نمـا يـأتي ذلـك الخطـر جـراء اتحادىـا مـع أي مـن  التشريعية والتنفيذية فميس ىنالك خطر عمى الحرية من السمطة القضائية لوحـدىا وان
ىاممتون ىو من الشخصيات التي شاركت في صياغة الدسـتور األمريكـي. ينظـر: فتحـي الجـواري، (. والكسندر  السمطتين المذكورتين

دور السمطة التنفيذية في ضمان استقبلل القضاء، بحث منشور في مجمة التشريع والقضاء، العدد الثـاني )نيسـان، أيـار، حزيـران (، 
 . ٙٗ، صٜٕٓٓ

 س الجميورية الضامن الستقبلل القضاء(.( منو عمى أْن ) يكون رئيٗٙتنص المادة ) ( إذٙ) 



 

(ٗ32) 

تعٌررٌن القضرراة التررً تكررون علررى اسررس موضرروعٌة المنصررب وامنرره، كلهررا تعررد للقضرراة، وان عملٌررة 
عناصر اساسٌة لبلستقبلل القضابً فً المملكة المتحدة
(1) 

. 
وقد انتقل مفهوم استقبلل القضاء ومنذ فترة قصٌرة إلرى محرور االهتمرام العرالمً، إذ لرم ٌعرد   

ٌراراً دولٌراً، فقرد نرص اإلعربلن مسؤلة تخص دساتٌر الردول فحسرب، برل أصربح بصرورة متزاٌردة مع
( منرره علررى أْن ) لكررل إنسرران الحررق بكامررل ٓٔ( فررً المررادة )2ٗ1ٔالعررالمً لحقرروق اإلنسرران لعررام)

المساواة فً محاكمة عادلة وعلنٌة أمام محكمة مسرتقلة ومحاٌردة عنرد تقرٌرر حقوقره وواجباتره وأي 
 . اتهام جنابً ٌوجه ضده (

( ٗٔفرً المرادة ) 2ًٙٙٔ للحقروق المدنٌرة والسٌاسرٌة لعرام فضبلً عن ذلك فقد أكد العهد الردول
منرره علررى ضرررورة اسررتقبلل القضرراء فررً أداء عملرره إذ نصررت علررى أْن )النرراس جمٌعرراً سررواء أمررام 
القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل فً أٌة تهمة جزابٌة توجه إلٌه أو فرً حقوقره والتزاماتره فرً 

ؾ وعلنرً مرن محكمرة مختصرة مسرتقلة حٌادٌرة منشرؤة أٌة دعوى مدنٌة أّن تكون قضٌته نظر منصر
بحكم القانون وٌجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضرها ألسرباب هامرة 

 مثل اآلداب العامة وؼٌرها(.
 ٕٕٓٓكذلك أكدت  علٌه مبادئ بانجالور للسلوك القضابً لعام 

(2)
. 

هروم شخصرً ٌقصرد بره عردم خضروعه لؽٌرر هذا وان السرتقبلل القضراء مفهرومٌن أساسرٌٌن مف
سلطان الحق والعدل، و بما ٌدل علٌه من كفاءة القاضً ونزاهته واجتهراده فرً الحكرم، مرع ضرمان 

العمررل والتطبٌررق، مررن دون ترردخل أي سررلطة فررً مسررٌرة التنفٌررذ 
(3)

وأن ٌررإدي واجبرره فررً تطبٌررق  ،
مترؤثر بفكررة معٌنرة، وؼٌرر خاضرع  القانون الذي ٌقتضً منه أّن ٌكون عارفاً بإرادة المشرع، ؼٌرر

ألي ترردخل 
(4)

، ولهررذا ٌنبؽررً النظررر إلررى اسررتقبلل القضرراء فررً اي دولررة مررا بررالنظر إلررى مرردى عرردم 
خضوع القضاء ألٌة  سلطة أخرى فً شإونه المالٌة واإلدارٌة والتؤدٌبٌة
(5)

  . 
أهمهررا: وٌجرب إّن ٌتمترع القضراة بضرمانات وظٌفٌرة، تضررمن لهرم االسرتقبلل علرى أكمرل وجره و

عدم جواز عزل القضاة أو إحالتهم إلى التقاعرد رؼمراً عرنهم، ووجروب مراعراة مراورد فرً القرانون 
بهررذا الخصرروص، وهررذا لررٌس إرضرراًء لرؼبررات القضرراة الشخصررٌة، وإنمررا لتمكٌررنهم للقضرراء وفقرراً 

لرق لردى للقانون، إذ الٌكون هنالك معنى الستقبلل القضاء ، إذا لم ٌتروافر التكروٌن المهنرً الرذي ٌخ
القضاة الوعً القضابً لتدعٌم هذا االستقبلل، واالستفادة منه وتوجٌهه أفضل توجٌه
(6) 

.
 

                                                           

(1( Steven foster , the juduiciary civil liberties and human .rights,edinburgh university 
press,2006,p45-46 .  

اجتمـاع المائـدة ( مبـادئ بانجـالور / مشـروع مجموعـة القواعـد التـي تبنتيـا المجموعـة القضـائية لتـدعيم األمانـة القضـائية والمعدلـة فـي ٕ)
 .  ٕٕٓٓنوفمبر  ٕٙ/ ٕ٘المستديرة لرؤساء المحاكم العميا التي انعقدت في قصر السبلم في الىاي يومي 

ــة الســعودي ،دار الثقافــة لمنشــر والتوزيــع ،عمــان ( ٖ) ــي نظــام اإلجــراءات الجزائي ــايف بــن محمــد الســمطان ،حقــوق المــتيم ف ينظــر:  د. ن
 . ٕٕٛ،صٕ٘ٓٓ،

، بحـث منشـورفي مجمـة  ٕ٘ٓٓيجت يـونس ، حقـوق اإلنسـان وحرياتـو األساسـية فـي دسـتور جميوريـة العـراق لسـنة ( ينظر:د. ميا بٗ)
 . ٘ٔ،صٕٓٔٓالعموم القانونية ، جامعة الكوفة ، العدد األول ، 

 . ٕٕٛ( ينظر: د. نايف بن محمد السمطان ،المرجع السابق  ،ص٘)
 .ٖٔٛ، صٕٙٓٓ، دار الشروق، القاىرة، ٗالدستوري، ط ( ينظر: د . احمد فتحي سرور، القانون الجنائيٙ)



 

(ٗ1ٓ) 

فضبلً عن ذلك أّن تخروؾ القاضرً علرى منصربه الروظٌفً، ٌكرون مردعاًة إلرى مٌلره عرن جرادة  
الصواب
(1)

 . 
لررى ولرذلك ٌجرب منرع كافرة الترردخبلت المباشررة وؼٌرر المباشررة فررً أعمرال القضراة، كراللجوء إ

و الحكررم فررً الرردعوى علررى نحررو الصررحؾ والفضررابٌات للتررؤثٌر علررى القاضررً، إلصرردار القرررار أ
معٌن
(2)

 . 
( منه والتً نصها: 12فً المادة ) ٕ٘ٓٓولذلك كله فقد حرص دستور جمهورٌة العراق لعام 

)القضرراة مسررتقلون السررلطان علررٌهم فررً قضررابهم لؽٌررر القررانون وال ٌجرروز ألٌررة سررلطة الترردخل فررً 
 ضاء أو فً شإون العدالة ( .الق
 
وبرالرؼم مرن انره نرص  ٕ٘ٓٓومن الجدٌر باالشارة الٌه ان دستور جمهورٌة العراق لسرنة   

ٌّق من هرذه االسرتقبللٌة فرً المرادة  /خامسرا/أ عنردما ٔٙعلى استقبلل السلطة القضابٌة اال انه قد ض
دعرراء العررام وربررٌس هٌبررة احررال  تعٌررٌن ربررٌس وأعضرراء محكمررة التمٌٌررز االتحادٌررة ، وربررٌس اال

اإلشراؾ القضابً باألؼلبٌة المطلقة ألعضاء مجلس النواب بناء على اقترراح مرن مجلرس القضراء 
 األعلى .

وعلٌررره نررررى  انررره إذا مرررا أرٌرررد للسرررلطة القضرررابٌة أن تكرررون مسرررتقلة وتخررررج مرررن دابررررة 
 سٌاسة .  الصراعات السٌاسٌة من الضروري إلؽاء هذا البند وعدم إقحام القضاء فً ال

فٌقصد برالمفهوم الموضروعً السرتقبلل القضراء عرّد  اما المفهوم الموضوعً الستقبلل القضاء
القضاء سلطة لها كٌان مستقل عن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة، وعدم السماح ألي جهة بإعطراء 
أوامررر أو تعلٌمررات لهررا، كمررا وٌعنررً عرردم المسرراس باالختصرراص األصررلً للقضرراء وهوالفصررل 

المنازعررات، وتحوٌررل االختصرراص لجهررات أخرررى كالمحرراكم االسررتثنابٌة أوالمجررالس التشرررٌعٌة أو ب
إعطاء صبلحٌات القضاء إلى االجهزة التنفٌذٌة ، ووجوب عّد القضاء سلطة ولٌس وظٌفة ، إذ أّن 
المشرع العراقً فً ظل النظام السٌاسً السابق، جعل من القضاء وظٌفة وكررس هرذا التوجره فرً 

بررالقول بررؤن : )ال توجررد فررً الدولررة االسررلطة 233ٔلسررنة  ٖ٘ن إصرربلح النظررام القررانونً رقررم قررانو
سٌاسررٌة  واحررده فررً المجتمررع تقرروم بوضررع السٌاسررة العامررة، أو اإلطررار العررام للمجتمررع، مررن خرربلل 

 التشرٌع ثم وظٌفة إدارٌة ووظٌفة قضابٌة(.
لسرلطات متعرددة فرً الدولرة وبرذلك ومن خبلل النظر إلى هذا النص، ٌتضح لنا بؤنة ال وجرود  

كانت شإون القضاة تدار مرن قبرل وزٌرر العردل ،الرذي هرو جرزء مرن السرلطة التنفٌذٌرة والرذي ٌنفرذ 
سٌاستها بما تنطوي علٌه مرن خررق للقرانون فرً كثٌرر مرن األحٌران، واعترداء علرى حقروق اإلنسران 

وحرٌاته
(3)

.   
دٌمقراطً ٌإمن بسٌادة القانون، وتحترم  فٌره وال ٌمكن أّن ٌقوم استقبلل القضاء، إال فً نظام 

حقرروق المررواطنٌن وحرٌرراتهم
 (4) 

،
 

فؤسررتقبلل القضرراء ضررمانة جوهرٌررة الحترررام الحقرروق والحرٌررات 
                                                           

( ينظـر: صـباح جمعـة أوختـي ، األسـاس الدسـتوري لمبـدأ المسـاواة أمـام القضـاء وضـماناتو بـين الشـريعة اإلسـبلمية والـنظم الوضـعية ، ٔ)
 .ٛ٘ٔ، صٜٜٜٔرسالة ماجستير مقدمة إلى كمية صدام لمحقوق ،

ئية في العـراق ) االدارة والشـؤون الماليـة (، بحـث منشـور فـي مجمـة)داردوه ر( )القاضـي(، العـدد ( ينظر:مدحت المحمود، السمطة القضإ)
 وما بعدىا. ٛٚ، صٕٔٔٓالثالث، 

( مــدحت المحمــود ، اســتقبلل القضــاء فــي العــراق ودور الدســتور الــدائم فــي حمايــة اســتقبلل القضــاء ،مركــز القضــاء العراقــي  لمدراســات ٖ)
      http://lwww.iraqiudicatue.org/researches.htmlمى الشبكة الدولية لممعمومات:والتوثيق، بحث منشور ع

 وما بعدىا . ٛص ٕاستقبلل السمطة القضائية ، بدون دار نشر ، القاىرة ، بدون سنة نشر .ث( د. محمد عصفور، ٗ)



 

(ٗ1ٔ) 

السٌاسٌة، وال ٌمكن أّن ٌتمتع أفراد المجتمع تمتعراً حقٌقراً بتلرك الحقروق والحرٌرات، فرً ظرل ؼٌراب 
والقوانٌن ٌها فً الدستورسلطة قضابٌة مستقلة، حتى ولو كانت منصوص عل

(1)
.   

سرتقبلالً تامراً أمرر مسرتحٌل عمربلً اال ان استقبلل السلطة القضرابٌة عرن السرلطات األخررى ا
(2)

. 
فالسلطة القضابٌة التستطٌع ان تمارس اعمالها مالم تكن هنالك تشررٌعات ترنظم عملهرا تصردر مرن 

ا واحكامها اال من خربلل اجهرزة السرلطة خبلل السلطة التشرٌعٌة ، كما انها التستطٌع تنفٌذ قراراته
التنفٌذٌررة وبررذلك ٌكمررل دور كررل مررن هررذه السررلطات دور االخرررى فرراذا ماحصررل أي خلررل فررً هررذه 

 العبلقة فؤنه سٌنعكس سلبا على اداء هذه السلطات . 
واستناداً لذلك، ٌمكن القول أّن هٌبة الدولة وقوتها من هٌبة قضابها وهٌبته وحرٌتره فرً تطبٌرق 

قواعد القانون، فإذا كان قضراء الدولرة ضرعٌفاً أدى ذلرك إلرى تصردع بنراء الدولرة، ألنهرا حٌنبرذ حكم 
ستبنً إحكامها على الباطل األمر الذي ٌإدي إلى إصابة المجتمع باالضطراب، مما ٌفسح المجرال 

اإلفرراد إمام اإلفراد إلى الطؽٌان واللجوء للقوة والعودة إلى شرٌعة الؽاب، بدالً مرن احتررام حقروق 
 والسلطات العامة للقانون .

  :ثانٌاا: مبدا الفصل بٌن السلطات 
ٌعد مبدأ الفصل بٌن السلطات ضرمانة مهمرة للحقروق والحرٌرات العامرة فرً دولرة القرانون . 
" وٌنسب هرذا المبردأ فرً صرورته الحدٌثرة إلرى المفكرر الفرنسرً مونتسركٌو الرذي انطلرق مرن مبردأ  

لوسرٌلة لممارسرة السرلطة مرع المحافظرة فرً الوقرت ذاتره علرى حماٌرة وقررر أن ا حماٌة الحرٌات "
الحرٌات هو األخذ بمبدأ الفصل بٌن السلطات ، اذ ان جمع السلطات كلها فً ٌد هٌبة واحدة ٌإدي 

حتما إلى إساءة استعمالها ، كما ٌإدي إلى الطؽٌان واالستبداد، وفً ذلك قضاء على الحرٌة
(3)

  . 

زٌع وظابؾ الدولة الرثبلث علرى سرلطات ثربلث : السرلطة التشررٌعٌة وبذلك ٌجب ان ٌتم  تو
وتخرررتص بإصررردار القررروانٌن ، والسرررلطة التنفٌذٌرررة وتخرررتص بتنفٌرررذ القررروانٌن ، والسرررلطة القضرررابٌة 

وتختص بتطبٌق القوانٌن على ما ٌعرض علٌها من منازعات
(4)

 . 
طة عنرد اداء عملهرا تكرون بحاجرة اال ان الفصل التام بٌن السلطات ال ٌمكن ان ٌتحقق اذ ان كل سرل

الى التعاون والتضامن مع السلطات االخرى
(5)

 . 
وعلٌه فان مبدأ الفصل بٌن السلطات ٌتحقق بوجود ٌتحدد سلطات ثربلث فرً الدولرة مسرتقلة 

عن بعضها البعض وفً الوقت ذاته متعاونة فٌما بٌنها فضبلً عن قٌام الرقابة المتبادلة بٌنها
(6)

. 

                                                           

العادلة )دراسة مقارنة في القانون الوضـعي والشـريعة  استقبلل القضاء كونو ركيزة من ركائز المحاكماترزكار محمد قادر ،  -( ينظر: دٔ)
 . ٜٕٓ،ص.ٜٕٓٓ( ،ٔٔ( ، المجمد )ٜٖاالسبلمية ( ،بحث منشور في مجمة الرافدين لمحقوق، العدد)

 . ٜٕٙ، صٜٜٙٔ( د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور األنظمة الدستورية في مصر، القاىرة ، ٕ)
الدراجي ، التوازن بين السمطة والحرية ، التوازن بين السـمطة والحريـة، اطروحـة دكتـوراه جامعـة بغـداد ، (  ينظر: د. جعفر عبد السادة ٖ)

 .ٜٖٔ، صٕٙٓٓ
(  ينظـر د. فــاروق عبــد البــر ، دور المحكمــة الدســتورية المصــرية فــي حمايــة الحقــوق والحريــات ، النســر الــذىبي لمطباعــة ، القــاىرة ، ٗ)

 . ٕ٘ٓ، ص  ٕٗٓٓ
 .ٕ٘بيجت يونس ، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون)دراسة مقارنة(، المرجع السابق ، ص (  ينظر ميا٘)
 -، مجمــس النشــر العممــي  -دراســة مقارنــة  –(  ينظــر د. عــادل الطبطبــائي ، الحــدود الدســتورية بــين الســمطتين التشــريعية والقضــائية ٙ)

 ٓٔ، ص ٕٓٓٓجامعة الكويت ،الكويت ، 



 

(ٗ1ٕ) 

، فهنراك تعراون ورقابرة  ٕ٘ٓٓلنظام البرلمانً  وهو مااخذ به الدسرتور العراقرً لسرنة ففً ا       
متبادلة بٌن السلطات وال سٌما السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة فمن حق الحكومة حل البرلمران وفرً 

االسررتجواب وسررحب الثقررة مررن مقابررل ذلررك ٌملررك البرلمرران مسرراءلة الحكومررة عررن طرٌررق السررإال و
الحكومة
(1)

. مما تقدم نرى ضرورة الحفاظ على الفصل بٌن السلطات وان تعمل كل سرلطة بحرٌرة 
دون ترردخل مررن السررلطات االخرررى دون اؼفررال الرقابررة والمحاسرربة اذا مررا اخلررت احرردى السررلطات 

 بواجباتها .
 

 2003دور الهٌئات القضائٌة فً تعزٌز التحول الدٌمقراطً بعد عام :  المبحث الثانً
 ٖٕٓٓبات دور كبٌر فً تعزٌز وحماٌرة الدٌمقراطٌرة فرً العرراق بعرد عرام كان لبعض الهٌ
 وهذا ما سنتناوله تباعاً:

 :2003دور مجلس القضاء العلى فً تعزٌز التحول الدٌمقراطً بعد عام : المطلب الول 
ان مفهررروم التحرررول الررردٌمقراطً  ٌعنرررً تحرررول المجتمعرررات عرررن طرٌرررق مإسسررراته السٌاسرررٌة 

بؤنه ) عملٌة تطبٌق القواعد الدٌمقراطٌة سواء فً مإسسرات المجتمرع او امترداد  واتجاهاته وٌعرؾ
هذه القواعد لتشمل افرراداً اوموضروعات لرم تشرملهم مرن قبرل ، اذن هرً عملٌرات او اجرراءات ٌرتم 

(اتخاذهرررا للتحرررول مرررن نظرررام ؼٌرررر دٌمقراطرررً الرررى نظرررام دٌمقراطرررً 
(2)

، وان عملٌرررة التحرررول  
صوله الى حالة وسط بٌن نظامٌن النظام الدٌكتاتوري وصوالً الرى ترسرٌخ الدٌمقراطً ٌشٌر الى و

 دعابم الدٌمقراطٌة ولتحقٌق التحول الدٌمقراطً ٌجب 
 تحقٌق مفهوم دولة القانون  .ٔ
 وجود مجتمع مدنً لدوره فً الحد من االستبداد . .ٕ
ر او النخبررة وجرود ثقافرة سٌاسرٌة تررإمن بالدٌمقراطٌرة فكرراً وسرلوكاً سررواء علرى صرعٌد الجمراهٌ .ٖ

الحاكمة
(3)

 . 
وٌجعل الحكرم الردٌمقراطً مرن الشرعب مصردر السرلطة وصراحب السرٌادة فرً الدولرة فران حكرم 
الشعب نفسه بنفسه فتسمى) الدٌمقراطٌة المباشرة ( او قد ٌختار الشعب لممارسة السلطة نواباً عنه 

مرن صرور الدٌمقراطٌرة) ٌباشرونها باسمه وٌقومون بؤعباء الحكم نٌابة عنره وتسرمى هرذه الصرورة 
 بالدٌمقراطٌة النٌابٌة (أو )الحكومة النٌابٌة(.

واخٌراً قد ٌقروم نظرام خلرٌط برٌن النظرامٌن معراً ، او وسرط بٌنهمرا ، فتكرون هنراك هٌرؤة منتخبرة  
تمثرل الشرعب وتتررولى السرلطة باسررمه مرع الرجرروع إلرى الشرعب فررً بعرض األمررور المهمرة لٌتوالهررا 

ٌكون لتلك الهٌؤة النٌابٌة حق الفصل فٌهابنفسه مباشرة من دون أن 
(4)

. 
اال ان تحقٌررق الدٌمقراطٌررة المباشرررة ٌكررون مسررتحٌبلً وذلررك الن الوظررابؾ التشرررٌعٌة والتنفٌذٌررة  

والقضابٌة ال ٌمكن ممارستها من الشعب باكمله
(1)

.   
                                                           

(  ينظر د. كريم يوسف أحمد كشاكش ، الحريات العامة في األنظمة السياسية المعاصرة ، الحريات العامة في األنظمة السياسية ٔ)
وما بعدىا ، و د. صالح جواد الكاظم ، و د. عمي غالب العاني  ٔٓٗ. ص ٕٗ، صٜٚٛٔالمعاصرة ، دار المعارف في اإلسكندرية،

 .ٚٙ، ص  ٜٜٔٔع دار الحكمة، بغداد ، ، األنظمة السياسية ، مطاب
( ينظر: د. احمد غالب محي ، التحول الديمقراطي اسبابو شروطو مستوياتو )دراسة حالة العراق، بحث منشور في مجمة قضايا سياسية ٕ)

 .ٖ٘ٔ، صٕٗٔٓ، جامعة النيرين ، 
 .ٗ٘ٔ( ينظر د. احمد غالب محي ، المرجع السابق ، صٖ)
وما بعدىا ، ونبيـل عبـد الـرحمن  ٕٙد الكاظم ، و د. عمي غالب العاني ، األنظمة السياسية ، مرجع سابق ، ص (  ينظر د. صالح جواٗ)

 وما بعدىا . ٚٚ، ص  ٕٗٓٓحياوي ، دولة العراق الديمقراطية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 



 

(ٗ1ٖ) 

ض للدٌمقراطٌررة التررً تفتررر فضربلً عررن ذلررك  فررؤن النظرام النٌررابً ٌنررؤى عررن الصرورة المثلررى
ممارسة الشعب السٌادة بنفسه ، لذلك تطور النظام النٌابً إلى جعل الشعب ٌمارس سلطات حقٌقٌة 

 وٌشترك فً السلطة اشتراكاً فعلٌاً.
وتحقٌقرراً لهررذه الؽاٌررة تؤخررذ الررنظم الحدٌثررة برربعض مظرراهر الدٌمقراطٌررة المباشرررة فتبقررً علررى 

شعب ولكنهرا توجرب الرجروع إلرى الشرعب فرً الهٌبات النٌابٌة المنتخبة التً تمارس السلطة باسم ال
بعض األمور المهمة لٌمارسها بنفسه مباشرة . وتلك هً الدٌمقراطٌة شبه المباشرة
(2)

 .  
عندما ترم اصردار امرر ٖٕٓٓوبرز دور القضاء فً تعزٌز الدٌمقراطٌة فً العراق بعد عام 

تبراط المإسسرة القضرابٌة والذي تم بموجبه فك ارٖٕٓٓ( لسنة ٖ٘سلطة االبتبلؾ المإقتة رقم )
محل مجلس العدل الذي قد جرى تشركٌلة من وزارة العدل كما اعٌد تشكٌل مجلس القضاء لٌحل 

 . 232ٔ( لسنة ٓٙٔبموجب قانون التنظٌم القضابً رقم )

وجراء فررً دٌباجررة امررر سرلطة االبررتبلؾ انررؾ الررذكر علرى أْن : )ٌعمررل مجلررس القضرراء علررى 
سلطاته طبقراً لمبرادئ سرٌادة القرانون( ، وأن الهردؾ مرن هرذا  ضمان أن الجهاز القضابً ٌمارس

األمر هو تحقٌق دولة القانون وإقامة نظام قضابً مستقل، وهو ماأكده القسم السادس من األمرر 
( منه على أْن )ٌقوم المجلس بتؤدٌة واجباته واالضطبلع بمسرإولٌاته ٔالمذكور إذ نصت الفقرة)

ة أو إشررراؾ مررن وزارة العرردل (، ونررص علررى تعلٌررق كررل برردون أن ٌخضررع ألي سررٌطرة أورقابرر
 232ٔلسرنة  ٓٙٔنص ٌتعارض مع هذه االستقبللٌة خصوصاً فً قانون التنظٌم القضابً رقرم 

 .232ٔلسنة  2٘ٔوقانون اإلدعاء العام رقم 

وكان الؽرض من إعادة تشكٌل مجلس القضراء، اإلشرراؾ علرى جهرازي القضراء واإلدعراء 
قٌررة األجهررزة التابعررة لرره ، وقررد أكررد هررذا المبرردأ فررً الفقرررة الثانٌررة مررن القسررم العررام فررً العررراق وب

السادس من االمر وذلك من خبلل حلول مجلس القضاء محل مجلس العدل وممارسته للسلطات 
التً كان ٌمارسها مجلرس العردل، فضربلً عرن تولٌره مهمرة الرقابرة اإلدارٌرة علرى كافرة منتسربٌه، 

ن وزارة العدلوٌإدي عمله بشكل مستقل ع
(3)

. 
وٌتكون المجلس من األعضاء التالٌن بحكم مناصبهم
(4)

: 
 .ربٌس محكمة التمٌٌز )ربٌسا للمجلس( -
 نواب ربٌس محكمة التمٌٌز وٌكون أحدهم ناببا لربٌس المجلس. -
 ربٌس مجلس شورى الدولة. -
 ربٌس اإلدعاء العام. -
 ربٌس هٌبة اإلشراؾ العدلً )القضابً حالٌا(. -
 مدٌر عام الدابرة اإلدارٌة إذا كان من القضاة أو أعضاء اإلدعاء العام. -
 رإساء محاكم االستبناؾ.   -

                                                                                                                                                                                                 

 ٜٕٓ(  ينظر د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، مرجع سابق ، ص ٔ)
 . ٖٔ٘. كريم يوسف أحمد كشاكش ، الحريات العامة في األنظمة السياسية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص (  ينظر دٕ)
 .ٕٖ( ينظر:فارس رشيد، المصدرالسابق، صٖ)

 .  ٖٖينظر: فارس رشيد، المصدر نفسو ، ص  -
 .ٖٕٓٓ/ٜ/ٛٔالصادر في  ٖٕٓٓلسنة ٖ٘ينظر: ديباجة األمر رقم  -
 .ٙٙفي العراق، المرجع السابق، ص ينظر: مدحت المحمود،القضاء -

 .ٖٕٓٓ( لسنة ٖ٘من األمر رقم ) ٔالقسم الثاني/( ينظر :ٗ)



 

(ٗ1ٗ) 

وٌكون لمجلس القضاء أمرٌن عرام ٌختراره ربرٌس المجلرس لٌترولى المهرام اإلدارٌرة بمسراعدة  
عدد كاٍؾ من الموظفٌن
(1)

. 
أنره ٌمرارس مهامره ومسرإولٌاته وتؤكٌدا على استقبللٌة المجلس أشار األمر المشار إلٌه إلرى  

بشرركل مسررتقل عررن أي رقابررة أو إشررراؾ مررن وزارة العرردل وٌعلررق أي نررص فررً أي قررانون عراقررً 
ٌتعرارض مرع ذلررك وخصوصرا فررً قرانونً التنظررٌم القضرابً واإلدعرراء العرام سررالفً الرذكر

)2)
. كمررا 

قضابً لسرنة ونص على إحبلل مجلس القضاء محل مجلس العدل المشكل بموجب قانون التنظٌم ال
فٌما ٌخص ممارسة صبلحٌاته تجاه أي قاٍض أو عضو إدعراء عرام، بحٌرث ٌكرون المجلرس  232ٔ

وحررده مختصررا بتررولً كافررة أشرركال اإلشررراؾ اإلداري علررى هررإالء، ؼٌررر أن األمررر لررم ٌلررِػ مجلررس 
العدل وإنما أبقاه قابما ولكن دون أٌة والٌة على القضاة وأعضاء اإلدعاء العام
(3).

  
فقد اكد علرى مبردأ اسرتقبلل القضراء اذ  ٕٗٓٓنون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة لعام اما قا

نص فً الباب السادس منه على أّن القضاء سلطة مستقلة، وال ٌدار بؤي شكل مرن اإلشركال مرن 
السلطة التنفٌذٌة، ومنح هذا القانون السلطة القضرابٌة مٌزانٌرة مسرتقلة، توضرع مرن قبرل الجمعٌرة 

ة مباشرررة ولررٌس مررن وزارة المالٌررة، وأعطررى للقاضررً حصررانة قوٌررة، إذ ال ٌعررزل إال إذا الوطنٌرر
أدٌن بجرٌمة مخلة بالشررؾ أو متعلقرة بالنزاهرة، وال ٌجروز أٌضراً وقرؾ أو تخفرٌض راتبره ألي 

سبب من األسباب
(4)

 . 
فقررد اجرررى قررانون ادارة الدولررة للمرحلررة ٕٗٓٓوممررا ٌبلحررظ ان قررانون إدارة الدولررة لعررام 

االنتقالٌة جملرة مرن التعردٌبلت علرى التشركٌلة الخاصرة بمجلرس القضراء فقرد اصربح مجلرس القضراء 
 بموجب هذا القرانون ٌسرمى )مجلرس القضراء االعلرى ( بعرد ان كران ٌسرمى )مجلرس القضراء (

(5) 
 ،
كمررا احرردث تؽٌٌررراً جوهرٌرراً فررً رباسررة المجلررس ، فبعررد أن كرران ربررٌس محكمررة التمٌٌررز االتحادٌررة 

لمجلس بموجرب األمرر المرذكور، أعطٌرت الرباسرة لرربٌس المحكمرة االتحادٌرة العلٌرا بحكرم ٌترأس ا
منصرربه، وأصرربح ربررٌس محكمررة التمٌٌررز االتحادٌررة، طبقررا لقررانون إدارة الدولررة، بمثابررة الررربٌس 

 االحتٌاطً للمجلس وذلك فً حالة ؼٌاب الربٌس األصلً لها
القضرراء األعلرى رإسراء المحراكم اإلقلٌمٌررة كمرا أدخرل قرانون إدارة الدولررة فرً تشركٌلة مجلرس 

للتمٌٌز وناببٌن لكل منهم، واخرج من تشكٌله المجلرس ربرٌس اإلشرراؾ العردلً )القضرابً حالٌرا(، 
وربررٌس مجلررس شررورى الدولررة ومرردٌر الرردابرة اإلدارٌررة إذا كرران مررن القضرراة أو أعضرراء اإلدعرراء 

العام
(6)

.  

  فلمٕ٘ٓٓظل الدستور العراقً الدابم لسنة  وفٌما ٌتعلق بتشكٌل مجلس القضاء األعلى فً
ٌنص الدستور الدابم على تشكٌلة مجلس القضاء األعلى وإنما تركها للقانون االتحادي، ؼٌر أنه 

( منه على  : )تتكون 12المادة )اذ نص فً  عّد المجلس جزًء أساسٌا من تكوٌن السلطة القضابٌة،
األعلى، والمحكمة االتحادٌة العلٌا، ومحكمة التمٌٌز  السلطة القضابٌة االتحادٌة من مجلس القضاء

االتحادٌة، وجهاز االدعاء العام، وهٌبة اإلشراؾ القضابً، والمحاكم االتحادٌة األخرى التً تنظم 
  وفقا للقانون( .

                                                           

 .ٖٕٓٓ( لسنة ٖ٘من األمر رقم ) ٕالقسم الثاني/( ينظر : ٔ)
 من األمر أعبله. ٔالقسم السادس/( ينظر :ٕ)
 من األمر أعبله. ٕالقسم السادس/( ينظر :ٖ)
 انون إدارة الدولة لممرحمة االنتقالية . ( من قٕٗ،ٖٗ،ٚٗ( ينظر: المواد ) ٗ)
 ( من قانون إدارة الدولة.٘ٗ( أنظر المادة )٘)
 .ٕٗٓٓ( لسنة ٕٔ( ينظر: القسم السادس من المذكرة رقم )ٙ)



 

(ٗ1٘) 

( 2ٓالمرادة ) كما وعّده الهٌبة التً تتولى إدارة شإون الهٌبات القضابٌة األخررى وذلرك فرً
ٌتولى مجلررس القضرراء األعلررى إدارة شررإون الهٌبررات القضررابٌة، و ٌررنظم برراالتً)منرره والتررً قضررت 

   القانون طرٌقة تكوٌنه واختصاصاته وقواعد سٌر العمل فٌه(.
ونرى ان اسناد رباسة مجلس القضاء األعلى، الى ربٌس محكمة التمٌٌز االتحادٌة بدال مرن 

مة االتحادٌة العلٌا تمثل القضاء الدسرتوري ربٌس المحكمة االتحادٌة العلٌا، افضل وذلك ألن المحك
االتحادي فً العراق وهً هٌبة قابمة بذاتها ومستقلة عرن معظرم الهٌبرات القضرابٌة األخررى ولرٌس 
لها تماس مباشر وٌومً معها، فً حٌن أن محكمرة التمٌٌرز تمثرل الهٌبرة القضرابٌة االعتٌادٌرة العلٌرا 

ة العاملة فً البلرد والترً تقرع علٌهرا بالدرجرة األولرى التً تشرؾ على عمل معظم المحاكم االتحادٌ
 مهمة تطبٌق القوانٌن على المنازعات وبالتالً مهمة تحقٌق العدالة فً المجتمع.

حدد اختصاصات مجلس القضاء االعلى  ٕ٘ٓٓومن الجدٌر باالشارة الٌه ان دستور العراق لسنة 
 وتتمثل باالتً :  فً صلب نصوصه

ارة شإون القضاء االتحادي واإلشراؾ علٌه باعتبارها الهٌبرة العلٌرا فرً هرذا ٌتولى المجلس إد . ٔ
المجال وباعتبارها تمثل السلطة االتحادٌة الثالثة فً البلد إلى جانب السلطتٌن التشرٌعٌة ممثلة 
بمجلسررً النررواب واالتحرراد والتنفٌذٌررة ممثلررة بمجلررس الرباسررة أو ربررٌس الجمهورٌررة ومجلررس 

 الوزراء.
المجلس بترشٌح ربٌس وأعضاء محكمة التمٌٌز االتحادٌة وربٌس اإلدعاء العرام االتحرادي ٌقوم . ٕ

وربٌس هٌبة اإلشراؾ القضابً االتحادي وعررض الترشرٌحات علرى مجلرس النرواب للموافقرة 
على تعٌٌنهم
(1)

 . 
ٌتررولى المجلررس اقتررراح الموازنررة السررنوٌة للسررلطة القضررابٌة وعرضررها علررى مجلررس النررواب  . ٖ

افقة علٌها، ومقتضى هذه الصبلحٌة أن مشروع الموازنة القضابٌة ال ٌمر عبرر مإسسرات للمو
السلطة التنفٌذٌة وبضمنها وزارة المالٌة وذلك التزاما بالمبدأٌن المذكورٌن أعربله، أمرا عررض 
المٌزانٌة على مجلس النواب فإننا نعتبرها مسؤلة طبٌعٌة، فكٌؾ أن الحكومة تعرض مٌزانٌتهرا 

جلس فكذلك السلطة القضرابٌة، والمسرالة ال تشربه موضروع تعٌرٌن المناصرب القضرابٌة على الم
الذي هو موضوع مهنرً وقضرابً صررؾ، فرً حرٌن أن تخصرٌص المٌزانٌرة أمرر أخرر تردخل 
فٌهررا اعتبررارات مالٌررة واقتصررادٌة مختلفررة تسررتلزم إشررراك ممثلررً الشررعب المنتخبررٌن فررً قرررار 

 دول العالم إن لم ٌكن   فً جمٌعها. الموافقة علٌها وهو المتبع فً معظم
هررً  ٖٕٓٓومررن المإسسررات القضررابٌة التررً عررززت التحررول الرردٌمقراطً اٌضررا بعررد عررام 

( لعررام ٔالمحكمررة الجنابٌررة العلٌررا اذ انهررا تعررد اول هٌبررة قضررابٌة تشرركلت بموجررب القررانون رقررم )
إولً النظرام من مجلس الحكرم مرن خربلل العمرل علرى كشرؾ الجررابم الترً ارتكبرت مرن مسرٖٕٓٓ

السابق والعمل على محاسبتهم وفق القانون اال ان مما ٌعرقرل عمرل المإسسرات القضرابٌة هرً قردم 
التشرٌعات المنظمة لعملها اذ تم تشرٌعها فً ظل النظام الردٌكتاتوري السرابق ممرا ٌرإدي الرى عردم 

عرقلررة عمررل مبلبمتهررا للتحررول الرردٌمقراطً فضرربلً عررن سرروء االوضرراع االمنٌررة كررل ذلررك ادى الررى 
 المإسسات القضابٌة .

ومررن ابرررز االمثلررة التررً حققهررا القضرراء فررً دعررم الحقرروق والحرٌررات والعمررل علررى تحقٌررق 
بتهمرة دعمره العمرال  ٕٔٔٓالدٌمقراطٌة اصدار مذكرة اعتقال بحرق )طرارق الهاشرمً ( فرً عرام 

 ارهابٌة اال ان القوى السٌاسٌة انقسمت بٌن مإٌد ومعارض لها.

                                                           

 .ٕ٘ٓٓ( من دستور جميورية العراق لسنة ٜٔ( ينظر : المادة )ٔ)



 

(ٗ1ٙ) 

 :2003دور القضاء الدستوري فً تعزٌز التحول الدٌمقراطً فً العراق بعد عام : ًالمطلب الثان

ٌقصد بالقضاء الدستوري المحكمة او المحاكم التً خصها الدستور بالرقابة على دسرتورٌة 
القوانٌن
(1)

 ، فؤذا ماخالفت هذه القوانٌن الدستور فؤنها تعرض نفسها للبطبلن. 
دٌله بواسطة القروانٌن لفكرة الدستور الجامد الذي ال ٌمكن تع وهذا البطبلن ٌعد نتٌجة حتمٌة

. فالقوانٌن الصادرة عن السلطة التشرٌعٌة والتً تخالؾ قواعد الدسرتور الجامرد تعرد قروانٌن العادٌة
باطلة ، من دون حاجة إلى تقرٌر ذلك البطبلن صراحة فً صلب الدستور
(2)

 . 
 :ثالثاا: الرقابة على دستورٌة القوانٌن 

تتمتع الدساتٌر  بالسمو الموضوعً والشكلً كما ذكرنا انفاً وبذلك فرؤن مبردا سرٌادة القرانون   
ٌعد من مظراهر دولرة القرانون
(3)

وتعرد الرقابرة علرى الدسرتورٌة إحردى النترابج المترتبرة علرى مبردأ  ،
قروانٌن سمو الدستور وتمٌزه من القوانٌن العادٌة ، وعلرى ذلرك فربل وجرود للرقابرة علرى دسرتورٌة ال

إال فً الرببلد ذات الدسراتٌر الجامردة ، فرإن كران الدسرتور مرنراً ، فربل ٌتصرور األخرذ بالرقابرة علرى 
دستورٌة القوانٌن فً ظلره ، ألن النصروص الترً تتضرمنها الوثٌقرة الدسرتورٌة تعرد فرً ذات مرتبرة 

القوانٌن العادٌة
(4)

 وللرقابة على دستورٌة القوانٌن انواع منها :، 
 :عن فً دستورٌة القوانٌن أمام لجنة أو مجلس دستوري)الرقابة السٌاسٌة ( اولا: الط

تباشر الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً بعض األحٌان مرن قبرل هٌبرة أو لجنرة ذات صرٌؽة 
 سٌاسٌة ؼٌر قضابٌة.

وقد انفردت فرنسا منذ أواخر القرن الثامن عشر فً الدعوة إلى إٌجراد هٌبرة سٌاسرٌة ٌكرون   
صاصها إلؽاء جمٌع القوانٌن التً تسن مخالفة ألحكام الدستور. ولم تعهرد بهرذه المهمرة إلرى من اخت

القضاء بسبب السمعة السٌبة له فً ذلك الوقت
(5)

 . 
وقرد أخرذت العدٌررد مرن الردول عررن فرنسرا هرذا النرروع مرن الرقابرة مررع اخرتبلؾ برٌن دسررتور  

وجعررل الرقابررة مررن  233ٔدسررتور عررام وآخررر. فاخررذ االتحرراد السرروفٌتً السررابق بهررذا األسررلوب فررً
و  2ٗ2ٔاختصاص السلطة التشرٌعٌة كما اخرذ بره دسرتور ألمانٌرا الدٌمقراطٌرة فرً دسرتورها لعرام 

 .  2٘ٗٔوالصٌن فً دستورها لعام 2ٗ3ٔبلؽارٌا فً دستورها لعام
مهمررة الرقابررة إلررى هٌبررة اسررماها  2٘1ٔوقررد أنرراط الدسررتور الفرنسررً الحررالً الصررادر عررام   

س الدسررتوري تتكررون مررن نرروعٌن مررن األعضرراء: تسررعة أعضرراء ٌررتم تعٌٌررنهم مررن قبررل ربررٌس المجلرر
الجمهورٌة وربٌس الجمعٌة الوطنٌة وربٌس مجلس الشٌوخ، كما ٌضم المجلس رإساء الجمهورٌرة 
السابقون لبلستفادة مرن خبرراتهم السٌاسرٌة الترً اكتسربوها مرن سرنً خردمتهم ، أمرا ربرٌس المجلرس 

اء المجلس من قبل ربٌس الجمهورٌةفٌعٌن من بٌن أعض
(6)

  . 
                                                           

جامعـة  –، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كميـة الحقـوق  –ي في مصر القضاء الدستور  –(  ينظر د. عادل عمر شريف ، قضاء الدستورية ٔ)
، و د. عصمت عبد اهلل الشـيخ ، مـدى اسـتقبلل القضـاء الدسـتوري فـي شـأن الرقابـة عمـى  ٔٔ-ٓٔ، ص  ٜٛٛٔ،  -عين شمس 

 .ٚ، ص ٖٕٓٓدستورية التشريعات ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
 .ٖٕٔدئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، ص( ينظر : د. حميد حنون خالد ، مبإ)

 . ٕٚٔ، ص ٜٙٚٔ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ، ٔ( ينظر: د. نوري لطيف ، القانون الدستوري ، ط(ٖ

ر العمــم لممبليــين ، ، دا -النظريــة القانونيــة فــي الدولــة وحكميــا  –(  ينظــر د. أدمــون ربــاط ، القــانون الدســتوري العــام ، الجــزء الثــاني ٗ)
 ٛٔ٘و ص  ٗٚٗ، ص  ٜٓٚٔبيروت ، 

 .ٕٗ، صٜٔٚٔد. محمد كامل ليمو ، القانون الدستوري ، دار الفكر العربي ،القاىرة ينظر:  (٘)
 .ٓٗ، ص ٜٛٙٔ، مطبعة جامعة دمشق ،  ٕينظر:د. كمال غالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، ج (ٙ)
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وٌتمٌز هذا النوع مرن انرواع الرقابرة علرى دسرتورٌة القروانٌن فرً انره ٌمرارس رقابره وقابٌرة 
على القوانٌن ؼٌر الدستورٌة وهً فً مرحلة تشرٌعها قبل ان تصردر،  اال ان مرا ٌعراب علرى هرذا 

ٌذٌة مما ٌعنرً ان هرذه  الرقابرة تقروم علرى النوع هو إن تحرٌكه ٌعود أما للسلطة التشرٌعٌة أو التنف
اعتبارات سٌاسٌة أكثر من إقامتها على اعتبارات قانونٌة وموضوعٌة بحكم ان جهرة الرقابرة ؼالبراً 
تتكون من هٌبرة ٌرتم تعٌٌنهرا أو اختٌارهرا مرن إحردى هراتٌن السرلطتٌن وال شرك إن الطرابع السٌاسرً 

والحٌاد فً ممارسة دورها الرقابًٌتدخل فً هذا التعٌٌن مما ٌفقدها االستقبلل 
(1)

. 
 ثانٌاا:  الرقابة القضائٌة على دستورٌة القانون: 

بموجب هذا النوع من الرقابة ٌمارس القضاء مهمرة الفصرل فٌمرا إذا كران القرانون دسرتورٌا 
 من عدمه وٌتم ذلك فً الؽالب بإتباع طرٌقٌن هما:    

   . رقابة المتناع أو الدفع الفرعً:1
مارس القضاء الرقابة على دستورٌة القوانٌن من خبلل  دعروى مرفوعرة أمامره، ٌطلرب وهنا ٌ

فٌها تطبٌرق قرانون معرٌن ، فٌردفع أحرد اطرراؾ الردعوى بعردم دسرتورٌة هرذا القرانون وفرً هرذه 
الحالة ٌتصدى القاضً لفحصه ، فإذا تؤكد من مخالفته ألحكام الدستور فإَنه ٌمتنرع عرن تطبٌقره 

على هذا األساس ، لهذا تسمى الرقابرة عرن طرٌرق الردفع برقابرة االمتنراع وٌفصل فً الدعوى 
(2)

،
 

اي ان المحرراكم  عنرردما تقضررً بعررردم دسررتورٌة قررانون مررا  المرررراد تطبٌقرره فررً الررردعوى 
المعروضررة امامهررا فإنهررا ال تلؽررً القررانون وإنمررا تمتنررع عررن تطبٌقرره إذ إن حجٌررة الحكررم بعرردم 

طرفً النزاع الدستورٌة نسبٌة ٌقتصر أثرها على
(3)

. 
وتعررد الوالٌررات المتحرردة األمرٌكٌررة  مررن اوابررل الرردول التررً اخررذت  بالرقابررة بالرردفع بعرردم 
الدستورٌة مع االشارة الى أن الدستور األمرٌكً لم ٌنص بشكل واضح وصررٌح علرى اختصراص 

القضاء بالتصدي للقانون ؼٌر الدستوري ، وانما نشؤ عن طرٌق العرؾ الدستوري
(4)

 . 
هررذا الطرٌرق األسررلوب األكثررر نجاحرا فررً فررض الرقابررة علررى دسرتورٌة القرروانٌن فررً  وٌعرد

الرردول التررً تخلررو دسرراتٌرها مررن الررنص صررراحة علررى حررق القضرراء فررً الرقابررة علررى دسررتورٌة 
بعدم دستورٌة قانون مرا واجرب التطبٌرق  –أثناء نظر دعوى مرفوعة  –القوانٌن، إذا ما دفع أمامه 
رؼرم  2٘1ٔودسرتور عرام  2٘ٙٔالقضاء المصري فرً ظرل دسرتور عرام  مثال ذلك ما درج علٌه

خلوهما من نصوص تنظٌم الرقابة
(5)

 . 
 

                                                           

، مكتبـة دار الثقافـة لمنشـر  ٖغـزوي ، الـوجيز فـي التنظـيم السياسـي والدسـتوري لممممكـة األردنيـة الياشـمية ، ط ينظر:د. محمد سميم (ٔ)
 .ٖٓ، ص ٜٜٗٔوالتوزيع ، عمان  ، 

 .٘ٙ٘، صٜٚٚٔ( ينظر : د.عبد الغني بسيوني عبد اهلل ،، النظم السياسية والقانون الدستوري ،ٕ)
 ٖٗٗ، صٕ٘ٓٓم السياسية والقانون الدستوري ، بـدون طبعـة، منشـأة المعـارف  ، األسـكندرية، ينظر :د. ماجد راغب الحمو ،  النظ (ٖ)

 وما بعدىا .
، إذ اوضـحت أن القضـاة  ٖٓٛٔحيث قامت المحكمة العميا  بأتباع الرقابـة بطريـق االمتنـاع فـي قضـية مـاربوري ضـد ماديسـون سـنة  (ٗ)

وا خبلفًا بينيما وجب تفضيل الدستور عمى التشريع ، الّن في ذلك تفضيل إلرادة يممكون تفسير كل من الدستور والتشريع ، فإذا وجد
الشعب عمى إرادة نوابو ينظر: د. حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، المرجع السـابق ، 

 .ٕٙٔص
 ٜٚٔ، ص قانون الدستوري ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، دون سنة طبع النظم السياسية والينظر: د. إبراىيم عبد العزيز شيحا ،  (٘)

،   ٔ. ود. زىير شكر ، الوسيط في القانون الدستوري ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية )النظرية العامة والدول الكبرى( ، ج
 . ٘ٙو ٗٙ، ص  ٜٜٗٔ، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،  ٖط
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 : ق الدفع األصلً أو رقابة اإللغاءالطعن فً دستورٌة القوانٌن بطرٌ.ٕ
ٌجٌز هذا النوع من الرقابة لبعض المحاكم إلؽاء القرانون ؼٌرر الدسرتوري وإنهراء العمرل بره 

م قبل صدور القانون فتسمى رقابة اإللؽاء السابقة أو بعده فٌسمى رقابرة اإللؽراء وقد ٌكون هذا الحك
البلحقة. ،  فعندما  ٌتم التحقق من المخالفة ، ٌحكم ببطبلن هذا القانون والؽابره وبرذلك ٌنتهرً أمرره 

وبرذلك ٌعرد هرذا األسرلوب ذات طرابع هجرومً ،  بالنسبة للكافة والتثار مسؤلة دستورٌته مرة أخرى
ً نطاق الرقابة على دستورٌة القوانٌن ، اذ ٌمكن لمن له مصلحة جدٌة مهاجمرة القرانون والطعرن ف

فٌه بشكل مباشر أمام محكمة محددة طالباً اصدار حكم بإبطاله
(1)

.   
وبسبب خطورة األثر المترتب على صدور الحكم بالؽاء القانون المخالؾ ، تباٌنرت دسراتٌر 

تختص بالرقابة ، فمنها من جعلها من اختصاص المحكمة العلٌا فرً الدول فً تحدٌد المحكمة التً 
ودسرتور جمهورٌرة العرراق  13ٗٔالنظام القضرابً كمرا هرو الحرال فرً الدسرتور السوٌسرري لسرنة 

، فً حٌن ان هناك دساتٌر أخرى اناطت مهمة الرقابة الى  محكمة دسرتورٌة خاصرة  ٕ٘ٓٓلسنة 
2ٗ2ٔتور المانٌا االتحادٌة لسنة ، ودس 23ٔٔ كما هو الحال فً الدستور المصري لسنة

(2)
. 

بتشركٌل محكمرة دسرتورٌة مرن خمسرة عشرر قاضرٌاً تمتلرك  2ٗ3ٔكما اخذ الدسرتور االٌطرالً لعرام 
 سلطة إلؽاء القانون ؼٌر الدستوري اعتباراً من تارٌخ صدور الحكم.     
فرراد إن ٌطعنروا مباشررة ومن الجدٌر باالشارة الٌه ان الكثٌر من دساتٌر الدول لرم تجرز  لؤل

فررً دسررتورٌة القرروانٌن بٌنمررا أجرراز بعضررها ذلررك بطرٌررق ؼٌررر مباشررر برران ٌتقرردموا بررالطعن بعرردم 
دسرتورٌة قرانون مرا أمرام بعرض المحراكم، فران اقتنعررت هرذه المحكمرة بجدٌرة الطعرن تقردمت بره إلررى 

المحكمة الدستورٌة
(3)

    . 
طرٌق الدعوى المباشرة إال إنهرا لرم تسرلم مرن وعلى انه بالرؼم من مزاٌا الرقابة القضابٌة ب

النقد من جانب من الفقه باعتبار إنها تمثل خروجا على حدود مهمة القضاء وتإدي إلى إقحامه فً 
المجال التشرٌعً وإهداره لعمل السرلطة التشررٌعٌة، ممرا ٌعرد مساسرا بمبردأ الفصرل برٌن السرلطات. 

ٌعطٌهررا مركررزا قوٌررا ونفرروذا كبٌررراً باتجرراه سررلطات كمررا إن إعطرراء المحكمررة سررلطة إلؽرراء القررانون، 
 الدولة األخرى السٌما السلطة التشرٌعٌة. 

مررن كررل مرراذكر سررابقاً كرران البررد مررن إنشرراء محكمررة علٌررا فررً العررراق بعررد سررقوط النظررام 
الدكتاتوري السابق لتتولى مهمة الرقابة على دستورٌة القوانٌن، التً تصدرها السلطتان التشرٌعٌة 

ٌذٌة، لضمان مبدأ الفصل بٌن السلطات وضمان احتررام الدسرتور وترسرٌخ مبردأ المشرروعٌة، والتنف
لررذا شرركلت المحكمررة االتحادٌررة العلٌررا فررً العررراق بموجررب قررانون إدارة الدولررة العراقٌررة للمرحلررة 

،والذي عّد الدستور الذي نظم أعمال السلطات ومإسسرات الدولرة األساسرٌة،  ٕٗٓٓاالنتقالٌة لعام 
إذ  ٕ٘ٓٓ، ولؽاٌرة صردور دسرتورعام ٖٕٓٓل الفترة االنتقالٌة التً تلت احتبلل العرراق لعرام خبل

تضمن إشارة  واضحة إلى الرقابة على دسرتورٌة القروانٌن ،و نرص علرى  تشركٌل محكمرة اتحادٌرة 
( من القانون المذكور على أنره ٗٗعلٌا وهً المحكمة القابمة اآلن  إذ نصت الفقرة )أ( من المادة )

 )ٌجري تشكٌل محكمة فً العراق  بقانون وتسمى المحكمة االتحادٌة العلٌا (.
 

                                                           

)1) Laferriere(M) ; Course de Droit Constitutional , Paris , 1947 , P. 255  ـ     
 .ٕٛٔ،ٜٕٔ( ينظر :د.حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، المرجع السابق  ، صٕ)

(3)  Dondalp. Kommers , and introduction to the federal constitutional ourt german law journal , no . 
9, qune 2001 , p.4. 
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، وقرد أشرار ٕ٘ٓٓ( لسرنة ٖٓوبناًء علرى ذلرك فقرد صردر قرانون المحكمرة االتحادٌرة رقرم ) 
القررانون المررذكور إلررى آلٌررة تشرركٌل المحكمررة والشررروط الواجررب توافرهررا فررً األعضرراء وذلررك علررى 

ة من تسعة أعضاء بمن فٌهم الربٌس ، وٌتم تعٌٌن الرربٌس واألعضراء النحو اآلتً : تتكون المحكم
من مجلس الرباسة الذي ٌختارهم من بٌن المرشرحٌن الرذٌن ٌتقردم بهرم مجلرس القضراء األعلرى بعرد 
التشاور مع المجالس القضابٌة فً األقالٌم ،على أن ال ٌقرل عردد األسرماء المرشرحة المرفوعرة إلرى 

عشر اسماً وال ٌزٌد علرى سربعة وعشررٌن اسرماً مجلس الرباسة عن ثمانٌة 
(1)

وقرد اؼفرل الدسرتور  ،
( الفقررة 2ٕتحدٌد عدد أعضاء المحكمة، وترك ذلك إلى قانون ٌصدر الحقاً وهذا ما أكدته المرادة )

)ثانٌاً( من الدستور المذكور، والتً نصت على أْن )تتكون المحكمرة االتحادٌرة العلٌرا مرن عردد مرن 
فقرره اإلسرربلمً وفقهرراء القررانون ٌحرردد عررددهم  وتررنظم طرٌقررة اختٌررارهم وعمررل القضرراة وخبررراء ال

 المحكمة بقانون ٌسن بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء مجلس النواب(. 
وٌعمل القضاء على حماٌة حقوق وحرٌات االفراد من اي انتهاكات وبالتالً ٌحقق التروازن 

م القرانون وامرام حكرم القضراء  والمساواة بٌن االفرراد الفررق برٌن شرخص واخرر فالكرل سواسرٌة امرا
)العراقٌللون اذ قضررت بررؤن  ٕ٘ٓٓ( مررن دسررتور العررراق لعررام ٗٔوهررذا مررا نصررت علٌرره المررادة )

متسللاوون أمللام القللانون دون تمٌٌللز بسللبب الجللنس أو العللرق أو القومٌللة أو الصللل أو اللللون أو 
 (. الدٌن أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع القتصادي أو الجتماعً

كما ٌحقرق القضراء الدٌمقراطٌرة مرن الناحٌرة السٌاسرٌة مرن خربلل اشررافه علرى الترداول السرلمً 
للسررلطة مررن خرربلل االشررراؾ علررى االنتخابررات او المصررادقة علررى نتابجهررا او مررن خرربلل تفسررٌر 

وٌبرز دور المحكملة التحادٌلة العلٌلا فلً حماٌلة الحقلوق والحرٌلات الساسلٌة  الدستور نصوص
/  8/ 3فللً  2017/ اتحادٌلة /  57منصلوص علٌهللا فلً الدسللتور بقرارهلا ذي الللرقم الفردٌلة ال
 1994لسلنة  120الذي ٌقول )قررت المحكملة التحادٌلة العلٌلا، علدم دسلتورٌة القلرار  2017

وإلغاءه..(
(2)

.    

                                                           

 . ٕٗٓٓ( ينظر : المادة الربعة  واألربعون / ىـ من قانون إدارة الدولة لممرحمة االنتقالية لعام ٔ)
ة قـد وجيـت بقرارىـا التمييـزي الصـادر ( لدى التدقيق والمداولة في المحكمة االتحادية العميا وجـد ان دعـوى المـدعي تتـأدى بـان محكمـة التمييـز االتحاديـٕ)

( بفـرد قضـية مسـتقمة لممـتيم )ح.ىــ.م( )المـدعي فـي ىـذه الـدعوى ( واجـراء محاكمتـو وفـق ٖٕٔٓ/ٖٚ٘ٛعن الييئة الجزائية االولى فييـا بالعـدد )
نون وحكمـت عميـو بالسـجن لمـدة ( من قانون العقوبـات . وبنـاء عميـو اجـرت محكمـة الجنايـات فـي النجـف االشـرف محاكمتـو وفـق القـآٖٗالمادة )

( مائــة وواحــد وســبعون مميــون وخمســمائة ٔٚٔ،  ٕٓ٘،  ٜٛٙســنتين والزامــو بتاديتــو الــى ىيئــة االعمــار فــي النجــف االشــرف مبمغــا مقــداره )
عمـى ان اليخمـى سـبيمو وعشرون الف وتسعمائة وثمانية وستون دينارا عن خطاه المتعمد الذي تسبب خسارة الييئة المذكورة بمـا يعـادل ىـذا المبمـ  

فاقــام المــدعي ىــذه  ٜٜٗٔ( لســنة ٕٓٔبعــد انتيــاء مــدة محكوميتــو اال بعــد تســديده المبمــ  عمــبل باحكــام  قــرار مجمــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم )
ردة فــي دسـتور جميوريــة الـدعوى طاعنــا بعـدم دســتورية القـرار المــذكور لمخالفتـو لممواثيــق الدوليـة ولبلعــبلن العـالمي لحقــوق االنسـان ولممــواد الـوا

( لسـنة ٕٓٔالمذكورة في عريضة الدعوى . وتجد المحكمة االتحادية العميـا مـن قـراءة  قـرار مجمـس قيـادة الثـورة المنحـل رقـم ) ٕ٘ٓٓالعراق لسنة 
عمييـا بعـد قضـاءه الذي قضى بعدم اطبلق سراح المحكوم عن جريمة اختبلس او سرقة اموال الدولـة او عـن ايـة جريمـة عمديـة اخـرى تقـع  ٜٜٗٔ

لمحكـوم مدة الحكم ما لم تسترد منو ىذه االموال او تحولت اليو او ابـدلت بـو او قيمتيـا . ومـن االطـبلع عمـى تطبيقـات ىـذا القـرار وبعـد ان يمضـي ا
لنيايـة اذا حمـت شـرط قـد عميو عن جريمة مـن الجـرائم المـذكورة فيـو المـدة المحكـوم بيـا وجـوب بقـاءه فـي السـجن مـدة ليـا بدايـة وال نيايـة ليـا . وا

عميـو  اليمكن تحققو مع االعسار وىو تسديد مبم  الضرر الذي اصاب الدولة في ماليا العام ومن تحميل ىـذا الموقـف فـان المركـز القـانوني لممحكـوم
تضـررة وىـي احـدى مؤسسـات الذي امضى مدة الحكم الجزائي الذي حكم بو وبما يتناسب مع حجـم الجريمـة التـي ارتكبيـا قـد اصـبح مـدنيا لمجيـة الم

يــا الدولــة والتــي عناىــا القــرار المطعــون بعــدم دســتوريتو وتجــد المحكمــة االتحاديــة العميــا ان استحصــال ىــذه المؤسســة ديونيــا حــق كفمــو القــانون ل
يؤمن التضـييق عميـو الظيـار  واستحصال ىذا الحق يمزم ان يتم وفق االجراءات المرسومة في القوانين وليس بالتنفيذ عمى بدن المدين وبالقدر الذي

منـو بمـا اليزيـد  ٖٗىـذه المـدة فـي المـادة  ٜٓٛٔ( لسـنة ٘ٗاموالو ولممدة التي حددىا القانون ال الى مـا ال نيايـة حبـث حـدد  قـانون التنفيـذ رقـم )



 

(ٗ2ٓ) 

مما تقدم نرى انه بالرؼم من الدور الكبٌر الذي ٌإدٌه القضاء لحماٌرة وتعزٌرز الدٌمقراطٌرة 
انرره ٌواجرره الكثٌررر مررن العقبررات التررً تعٌررق عملرره ومنهررا ترراخر التشرررٌعات المنظمررة لعمررل اال 

الهٌبات القضابٌة منها تؤخر اصدار قرانون المحكمرة االتحادٌرة العلٌافضربلً عرن الوضرع االمنرً 
المتردي اذ ٌعانً افراد الهٌبات القضابٌة الى الكثٌرر مرن عملٌرات القترل والتهدٌرد وكرل ذلرك لره 

 ر فً اداء هذه السلطة .اثر كبٌ

 

 

                                                                                                                                                                                                 

تمـك االمـوال بـالحجز عمييـا ومنـع  عمى اربعة اشير الجبار المدين عمى اظيار اموالو اضافة الى الطرق االخرى التي رسـميا القـانون لمحصـول عمـى
مـن اسـاليب تـؤمن الحصـول عمـى حقـوق الدولـة . والقـول  ٜٚٚٔ( لسـنة ٙ٘السفر وغيره وكذلك مـا اورده  قـانون تحصـيل الـديون الحكوميـة رقـم )

ف عـن اموالـو والحصـول عمـى بغير ذلك وابقاء المدين موقوفـا او سـجينا بـدون حـدود اذا كـان معسـرا ولـم تسـتطع الدولـة بمـا ليـا مـن امكانـات لمكشـ
بابقاءه سجينا دون تحديد مدة سـجنو فـان ذلـك يتعـارض  ٜٜٗٔ( لسنة ٕٓٔحقوقيا منو باالساليب القانونية والمجوء الى تطبيق احكام القرار رقم )

/اوال( ٖٚمـا نصـت عميـو المـادة )( ومنيـا ٙٗ-ٖٚمع المبادىء التي اوردىا الدستور في الفصل الثاني من الباب الثاني المتعمق بالحريـات المـواد )
))حريــة االنســان وكرامتــو مصــونة(( ومــا نصــت عميــو الفقــرة )ج( مــن نفــس المــادة بتحــريم جميــع انــواع التعــذيب النفســي والجســدي وكــذا مــا حرمتــو 

لجـوىر الحـق او الحريـة وبنـاء  ( منو بعـدم جـواز تقييـد الحقـوق والحريـات اال بنـاء عمـى قـانون ، وان اليكـون ىـذا القـانون ماسـا ومقيـداٙٗالمادة )
/ج( من الدسـتور لـم تجـوز سـن قـانون يتعـارض مـع الحقـوق والحريـات الـواردة فيـو فـان سـن مثـل ىـذا القـانون او وجـوده ٕعميو وحيث ان المادة )

( لسـنة ٕٓٔالمنحـل رقـم ) اصبل يشكل خرقا الحكام الدستور ويقتضي االمر الحكم بعـدم دسـتوريتو وان ذلـك ينطبـق عمـى  قـرار مجمـس قيـادة الثـورة
ــو يشــكل تعارضــا مــع الحقــوق والحريــات  ٜٜٗٔ ــة فان ــو الجزائيــة رىــين الحــبس دون نياي ــذي يبقــي المــدين المعســر والــذي انيــى مــدة محكوميت ال

ب اضـافة لوظيفتـو ، ان االساسية الواردة في المواد المشار الييا اعبله . اما بالنسبة الى الـدفع الـذي اورده المـدعى عميـو االول رئـيس مجمـس النـوا
عميـو  ىذا القـرار ال زال نافـذا وان ييـدف الـى الحفـاظ عمـى المـال العـام ويحـول دون اسـتفادة المحكـوم عميـو مـن جريمتـو والـدفع الـذي اورده المـدعى

محكمـة الجنايـات ، كمـا يعتبـر عقوبـة تبعيـة قضـت بيـا  ٜٜٗٔ( لسـنة ٕٓٔالثاني رئيس مجمس الـوزراء اضـافة لوظيفتـو بـالقول ان تنفيـذ القـرار )
شـرع دفع بعدم اختصاص المحكمة االتحادية العميا في نظر الـدعوى بـالطعن بـالقرار المـذكور اضـافة الـى دفعـو بعـدم توجـو الخصـومة اليـو النـو لـم ي

ظيفتـو مـن ان القـرار موضـوع القرار موضوع الطعن . وتجد المحكمة االتحادية العميا ردا عمى دفع المدعى عميو االول رئيس مجمس النواب اضافة لو 
( مــن الدســتور وانــو يشــمل كــل مــن الدولــة ٕٚالطعــن ىدفــو الحفــاظ عمــى المــال العــام فــان الحفــاظ عمــى حرمــة المــال العــام التــزام جــاءت بــو المــادة )

لممصــمحة العامـة بــاجراءات والمـواطن فمؤسسـات الدولــة بالزمـة بالحفــاظ عمـى االمــوال العامـة وحمايتيــا بوضـع االسـس الكفيمــة بكيفيـة التصــرف بيـا 
حترام محكمة وشفافة عن طريق تشريعات مقتدرة عمى سد منافذ الفساد ورقابة واعية نزيية تحـول دون الوقـوع فـي الجريمـة ، امـا التـزام المـواطن بـا

نون كفيـل بـانزال العقوبـة الجزائيـة وحماية االموال العامة فان واجب المواطنة يمزمـو بـذلك واذا مـا اعتـدى عمـى المـال العـام ومسـو دون حـق فـان القـا
كمـا ىـو حكـم القـرار  –عميو وتطبيق النصوص الواردة في قوانين التنفيذ باسترجاع ذلك المال ، واليجوز توقيع العقوبة الجسدية عميـو وبـدون حـدود 

تور لـذا قـرر رد دفـع المـدعى عميـو ( مـن الدسـٖٚالن ذلك يعد صورة مـن صـور التعـذيب النفسـي والجسـدي الـذي حرمتـو المـادة ) –موضوع الطعن 
( لسـنة ٕٓٔاالول رئيس مجمس النواب اضافة لوظيفتو . اما دفع المدعى عميو الثاني رئـيس مجمـس الـوزراء اضـافة لوظيفتـو مـن ان  القـرار رقـم )

مــن  قــانون العقوبــات رقــم  (ٜٛ-ٜ٘ىــو عقوبــة تبعيــة فــان ىــذا الــدفع مــردود الن العقوبــة التبعيــة واردة عمــى ســبيل الحصــر فــي المــواد ) ٜٜٗٔ
اما دفعـو االخـر مـن ان المحكمـة االتحاديـة العميـا غيـر مختصـة  ٜٜٗٔ( لسنة ٕٓٔوليس من بينيا ما ورد في حكم  القرار) ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔ)

عميـو الفقـرة  فيرد عميـو بـان النظـر فـي الطعـن المـذكور ىـو مـن صـمب اختصاصـيا الـذي نصـت ٜٜٗٔ( لسنة ٕٓٔبنظر الطعن الوارد عمى القرار )
( من الدستور وىو الرقابة عمى دستورية القوانين واالنظمة النافـذة . فقـرر رد الـدفع مـن ىـذه الجيـة ، امـا دفعـو بعـدم صـحة ٖٜ)اوال( من  المادة )

العميـا صـحة ىـذا  توجيو الخصومة اليو في ىذه الدعوى النو ليس من شرع القرار موضوع الطعـن وال ىـو مـن حـل محمـو ، فتجـد المحكمـة االتحاديـة
غيـر متـوفرة بالنسـبة اليـو فقـرر قبـول  ٜٜٙٔ( لسـنة ٖٛ( مـن  قـانون المرافعـات المدنيـة رقـم )ٗالدفع الن الخصـومة وبـالمعنى الـوارد فـي المـادة )

تسـتند الـى االحكـام الدفع من ىذه الجية ، ولما تقدم ذكـره مـن اسـباب واسـانيد مقدمـة بعـدم دسـتورية القـرار موضـوع الطعـن فـي ىـذه الـدعوى فانيـا 
منحـل رقـم الواردة في الدستور والمبينة في صمب ىذا الحكم . وبناء عميو قررت المحكمة االتحادية العميـا عـدم دسـتورية قـرار مجمـس قيـادة الثـورة ال

وكــبلء المــدعي  اضــافة لوظيفتــو المصــاريف واتعــاب محامــاة –والغــاءه وتحميــل المــدعى عميــو االول رئــيس مجمــس النــواب  ٜٜٗٔ( لســنة ٕٓٔ)
 اضافة لوظيفتو ( –ومقدارىا مئة الف دينار ، ورد دعوى المدعي عن المدعى عميو الثاني رئيس مجمس الوزراء 



 

(ٗ2ٔ) 

 الخاتمة

ٌعد القضاء من السلطات المهمة فً الدولة لما لره مرن دور كبٌرر فرً حماٌرة حقروق االفرراد 
وحرٌاتهم واحقاق الحق والعمل على المساواة بٌن جمٌع االفرراد دون تمٌٌرز ، ومرن خربلل هرذا 

 البحث توصلنا الى جملة من االستنتاجات والتوصٌات .

 الستنتاجات

 ان الدٌمقراطٌة تحتاج الى االستقرار فاالستقرار االمنً له دور كبٌر فً تحقٌق الدٌمقراطٌة .  .ٔ
وللقضاء دور كبٌر فً حماٌة حقوق وحرٌات االفراد من اٌة انتهاكات من خبلل المساواة برٌن  .ٕ

 االفراد جمٌعهم فً الحقوق والواجبات فالكل سواسٌة امام القانون والقضاء  ومرن اجرل حماٌرة
الدٌمقراطٌررة فقررد قامررت المحكمررة االتحادٌررة العلٌررا باصرردار الكثٌررر مررن االحكررام القضررابٌة بحررق 

 العدٌد من القوانٌن الصادرة من مجلس النواب لما شابها من نقص   .
 هنالك عقبات كثٌرة تعرقل عمل السلطة القضابٌة . .ٖ
تررتبلبم مررع التحررول  ان التشرررٌعات المنظمررة لعمررل الهٌبررات القضررابٌة هررً تشرررٌعات قدٌمرره ال .ٗ

 الدٌمقراطً الذي شهده العراق .
وصدور قانون ادارة الدولة العراقٌة للمرحلرة االنتقالٌرة والرذي صردر بموجبرة  ٖٕٓٓبعد عام  .٘

تؽٌرت بموجب هذا القانون واالمر المذكور هٌكلٌة القضراء مرن  ٕٗٓٓ( لسنة ٕٔاالمر رقم )
شرع خطوة كبٌرة فً مجال تصرحٌح مسرار مرفق عام الى سلطة قابمة بذاتها وبذلك خطى الم

 القضاء من كونه تابعا ً لوزارة العدل الى سلطة قابمة بذاتها . 
 التوصٌات

مراعاة قضاٌا حقوق االنسان والتً تعتبرر اهرم ركرابز التحرول الردٌمقراطً مثرل السررعة  فرً   .ٔ
 القاضً.اجراء المحاكمات  للسجناء فضبلً عن السرعة فً عرض االوراق التحقٌقٌة على 

اجراء التعدٌبلت الدستورٌة التً من شانها ضمان الحقوق والحرٌات العامرة دسرتورٌاً وقانونٌراً  .ٕ
 وقضابٌاً وضمان فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً .

 االسراع فً اصدار قانون المحكمة االتحادٌة العلٌا . .ٖ
ا المإسسة القضرابٌة العمل على مكافحة الفساد بكل اشكالة وفً جمٌع مإسسات الدولة وال سٌم .ٗ

. 
العمل على تحدٌد مدة عمل ربٌس مجلس القضاء االعلى اذ ان بقاء الربٌس فً هذا المنصب    .٘

 مدى الحٌاة ٌمس باستقبلل القضاء وحٌاده .
 ضمان التؽٌٌر السلمً فً المجتمع بما تضمنه مرونة فً االستجابة للرأي العام . .ٙ
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 المراجع

 : القرآن الكرٌم اولا 

 :نٌاا: المعاجم اللغوٌة ثا

 .              ٕٔٓٓ، دارالفقة للطباعة والنشر،3ٖالمنجد فً اللؽة و اإلعبلم ، ط.ٔ

 :ثالثاا: الكتب 

، دار الكتررب العلمٌررة ،  ٔمحمررود عرراٌش متررولً، ضررمانات العدالررة فررً القضرراء اإلسرربلمً، ط .ٔ
 .ٖٕٓٓبٌروت، 

المدنٌررة ، مطبعررة العررانً ، بؽررداد ، ضررٌاء شررٌت خطرراب ، الرروجٌز فررً شرررح قررانون المرافعررات  .ٕ
ٔ23ٖ. 

، دار  ٔد. ٌس عمر ٌوسؾ ، استقبلل السلطة القضابٌة فً النظرامٌن الوضرعً واإلسربلمً ، ط .ٖ
 . 22٘ٔومكتبة الهبلل للطباعة والنشر ، بٌروت ، 

د. احسان حمٌد المفرجً ، و د. كطران زؼٌر نعمة ، و د. رعد ناجً الجردة ، النظرٌرة العامرة  .ٗ
 . 22ٓٔانون الدستوري والنظام الدستوري فً العراق ، مطبعة دار الحكمة ، بؽداد ، فً الق

، مكتبرة د. حمٌد حنرون خالرد ،  مبرادئ القرانون الدسرتوري وتطرور النظرام السٌاسرً فرً العرراق .٘
 . ٕ٘ٔٓالسنهوري ، بٌروت ، 

 سابق . د. منٌر حمٌد البٌاتً ، الدولة القانونٌة والنظام السٌاسً اإلسبلمً ، مرجع .ٙ
، دار النهضررة العربٌررة، القرراهرة ،  ٔد.رفعررت عٌررد سررٌد، الرروجٌز فررً الرردعوى الدسررتورٌة ، ط .3

ٕٓٓٗ . 
د. أمٌن عاطؾ صرلٌبا ، دور القضراء الدسرتوري فرً إرسراء دولرة القرانون ، المإسسرة الحدٌثرة  .1

 . ٕٕٓٓلبنان ،  –للكتاب ، طرابلس
 .21ٖٔلنظم السٌاسٌة ، بٌروت ، د. ابراهٌم عبد العزٌز شٌحا ، القانون الدستوري وا .2
د. ثروت بدوي ، القانون الدستوري وتطور األنظمة السٌاسٌة فً مصر ، دار الفكر العربرً  .ٓٔ

 . 23ٔٔ، القاهرة ، 
د. عبد الحمٌد متولً ، الوجٌز فرً النظرٌرات واألنظمرة السٌاسرٌة ومبادبهرا الدسرتورٌة ، دار  .ٔٔ

 . 2٘2ٔ – 2٘1ٔالمعارؾ ، االسكندرٌة ، 
 .ٕٕٔٓ، دار ورد االردنٌة للنشر والتوزٌع ، ٔذر الشاوي ، فلسفة الدولة ، طد. من .ٕٔ
 .2ٕٓٓفارس حامد عبد الكرٌم، المعٌار القانونً، دار الكتب والوثابق، بؽداد،  .ٖٔ
د. ناٌؾ بن محمد السلطان ،حقوق المتهم فً نظام اإلجراءات الجزابٌة السعودي ،دار الثقافرة  .ٗٔ

 .ٕ٘ٓٓللنشر والتوزٌع ،عمان ،
 .ٕٙٓٓ، دار الشروق، القاهرة، ٗد . احمد فتحً سرور، القانون الجنابً الدستوري، ط .٘ٔ
 . 3ٕٓٓ،  ٕمبادئ السلوك القضابً ، تؤمبلت أخبلقٌات القضاء ، ط  .ٙٔ
 .ار نشر ، القاهرة ، بدون سنة نشراستقبلل السلطة القضابٌة ، بدون دد. محمد عصفور،  .3ٔ
 .2ٙ2ٔاألنظمة الدستورٌة فً مصر، القاهرة ، د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور  .1ٔ
د. حمرردي العجمررً ، مقدمررة فررً القررانون الدسررتوري فررً ضرروء الدسرراتٌر العربٌررة المعاصرررة  .2ٔ

 .2ٕٓٓ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان،  ٔ،ط
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د. فرراروق عبررد البررر ، دور المحكمررة الدسررتورٌة المصرررٌة فررً حماٌررة الحقرروق والحرٌررات ،  .ٕٓ
 . ٕٗٓٓطباعة ، القاهرة ، النسر الذهبً لل

دراسررة  –د. عررادل الطبطبررابً ، الحرردود الدسررتورٌة بررٌن السررلطتٌن التشرررٌعٌة والقضررابٌة   .ٕٔ
 . ٕٓٓٓجامعة الكوٌت ،الكوٌت ،  -، مجلس النشر العلمً  -مقارنة 

ٕٕ. 
 
د. كرررٌم ٌوسررؾ أحمررد كشرراكش ، الحرٌررات العامررة فررً األنظمررة السٌاسررٌة المعاصرررة ، دار  

 .213ٔ –سكندرٌة اإل المعارؾ فً
د. صالح جواد الكاظم ، و د. علرً ؼالرب العرانً ، األنظمرة السٌاسرٌة ، مطرابع دار الحكمرة،  .ٖٕ

 . 22ٔٔبؽداد ، 
 .23ٙٔ، دار الحرٌة للطباعة ، بؽداد ، ٔد. نوري لطٌؾ ، القانون الدستوري ، ط .ٕٗ
ونٌررة فررً الدولررة النظرٌررة القان –د. أدمررون ربرراط ، القررانون الدسررتوري العررام ، الجررزء الثررانً  .ٕ٘

 . 23ٓٔ، دار العلم للمبلٌٌن ، بٌروت ،  -وحكمها 
 .23ٔٔد. محمد كامل لٌله ـ القانون الدستوري ، دارالفكر العربً ،القاهرة  .ٕٙ
، مطبعرة جامعرة دمشرق ،  ٕد. كمال ؼالً ، مبادئ القانون الدسرتوري والرنظم السٌاسرٌة ، ج .3ٕ

ٔ2ٙ1 . 
السٌاسً والدستوري للمملكة األردنٌة الهاشرمٌة ،  د. محمد سلٌم ؼزوي ، الوجٌز فً التنظٌم .1ٕ
 .. 22ٗٔ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، عمان  ،  ٖط
 .233ٔد.عبد الؽنً بسٌونً عبد هللا ،، النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري ، .2ٕ
 د. ماجد راؼب الحلو ،  النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري ، بردون طبعرة، منشرؤة المعرارؾ  .ٖٓ

 .ٕ٘ٓٓ، األسكندرٌة، 
الررنظم السٌاسررٌة والقررانون الدسررتوري ، منشررؤة المعررارؾ ، د. إبررراهٌم عبررد العزٌررز شررٌحا ،  .ٖٔ

 .اإلسكندرٌة ، دون سنة طبع 
د. زهٌر شكر ، الوسٌط فرً القرانون الدسرتوري ، القرانون الدسرتوري والمإسسرات السٌاسرٌة  .ٕٖ

سرررة الجامعٌرررة للدراسرررات والنشرررر ، المإس ٖ،  ط ٔ)النظرٌرررة العامرررة والررردول الكبررررى( ، ج
 . 22ٗٔوالتوزٌع ، 

 .ٕٗٓٓلمكتبة القانونٌة ، بؽداد ، نبٌل عبد الرحمن حٌاوي ، دولة العراق الدٌمقراطٌة ، ا .ٖٖ
د. عصمت عبد هللا الشٌخ ، مدى استقبلل القضاء الدستوري فً شؤن الرقابة علرى دسرتورٌة  .ٖٗ

 . ٖٕٓٓالتشرٌعات ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، 
 :الرسائل والطارٌح

، مبرردا اسررتقبلل القضرراء ، رسررالة ماجسررتٌر ، كلٌررة القررانون ، جامعررة سررٌبان جمٌررل مصررطفى .ٔ
 .ٖٕٓٓالموصل ، 

، الحماٌة الدستورٌة الستقبلل القضاء ، رسرالة ماجسرتٌر ، كلٌرة القرانون انتصار حسن عبد هللا .ٕ
 .2ٕٓٓالجامعة المستنصرٌة ، 

ٖ.
ستوري لمبدأ المساواة أمام القضراء وضرماناته برٌن الشررٌعة صباح جمعة أوختً ، األساس الد 

.222ٔاإلسبلمٌة والنظم الوضعٌة ، رسالة ماجستٌر مقدمة إلى كلٌة صدام للحقوق ،
 

د. جعفر عبد السادة الدراجً ، التوازن .ٗ
 

بٌن السلطة والحرٌة، اطروحرة دكتروراه جامعرة بؽرداد 
 ،ٕٓٓٙ. 

نص تشرٌعً ودوره فً تعزٌز دولة القانون )دراسرة مها بهجت ٌونس ، الحكم بعدم دستورٌة  .٘
 .ٕٙٓٓمقارنة (، اطروحة دكتوراة مقدمة الى كلٌة القانون جامعة بؽداد ، 
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 :البحوث 

د. احمد ؼالرب محرً ، التحرول الردٌمقراطً اسربابه شرروطه مسرتوٌاته )دراسرة حالرة العرراق،  .ٔ
 .ٕٗٔٓبحث منشور فً مجلة قضاٌا سٌاسٌة ، جامعة النهرٌن ، 

د. مها بهجت ٌونس ، حقروق اإلنسران وحرٌاتره األساسرٌة فرً دسرتور جمهورٌرة العرراق لسرنة  .ٕ
 .ٕٓٔٓ، بحث منشورفً مجلة العلوم القانونٌة ، جامعة الكوفة ، العدد األول ،  ٕ٘ٓٓ

رزكررار محمررد قررادر ، اسررتقبلل القضرراء كونرره ركٌررزة مررن ركررابز المحاكمررات العادلررة )دراسررة  .ٖ
عً والشرٌعة االسبلمٌة ( ،بحث منشور فً مجلرة الرافردٌن للحقروق، مقارنة فً القانون الوض

 .2ٕٓٓ( ،ٔٔ( ، المجلد )2ٖالعدد)
مدحت المحمود، السلطة القضابٌة فً العراق ) االدارة والشرإون المالٌرة (، بحرث منشرور فرً  .ٗ

 .ٕٔٔٓمجلة)داردوه ر( )القاضً(، العدد الثالث، 
شرررعٌة الدسررتورٌة فررً الدسررتور العراقررً لعررام د. سررمٌرداود سررلمان ود. لمررى علررً فرررج ، ال .٘

 .ٖٕٔٓ(، ٓٙ،مجلة آداب المستنصرٌة ، العدد) ٕ٘ٓٓ
فتحً الجرواري، دور السرلطة التنفٌذٌرة فرً ضرمان اسرتقبلل القضراء، بحرث منشرور فرً مجلرة  .ٙ

 .2ٕٓٓالتشرٌع والقضاء، العدد الثانً )نٌسان، أٌار، حزٌران (، 
قبلل القضرراء بررٌن النظرٌررة والتطبٌررق، بحررث منشررور فررً د. خلٌررل حمٌررد عبررد الحمٌررد، مبرردأ اسررت .3

 .ٕٓٔٓمجلة كلٌة المؤمون، العدد السادس عشر، 
د. عبد السبلم الترمانٌنً ، مفهروم العردل والعدالرة فرً الشررٌعة اإلسربلمٌة ، بحرث منشرور فرً  .1

 . 231ٔمجلة الحقوق والشرٌعة ، جامعة الكوٌت ، العدد األول، السنة الثانٌة ، 
 : القوانٌن

 232ٔ( لسنة ٓٙٔقانون التنظٌم القضابً رقم ) .ٔ
 .ٖٕٓٓ( لسنة ٖ٘امر سلطة االبتبلؾ المإقتة رقم ) .ٕ
 ٕٗٓٓقانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة لعام  .ٖ
 ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٓقانون المحكمة االتحادٌة رقم ) .ٗ

 :المواقع اللكترونٌة 

http://lwww.iraqiudicatue.org/researches.html  

 :المراجع الجنبٌة 

1. Steven foster , the juduiciary civil liberties and human 
.rights,edinburgh university press,2006 

2.Dondalp. Kommers , and introduction to the federal 
constitutional ourt german law journal , no . 9, qune 2001 . 

3.Laferriere(M) ; Course de Droit Constitutional , Paris , 1947. 
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لانتطىزاثلانتشسٌعٍتليفلتُظٍىلانصُبعتلانُفطٍتليفلانعساق  
(أمنىذجب)لتشسٌعللبَىٌلشسكتلانُفطلانىطٍُتل  

 

 
 ملخص :ال

صدرت تشرٌعات مختلفة لتنظٌم هٌبات وتشكٌبلت القطاع النفطً منذ بدء توجه المشرع 
لسنة  ٗلتنظٌم الصناعة النفطٌة لؽاٌة االن. وٌمثل تشرٌع قانون شركة النفط الوطنٌة العراقٌة رقم 

ألنه لم ٌقتصر على احد اهم التطورات التشرٌعٌة فً مجال تنظٌم الصناعة النفطٌة ،  1ٕٔٓ
تطوٌر البناء الهٌكلً لمإسسات الصناعة النفطٌة الوطنٌة بل تضمن أٌضا أحكاما مهمة بشؤن 
توزٌع موارد الثروة النفطٌة وأحكاما أخرى بشان تطوٌر االقتصاد وتحقٌق التنمٌة االجتماعٌة 

 ومعالجة األضرار البٌبٌة .  

 

Abstract :  

        Various legislation has been issued to regulate the bodies and 
formations of the oil sector since the legislator began to regulate the 
oil industry so far. The legislation of the law of the Iraqi National Oil 
Company No. 4 of 2018 is one of the most important legislative 
developments in the field of the regulation of oil industry, because it 
not only to develop the structural structure of the national oil 
industry, but also important provisions on the distribution of 
resources of oil wealth and other provisions on the development of 
the economy and social development And address environmental 

damage.                                                                                             

 المقدمة :

بالرؼم من ان تؤرٌخ االهتمام بالصناعة النفطٌة فً العراق ٌعود الى عهد السٌطرة 
عثمانٌة، والفترة التً تلتها بعد وقوع العراق تحت االحتبلل البرٌطانً وثم تؤسٌس الدولة ال

اهتمام المشرع العراقً بتنظٌم الصناعة النفطٌة برز بشكل واضح بعد عام العراقٌة. اال ان 
صدرت . حٌث انسجاما مع التحول السٌاسً الذي طرأ نتٌجة اإلطاحة بالنظام الملكً 2٘2ٔ

ختلفة لتنظٌم هٌبات وتشكٌبلت القطاع النفطً منذ بدء توجه المشرع العراقً لتنظٌم تشرٌعات م
 الصناعة النفطٌة وبداٌة عمل المإسسات الوطنٌة فً هذا المجال.

وكانت هٌكلٌة القطاع النفطً وتركٌبته تقوم بشكل ربٌس على وجود وزارة النفط وما 
طٌة. ومع ذلك فقد برز وجود شركة النفط ٌرتبط بها وٌقع تحت مظلتها من مصالح وشركات نف



 

(ٗ2ٙ) 

وهو تارٌخ تؤسٌس  2ٙٗٔالوطنٌة كمإسسة اقتصادٌة موازٌة اقترن اسمها بوزارة النفط منذ عام 
عندما صدر قرار مجلس قٌادة  213ٔوحتى عام  2ٙٗٔلسنة  ٔٔالشركة بموجب القانون رقم 

 لنفط.بالؽاء الشركة ودمجها مع وزارة ا 3ٕٙالثورة ) المنحل( رقم 
أعٌد التفكٌر مرة أخرى بتؤسٌس شركة النفط الوطنٌة  ٖٕٓٓبعد التؽٌٌر الذي حصل عام و

، حٌث 3ٕٓٓالعراقٌة، وبرز الموضوع بشكل واضح فً مسودة قانون النفط والؽاز المعدة سنة 
تضمنت هذه المسودة إنشاء مإسستٌن مهمتٌن هما : المجلس اإلتحادي للنفط والؽاز وشركة النفط 

طنٌة العراقٌةالو
 

 . 1ٕٔٓ( لسنة ٗ. وبالفعل فقد تم تاسٌس هذه الشركة وفقا لقانونها الخاص رقم )
 أهمٌة البحث : 

ان تشرٌع قانون تاسٌس شركة النفط الوطنٌة ٌعد تطورا مهما ال تقتصر تؤثٌراته على 
تماعٌة مجال الصناعة النفطٌة وتطورها فحسب، وانما على مختلؾ المجاالت االقتصادٌة واالج

وؼٌرها. واذا كان ذلك ٌبرز جانب االهمٌة والمبرر لدراسة هذا الموضوع فؤنه ال ٌخفً المشكلة 
التً ٌتصدى البحث لدراستها والتً تبرز من ناحٌتٌن: االولى نظرٌة تتعلق بمكامن النقص فً 
مة احكام قانون تؤسٌس شركة النفط الوطنٌة والتً لها تاثٌر على نشاط هذه المإسسة المه

وعبلقتها بالمإسسات األخرى فً الدولة وبمدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. والن تشرٌع 
 قانون الشركة جاء قبل تشرٌع قانون النفط والؽاز مع ان المفروض حصول العكس.

والناحٌة األخرى عملٌة، تتعلق بالمعوقات والتحدٌات التً تواجه عمل شركة النفط الوطنٌة من 
على ادارة واستؽبلل الثروة النفطٌة فً الببلد هً والشركات المملوكة لها، وتؤثٌر حٌث قدرتها 

العوامل السٌاسٌة واالقتصادٌة علٌها ومدى نجاحها فً القٌام بدورها فً تطوٌر الصناعة النفطٌة 
 والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة.

 مشكلة البحث :  

ت التً تإلؾ بمجموعها مشكلة البحث، ومنها: ما ٌتصدى بحثنا لئلجابة عن بعض التساإال       
مدى تؤثٌر تشرٌع قانون شركة النفط الوطنٌة على تطوٌر الصناعة النفطٌة وتحقٌق التنمٌة 

؟ وهل اخذ المشرع بنظر االعتبار المشاكل والمعوقات التً تواجه عمل  فً العراق االقتصادٌة
لمزاٌا التً نص علٌها المشرع فً القانون هذه المإسسة فً األقالٌم والمحافظات؟ وهل ان ا

كتوزٌع جزء من واردات النفط على الشعب لها أهمٌة حقٌقٌة ام انها مساهمة رمزٌة ال ترفع 
مستوى معٌشة المواطن العراقً؟  وفً ضوء اإلجابة على تلك التساإالت ٌمكن الحكم على 

الحاصل فً العراق بعد عام أهمٌة تؤسٌس شركة النفط الوطنٌة كؤنموذج للتطور التشرٌعً 
ٕٖٓٓ  . 

 نطاق البحث  ومنهجه : 

التطورات التشرٌعٌة فً تنظٌم الصناعة النفطٌة فً العراق على ٌقتصر بحثنا فً موضوع     
( بوصفه أنموذجا للتطور التشرٌعً الحاصل فً دراسة )تشرٌع قانون شركة النفط الوطنٌة 

ابرز جوانب هذا الموضوع، وسنعتمد المنهج  . حٌث سٌتم البحث فًٖٕٓٓالعراق بعد عام 
 التحلٌلً الوصفً كونه االوفق لدراسة الموضوع . 

 هٌكلٌة البحث :

وألجل تسهٌل مهمة البحث سنقوم بتقسٌمه وفق خطة علمٌة على ثبلثة مطالب : نخصص 
 تارٌخ عمل المإسسات الوطنٌة العراقٌة فً الصناعة النفطٌة. والمطلبالمطلب األول لبحث 
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الثانً لبحث المركز القانونً لشركة النفط الوطنٌة ، اما المطلب الثالث فسنخصصه لبحث مبلمح 
 التطور ومكامن النقص فً قانون شركة النفط الوطنٌة العراقٌة.

 
 : فً الصناعة النفطٌة التؤصٌل التؤرٌخً لعمل المإسسات الوطنٌة العراقٌةالمطلب األول :

عة النفطٌة فً العراق الى عهد السٌطرة العثمانٌة، حٌث اتجه ٌعود تؤرٌخ االهتمام بالصنا
اهتمام السلطات العثمانٌة ووالتها فً العراق وبالتعاون مع جهات اجنبٌة نحو بذل جهود 
الستخراج النفط وتطوٌر بعض الصناعات المرتبطة به. وبعد وقوع العراق تحت االحتبلل 

، فقد بات مصٌر 2ٌٕ٘ٔة الحدٌثة ووضع دستور البرٌطانً وبالرؼم من تؤسٌس الدولة العراق
وقد برز اهتمام المشرع  الثروة النفطٌة والصناعات المرتبطة بها بٌد الجهات االجنبٌة المتنفذة .

انسجاما مع التحول السٌاسً الذي  2٘2ٔالعراقً بتنظٌم الصناعة النفطٌة بشكل واضح بعد عام 
ذلك الوقت توالت القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات ومنذ طرأ نتٌجة اإلطاحة بالنظام الملكً. 

والقرارات التشرٌعٌة المنظمة لعمل القطاع النفطً العراقً الذي اصبح قطاعا حكومٌا بالكامل. 
وٌحسن بنا ان نقدم نظرة عامة على تارٌخ العمل فً الصناعة النفطٌة وعن تارٌخ عمل 

 المإسسات الوطنٌة فٌها ، وذلك من خبلل االتً:  
 : لفرع األول : نظرة عامة على تارٌخ العمل فً الصناعة النفطٌة فً العراقا

رافق تؤسٌس الدولة العراقٌة وضع األنشطة المتعلقة باستكشاؾ النفط وإنتاجه بٌد مإسسة ال ٌملك 
فٌها العراق فً الواقع اال االسم، وهذه المإسسة هً " شركة نفط العراق " التً ٌملك معظم 

( TPCبـ )شركة النفط التركً 2ٕ2ٔشركات أجنبٌة وكانت تسمى قبل عام أسهمها جهات و
(1)

 . 
كشركة ؼٌر ربحٌة، مسجلة فً برٌطانٌا، إلنتاج النفط الخام مقابل رسم لصالح  TPC وقد أنشبت

الشركاء المالكٌن لها، حسب حصصهم. الشركة كان مسموحاً لها بتكرٌر وبٌع النفط فقط للسوق 
   .تجنب أي منافسة مع الشركات المالكةالمحلٌة بالعراق، ل

، مقابل وعد بؤن تحصل 2ٕ٘ٔعلى امتٌاز للتنقٌب عن النفط فً  TPCوحصلت الـ 
الحكومة العراقٌة على رسم ملكٌة لكل طن من النفط المستخرج، ولكن ذلك الرسم كان مربوطاً 

 2ٕ3ٔأكتوبر  ٘ٔفً بؤرباح الشركة وال ٌـُدفع فً أول عشرٌن سنة. بدأ الحفر على الفور، و

                                                           

حاليا. وكانـت  العراق فيما يسمى بدولة النفط لمتنقيب عن الدولة العثمانية لطب تنازل من ٕٜٔٔ( تأسست شركة النفط التركية في عام ٔ) 
تممكيــا مجموعــة مــن شــركات كبيــرة الــنفط االوروبيــة وكــان الغــرض مــن الشــركة ىــو تجنــب التنــافس بــين طــالبي االمتيــازات والشــركات 

إلـى توقـف  ٜٗٔٔفـي عـام  الحـرب العالميـة األولـى وتمقت الشركة التركية لمنفط وعدا من الحكومة العثمانية لكـن أدى إنـدالع .األخرى
في  مؤتمر سان ريمو وانتياء الحرب، أصبحت شركة النفط التركية قضية رئيسية في سقوط الدولة العثمانية عدوب .جميع خطط التنقيب

غمبيـة العربيـة والتـي كانـت تحـت سـيطرة الدولـة العثمانيـة. فقـد ذات األ تركيـة ، حيث تم تقرير مصير جميع األراضـي الغيـرٕٜٓٔعام 
، وقــــد ألمانيــــة أوضــــحت الحــــرب لمقــــوى الكبــــرى أىميــــة تممــــك مصــــادرىم مــــن الــــنفط. أحــــد الشــــركاء األصــــميين كــــان شــــركة نفــــط

أن تكون شركات نفطيم  حمفاء الحرب العالمية األولى عمى األسيم األلمانية كتعويض عن الحرب وطالبت حكومات الفرنسيون ولىاست
، إال أن "TPC التركيـة شركاء كذلك. وبعد مداوالت طويمة وحادة، سـُمـِح لشركات النفط األمريكيـة أن تشـتري حصصـًا فـي "شـركة الـنفط

  Redاتفاقية الخط األحمر ، أبرم شركاء شركة النفط التركية 1928يوليو  31ذلك استغرق سنوات عدة حتى انتيت المفاوضات. وفي
Line Agreementلعمميـات لمشـركة، داخـل حـدود الدولـة العثمانيـة السـابقة  التي ألزمتيم فعميـًا بالعمـل معـًا ضـمن النطـاق الجغرافـي

تـاريخ الزيـارة ،  https://www.marefa.org(. ينظر موقع المعرفـة، متـاح عمـى االنترنـت . الـرابط االلكترونـي : )بإستثناء الكويت
ٖٔ /ٖ ،ٕٓٔٛ. 
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اكتـُِشؾ النفط فً بابا قرقر شمال كركوك مباشرة. وقد انسابت أطنان من النفط على األرض قبل 
السٌطرة على الببر المنبثقة، وكان ذلك إشارة لوجود حقل نفط ضخم وعالً القٌمة
(1)

. 
فً وسّرع االكتشاؾ المفاوضات الجارٌة حول نسب الشركاء فً شركة النفط التركٌة، و

وقـّع المساهمون اتفاقٌة رسمٌة تسمى اتفاقٌة الخط األحمر. والمساهمون كانوا:  2ٕ1ٌٔولٌو  ٖٔ
( AIOCإٌرانٌة )-شركة النفط األنگلو 2ٖ٘ٔفارسٌة )التً أصبحت فً -شركة النفط األنگلو

، CFPأصبح اسمها برٌتش پترولٌوم(، روٌال دتش/شل، الشركة الفرنسٌة للبترول ) 2٘ٗٔوفً 
توتال(، وشركة تنمٌة الشرق األدنى )وهً كونسورتٌوم من خمس  22ٔٔأصبحت فً  التً

% من 3.ٖٕشركات نفط أمرٌكٌة كبرى، منهم ستاندرد أوٌل( وحصل كل منهم على حصة 
 %  المتبقٌة.٘األسهم، وحصل كالوست گولبنكٌان على الـ 

ٌُسمح للعراقٌٌن بتملك  % من الشركة إذا ٕٓوبالرؼم من ان مإتمر سان رٌمو اقر بؤن 
أرادوا أن ٌستثمروا فٌها، إال أن شركات النفط نجحت فً مقاومة الجهود العراقٌة للمشاركة، 

بالرؼم من ضؽوط من الحكومة البرٌطانٌة لقبول مساهمٌن عراقٌٌن
(2)

. 
(. IPCإلى "شركة نفط العراق ) TPCتؽٌر اسم شركة النفط التركٌة  2ٕ2ٔوفً 

ها فً العراق والسٌطرة على إنتاج النفط فٌه وتؤسٌس شركات تابعة لها واستمرت فً ترسٌخ أقدام
بالتزامن مع توسع نشاطها خارج العراق وبالرؼم من محاولة الحكومة العراقٌة الوصول بالببلد 

تحت اسم شركة نفط  2ٖٕٔإلى المنافسة، اذ حصلت الشركة على امتٌاز جدٌد فً الموصل سنة 
ة من مجموعة الشركات المرافقة لـ"شركة نفط العراق". كما حصلت الموصل، تم إدراجها كواحد

، وتؤسست شركة نفط البصرة كفرع 2ٖ1ٔالشركة على حقوق امتٌاز فً جنوب العراق عام 
مملوك لها بالكامل لتطوٌر المنطقة الجنوبٌة فً العراق
(3)

. 
تعلق بؤسالٌب وبالتزامن مع التطورات السٌاسٌة فً المنطقة خاصة ما ٌ 2٘ٓٔوبعد عام 

التعامل مع االحتكارات األجنبٌة للصناعة النفطٌة ، تسارعت خطوات الحكومة العراقٌة باتجاه 
تقلٌص االمتٌازات الممنوحة للشركات األجنبٌة وصوال الى تؤسٌس شركات وطنٌة وتؤمٌم 

تخرج، الصناعة النفطٌة. وقد بدأت هذه الخطوات بـطلب الحكومة زٌادة كمٌة النفط الخام المس
وإشراك المزٌد من العراقٌٌن فً عملٌة إنتاج النفط والحصول على المزٌد من الحقوق. وفً عام 

، تم التفاوض على شروط أكثر سخاءاً للحكومة العراقٌة. واعتمدت هذه الشروط بشكل 2٘ٔٔ
فقد ، وبالفعل 2٘ٓٔالسعودٌة فً دٌسمبر -كبٌر على شروط أكثر ربحاً تم إدراجها اتفاقٌة أرامكو

تم عقد اتفاقٌة بٌن الحكومة العراقٌة وشركة نفط خانقٌن نصت على حصر بٌع المنتجات النفطٌة 
، وازدادت المطالبات بتعدٌل امتٌازات  2ٕ٘ٔبٌد الدولة اعتبارا من األول من كانون الثانً لسنة 

                                                           

ومـا بعـدىا. د. يحيـى  ٖٕ، صٜٜٚٔ( حكمت سـامي سـميمان ، نفـط العـراق ) دراسـة سياسـية اقتصـادية(، دار الرشـيد لمنشـر ، بغـداد ٔ)
 .ٔٙ، صٕ٘ٔٓ( لسنة ٕ٘مبلمح السياسة النفطية في العراق، بحث منشور في مجمة االقتصادي الخميجي، العدد ) حمود حسن ،

 ينظر لممزيد : ( ٕ)
. Iraq: A Country Study Metz, Helen Chapin, ed. (1988). "The Turkish Petroleum Company".

Retrieved 2008-06-28. Blair, John M., The Control of Oil (New York, 1977), pp. 80-90. Michael 
Brown, "The Nationalization of the Iraqi Petroleum Company", International Journal of Middle East 

Studies: Vol 10. No 1. (Feb 1979). pp107–124.   
، ٕ٘ٔٓ،ٔباح عبــد الكــاظم شــبيب: النظــام القــانوني لعقــد التطــوير واالنتــاج النفطــي فــي العراق،الــدار العربيــة لمعمــوم،طد. صــ( ينظــر: ٖ)

 .ٜٖص

http://countrystudies.us/iraq/53.htm


 

(ٗ22) 

ث )العراق العراق وتم عقد اتفاقٌة مناصفة األرباح بٌن الحكومة العراقٌة وشركات النفط الثبل
والموصل والبصرة( وقد منح العراق حق الحصول على نصؾ األرباح المتحققة ، وان ال تقل 
حصته عن مبلػ ٌعادل ربع إجمالً إنتاج الشركات ) نفط العراق ونفط الموصل ( وعن ثلث 

إنتاج شركة نفط البصرة
 (1)

. 
لذي تقوم به الشركات لم تعد مزاٌا إنتاج النفط ا 2٘1ٔوبعد سقوط النظام الملكً عام 

 عبد الكرٌم قاسم األجنبٌة تنسجم مع متطلبات الوضع الجدٌد ولذا قام ربٌس الوزراء العراقً
الذي بموجبه حدد عمل الشركات األجنبٌة بالحقول التً  2ٙٔٔلسنة  1ٓرقم  القانون رٌعبتش

 كانت تعمل بها دون السماح لها باكتشاؾ حقول جدٌدة.
 تؤسٌس منشؤة عراقٌة وطنٌة سمٌت متضمنا ٔٔصدر القانون رقم  2ٙٗٔ/ ٕ/ 1وفً 

( 2تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة وٌدٌرها مجلس إدارة من ) )) ةة العراقٌ))شركة النفط الوطنٌ
أعضاء بما فٌهم الربٌس وناببه مضافا الى مدٌر عام للشركة وترتبط بوزٌر النفط فٌما ٌتعلق 

بتنفٌذ السٌاسة النفطٌة العامة للدولة
(2)

 . 
لسنة  23فط الوطنٌة العراقٌة رقم ثم صدر قانون تخصٌص مناطق االستثمار لشركة الن

ونص فً مادته األولى على ان : )) تخصص وتمنح لشركة النفط الوطنٌة العراقٌة  2ٙ3ٔ
حصرا بموجب أحكام هذا القانون حقوق استثمار النفط والمواد الهٌدروكربونٌة فً جمٌع 

      العراقٌة فً منطقة األراضً العراقٌة بما فً ذلك المٌاه اإلقلٌمٌة وجرفها القاري والمصالح 
الحٌاد ...((. واستثنى نص المادة اعبله )) المناطق المعٌنة بموجب قانون تعٌٌن مناطق االستثمار 

 .  IPC)(( وهً مناطق عمل الشركات االجنبٌة ) شركة نفط العراق 2ٙٔٔلسنة  1ٓرقم 
( لسنة  ٖٕٔرقم ) وقد تبل ذلك مباشرة صدور قانون جدٌد لشركة النفط الوطنٌة هو القانون

( وقد منحها مركزا اقوى  2ٙ3ٔ/ 2/ ٕٔفً  3ٗٗٔونشر فً جرٌدة الوقابع بالعدد )  2ٙ3ٔ
من ذي قبل فقد اصبحت تدار من مجلس ادارة ٌرأسه ربٌس بدرجة وزٌر ولمدة خمس سنوات 
وٌعٌن بمرسوم جمهوري، ومنحت حق استثمار المناطق المخصصة لها بموجب قانون تخصٌص 

. وحق تشكٌل شركات مملوكة لها ، ولم تكن الشركة 2ٙ3ٔلسنة  23الستثمار رقم مناطق ا
خاضعة او مرتبطة بوزٌر النفط إنما أعطً الوزٌر صبلحٌة اإلشراؾ على تنفٌذ السٌاسة النفطٌة 

العامة للدولة
(3)

 . 
صدرت قرارات وطنٌة بتؤمٌم مجموعة  23٘ٔالى عام  23ٕٔوفً فً المدة من عام 

وحصص شركات اخرى. وهكذا تحول نشاط القطاع  (IPC) العراق المحدودة نفط شركات
النفطً بالكامل الى المإسسات الوطنٌة والمتمثلة بشكل خاص بشركة النفط الوطنٌة العراقٌة 

 وتشكٌبلت وزارة النفط . 
 : : تارٌخ عمل المإسسات الوطنٌة العراقٌة فً الصناعة النفطٌة الفرع الثانً

عندما تقرر   2ٌ٘ٓٔعود تارٌخ وجود الهٌبات الوطنٌة المختصة بشإون النفط الى عام 
النفط( وقد تزامن  لشإون العامة ) المدٌرٌة باسم االقتصاد وزارة ضمن جدٌدة مدٌرٌة استحداث

العراق وزٌادة انتاجها، تبعها انشاء مصلحة  نفط كةشر عملٌات فً الكبٌر ذلك مع التوسع
 . 2٘2ٔواخرى لتوزٌع المنتجات النفطٌة سنة  2ٕ٘ٔحكومٌة لمصافً النفط سنة 
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 النفط لشإون العامة المدٌرٌة الحقتف 2٘2ٔتموز  ٗٔفً  اال النفط وزارة تشكٌل ٌتم ولم
 ان بعد بمسإولٌاتها وذلك لقٌاما لتباشر بالوزارة النفطٌة المنتجات وتوزٌع المصافً ومصلحتً
 لتلك النفط انتاج بلػ فقد .كبٌرة بصورة والموصل والبصرة العراق نفط شركات عملٌات توسعت
 موانا طرٌق عن العالمٌة األسواق الى تصدٌره لٌتم بالٌوم البرامٌل من األلوؾ مبات الشركات
 .  والخلٌج المتوسط األبٌض البحر

عددا من المإسسات والدوابر والشركات ، حٌث ضمت فً  وضمت الوزارة بعد تشكٌلها
 النفط شركةو،  المسال الؽاز توزٌع مصلحةو النفطٌة للمشارٌع العامة كل من المنشؤة 2ٙٗٔعام 

 النفط لناقبلت العامة لمنشؤةانضمت الى تشكٌبلت الوزارة ا 23ٕٔالعراقٌة. وفً سنة  الوطنٌة
 . النفطٌة للعملٌات العراقٌة والشركة العراقٌة

وهكذا أصبحت وزارة النفط الجهة المعنٌة بشإون النفط واستؽبلل هذه الثروة، مع االشارة 
بعد صدور قانونها رقم  2ٙ3ٔالى ان ) شركة النفط الوطنٌة العراقٌة ( استقلت عن الوزارة سنة 

 وبقٌت تعمل كشركة مستقلة الى ان صدر قرار من مجلس قٌادة الثورة 2ٙ3ٔ( لسنة ٖٕٔ)
ٌقضً بدمج شركة النفط الوطنٌة العراقٌة بمركز وزارة النفط  213ٔلسنة  3ٕٙ)المنحل( رقم 

والؽاء هذه الشركة وكل من المنشؤة العامة لنفط الوسط والمإسسة العامة لنفط الشمال والمإسسىة 
ة نفط العامة لنفط الجنوب التابعة لشركة النفط الوطنٌة . واستحدث بدال منها شركتٌن هما ) شرك

الشمال ( ونقلت لها حقوق والتزامات ومسإولٌات شركة نفط الشمال والمنشؤة العامة لنفط الوسط 
الملؽاة. وشركة نفط الجنوب ونقلت الٌها حقوق والتزامات ومسإولٌات ومناطق عمل المإسسة 

 العامة لنفط الجنوب الملؽاة.
تخراج النفط ، وأصبحت وحلت هاتٌن الشركتٌن محل شركة النفط الوطنٌة فً مجال اس

الصبلحٌات التً كان ٌمارسها مجلس ادارة شركة النفط الوطنٌة بٌد وزٌر النفط وحل الوزٌر 
محل مجلس اإلدارة أٌنما ورد ذكره فً التشرٌعات
(1)

                ثم صدر قرار مجلس قٌادة الثورة  ،
ة النفط وتشكٌبلتها كافة الذي نص على ان ))تسري على وزار 22٘ٔلسنة  32) المنحل( رقم 

التشرٌعات الخاصة بشركة النفط الوطنٌة العراقٌة )الملؽاة(
(2)

.  
ومنذ ذلك الحٌن بقٌت وزارة النفط تدٌر عملٌات إنتاج النفط والصناعة النفطٌة من خبلل 
الشركات التابعة لها والمرتبطة بها وقد تم تؤسٌس شركة نفط الوسط وشركة نفط مٌسان سنة 

 شركة نفط ذي قار. وثم 1ٕٓٓ
وقد حصل تطور وتحول كبٌر فً نشاط القطاع النفطً العراقً بعد توقٌع عقود جوالت 

 التراخٌص البترولٌة مع الشركات األجنبٌة.
 : المطلب الثانً :المركز القانونً لشركة النفط الوطنٌة

هذه  مركز 1ٕٔٓلسنة  ٗتوضح األحكام التً تضمنها قانون شركة النفط الوطنٌة رقم 
المإسسة المهمة من حٌث تكوٌنها وطبٌعة ونطاق نشاطها وعبلقتها بالحكومة االتحادٌة واألقالٌم 
والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم. وهً تتضمن تطورا فً البناء الهٌكلً والوظٌفً لمإسسات 

دولة الدولة العراقٌة، وٌمكن توضٌح ذلك من خبلل دراسة تكوٌن الشركة وعبلقتها بهٌبات ال
 وسلطاتها ووفقا لبلتً:  
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 : الفرع األول : تكوٌن شركة النفط الوطنٌة العراقٌة
 : اول : األساس القانونً لتؤسٌس شركة النفط الوطنٌة العراقٌة

تطرق الدستور العراقً إلى ذكر بعض الهٌبات الدستورٌة المستقلة ذات الصفة القضابٌة 
ة مثل ) المفوضٌة العلٌا المستقلة لبلنتخابات وهٌبة النزاهة أو التنفٌذٌة أو االقتصادٌة أو الرقابٌ

ومجلس الدولة والمحكمة االتحادٌة والبنك المركزي العراقً وؼٌرها( وبٌن جهة ارتباط بعض 
 هذه الهٌبات بهٌبات السلطة التشرٌعٌة أو التنفٌذٌة أو القضابٌة . 

ة " كمإسسة مستقلة وجهة ؼٌر مرتبة ولم ٌرد فً الدستور ذكر " شركة النفط الوطنٌة العراقٌ
بوزارات الدولة لكن ذلك ال ٌمنع من تشكٌل وتؤسٌس هذه المإسسة االقتصادٌة استنادا إلى بعض 

النصوص الدستورٌة ومنها
(1)

: 
( من الدستور التً نصت على جواز: استحداث هٌبات مستقلة إضافة إلى 1ٓٔنص المادة ) .ٔ

ضرورة واشترطت أن ٌتم ذلك وحسب الحاجة والالهٌبات المنصوص علٌها فً الدستور 
وٌمكن اعتبار " شركة النفط الوطنٌة العراقٌة " هٌبة مستقلة تمارس نشاطا تنفٌذٌا ذا ، بقانون

طبٌعة اقتصادٌة وارتباطها بمجلس الوزراء ال ٌخل بمركزها كهٌبة مستقلة الن الدستور نص 
 زراء وبعضها اآلخر بمجلس النواب.على ارتباط بعض الهٌبات المستقلة أٌضا بمجلس الو

( التً حددت صبلحٌات مجلس الوزراء االتحادي فجعلت منها ))أوال: 1ٓنص المادة ) .ٕ
تخطٌط وتنفٌذ السٌاسة العامة للدولة، والخطط العامة، واإلشراؾ على عمل الوزارات، 

سٌاسة العامة والجهات ؼٌر المرتبطة بوزارة((. وإنما ٌتسنى لمجلس الوزراء تخطٌط وتنفٌذ ال
للدولة من خبلل امتبلكه ألدوات تنفٌذ الساسة ومن اهمها تؤسٌس تشكٌبلت متخصصة لهذا 
الؽرض وبالتالً ٌمكن له أن ٌإسس شركة وطنٌة تؤخذ على عاتقها تنفٌذ السٌاسة العامة 
للدولة فً مجال الصناعة النفطٌة، وحٌث إن استحداث مرفق عام بهذا الحجم ٌتطلب صدور 

 لذا فمن حق مجلس الوزراء ان ٌقترح على مجلس النواب تشرٌع قانون بذلك . قانون 
من الناحٌة القانونٌة فان تؤسٌس الشركة ٌستند الى قانونها الخاص المشرع من قبل مجلس  .ٖ

1ٕٔٓالنواب العراقً بتارٌخ 
(2)

. فهً شركة مإسسة بقانون خاص ولٌس استنادا الى قرار 
المعدل كما هو  223ٔلسنة  ٕٕقانون الشركات العامة رقم ٌصدر من مجلس الوزراء طبقا ل

 المعمول به بالنسبة لتؤسٌس الشركات العامة.
 : ثانٌا : هٌكلٌة شركة النفط الوطنٌة العراقٌة

ربٌس بٌن المشرع الهٌكل التنظٌمً للشركة حٌث ٌتكون مجلس إدارتها من كل من : 
اول وثانً( ومن وكٌل وزارة النفط لشإون  الشركة ربٌس ربٌساً لها وناببٌن للربٌس ) نابب

االستخراج عضوا ووكٌل وزارة الثروات الطبٌعٌة باالقلٌم عضوا، وثبلثة خبراء متخصصون، 
وثبلثة أعضاء ٌتم اختٌارهم من رإوساء مجالس إدارات الشركات المملوكة على ان ٌكون ربٌس 

من بٌنهم، وٌتم اختٌار العضو مجلس إدارة شركة نفط البصرة وشركة تسوٌق النفط الوطنٌة 

                                                           

ن المالكي: التشريعات النفطية ) مجموعة التشريعات المتعمقة بالقطاع النفطي مع الشرح والتعميق(، مكتبة ميسان ( ينظر: د. رائد حمدأ)
 .ٙٔ-٘ٔ، صٕٛٔٓ، 

ان: )) تؤسس بموجب ىذا القانون شركة عامة تسـمى )شـركة الـنفط الوطنيـة ( من قانون شركة النفط الوطنية عمى ٕ( نصت المادة )ٕ)
خصية المعنوية واالستقبلل المالي واإلداري، ويمثميا رئيسيا او من يخولو، وترتبط بمجمس الوزراء، ويكون مركز العراقية( تتمتع بالش

الشركة في بغداد وليا فتح فروع في المحافظات المنتجة ومكاتب داخل العراق بطمب من رئيسيا وموافقة مجمس اإلدارة، وخارج العراق 
 بعد مصادقة مجمس الوزراء((.



 

(ٕ٘ٓ) 

الثالث من بٌن الشركات االستخراجٌة المملوكة وحسب حجم اإلنتاج وبشكل دوري لمدة عام واحد 
وبترشٌح من الربٌس، ولربٌس الشركة وبموافقة مجلس اإلدارة زٌادة تمثٌل الشركات المملوكة 

فً مجلس اإلدارة الى خمسة أعضاء كحد اعلى
(1)

ظؾ بدرجة وزٌر حاصل . وٌرأس الشركة مو
على شهادة جامعٌة أولٌة فً األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص فً مجال الطاقة وله خدمة ال 

( عاما فً اختصاصات تإهله إلدارة الشركة. وٌقوم بإدارة الشركة وتمثٌلها امام ٕ٘تقل عن )
اتها وتناط به الؽٌر وتنفٌذ مقررات المجلس واإلشراؾ على رسم وتنفٌذ سٌاسة الشركة وعملٌ

( ٘مباشرة مسإولٌة األشراؾ على شركة تسوٌق النفط الوطنٌة. وٌعٌن وفقا للدستور لمدة )
سنوات
(2)

. 
وتتكون هٌكلٌة الشركة من التشكٌبلت المرتبطة بمركزها وبحسب ما ٌحدده النظام 

كة الحفر الداخلً، وترتبط بها الشركات المملوكة التالٌة: )) شركة االستكشافات النفطٌة ، شر
العراقٌة ، شركة نفط البصرة ، شركة نفط الشمال،  شركة نفط مٌسان ، شركة نفط الوسط ، 

 إدارة لمجلسو  ))العراقٌة الناقبلت شركة، )سومو( النفط تسوٌق شركةشركة نفط ذي قار، 
 تشكٌل أي إلحاق وله ، للقانون اوفق آخر تشكٌل أي استحداث الوزراء مجلس بموافقة الشركة

الوزراء ومجلس النفط وزٌر وبموافقة المجلس اقتراح على بناء لشركةبا
(3)

. 
 : ثالثا : طبٌعة نشاط شركة النفط الوطنٌة العراقٌة

توصؾ الشخصٌة القانونٌة لؤلشخاص المعنوٌة االعتبارٌة كالمنظمات والشركات بؤنها شخصٌة 
ى ذلك هو ان تصرفات وظٌفٌة محددة بالؽرض الذي وجدت من اجله، واهم نتٌجة تترتب عل

الشركات المالٌة وؼٌرها تكون مقٌدة بنشاطها وبما ٌرتبط بتحقٌق هذا النشاط. وعلى هذا األساس 
تختلؾ وظابؾ وسلطات الشركات باختبلؾ طبٌعة أنشطتها االقتصادٌة . فما هً طبٌعة نشاط 

 شركة النفط الوطنٌة العراقٌة وما هو نطاق عملها .
طبٌعة نشاطها ومجال عملها  1ٕٔٓ( لسنة ًٗ فً قانون الشركة رقم )لقد حدد المشرع العراق

فجعله شامبل لعدة جوانب فٌما ٌرتبط بالصناعة النفطٌة واستؽبلل ثروة النفط والؽاز، وٌشمل ذلك 
على وجه الخصوص
(4)

: 

 النشاط المتعلق باستكشاؾ النفط والؽاز 

 انتاج النفط والؽاز وتؤهٌل وتطوٌر المنشات اإلنتاجٌة 

 تسوٌق النفط والؽاز داخلٌا وخارجٌا 

 االستثمار فً الصناعة التحوٌلٌة النفطٌة والؽازٌة 
لقد كان كل واحد من هذه المجاالت االربع ٌمارس من قبل شركة مستقلة تابعة الى وزارة النفط، 
فالنشاط االستكشافً كان ٌمارس من قبل شركة االستكشافات النفطٌة، والنشاط االستخراجً تقوم 
به الشركات االستخراجٌة ، ونشاط التسوٌق تقوم به شركة تسوٌق النفط )سومو( وكذلك الصناعة 
 التحوٌلٌة تقوم بها شركات مختصة فً وزارة النفط وحتى خارجها كشركة المصافً وؼٌرها .

اما فً ظل قانون شركة النفط الوطنٌة الجدٌد فقد تم توسٌع نشاط الشركة لٌشمل كل هذه 
لمختلفة، ولم ٌعد بإمكان قٌام شركات اخرى تابعة للدولة لممارسة تلك األنشطة النشاطات ا

                                                           

 .ٕٛٔٓ( لسنة  ٗ( من قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم )( ٚ،  ٙظر نص المادتين ) ( ينٔ)
 .ٕٛٔٓ( لسنة  ٗ/ اوال ( من قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم )ٚ( ينظر نص المادة رقم ) ٕ)
 .ٕٛٔٓلسنة  ( ٗ/ ثانيا ( من قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم )ٚ( ينظر نص المادة رقم ) ٖ)
 .ٕٛٔٓ( لسنة  ٗ( من قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم ) ٖ( ينظر نص المادة رقم ) ٗ) 



 

(ٖ٘ٓ) 

باستثناء انتاج الؽاز وتصفٌته واالستثمار فً مجال الصناعة التحوٌلٌة الن القانون لم ٌنص على 
دمج شركات الؽاز ضمن الشركات المملوكة لشركة النفط الوطنٌة العراقٌة. وكذلك ال ٌوجد ما 

 ام مإسسات اقتصادٌة أخرى عامة او خاصة باالستثمار فً مجال الصناعة التحوٌلٌة.   ٌمنع من قٌ
اما بالنسبة للنطاق المكانً لعمل الشركة، فقد نص القانون على ان تمارس الشركة أعمالها فً 
))... جمٌع أراضً جمهورٌة العراق ومٌاهه اإلقلٌمٌة وجرفه القاري وخارج العراق نٌابة عن 

لعراقٌة((الدولة ا
(1)

 . 
وٌتضح من النص اعبله ان نشاط الشركة ٌشمل جمٌع اراضً العراق اي انه ٌشمل كل 

االقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم ، كما ٌشمل المٌاه اإلقلٌمٌة والجرؾ القاري
(2)

 .
والجل ممارسة اعمالها للشركة باالضافة الى مركزها فً بؽداد فتح فروع فً المحافظات 

لمنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب من ربٌسها وموافقة مجلس اإلدارة، كما لها ان تفتح فروع ا
او مكاتب خارج العراق بعد مصادقة مجلس الوزراء
(3)

. 
 : عالقة الشركة بالحكومة التحادٌة والحكومات اإلقلٌمٌة والمحلٌةالفرع الثانً : 

ا شؤن البنك المركز العراقً، تتمتع بالشخصٌة الشركة هً هٌبة مستقلة ذات طبٌعة اقتصادٌة شؤنه
القانونٌة لؤلؼراض المتعلقة بنشاطها المحدد بموجب القانون وبالتالً فهً تنتمً الى مجموعة 

 الهٌبات المستقلة المذكورة فً الدستور. 
 : اول: عالقة الشركة بالحكومة التحادٌة

قتصادي فهً ترتبط بمجلس الوزراء ومن حٌث االرتباط وبحكم طبٌعة نشاطها التنفٌذي اال
وقد ُمنح مجلس الوزراء سلطات تنظٌمٌة  ،( منهٕوكما صرح بذلك قانون الشركة فً المادة )

 ورقابة وإدارٌة على الشركة . منها : 
وجوب موافقة مجلس الوزراء على تؤسٌس شركات مملوكة جدٌدة لشركة النفط الوطنٌة  .ٔ

 الجدوى االقتصادٌة والمالٌة والمجتمعٌة.وتموٌلها لتنفٌذ أعمالها على أساس 
وجوب موافقة مجلس الوزراء على  مقترح مجلس ادارة الشركة زٌادة رأس مالها وحسب  .ٕ

 الحاجة.

                                                           

 .ٕٛٔٓ( لسنة  ٗ( من قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم ) ٕ( ينظر نص المادة رقم )ٔ)
( مـن اتفاقيـة قـانون ٖلشـواط  الدولـة ، حـددتيا المـادة ) المياه االقميمية او البحر اإلقميمي ىي مسـاحة مـن الميـاه البحريـة مبلصـقة (ٕ)

بما ال يتجاوز اثني عشر ميبل بحريا ، تبدا من خـط األسـاس وىـو قاعـدة حـد أدنـى انحسـار الميـاه عـن السـاحل  ٕٜٛٔالبحار لعام 
المبلحـة الدوليـة . امـا  وقت الجـزر . وحكـم ىـذه المنطقـة انيـا تخضـع لسـيادة الدولـة السـاحمية مـع تقييـدىا بـبعض القيـود لمصـمحة

الجــرف القــاري فيتمثــل بقــاع وبــاطن ارض المســاحات المغمــورة التــي تمتــد الــى مــا وراء البحــر اإلقميمــي ، وىــذه المنطقــة ميمــة مــن 
( ميـل بحـري مـن ٕٓٓالناحية االقتصادية بالنسبة الستغبلل الثروات الطبيعية المستقرة فييا. وتتحدد مساحة ىذه المنطقة بمسـافة )

األساس الذي يقاس منو عرض البحر اإلقميمي. واىم احكام منطقة الجرف القاري ان الدولة الساحمية تممك فييـا حقوقـا سـيادية  خط
بالنسبة الستغبلل مواردىا الطبيعية ال يجوز لغيرىا اسـتغبلليا دون موافقتيـا . ينظـر فـي ذلـك : د. عصـام العطيـة : القـانون الـدولي 

 .ٕٖٚ-ٜٖ٘، من دون تاريخ، ص، جامعة بغدادٙالعام، ط
ىذا وقد حدد القانون أىـداف شـركة الـنفط الوطنيـة ولخصـيا باالسـتغبلل األفضـل لمثـروة النفطيـة والغازيـة فـي مجـال استكشـاف الـنفط  (ٖ)

يمية النفطية والغاز وتأىيل وتطوير الحقول واإلنتاج والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة بيا إضافة الى االستثمار في الصناعة التحو 
. ينظـر نـص المـادة والغازية عمى أسس فنية واقتصادية لضمان أعمى العوائد وأدنى التكاليف وبما يحقق أعمى منفعة لمشعب العراقي

 .ٕٛٔٓ( لسنة  ٗ( من قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم )ٖ)



 

(٘ٓٗ) 

موافقة مجلس الوزراء على قرار الشركة اإلقتراض من أي جهة داخل وخارج العراق لتموٌل  .ٖ
 إستثماراتها.

منصب النابب األول والثانً وفق  مصادقة مجلس الوزراء على مرشحً الشركة لشؽل .ٗ
 السٌاقات القانونٌة.

مصادقة مجلس الوزراء على تعٌٌن ثبلثة خبراء بدرجات خاصة من المختصٌن بالصناعة  .٘
النفطٌة والتخصصات ذات العبلقة لعضوٌة مجلس اإلدارة ٌرشحهم الربٌس وٌصادق علٌهم 

 مجلس الوزراء وفق السٌاقات القانونٌة.
 زنة الشركة والحساب الختامً لها.المصادقة على موا .ٙ
تلتزم الشركة بالسٌاسة النفطٌة للدولة التً ٌضعها مجلس الوزراء وٌوافق علٌها مجلس  .3

 النواب.
وباعتبارها هٌبة مستقلة والن نشاطها ذو طبٌعة تنفٌذٌة اقتصادٌة والنها مسإولة عن تنفٌذ     

ة ( فانها تخضع لرقابة السلطة التشرٌعٌة سٌاسة الدولة فً المجال االقتصادي ) الصناعة النفطٌ
وتحدٌدا مجلس النواب العراقً التً تمتد الى جمٌع الهٌبات التابعة للسلطة التنفٌذٌة او التً 

 ( من الدستور.ٔٙتمارس أنشطة تنفٌذٌة تطبٌقا لنص المادة )
جهة المسٌطرة واما عبلقتها بوزارة النفط االتحادٌة، فالواضح ان وزارة النفط تبقى هً ال    

على ملؾ رسم السٌاسة النفطٌة وان كانت شركة النفط الوطنٌة تشترك فً ذلك اٌضا ، ولذا 
منحت وزارة النفط سلطة ضمنٌة لبلعتراض على قرارات الشركة امام مجلس الوزراء فقد نص 

. ثانٌا :  على انه ))اوال : تلتزم الشركة بالسٌاسة النفطٌة للدولة 1ٕٔٓلسنة  ٗقانون الشركة رقم 
 مقترح تقدٌم الوزٌر حق من فان إالدارة، مجلس قرار فً حٌد بوجود النفط وزٌر قناعة حالة فً
 لمجلس ملزم الوزراء مجلس قرار وٌكون القرار على معٌنة تؽٌٌرات جراءال الوزراء مجلس الى

اإلدارة ((
(1)

ٌاسة وٌفهم من ذلك ارجحٌة سلطة الوزارة على الشركة فً موضوع رسم الس ،
النفطٌة خاصة وان وزٌر النفط ٌتمتع بعضوٌة مجلس الوزراء خبلفا لربٌس الشركة الذي منح 
درجة الوزٌر لكنه لٌس عضوا فً المجلس، ولذا ٌمكن لوزٌر النفط اقناع مجلس الوزراء برأي 

 وزارته فً ظل ؼٌاب ممثل الشركة . 
كبٌر من األهمٌة ألنهما  والحقٌقة ان موضوع عبلقة الشركة بوزارة النفط على قدر  

ٌتشاطران ادارة نشاط واحد ، وكان ٌفترض معالجة هذا الموضوع بعناٌة اكبر ومنحمها سلطة 
عقد اتفاقات بٌنٌة وتفوٌض االختصاصات بموافقة مجلس الوزراء لخلق مرونة اكبر تستجٌب 

للمشاكل والحاجات التً تبرز اثناء العمل
(2)

 . 

                                                           

 .ٕٛٔٓ( لسنة  ٗرقم ) ( من قانون شركة النفط الوطنية العراقيةٓٔ( ينظر نص المادة رقم ) ٔ)
( وجــدير بالــذكر ان تقاســم النشــاط النفطــي بــين وزارة الــنفط وشــركة الــنفط الوطنيــة قضــى بنقــل عــدد مــن الشــركات مــن الــوزارة وربطيــا ٕ)

شـركة نفـط ، شـركة نفـط البصـرة ، شـركة نفـط الشـمال ، شـركة الحفـر العراقيـة ، شـركة االستكشـافات النفطيـة بالشركة، وشـمل ذلـك : 
 وزارة فـي حـين بقـي لـدى((  ةالعراقي الناقبلت شركة،  )سومو( النفط تسويق ، شركةشركة نفط ذي قار، شركة نفط الوسط ، ان ميس
 شـركة : ((التاليـة المتبقيـة والمؤسسـات الشـركات مـن الجديـدة العراقيـة الوطنية النفط شركة لصالح شركاتيا بعض انسبلخ بعد النفط

 الشـمال غـاز شـركة، (OPDC) النفطيـة المنتجات توزيع شركة، (opc) النفطية األنابيب خطوط ركةش، (SCOP) النفطية المشاريع
(NGC)  ،الجنـوب غـاز شـركة (SGC)  ،الغـاز تعبئـة شـركة (GFC)  ،الشـمال مصـافي شـركة (NRC)  ،الوسـط مصـافي شـركة 
(MRC)  ،الجنـوب مصـافي شـركة SRC)) ،الثقيمـة  اليندسـية المعـدات شـركة(HESSCO) ،النفطـي                    التطـوير و البحـث مركـز
PRD) ،)بيجي(. –كركوك  –البصرة  –بغداد   (النفطي في التدريب معاىد 



 

(٘ٓ٘) 

 : ومات اإلقلٌمٌة والمحلٌةثانٌا : عالقة الشركة بالحك
اما عبلقة شركة النفط الوطنٌة بالسلطات اإلقلٌمٌة )األقالٌم( والمحافظات ؼٌر المنتظمة 

فلم ٌرد فً قانون الشركة توضٌح بشؤنها سوى انه نص على منح اإلقلٌم تمثٌل فً  فً إقلٌم،
طبٌعٌة فً اإلقلٌممجلس إدارة الشركة من خبلل منح العضوٌة فٌه لوكٌل وزارة الثروات ال

(1)
 .

وكذلك دعوة رإساء لجان الطاقة فً برلمانات األقالٌم ومجالس المحافظات المنتجة
(2)

 . 
ولعل السبب فً ذلك وهو ما نإٌده أبعاد هذه المإسسة االقتصادٌة عن الخبلفات ولوجود   

ٌث ٌعطً )المجلس االتحادي للنفط والؽاز( المنصوص علٌه فً مسودة قانون النفط والؽاز ح
 الجمٌع تمثٌبل فٌه وهو المحل المناسب لذلك.  

وقد عارضت بعض المحافظات توجه المشرع بعدم منحها تمثٌبل قوٌا فً شركة النفط 
الوطنٌة معتبرة ذلك مخالفة صرٌحة لنصوص الدستور المتعلقة باشراك المحافظات ؼٌر 

( من ٕٔٔ( و )ًٔٔٔ المادتٌن )المنتظمة فً اقلٌم بادارة الثروات النفطٌة وخاصة ما ورد ف
الدستور واتجهت الى رفع دعاوى امام المحكمة االتحادٌة للطعن بدستورٌة قانون شركة النفط 

 الوطنٌة.  
( ٔٔٔوٌبلحظ ان تؤسٌس شركة النفط الوطنٌة ال ٌعتبر تطبٌقا مباشرا لنص المادتٌن )

لكٌة الشعب العراقً للنفط ( تحدث عن مٔٔٔ( من الدستور العراقً، الن نص المادة )ٕٔٔو)
( فكان بصدد تحدٌد الجهات ٕٔٔوالؽاز فً جمٌع األقالٌم والمحافظات. اما نص المادة )

البلزمة  االستراتٌجٌةالمختصة بإدارة عملٌة استؽبلل ثروة النفط والؽاز، ورسم السٌاسات 
المنتظمة فً اقلٌم  لتطوٌرها. وهً كل من الحكومة االتحادٌة وحكومات األقالٌم والمحافظات ؼٌر

المنتجة للنفط والؽاز. مضافا الى تحدٌد آلٌة توزٌع واردات تلك الثروة بما ٌحقق أعلى منفعٍة 
للشعب العراقً
(3)

 . 
وتطبٌق هاتٌن المادتٌن ٌفترض ان ٌتم من خبلل تشرٌع )) قانون النفط والؽاز االتحادي(( وهو 

نظٌم العبلقة بٌن مكونات النظام االتحادي للدولة من القوانٌن االساسٌة ذات االهمٌة الكبرى فً ت
بسبب الخبلؾ بٌن  3ٕٓٓالعراقٌة ، وقد تؤخر تشرٌعه بالرؼم وضع مسودة القانون منذ سنة 

الحكومة االتحادٌة حكومة اقلٌم كردستان على مجمل عملٌة استؽبلل النفط والؽاز سواء بالنسبة 
وقد عزز هذا الخبلؾ سوء صٌاؼة النصوص الى انتاجه او تصدٌره او اقتسام عابداته ، 

( وتضمنها عبارات تثٌر الخبلؾ بشؤن مضمونهإٔٔالدستورٌة خاصة نص المادة )
(4)

  . 

                                                           

 .ٕٛٔٓ( لسنة  ٗ( من قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم )ٙ( ينظر نص المادة رقم ) ٔ)
 .ٕٛٔٓ( لسنة  ٗطنية العراقية رقم )/ ثانيا( من قانون شركة النفط الو ٛ( ينظر نص المادة رقم ) ٕ)
( من الدستور عمى ان )) اواًل :ـ تقوم الحكومة االتحاديـة بـإدارة الـنفط والغـاز المسـتخرج مـن الحقـول الحاليـة مـع ٕٔٔ( نصت المادة )ٖ)

جميع أنحاء الـببلد، مـع حكومات األقاليم والمحافظات المنتجة، عمى ان توزع وارداتيا بشكٍل منصٍف يتناسب مع التوزيع السكاني في 
تحديد حصة لمدٍة محددة لؤلقاليم المتضررة، والتي حرمت منيا بصورٍة مجحفة من قبـل النظـام السـابق، والتـي تضـررت بعـد ذلـك، بمـا 
م يــؤمن التنميــة المتوازنــة لممنــاطق المختمفــة مــن الــببلد، ويــنظم ذلــك بقــانون. ثانيــًا :ـــ تقــوم الحكومــة االتحاديــة وحكومــات األقــالي

والمحافظات المنتجة معًا برسـم السياسـات اإلسـتراتيجية البلزمـة لتطـوير ثـروة الـنفط والغـاز، بمـا يحقـق أعمـى منفعـٍة لمشـعب العراقـي، 
 معتمدًة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار((.

اتي لواليـات الدولـة االتحاديـة(، الطبعـة األولـى، دار الكتـاب األول ) االسـتقبلل الـذ -كتابنا دراسـات فـي الـنظم االتحاديـة ( ينظر لممزيد : ٗ)
 ، ص ٕٛٔٓالسنيوري، 



 

(٘ٓٙ) 

 : المطلب الثالث :مالمح التطور ومواضع النقص فً قانون شركة النفط الوطنٌة العراقٌة
تؤسٌس الشركة ٌنطوي قانون شركة النفط الوطنٌة على جوانب اٌجابٌة مرتبطة أساسا ب

وأهمٌة هذه المإسسة للصناعة النفطٌة ولتطوٌر االقتصاد العراقً، كما انه ٌتضمن نقاط سلبٌة 
مرتبطة بسوء الصٌاؼة التشرٌعٌة للنصوص وتضمنها معالجات ناقصة وؼامضة لبعض 
الموضوعات المهمة على مستوى تنظٌم الشركة ونشاطها. وفٌما ٌلً توضٌح لمبلمح التطور 

 النقص فً قانون شركة النفط الوطنٌة العراقٌة.ومواضع 
 : الفرع األول  : مالمح التطور فً قانون شركة النفط الوطنٌة العراقٌة

اختلفت اراء المختصٌن والكتاب بشؤن أهمٌة تؤسٌس شركة النفط الوطنٌة بموجب القانون 
مٌة هذه الخطوة ، وتعددت الجوانب التً عرض من خبللها المدافعون عن أه1ٕٔٓلسنة  ٗرقم 

رأٌهم بشؤن الموضوع، فمنهم من ركز على إبراز البعد االقتصادي ومنهم من ركز على الجانب 
التنظٌمً واإلداري ومنهم من استحسن الفوابد االجتماعٌة التً تضمنتها أحكام قانون تؤسٌس 

 الشركة.  
 :أول: األبعاد القتصادٌة لتؤسٌس شركة النفط الوطنٌة  

ق على انه من البلدان الرٌعٌة حٌث ٌعتمد اقتصاده على مصدر ربٌس متمثل ٌصنؾ العرا
بعوابد تصدٌر النفط الخام فً مقابل تخلؾ القطاعات األخرى اإلنتاجٌة عن المساهمة فً موارد 

الموازنة العامة
(1)

وفً مثل تلك الحالة ال ٌرجى لدولة محطمة مثل العراق أن تنهض وٌنمو  ،
ٌم الموارد اإلنتاجٌة وتنمٌة القطاعات األخرى خاصة الصناعة والزراعة اقتصادها من دون تعظ

لتجنب تقلبات االسعار وانخفاضها ولتوفٌر فرص عمل للعاطلٌن. وفً هذا الصدد فان تؤسٌس 
شركة النفط الوطنٌة ومنحها الحق فً استثمار فابض مواردها فً الصناعات التحوٌلٌة المرتبطة 

واردات العراق وعوابده من النفط الخام خاصة اذا نظرنا إلى تعدد بالنفط والؽاز سٌعظم من 
 الصناعات المرتبطة بالنفط والؽاز. 

ومن جهة أخرى ٌملً الواقع االقتصادي الحالً االتجاه نحو التكتل وبناء مإسسة كبٌرة 
ٌن تتولى استؽبلل ثروة النفط والؽاز، فقد شهدت الصناعة النفطٌة مطلع القرن الحادي والعشر

متؽٌرات وتحوالت عدٌدة تمثلت بظاهرة االندماج والتً تمخض عنها انشاء شركات نفطٌة 
عمبلقة وعابرة للحدود ، ونتج عن ذلك بروز شركات قلٌلة من حٌث العدد ولكنها اقوى واكبر 
من حٌث الفاعلٌة والتؤثٌر ، والن اندماج الشركات ٌحقق رإٌة مستقبلٌة واستراتٌجٌة بعٌدة المدى 

تج امتداد جؽرافً وامكانٌات مالٌة وخبرات بشرٌة وتقنٌاتتن
(2)

لذا فان الحاجة تبرز بقوة الى  ،
انشاء مإسسة كبٌرة ٌناط بها استؽبلل ثروة النفط والؽاز وتطوٌر الصناعة النفطٌة والتحوٌلٌة 

 تشكل رقما مهما بامكانٌاتها وحجم انتاجها على الصعٌد االقلٌمً والعالمً.  
تطوٌر القطاعات االخرى ، فقد راعى المشرع فً قانون شركة النفط الوطنٌة ومن ناحٌة 

( من 1ٔعدم تؤثٌر النشاط المرتبط بالصناعة النفطٌة علٌها خاصة الزراعة فنص فً المادة )
 ان على والخدمً والصناعً الزراعً القطاع تنمٌة فً تساهم ان للشركة)القانون على ان )

                                                           

ينظر: د. مايح شبيب الشمري ، المرض اليولندي ومقومات إصبلح االقتصاد الريعي في العراق ، بحث منشور في مجمة الغري لمعموم ( ٔ)
 .  ٓٔ-ٜ، ص ٕٓٔٓ، ٖاالقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، المجمد 

. ىــداب فــالح مصــطفى الكبيســي، مســتقبل منظمــة أوبــك فــي ظــل السياســات النفطيــة العالميــة، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلــى جامعــة ( دٕ)
 .ٕٛٔ-ٕٚٔص النيرين/ كمية العموم السياسية، 



 

(٘ٓ3) 

((كافة للعراقٌٌن خدمة اقالعر انحاء نشاطاتها تشمل
(1)

وبشؤن القطاع الزراعً على وجه ،
 تحت الواقعة األراضً من المحرمات جمٌع تكون ان الشركة تلتزمالخصوص نص على ان ))

 صناعة او زراعٌة لمشارٌع تخصص ان او بالقطاع المتعلقة ألغراضها اما منتجة تصرفها
ترفٌهٌة(( او و سٌاحٌةا خدمٌة او القطاع، عمل تعٌق ل بسٌطة تحوٌلٌة

(2)
. 

وتكمن اهمٌة ذلك فً ان عمل الشركات النفطٌة فً السابق اعاق كثٌرا النشاط الزراعً 
وتسبب باضرار كبٌرة له نتٌجة منع الفبلحٌن من استؽبلل اراضٌهم الواقعة فً محرمات األنابٌب 

لبلنتاج النفطً وانما فقط والحقول النفطٌة والؽازٌة ، ولم تكن جمٌع تلك االراضً مستؽلة فعلٌا 
لكونها محرمات نفطٌة ٌمنع استؽبللها استنادا الحكام قانون الحفاظ على الثروة الهٌدروكربونٌة 

21٘ٔلسنة  1ٗرقم 
(3)

 . 
 جمٌع تكون ولذا حسنا فعل المشرع فً قانون شركة النفط الوطنٌة عندما الزم الشركة بان

 ان او بالقطاع المتعلقة ألؼراضها اما منتجة تصرفها تحت الواقعة األراضً من المحرمات
القطاع، لما لذلك من  عمل تعٌق ال بسٌطة تحوٌلٌة صناعة او زراعٌة لمشارٌع تخصص

 مردودات اقتصادٌة كبٌرة ابرزها تنشٌط القطاعات األخرى لتحقٌق موارد إضافٌة .   
طنٌة عن وزارة اما على الصعٌد االداري فقد امتدح بعض الكتاب فصل شركة النفط الو

النفط على اعتبار ان ذلك من شانه ان ٌسهم فً تخلٌص عملٌات االنتاج والنقل والتسوٌق من 
بٌروقراطٌة الوزارة التً تسببت فً ارباك وتؤخٌر هذا القطاع منذ ادمجت بالوزارة فً عهد 

لوزراءالنظام السابق، فقد جعلها القانون الحالً مستقلة مالٌا وإدارٌا ومرتبطة بمجلس ا
(4)

. 
  :ثانٌا: المردودات الجتماعٌة لتؤسٌس شركة النفط الوطنٌة 

راعى المشرع العراقً فً تشرٌع قانون شركة النفط الوطنٌة تحقٌق مردودات وفوابد 
اجتماعٌة متعددة، مستهدفا بذلك التؤكٌد على حقٌقة ملكٌة الشعب لثروته واستفادته مما أودعه هللا 

 ت ومعادن . فً ارض العراق من خاما
، فقد نصت  1ٕٔٓلسنة  ٗوٌمكن تلمس هذه الحقٌقة فً بعض نصوص القانون رقم 

 البشرٌة والتنمٌة المجتمعٌة الحٌاة تطوٌر فً المساهمة للشركة( منه على ان)) 1ٔ)  المادة
 عتبارال بنظر ذلك وتؤخذ بها، تعمل التً المناطق فً الرٌاضٌة النوادي وإنشاء والقتصادٌة

وكجزء من اهتمامها بتوفٌر فرص العمل  السنوٌة(( وموازناتها الشركة أعمال برامج إعداد عند
 والقومً والعرقً والطائفً الجنسً التمٌز )) عدم بسٌاسة اوجب المشرع على الشركة االلتزام

((المشروعة العاملٌن حقوق ودعم والتشغٌل التوظٌف فً
(5)

. 
( من الدستور والتً تنص على ان النفط والؽاز ٔٔٔكما ان القانون وتطبٌقا لنص المادة )

 )المواطن صندوق(ملك للشعب العراقً فً كل االقالٌم والمحافظات، خصص نسبة من االرباح لـ
 االولوٌة وحسب العراق، فً المقٌمٌن المواطنٌن لجمٌع القٌمة متساوٌة أسهم على توزع حٌث

 وعلى ان توزع أسهم.الوفاة عند وتسقط ألسهما تورٌث او وشراء بٌع ٌجوز وال لشرابح المجتمع،

                                                           

 . ٕٛٔٓلسنة  ٗ( من قانون شركة النفط الوطنية رقم ٛٔ( نص البند سادسا من المادة )ٔ)
 .ٕٛٔٓلسنة  ٗ( من قانون شركة النفط الوطنية رقم ٛٔادة )( نص البند خامسا من المٕ)
 وما بعدىا. ٕٗ، صٕٕٔٓد. رائد حمدان المالكي : الوضع القانون لممحرمات النفطية ) دراسة في القانون العراقي( مكتبة النباىة، ( ٖ) 
منشور في موقع شـبكة االقتصـاديين العـراقيين، متـاح ( د. عدنان الجنابي ، قانون شركة النفط الوطنية ثورة عمى الدولة الريعية، مقال ٗ)

 .ٕٛٔٓ/ ٜ/ٕٔتاريخ الزيارة:  /http://iraqieconomists.net/ar/2018عمى الرابط : 
 . ٕٛٔٓة لسن ٗ/ ثالثا ورابعا( من قانون شركة النفط الوطنية رقم ٛٔ( نص المادة )٘)

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/09/9590/


 

(٘ٓ1) 

 عابدات تسلٌم عن تمتنع التً بؤقلٌم المنتظمة ؼٌر والمحافظات األقالٌم فً المقٌمٌٌن العراقٌٌن
 .المساهمٌن باقً على الشركة الى المنتج والؽاز النفط

 من نسبةو .األجٌال لصالح ستثماراال وبهدؾ ،)األجٌال صندوق(ل األرباح من كما خصص نسبة
 التً المحافظات فً إستراتٌجٌة مشارٌع تنفٌذ بهدؾ االعمار( لـ) صندوق تخصص األرباح
 بموجب لتنفٌذ ذلك التعلٌمات مجلس ادارة الشركة وٌصدر .للشركة نفطً نشاط فٌها ٌمارس
الداخلً النظام

(1)
. 

 : ابرز المالحظات على قانون شركة النفط الوطنٌة العراقٌة: الفرع األول 
مكن اإلشارة إلى عدة مبلحظات على تشرٌع قانون شركة النفط الوطنٌة سواء ما ٌتعلق ٌ

 منها بصٌاؼة القانون او األحكام التً تضمنها والموضوعات التً عالجها ووفقا لبلتً: 
 الوضع القانونً للشركات المملوكة : اول : 

اط الشركات االستخراجٌة /ثانٌا/خامسا( منه على فك ارتب3نص قانون الشركة فً المادة )
وربطها بشركة النفط الوطنٌة باعتبارها شركات مملوكة للشركة الوطنٌة وبدون بدل، ونقل كافة 

 حقوق والتزامات الوزارة المتعلقة بالشركات المملوكة الى شركة النفط الوطنٌة.

وإزاء ذلك لم ٌكن القانون واضحا بشؤن االبقاء على الشخصٌة المعنوٌة للشركات 
االستخراجٌة المملوكة، اذ لم ٌنص على تمتعها بالشخصٌة المعنوٌة واالستقبلل المالً واإلداري. 
وانما اكتفى بالنص على تمتع شركة النفط الوطنٌة بالشخصٌة المعنوٌة واالستقبلل المالً 
واإلداري. وكان ٌفترض بالمشرع النص بشكل صرٌح على تمتع الشركات المملوكة بالشخصٌة 

ٌة واستمرار عملها وصبلحٌاتها التً كانت لدٌها قبل صدور قانون شركة النفط الوطنٌة ، المعنو
 وكذلك استمرار عمل مجالس اداراتها.

والؽرض من ذلك تجنب اإلشكاالت التً تنشؤ من تفسٌر موقؾ القانون من استمرار تمتع 
ن خبلل قرار صدر الشركات المملوكة بالشخصٌة المعنوٌة وقد برزت اولى هذه اإلشكاالت م

 1ٕٔٓ/ استبنافٌه / عقار/  ٕٔٗٗمإخرا من محكمة التمٌٌز االتحادٌة / الهٌبة االستبنافٌة رقم 
الذي صدر بمناسبة دعوى مدنٌة لتصحٌح مساحة عقار عابد للشركة حٌث قضت  1ٕٔٓ/٘/2فً 

التً تإهلها  المحكمة بكون المدعً شركة نفط مٌسان لم تعد تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة المستقلة
القامة الدعوى وكذلك قرار المحكمة فً دعوى اخرى كانت شركتنا قد رفعتها فً السابق ضد 
احد المتجاوزٌن على عقارات الشركة حٌث اعتبرت شركتنا ال تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة لكون 

لشخصٌة ان قانون شركة النفط الوطنٌة ووفقا لتفسٌر الهٌبة االستبنافٌة هً وحدها التً لها ا
المعنوٌة. والهمٌة هذا الموضوع كونه ٌرتبط بمركز الشركات المملوكة نرى ضرورة اجراء 
تدخل تشرٌعً إلضافة نص صرٌح الى قانون شركة النفط الوطنٌة ٌتضمن تمتع الشركات 
المملوكة بالشخصٌة المعنوٌة . ومخاطبة مجلس الوزراء على وجه االستعجال الصدار قرار 

لشركات وتمتعها بالشخصٌة المعنوٌة وارتباطها بوزارة النفط لحٌن فك ارتباطها باستمرار عمل ا
والحاقها بشركة النفط الوطنٌة عند اكتمال تشكٌلها
(2)

. 

 

 
                                                           

 . ٕٛٔٓلسنة  ٗ/ ثالثا ورابعا( من قانون شركة النفط الوطنية رقم ٕٔ( نص المادة )ٔ)
 .ٕ٘( د. رائد حمدان المالكي : التشريعات النفطية ، مصدر سابق، صٕ)



 

(٘ٓ2) 

 ثانٌا: مركز وحقوق منتسبً شركة النفط الوطنٌة: 
من خبلل قراءة وتحلٌل المواد المتعلقة بحقوق ومركز موظفً شركة النفط الوطنٌة 

المملوكة الحظنا انه لم ٌرد نص بشؤن تطبٌق قانون الخدمة المدنٌة على موظفً والشركات 
الشركة االم والشركات المملوكة، ولم ٌرد نص بشؤن وضع نظام بدٌل عن ذلك. بالرؼم من 
وجود نص على تطبٌق قانون رواتب موظفً الدولة وقانون التقاعد الموحد. ونقترح منعا 

ح مجلس الدولة من قبل الدابرة القانونٌة إلبداء الرأي فً الموضوع لبللتباس فً التطبٌق ان ٌفات
بتؤٌٌد استمرار تطبٌق احكام قانون الخدمة المدنٌة. مضافا الى اجراء تدخل تشرٌعً بإضافة نص 
ٌتضمن ) استمرار العمل بؤحكام قانون الخدمة المدنٌة وسابر التشرٌعات الخاصة بالوظٌفة لحٌن 

 ة موظفً شركة النفط الوطنٌة(.إقرار نظام خاص بخدم
ومن جهة اخرى لم ٌرد نص بشؤن توزٌع نسبة من ارباح شركة النفط الوطنٌة على 
منتسبً الشركة والشركات المملوكة كحافز ربح ، بالرؼم من وجود نص هو نص المادة 

من  (ٖٔ/ثالثا( بٌنت اوجه توزٌع ارباح الشركة. ونقترح لهذا الؽرض ان ٌعدل نص المادة )ٕٔ)
القانون بإضافة نص على أن ))ٌضع مجلس الوزراء نظاما خاصا بحوافز )االنتاج واألرباح( 
لمنتسبً شركة النفط الوطنٌة والشركات المملوكه لها، وٌستثنى من احكام قانون رواتب موظفً 

 الدولة والقطاع العام، ومن احكام قانون حوافز المإسسات االنتاجٌة(( .
( تنص على ))تخصٌص نسبة ٕبإضافة فقرة الى البند )ثالثا/فقرة (ٕٔكذلك نص المادة )

من االرباح توزع على منتسبً الشركة كحافز ربح(( علما ان مثل هذا النص موجود فً قانون 
 .223ٔلسنة  ٕٕالشركات العامة رقم 

 : م نشاط الشركةثالثا : القوانٌن التً تحك
فط الوطنٌة والشركات المملوكة لها من ( منه شركة النٙٔاستثنى القانون فً المادة )

القوانٌن اآلتٌة: )) قانون االدارة المالٌة ، قانون الشركات العامة ، قانون الجمارك ، قانون اقامة 
االجانب ، قانون العقود الحكومٌة وقانون بٌع وإٌجار اموال الدولة (( . ونص على ان ٌقوم 

لقوانٌن المستثناة وهنا تبرز مشكلة هل ان الشركة مجلس الوزراء بإصدار انظمة بدٌلة تحل محل ا
والشركات المملوكة تستمر بالعمل بهذه القوانٌن لحٌن اصدار أنظمة بدٌلة ام انها تستثنى منها من 

.علما ان استثناء الشركات من  1ٕٔٓ/ٗ/2حٌن نفاذ القانون ونشره فً الجرٌدة الرسمٌة  فً 
القانون ٌجعلها تعمل دون ؼطاء قانونً لنشاطاتها التً  تطبٌق القوانٌن اعبله مباشرة بعد نشر

 تنظمها القوانٌن المستثناة . 

والحقٌقة ان اقتراح انظمة بدٌلة ٌتطلب تشكٌل مجلس ادارة شركة النفط الوطنٌة ، ثم 
/ البند ٙٔمصادقة مجلس الوزراء لذا كان من المفترض وهو ما نقترحه ان ٌعدل نص )المادة 

لشكل اآلتً: )) ٌصدر مجلس الوزراء وباقتراح من الشركة انظمة تحل محل ثانٌا( لٌكون با
 القوانٌن المستثناة وٌستمر العمل بتلك القوانٌن لحٌن وضع انظمة بدٌلة ((.

ولؽرض تبلفً الموضوع نرى ان ٌصدر مجلس الوزراء قرارا باستمرار العمل وفقا 
ة عن تلك القوانٌن على اعتبار ان ذلك للتشرٌعات المذكورة لحٌن وضع ونفاذ االنظمة البدٌل

ٌنسجم مع قصد المشرع الذي هدؾ الى تطبٌق نظام قانونً وأحكام جدٌدة بشؤن الموضوعات 
التً تنظمها تلك القوانٌن افضل من النظام واألحكام الواردة والمعمول بها فً القوانٌن المستثناة، 

ات المملوكة وتعرٌة نشاطها من اي ولم ٌكن ٌقصد اٌقاؾ عمل شركة النفط الوطنٌة والشرك
ؼطاء قانونً فً هذه المرحلة التً تتزامن مع انتخاب سلطة تشرٌعٌة وتشكٌل حكومة جدٌدة قد 



 

(٘ٔٓ) 

تتؤخر وبالتالً ٌتؤخر معها صدور األنظمة البدٌلة التً اشترط وضعها من قبل مجلس الوزراء ، 
وانتظام سٌر عمل الشركات المملوكة  واستمرار تطبٌق القوانٌن السابقة هو الخٌار الوحٌد لدوام

باعتبارها مرافق عامة ال ٌجوز تعطٌل او تقٌٌد نشاطها بؤي حال من االحوال الرتباطه بالمصلحة 
 العامة.   

 :رابعا : تقدٌر أهمٌة المزاٌا التً ٌحققها تؤسٌس شركة النفط الوطنٌة 

دٌر أهمٌة المزاٌا التً لمعارضً قانون شركة النفط الوطنٌة وجهة نظر مختلفة إزاء تق
ٌحققها تؤسٌس شركة النفط الوطنٌة، فبعضهم ٌرى ان تؤسٌس الشركة لن ٌخلص الصناعة النفطٌة 

البٌروقراطٌة، فما حصل هو إضافة شركة هابلة الحجم إلى النظام البٌروقراطً الموجود. من 
التداخل بٌن  والشركة لٌست أصؽر من وزارة النفط ذاتها. وفٌها بٌروقراطٌة إضافٌة هً

الصبلحٌات والمهمات والتصادم بٌن الوزٌرٌن ووكبلبهما. وانتقد اٌضا اعطاء الشركة مهام انشاء 
وتموٌل وإدارة كٌانات مالٌة لٌست لها عبلقة بطبٌعة نشاطاتها كشركة نفطٌة استخراجٌة؛ وهذه 

رادت الشركة الكٌانات هً )صندوق المواطن( و)صندوق األجٌال( و )صندوق األعمار(. وإن أ
ان توزع النسب بشكل مدروس على هذه الصنادٌق، فسوؾ تجد نفسها بحاجة إلى دراسات معقدة 

  جدا وطوٌلة، وإلى إشكاالت إدارٌة كبٌرة.
وأوكل الٌها مهمات ؼرٌبة أخرى مثل تطوٌر قطاع مصادر الطاقة البدٌلة؛ المساهمة فً   

الخدمات لم تكن حتى من مهمات وزارة النفط، تنمٌة القطاع الزراعً والصناعً والخدمً. هذه 
بل من مهام وصبلحٌات مجلس الوزراء ووزارات المالٌة والتخطٌط ، كما شكك البعض فً 
اهمٌة وكفاٌة االموال التً ستكون من نصٌب المواطنٌن كاسهم مالٌة تخصص من ارباح 

الشركة
(1)

. 
ان هذا القانون صدر فً ؼٌر  ولنا على قانون شركة النفط الوطنٌة مبلحظة اساسٌة وهً

وقته المناسب اذا ال ٌمكن لهذه الشركة ان تعمل بشكل صحٌح مالم ٌشرع قانون النفط والؽاز 
الذي ٌنظم احكام تشكٌل المجلس االتحادي للنفط والؽاز وعبلقته بشركة النفط الوطنٌة ووزارة 

 النفط واالقالٌم والمحافظات.
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(٘ٔٔ) 

 الخاتمة 

بحثنا لموضوع التطورات التشرٌعٌة فً تنظٌم الصناعة النفطٌة فً  نخلص من خبلل        
 العراق )تشرٌع قانون شركة النفط الوطنٌة أنموذجا(، بنتابج وتوصٌات نجملها باالتً :

 :أول : النتائج 
ان تشرٌع قانون تاسٌس شركة النفط الوطنٌة ٌعد تطورا مهما ال تقتصر تؤثٌراته على مجال  .ٔ

وتطورها فحسب، وانما على مختلؾ المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة الصناعة النفطٌة 
 . وؼٌرها

بشرؤن  1ٕٔٓلسرنة  ٗاوضحت الدراسة األحكام الترً تضرمنها قرانون شرركة الرنفط الوطنٌرة رقرم  .ٕ
مركررز هررذه المإسسررة المهمررة مررن حٌررث تكوٌنهررا وطبٌعررة ونطرراق نشرراطها وعبلقتهررا بالحكومررة 

ات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم. وهً تتضرمن تطرورا فرً البنراء الهٌكلرً االتحادٌة واألقالٌم والمحافظ
 .والوظٌفً لمإسسات الدولة العراقٌة

تبٌن من الدراسة ان هنالك ارتباط بٌن تؤسٌس شركة النفط الوطنٌة وتشرٌع قرانون الرنفط والؽراز  .ٖ
ط والؽراز  االتحادي، الن عدد من المسرابل المهمرة البرد ان ترنظم فرً األسراس بموجرب قرانون الرنف

وهو من القوانٌن األساسٌة ذات األهمٌة الكبرى فً تنظٌم العبلقة برٌن مكونرات النظرام االتحرادي 
 . للدولة العراقٌة

ان تؤسٌس شركة النفط الوطنٌة ٌحقق مزاٌرا وفوابرد اقتصرادٌة واجتماعٌرة كبٌررة حٌرث ٌسرهم فرً  .ٗ
الؽراز، كمرا ٌتضرمن أحكامرا بمرنح تطوٌر الصناعة النفطٌة وفً االستؽبلل األمثل لموارد الرنفط و

 الشعب حقوقا مباشرة فً استٌفاء التخصٌصات المالٌة من موارد الثروة النفطٌة.
قلل بعرض المختصرٌن مرن أهمٌرة مرنح المرواطنٌن اسرهما مرن أربراح شرركة الرنفط الوطنٌرة، علرى  .٘

 اعتبار قلة الحصة الممنوحة لهم وعدم قابلٌتها للتداول.
نقص فررً قررانون شررركة الررنفط الوطنٌررة فٌمررا ٌخررص مركررز الشررركة أوضررحت الدراسررة مواضررع الرر .ٙ

والشررركات المملوكررة، وحقرروق العرراملٌن فٌهررا، والقرروانٌن التررً تررنظم نشرراطها، واالنتقررادات التررً 
وجهت ضد بعض مواد القانون لتناولها موضوعات خارج نطاق اختصاص الشركة وذات ابعراد 

 فابدة حقٌقٌة.  سٌاسٌة ودعابٌة أكثر من ان تكون ذات جدوى و
 : ثانٌا : التوصٌات

ضرورة االسراع بتشكٌل شركة النفط الوطنٌة انسجاما مرع االلرزام التشررٌعً علرى وزارة الرنفط  .ٔ
 بتهٌبة مستلزمات تشكٌلها خبلل مدة ستة اشهر. 

اجراء تعدٌبلت على بعض نصوص قرانون الشرركة بتضرمٌنها احكامرا تعرالج موضروع اسرتمرار  .ٕ
لوكة بالشخصٌة المعنوٌة، ووضع قواعد خدمة خاصرة بمروظفً شرركة الرنفط تمتع الشركات المم

الوطنٌة والعاملٌن فٌها تراعً وضعهم الخاص. والنص على استمرارها العمرل برالقوانٌن النافرذة 
 لحٌن تشرٌع قوانٌن خاصة بنشاطها.

لدولررة مررنح مجلررس الرروزراء صرربلحٌة اسررتثناء الشررركة مررن اي قررانون مررن القرروانٌن النافررذة فررً ا .ٖ
 العراقٌة وبما ال ٌتعارض مع الدستور.

منح ربٌس الشركة صبلحٌة حضور جلسات مجلس الوزراء لمناقشرة الموضروعات ذات العبلقرة  .ٗ
بنشرراط الشررركة، وعرردم السررماح لكررل مررن وزٌررر الررنفط وربررٌس الشررركة التصرروٌت فررً القرررارات 

 المتعلقة بحسم الخبلفات بٌن الطرفٌن تحقٌقا للتوازن .
بتشرٌع قانون النفط والؽاز االتحرادي وتشركٌل المجلرس االتحرادي للرنفط والؽراز وتنظرٌم االسراع  .٘

 –االقررالٌم  –وزارة الررنفط االتحادٌررة  –العبلقررة بررٌن االطررراؾ التالٌررة ) شررركة الررنفط الوطنٌررة 
 المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم (.   

 



 

(ٕ٘ٔ) 

 مصادر البحث :

 الكتب: 

دراسة سٌاسٌة اقتصادٌة(، دار الرشٌد للنشر ، بؽداد  حكمت سامً سلٌمان ، نفط العراق ) .ٔ
ٔ232 . 

د. رابد حمدان المالكً : الوضع القانون للمحرمات النفطٌة ) دراسة فً القانون العراقً(  .ٕ
 .ٕٕٔٓمكتبة النباهة، 

الكتاب األول ) االستقبلل الذاتً  -د. رابد حمدان المالكً: دراسات فً النظم االتحادٌة  .ٖ
 .1ٕٔٓلة االتحادٌة(، الطبعة االولى، دار السنهوري، لوالٌات الدو

د. رابد حمدان المالكً: التشرٌعات النفطٌة ) مجموعة التشرٌعات المتعلقة بالقطاع النفطً مع  .ٗ
 .1ٕٔٓالشرح والتعلٌق(، مكتبة مٌسان ، 

الدار د. صباح عبد الكاظم شبٌب : النظام القانونً لعقد التطوٌر واالنتاج النفطً فً العراق،  .٘
 .   ٕ٘ٔٓ، ٔالعربٌة للعلوم، ط

 ، جامعة بؽداد، من دون تارٌخ.                                                                            ٙد. عصام العطٌة : القانون الدولً العام، ط .ٙ
 الرسائل والبحوث : 

النفطً فً العراق، مجلة عبد الستار عبد الجبار موسى : دراسة تحلٌلٌة لواقع القطاع  .ٔ
 .ٕٓٔٓ( لسنة 1٘االدارة واالقتصاد،الجامعة المستنصرٌة، العدد ) 

د. ماٌح شبٌب الشمري ، المرض الهولندي ومقومات إصبلح االقتصاد الرٌعً فً العراق ،  .ٕ
، ٖبحث منشور فً مجلة الؽري للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة، جامعة الكوفة، المجلد 

ٕٓٔٓ. 
لح مصطفى الكبٌسً، مستقبل منظمة أوبك فً ظل السٌاسات النفطٌة العالمٌة، د. هداب فا .ٖ

 .ٕٗٓٓأطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة النهرٌن/ كلٌة العلوم السٌاسٌة، 
د. ٌحٌى حمود حسن ، مبلمح السٌاسة النفطٌة فً العراق، بحث منشور فً مجلة االقتصادي  .ٗ

 .ٕ٘ٔٓ( لسنة ٕ٘الخلٌجً، العدد )
 ت :التشرٌعا

المنشور فً الوقابع العراقٌة، الجرٌدة الرسمٌة لجمهورٌة  ٕ٘ٓٓالدستور العراقً لعام  .ٔ
ذي القعدة  3ٕ، ٕ٘ٓٓكانون الثانً  1ٕ، السنة السابعة واألربعون، ٕٔٓٗالعراق، العدد 

ٕٔٗٙٓ. 
 الملؽً. 2ٙٗٔلسنة  ٔٔرقم  شركة النفط الوطنٌة العراقٌةقانون  .ٕ
 الملؽً. 2ٙ3ٔلسنة  ٖٕٔرقم  لعراقٌةشركة النفط الوطنٌة اقانون  .ٖ
 الملؽً. 213ٔلسنة  3ٕٙقرار مجلس قٌادة الثورة )المنحل( رقم  .ٗ
 الملؽً 22٘ٔلسنة  32قرار مجلس قٌادة الثورة ) المنحل( رقم  .٘
 النافذ. 1ٕٔٓ( لسنة  ٗقانون شركة النفط الوطنٌة العراقٌة رقم ) .ٙ
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يلليفلاالنٍتلانمبَىٍَتلملىاجهتلاَشطتلغسٍملااليىاللانُبشئتلعٍلانفسبدلاالدازيلواملب
 انعساقل:لانتحدٌبثلواحلهىل

 المستخلص :

ٌهدؾ هذا البحث الى  بٌان ما إذا كانت التدابٌر القانونٌة لمكافحة انشطة ؼسٌل األموال   
ة من الناشبة من الفساد فً العراق  قادرة على توفٌر حل للمشكلة المتنامٌة لتهرٌب نسب طابل

. حٌث ان  ٖٕٓٓاالموال المختلسة ضمن انشطة الفساد والتً ظهرت وبشكل ملحوظ بعد عام 
هذا البحث ٌوفر تحلٌل للعبلقة بٌن انشطة ؼسٌل األموال الناشبة عن الفساد ومدى قدرة التدابٌر 
القانونٌة المتاحة لمواجهة هذه االنشطة ؼٌر المشروعة ، وذلك بالوقوؾ على تقٌٌم النصوص 
القانونٌة القابمة ، كما فً قوانٌن االجهزة الرقابٌة وقانون مكافحة ؼسل األموال )امر سلطة 

الملؽً والقانون الحالً لؽسل االموال وتموٌل اإلرهاب  ٕٗٓٓلسنة  2ٖاالبتبلؾ المنحلة( رقم 
إذا  ، والمعاٌٌر الدولٌة بشؤن تدابٌر محاربة انشطة ؼسل االموال لمعرفة ما ٕ٘ٔٓلسنة  2ٖرقم 

كانت تتطلب تؽٌٌرات لتعزٌز فعالٌتها ضد انشطة الفساد  ، وبٌان مدى امكانٌة إجراء تؽٌٌرات 
 على االلٌات القانونٌة لنظام مكافحة ؼسل األموال المتحصلة من الفساد فً العراق.

Abstract : 

This research aims to clarify whether legal measures to combat money-
laundering activities arising from corruption in Iraq are able to provide a solution to 
the growing problem of smuggling large amounts of money misappropriated into 
corruption activities, which emerged significantly after 2003. Thus, this paper 
provides an analysis of the relationship between money laundering activities arising 
from corruption by evaluation the existing legal texts like, the laws of the regulatory 
bodies, the law of money laundering (the dissolved CPA Order No. 93 of 2004) and 
the current law of money laundering No. 39 of 2015, as well as, international 
standards to combat money-laundering activities, to determine whether they require 
changes it to enhance their effectiveness against corruption activities, and the 
adequacy of the legal mechanisms of the anti-money laundering system obtained 
from corruption in Iraq. 
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 :المقدمة 

 : اول: موضوع البحث

من المسلم به ان الفساد ٌعد من بٌن المشاكل الربٌسة التً تعانً منها البلدان والمجتمعات  
كافة ومن بٌنها العراق قدٌما وفً الوقت الحاضر على حد سواء . فكما تشٌر الوقابع ان الفساد 

حكومٌة كافة ، ولدٌه القدرة على االداري والمالً  مستوطن فً العراق ، وعلى المستوٌات ال
تهدٌد التنمٌة االقتصادٌة والحكم الرشٌد للببلد . وٌزٌد هذا القلق من حقٌقة أنه على الرؼم من 
تجرٌم الفساد بموجب العدٌد من القوانٌن العراقٌة ، وان العراق قد انضم إلى اتفاقٌة األمم المتحدة 

من الهٌبات الرقابٌة المتخصصة فً التحقٌق وٌملك  العدٌد  1ٕٓٓلمكافحة الفساد فً عام 
ومبلحقة قضاٌا الفساد فانه الزالت مشكلة الفساد تعد من المشاكل الربٌسة بعد االرهاب )او 
باألحرى متوازٌة مع مشكلة االرهاب( ساهمت فً ازمة انهٌار اؼلب المإسسات الحكومٌة فً 

لك  فان هذه المشكلة تفاقمت بشكل ممارسة مهامها فً تقدٌم ابسط الخدمات للمواطنٌن ، كذ
. فالعراق وفقا لتقارٌر منظمة الشفافٌة ٖٕٓٓملموس بعد اإلطاحة بنظام البعث المقبور عام 

الدولٌة الزال ٌحتل الصدارة من حٌث مإشرات الفساد فً القطاع العام والخاص على حد سواء. 
عزى  إلى عدم وجود الٌات وٌبلحظ ان واحدة من اسباب عدم القدرة على الحد من الفساد ٌ

واضحة تمكن وصول هٌبات مكافحة الفساد كدٌوان الرقابة المالٌة وهٌؤة النزاهة ومكتب المفتش 
العام وجهاز االدعاء العام إلى الوزارات العراقٌة ألؼراض التحقٌق فً مزاعم الفساد وتعزٌز 

دٌد طرٌقة ٌمكن من خبللها المساءلة الحقٌقٌة ضد الفاسدٌن، االمر الذي ٌجعل من الضروري تح
الحصول على المعلومات ومبلحقة مرتكبٌها وفق اجراءات وخطوات واضحة وصرٌحة. من 
جانب اخر ٌبلحظ ان اؼلب عابدات الفساد توظؾ بعملٌات ومشارٌع مشبوهة فً الداخل والخارج 

اد مادام فً اطار انشطة ؼسل االموال ، االمر الذي ٌجعل من الصعوبة الوقاٌة من خطر الفس
الفاسدٌن ٌلوذون بالفرار باألموال المتحصلة من الفساد لتؤسٌس مشارٌع ومإسسات تخدم 
مصالحهم الشخصٌة . من هنا ونظرا للتقارب الوثٌق بٌن الفساد وؼسل األموال فان مما ٌمكن 
ل مبلحظته إلى أن تدابٌر مكافحة انشطة ؼسٌل األموال المتحصلة من الفساد  قد تكون قادرة بشك

منتج كؤداة لمكافحة الفساد ومحاربة المفسدٌن وقطع امانٌهم فً االستفادة منها وذلك اذا تم 
استخدام تدابٌر قانونٌة بؤسلوب واضح وصارم . ولتحقٌق ذلك فان من الضروري تقٌٌم العبلقة 
حة بٌن انشطة ؼسٌل األموال الناشبة عن الفساد ومدى قدرة التدابٌر القانونٌة العراقٌة المتا

لمواجهة هذه االنشطة ؼٌر المشروعة ، وذلك بالوقوؾ على تقٌٌم النصوص القانونٌة القابمة كما 
 2ٖفً قوانٌن االجهزة الرقابٌة وقانون مكافحة ؼسل األموال )امر سلطة االبتبلؾ المنحلة( رقم 

،  ٕ٘ٔٓلسنة  2ٖالملؽً والقانون الحالً لؽسل االموال وتموٌل اإلرهاب رقم  ٕٗٓٓلسنة 
والمعاٌٌر الدولٌة بشؤن تدابٌر محاربة انشطة ؼسل االموال لمعرفة ما إذا كانت تتطلب تؽٌٌرات 

 لتعزٌز فعالٌتها ضد انشطة الفساد .

 :ثانٌا : اهمٌة البحث 

مما الشك فٌه ان تحلٌل وتقٌٌم االطار القانونً لمحاربة انشطة ؼسل االموال الناشبة من  
سة نظرٌة تساهم فً االطار االكادٌمً لتناول المشكبلت التً الفساد سوؾ ٌساعد فً خلق درا

ٌنطوي علٌها موضوع البحث. كما تساهم عملٌا فً تقدٌر مدى كفاٌة التدابٌر المتخذة لحد االن فً 
محاربة مشكلة خطٌرة تواجه العراق خاصة بعد التؽٌٌرات التً حدثت عقب سقوط النظام البابد 

تساهم  التدابٌر المتخذة ضد انشطة ؼسٌل االموال المتحصلة ، حٌث من الممكن أن ٖٕٓٓعام 
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من الفساد فً معالجة المعوقات التً تواجهها هٌبات مكافحة الفساد فً العراق و مكتب ؼسل 
االموال العراقً اذا كانت متبلبمة مع المعاٌٌر المتفق علٌها دولٌا فً معالجة هذه المشكلة بسبب 

تً تكشؾ الفساد ومن ٌقؾ وراءه دون الحاجة إلى الوصول إلى كونها تسهل جمع المعلومات ال
الوزارة التً ٌقع فٌها الموظؾ الفاسد وذلك بشكل مباشر او باالعتماد على المإسسات المالٌة 
المكلفة بمراقبة عمبلبها واإلببلغ عنها فً حالة الشك  فً معاملة عمٌل تنطوي على عابدات 

ل األموال ٌمكن ان تكون صارمة اذا كانت تمكن السلطات فاسدة.  كما ان تدابٌر مكافحة ؼس
المختصة صبلحٌات إضافٌة مثل تجمٌد ومصادرة العابدات الفاسدة ، مما قد ٌخلق عقبة أقوى 

 المتورطٌن بالفساد أكثر من الخوؾ من تجرٌمه والعقوبة المقررة بشؤنه.  لؤلشخاص

 : ثالثا : مشكلة البحث

ٌنصب علٌها بحثنا هو انه بالرؼم من وجود تقارب بٌن انشطة ان المشكلة االساسٌة التً  
ؼسل االموال وبٌن الفساد ، فانه الزال هناك من ٌنظر على ان هذٌن النشاطان مستقبلن وٌتطلبان 
اطار قانونً وتنظٌمً ومإسسً منفصل عن االخر . كما تبرز مشكلة البحث فً العراق فً انه 

سً لمحاربة انشطة ؼسل االموال فانه التزال هناك بالرؼم من وجود اطار قانونً ومإس
مإشرات حقٌقٌة النتشار الفساد واالنشطة المتحصلة منه عبر ؼسل االموال بمشارٌع داخل 
وخارج البلد مما ٌتطلب ضرورة تقٌٌم االلٌة والتنظٌم القانونً لمحاربة هذه االنشطة ؼٌر 

ٌر الدولٌة والداخلٌة للحد من هذه الظواهر المشروعة مع بٌان مدى وجود تدابٌر تتفق مع المعاٌ
الخطٌرة . بناء على ما تقدم سٌتناول هذا البحث  المشكلة المتنامٌة للفساد االداري والمالً فً 
العراق والتدابٌر المتخذة حتى اآلن لمعالجة مشكلة ؼسٌل االموال المتحصلة من هذا الفساد من 

ساد وقدرة تدابٌر مكافحة ؼسل األموال على أساس اجل تحلٌل العبلقة بٌن ؼسل األموال والف
النصوص القانونٌة ومدى مبلبمتها للمعاٌٌر الدولٌة السابدة لتكون بمثابة أداة فاعلة لمكافحة 
الفساد. وأخًٌرا ، سٌتم فحص نظام مكافحة ؼسل األموال العراقً الحالً لمراقبة ما إذا كانت 

 ضد الفساد فً المإسسات الحكومٌة وإلى أي مدى.التؽٌٌرات مطلوبة لتعزٌز مدى فعالٌتها 

 :رابعا : أسئلة البحث 

ٌطرح هذه البحث تساإالت من شؤنها تقٌٌم االلٌة القانونٌة لمحاربة انشطة ؼسل االموال  
الناشبة عن الفساد المالً واالداري فً ضوء قانون مكافحة ؼسل االموال العراقً والقوانٌن ذات 

 بة الفساد وؼسل االموال ، وهذه التساإالت هً :الصلة المتعلقة بمحار

 ماهً العبلقة بٌن الفساد االداري والمالً وانشطة ؼسل االموال ؟ .ٔ
هل ان تعزٌز تدابٌر لمحاربة ؼسل االموال الناشبة من الفساد من شؤنها الحد من الفساد نفسه  .ٕ

 ، وماهً طبٌعة هذه التدابٌر؟ 
انونً لمحاربة انشطة ؼسل االموال الناشبة من الفساد ما هو مدى كفاٌة ومبلبمة التنظٌم الق .ٖ

 فً العراق من حٌث التدابٌر المتاحة  ؟

 :خامسا : اهداف البحث 

 لؽرض التوصل الى تحلٌل لؤلسبلة المتعلقة بالبحث فان اهداؾ البحث تتركز بما ٌلً : 

 دراسة الفساد كمشكلة ربٌسة فً العراق لها عبلقة بؤنشطة ؼسل االموال . .ٔ
 حلٌل التدابٌر المبلبمة للحد من انشطة ؼسل االموال الناشبة من الفساد.ت .ٕ
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 لتقٌٌم االطار القانونً والمإسسً والتدابٌر المتاحة لمحاربة انشطة ؼسل االموال فً العراق. .ٖ

 : سادسا : منهجٌة البحث

مما الشك فٌه ان هذا البحث ٌعد من البحوث المرتبطة بتفسٌر ظاهرة اجتماعٌة تتعلق  
بقضاٌا قانونٌة تتبلءم مع طبٌعة منهج البحث النوعً الذي ٌتعامل مع هكذا قضاٌا .  لذلك تم 
اعتماد هذا المنهج من اجل معرفة مدى مبلبمة االطار القانونً العراقً بشؤن محاربة ظواهر 
وانشطة ؼسل االموال الناشبة من الفساد. وفً اطار هذا المنهج تم استخدام االسلوب الوصفً 

لتحلٌلً للقوانٌن والمعاٌٌر الدولٌة كمصادر اولٌة ، فضبل عن المإلفات والمقاالت العربٌة وا
واالجنبٌة ومواقع االنترنت كبٌانات ثانوٌة لتشخٌص وتحلٌل التحدٌات القانونٌة التً تواجه 
محاربة انشطة ؼسل االموال الناتجة من الفساد والحلول المناسبة لخلق تدابٌر مجدٌة لمعالجة 

 مشكلة البحث .

 :سابعا : نطاق البحث وتقسٌمه 

من خبلل استطبلع الدراسات السابقة التً تناولت موضوع مكافحة ؼسل االموال الناشبة  
من الفساد ، فانه لوحظ ان هناك بعض الدراسات تناولت هذا الموضوع من جوانب تتعلق 

داد االموال بالتحدٌات االقلٌمٌة والدولٌة فً مجال التعاون الدولً الستر
(1)

، كما ان هناك  
            دراسات عراقٌة تناولت جوانب من هذا الموضوع من حٌث المعوقات المتعلقة بتموٌل 

االرهاب 
(2)

، اضافة الى وجود مإلفات عربٌة واجنبٌة 
(3)

تتناول الموضوع لكن فً اطار تلك  ،
تحلٌل االلٌة القانونٌة لمواجهة الدول . من ذلك فان نطاق هذا البحث ٌنفرد فً التركٌز على 

انشطة ؼسل االموال المتحصلة من الفساد من جانب تقٌٌم الجوانب االٌجابٌة والسلبٌة بالنسبة 
للتدابٌر المتخذة لمحاربة هذه االنشطة ؼٌر المشروعة فً نطاق قانون مكافحة ؼسل االموال 

ناء على ذلك تم تقسٌم البحث على النافذ والقوانٌن ذات الصلة . وب ٕ٘ٔٓلسنة  2ٖالعراقً رقم 
مبحثٌن : ٌتناول المبحث االول مفهوم الفساد االداري والمالً وعبلقته بؤنشطة ؼسل االموال ، 

                                                           

هلل : معوقـات تعزيـز التعـاون الـدولي والتحـديات الخاصـة باسـترداد األصـول، قسـم البحـوث والدراسـات ، ىيئـة ينظر باسل يوسف عبـد ا(ٔ) 
. كذلك مصطفى كامل : ظاىرة غسيل االموال وعبلقتيا بالجياز المصرفي واالجراءات الدولية لمكافحتيا ، ٚ-ٔ، ص ٕٕٔٓالنزاىة ، 

 .۰۲۲٘بغداد 
ــود : التعاون الدولي في مجال استرداد االموال المتحصمة مـن جـرائم الفسـاد ومنـع اسـتخداميا فـي تمويـل ينظر د. إســـماعيل نــعمة عب (ٕ)

االرىاب ، بحث مقدم الى مؤتمر )االصبلح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد( الـذي اقامتـو مؤسسـة النبـأ لمثقافـة 
 . ٜٔ-٘، صٕٛٔٓنيسان  ٕٙ-ٕ٘واالعبلم وجامعة الكوفة/كمية القانون 

احمد محمود الحياصات : معوقات مكافحة غسـل االمـوال ، رسـالة ماجسـتير ، كميـة القـانون ، جامعـة الشـرق االوسـط لمدراسـات ينظر  (ٖ)
. كـذلك د. عمـي جمـال الـدين عـوض، عمميـات البنـوك مـن الوجيـة القانونيـة، دار النيضـة ٘ٗ-ٕٕ، ٜٕٓٓالعميا ، االردن ، عمـان ، 

.  ٖٕٓٓ. كذلك د. عبـد الفتـاح سـميمان، مكافحـة غسـل األمـوال، دار عـبلء الـدين لمطباعـة والنشـر ، القـاىرة، ٜٚٛٔية، القاىرة،العرب
 . وينظر ايضا : ٗٗ-ٕٓكذلك د.شريف سيد كمال، مكافحة جرائم غسل األموال في التشريع المصري، دار النيضة العربية، القاىرة، ص
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(٘ٔ1) 

وٌتناول المبحث الثانً : تحلٌل وتقٌٌم التنظٌم القانونً العراقً لتدابٌر مكافحة انشطة ؼسل 
 األموال الناشبة من الفساد.

 ساد الداري والمالً وعالقته بؤنشطة غسٌل الموالمفهوم الفاألول : المبحث 

نحاول فً هذا المبحث تحدٌد معنى الفساد االداري مع بٌان عبلقته بؤنشطة ؼسٌل االموال  
بوصفها عبلقة متسلسلة لبلعتداء على المال العام والمصلحة العامة ، وٌكون ذلك من خبلل 

 المطلبٌن اآلتٌٌن:

 : د الداري والمالً كمشكلة متنامٌة فً العراقتعرٌف الفسااألول : المطلب 

من الثابت ان مفهوم الفساد بشكل عام ٌعد  واحد من القضاٌا التً عالجتها العدٌد من  
المإلفات،  ومع ذلك ال ٌزال طرح مفهوم شامل وموحد للفساد موضع نقاش حتى الوقت 

تنوع األعراؾ والتقالٌد فً   فمن المعلوم انه ال ٌوجد  تعرٌؾ عالمً للفساد بسبب ،الحاضر
العالم ، بحٌث ما تعد من األنشطة  على أنها فاسدة من قبل البعض او فً دول معٌنة قد التعد 
كذلك لدى اخرٌن او فً دول اخرى ، ومن ثم فإنه ٌتوقع أن ٌجد  تعرٌفات متنوعة  للفساد  داخل 

من الثقافة السٌاسٌة للعالم النظام القانونً الواحد او االنظمة القانونٌة المختلفة وض
(1)

فالفساد  ،
حالة تفكك تسود فً المجتمع نتٌجة ؼٌاب القٌم ، والمبادئ األخبلقٌة، وؼالباً ما تحدث حاالت 
الفساد فً المراحل التً تعقب انهٌار أنظمة سٌاسٌة فتترك فراؼات دستورٌة وقانونٌة وإدارٌة مما 

        اكزهم من أجل اإلثراء على حساب المال ٌحفز ضعاؾ النفوس على استؽبلل نفوذهم ومر
العام 
(2)

كذلك فان الفساد ٌعبر عن مجموعة متنوعة من األنشطة الناتجة من اعمال متعددة تبدأ  ،
من الرشوة البسٌطة إلى الفساد الكبٌر الذي ٌرتكب على شكل اختبلسات واهدار االموال بصورة 

نشطة سواء فً القطاع الخاص ام القطاع العام. وبذلك منظمة ، كما ٌدل على ارتكاب مثل هذه اال
نجد ان مفهوم الفساد ٌتسع بحسب االسباب التً ٌرجعها الفقهاء والكتاب سواء كانت ناتجة من 
عوامل اخبلقٌة ام اقتصادٌة ام اجتماعٌة ام سٌاسٌة ام ادارٌة بحٌث كبل منهم ٌنظر للمفهوم ضمن 

مٌع هذه االسباب تنطوي بالواقع على تشخٌص ال ٌمكن النطاق الذي ٌدرس خبلله وان كانت ج
انكاره لهذه الظاهرة 
(3)

 . 

فً هذا الشؤن ٌبلحظ ان منظمة الشفافٌة الدولٌة عرفت الفساد على انه "إساءة استعمال   
السلطة الموكلة من اجل تحقٌق مكاسب خاصة" 
(4)

من جانب اخر فان اتفاقٌة األمم المتحدة ،
لتً انضم إلٌها العراق تعرؾ الفساد بشكل أكثر دقة كونها تعدد األنشطة لمكافحة الفساد ، ا

والرشوة السلبٌة  والصور التً تشكل الفساد ، بما فً ذلك: الرشوة النشطة )حالة دفع الرشوة (
( للمسإولٌن الحكومٌٌن المحلٌٌن واألجانب والمسإولٌن فً المنظمات الدولٌة )استبلم الرشوة

ختبلس أو التملك ؼٌر المشروع أو تسرٌب الممتلكات او االستٌبلء علٌها او العامة ، كذلك اال

                                                           

earch for definitions: the vitality of politics and the issue of See: Michael Johnston:  "The sينظر :  )ٔ(
335.-48.149 (1996): 321 International social science journal corruption." 

 . ٔ، ص ٕٚٓٓينظر بياء زكي محمد : الفساد اإلداري صوره وأسبابو ومعالجاتو ، مكتب المفتش العام ، وزارة النفط العراقية ،  (ٕ)
. كــذلك                 ٕ٘، ص ٜٕٓٓ، مكتبــة دار الفكــر ، النجــف ،  ٕينظــر : عــادل جــابر الجــوفي : الفســاد اإلداري وتطبيقاتــو فــي العــراق ، ط (ٖ)

 . ٗ، ص ٕٛٓٓد. سمير عبود عباس وصباح نوري عباس : الفساد المالي واإلداري في العراق ، 
 https://www.transparency.org، مؤشر  مدركات الفساد عمى الموقع :  منظمة منظمة الشفافية الدوليةينظر :  (ٗ)



 

(٘ٔ2) 

هدها من قبل موظؾ عمومً ؛ كما تعبر عن االتجار أو إساءة استخدام الوظابؾ أو اإلثراء ؼٌر 
المشروع من جانب موظؾ عمومً باإلضافة الى الرشوة واختبلس الممتلكات فً القطاع 

الخاص
(1)

عن تفاصٌل الخوض فً تعارٌؾ الفساد فان المشرع العراقً سلك وٌبلحظ انه بعٌدا  .
االتجاه المتعلق بشؤن عدم تحدٌد تعرٌؾ محدد للفساد ، حٌث اننا نجد ان هناك تعداد لصور الفساد 
مثل الرشوة واالختبلس واالستٌبلء على االموال العامة وسرقتها واستؽبللها .... ، منصوص 

المعدل والقوانٌن ذات الصلة ومنها  2ٙ2ٔلسنة  ٔٔٔراقً رقم علٌها فً قانون العقوبات الع
اتفاقٌة االمم المتحدة لمحاربة الفساد التً اصبحت جزء من النظام القانونً الداخلً للعراق بعد 

المصادقة علٌها واقرارها بقانون
(2)

  . 

طاع وعن تنامً مشكلة الفساد فً العراق ٌبلحظ انه على الرؼم من أن الفساد فً الق 
الخاص لدٌه القدرة على إحداث ضرر اجتماعً كبٌر ، فإن فساد القطاع العام فً العراق الزال  
ٌشكل التحدي االكبر واالكثر انتشارا فً العراق وخاصة بٌن كبار المسإولٌن الحكومٌٌن فً 

المإسسات الحكومٌة  بحسب تقارٌر الهٌبات الرقابٌة المحلٌة والدولٌة 
(3)

ا الفساد . كما ان مثل هذ
، ألنه كان منتشرا وبشكل كبٌر فً زمن النظام البابد .  ٖٕٓٓلم ٌقتصر على مرحلة ما بعد عام 

ملٌون دوالر  2ٕٓفمن األمثلة البارزة على مثل هذا الفساد قٌام مجلس القمح األسترالً بدفع 
كذلك  كرشاوى لنظام صدام حسٌن على الرؼم من الجزاءات التً فرضتها األمم المتحدة ،

          فضٌحة األمم المتحدة للنفط مقابل الؽذاء التً اشتملت على رشاوى لنظام صدام حسٌن تقدر ب
بلٌون دوالر( دفعت كرسوم اضافٌة لعقود النفط والعموالت من متعاقدٌن فً مجال المعونة  1.ٔ)

ؼم من انتشار الفساد اإلنسانٌة فً إطار برنامج النفط مقابل الؽذاء . ؼٌر انه ٌبلحظ انه على الر
فً ظل النظام البابد ، ال سٌما بعد حرب الخلٌج األولى وفرض العقوبات الدولٌة بٌن عامً 

 ٖٕٓٓ، فقد ازداد الفساد فً العراق وبشكل خطٌر بعد عام  ٖٕٓٓو  22ٕٔ
(4)

حٌث تشٌر  .
رتفاع مستوٌات تقدٌرات دولٌة الى خسارة العراق ما ٌزٌد عن ملٌار دوالر تقرًٌبا سنوٌا بسبب ا

                                                           

. وينظــر كــذلك نصــوص / www.unodc.org/documentsينظــر اتفاقيــة االمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد  متاحــة عمــى الموقــع : )ٔ(
، منشــور فــي الوقــائع العراقيــة ، العــدد :  ٕٗٓٓاقيــة االمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام قــانون انضــمام جميوريــة العــراق الــى اتف

 .ٕٚٓٓ-ٛ -ٖٓ، في ٚٗٓٗ
ينظر د. ناصر كريمش خضر الجوراني و حيدر كاظم عبد عمي : التدابير الدولية لمكافحة الفساد وانعكاساتيا عمى التشريع العراقي، ،  (ٕ)

 .ٓ٘ٔ-ٚٓٔ، ص  ٕ٘ٔٓ،  ٖٙمية الجامعة ،النجف االشرف ،  العدد بحث منشور في مجمة كمية االسبل
".International  Phil  Williams: "Organized crime and corruption in Iraqينظــر فــي ىــذا الشــأن :  )ٖ(

liberal rule in -, Dave  Whyte. "The crimes of neoAlso: 135.-16.1 (2009): 115 Peacekeeping
195.-47.2 (2006): 177 British Journal of Criminology aq."occupied Ir 

 Robert Looney: "Reconstruction and peacebuilding under extreme adversity: The problemينظـر :  )ٗ(
Also: Zaid  440.-15.3 (2008): 424 International Peacekeeping of pervasive corruption in Iraq."

Al-Ali :Iraq: Face of Corruption, Mask of Politics.” Global Policy Forum GPF. July 2, 2009,  
https://www.globalpolicy.org/. 

http://www.unodc.org/documents/
http://www.unodc.org/documents/


 

(ٕ٘ٓ) 

الفساد بٌن المسإولٌن الحكومٌٌن ، فبحسب مإشر منظمة الشفافٌة الدولٌة لمفاهٌم الفساد ، الذي 
ٌعد مقٌاًسا للفساد فً القطاع العام ، بقً العراق لسنوات عدٌدة ٌصنؾ كرابع أكثر دولة فاسدة
(1)

. 

   لٌس   ٖٕٓٓعام فً الواقع ان النمو المتسارع للفساد فً المإسسات الحكومٌة بعد  
مفاجا ، حٌث أنه نتٌجة مإسفة فً البلدان الؽنٌة بالموارد والثروات )كما ٌطلق علٌه البعض 

بلعنة الموارد ( والممزقة بسبب النزاعات العسكرٌة الكبرى كحال العراق 
(2)

. فعلى الرؼم ان 
ة الطوٌلة ، وحاجته العراق ال ٌزال ٌتعافى من الدمار الذي لحق بالعدٌد من الصراعات العسكرٌ

الى استثمارات كبٌرة للمساعدة فً إعادة بناء البنٌة التحتٌة الحٌوٌة وتنمٌة احتٌاطاته الكبٌرة من 
النفط والؽاز ، وبالرؼم من ضخامة االستثمار الذي ٌجتذبه العراق حالٌا ال سٌما فً قطاعه 

اد الذي اخذ ٌزداد خاصة فً النفطً ، فان الوضع  ٌبقى فً مؤزق ما لم ٌتم السٌطرة على الفس
صورة الفساد الكبٌر والمنظم الذي ٌتعلق بإساءة استخدام كبار المسإولٌن لتحقٌق مكاسب مالٌة 
كبٌرة عادة فً شكل الرشاوى ، والعموالت ، واالختبلس ، وكثٌرا ما تنطوي على مشارٌع 

حكومٌة كبٌرة ومنح تنازالت فً مقابل مكاسب شخصٌة 
(3)

الذكر أن هذا الشكل ومن الجدٌر ب .
من أشكال الفساد  منتشر على نطاق واسع فً قطاع صناعة النفط ، ومن ؼٌر المستؽرب أن 
ٌزعم أن وزارة النفط العراقٌة تؤثرت بشكل كبٌر بالفساد ، على أن حاالت الفساد لم تقتصر على 

ٌة والدفاع هذه الوزارة فحسب وانما تم تحدٌد وزارات التجارة والكهرباء والصحة والترب
والداخلٌة على أنها من المإسسات التً ٌنتشر فٌها الفساد. ومن الناحٌة الواقعٌة ٌمكن ان ٌلتمس 
هذا الفساد المنظم فً هذه القطاعات من خبلل معرفة قلة بل وانعدام خدماتها المقدمة للمواطنٌن 

ب فً االمر ان العراق رؼم ملٌارات الدنانٌر التً انفقت علٌها ولؽاٌة عامنا الحالً . والؽرٌ
( ، الٌزال ٌسجل عجز ٕٗٔٓورؼم الموازنات االنفجارٌة )خاصة قبل انخفاض اسعار النفط عام 

فً الموازنات ومدٌونٌة تصل الى ملٌارات الدوالرات سنوٌا مما ٌعنً ان تبخر االموال بشكل 
الشفافٌة وانعدام خطٌر ٌنذر بؤزمة حقٌقة ناتجة من الفساد. واالؼرب من كل ذلك هو ان ؼٌاب 

المساءلة ضد الفساد عن هدر االموال رافقه انعدام التخطٌط للموازنات العراقٌة وتسبب فً ضٌاع 
الملٌارات عبر عملٌات منظمة للفساد واالستٌبلء على االموال العامة
(4)

 . 

ومما ٌزٌد القلق إن وجود تدابٌر تحظر الفساد كانت والزالت موجودة فً العراق ،  حٌث  
المعدل ٌجرم مجموعة واسعة من األنشطة   2ٙ2ٔ( لسنة ٔٔٔن قانون العقوبات العراقً رقم )ا

تجرم الرشوة واالختبلس  ٕٖٔ - 3ٖٓالمتعلقة بؤؼلب صور الفساد ، على سبٌل المثال ، المواد 
واستؽبلل الوظٌفة العامة وؼٌرها من االنشطة المتعلقة بالفساد. كما ان العراق ٌملك مإسسات 

                                                           

الزال يحتل العراق المراتب االخيرة في مؤشرات  ٕٚٔٓراجع مؤشرات مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية ولغاية  (ٔ)
دولة ، متاح عمى الموقع :  ٓٛٔمن اصل  ٜٙٔ( بتسمسل  corruption rank indexالفساد)

https://www.transparency.org/country/IRQ 
 ينظر :  (ٕ)

Conflict Peacebuilding: Selling the -Corruption and Post Dominik  Zaum and Christine Cheng, eds.
. Vol. 29. Routledge, 2011.Peace? 

 ينظر : (ٖ)
Corruption Resource -Anti corruption."-: "Iraq: overview of corruption and antiMaxime Agator

9.-(2013): 1 Center 
 .ٚٙ-ٕٔ، ص ٕٔٔٓينظر : القاضي موسى فرج :قصة الفساد في العراق،  الشجر لمنشر ، دمشق   (ٗ)



 

(ٕ٘ٔ) 

            صصة لمكافحة الفساد اهمها  دٌوان الرقابة المالٌة وهٌؤة النزاهة ومكاتب المفتشٌنمتخ
العمومٌٌن ، حٌث تختص هذه المإسسات فً التدقٌق والتفتٌش على االنشطة الحكومٌة وحماٌة 

فً  المال العام ولها سلطة احالة المخالفات المالٌة واالدارٌة وجرابم الفساد للمحاكم المختصة
المبلحقة القضابٌة واٌقاع العقوبات. ؼٌر انه وعلى الرؼم من تجرٌم الفساد فً ظل قانون 
العقوبات العراقً  واالختصاصات الممنوحة لهٌبات مكافحة الفساد فً التحقٌق والمبلحقة ضد 

انشطة الفساد  ، فان الفساد الٌزال مستشر فً جمٌع أنحاء المإسسات الحكومٌة العراقٌة
(1)

 .
بالتالً نجد ان هناك حاجة ماسة إلعادة تركٌز النظام القانونً وااللٌات المتاحة لمحاربة الفساد و

خاصة مع مشكلة ؼٌاب المعلومات المتعلقة بنهب مبالػ طابلة من االموال العامة مع اخفاءها 
 وتهرٌبها لؽرض استخدامها والتموٌه علٌها بؤنشطة اخرى وخاصة فً انشطة ؼسل االموال .

 : العالقة بٌن غسل األموال والفساد:  لمطلب الثانًا

تعتبر جرابم ؼسٌل االموال من اخطر جرابم العصر التً تعانً منها المجتمعات كافة ،  
كما انها تعد التحدي الحقٌقً امام مإسسات المال واالعمال وهً اٌضا امتحان لمدى قدرة القواعد 

طة الجرمٌة ومكافحة انماطها. وقد قٌلت بشؤن تعرٌؾ القانونٌة على تحقٌق فاعلٌة مواجهة االنش
جرٌمة ؼسل االموال اراء عدة ، فعرفت بانها جرٌمة دولٌة منظمة ٌقوم بمقتضاه احد االشخاص 
او مإسسات ومنظمات مالٌة او ؼٌر مالٌة بؤجراء سلسلة من العملٌات المالٌة المتبلحقة على 

مة ٌعاقب علٌها القانون مستعٌنة بوسطاء اموال ؼٌر مشروعة نتجت عن طرٌق ارتكاب جرٌ
كواجهة للتعامل مستؽبل الفساد المالً واالداري وسرٌة حسابات البنوك بهدؾ تامٌن حصٌلة 

اموالهم القذرة من المبلحقة الرقابٌة واالمنٌة 
(2)

من جانب اخر نجد ان  دلٌل اللجنة االوربٌة  ،
مكن عده بانه االكثر شموال من حٌث انه  ٌعطً تعرٌفا ٌ 22ٓٔلتبٌٌض االموال الصادر لعام 

عملٌة تحوٌل االموال المتحصلة من انشطة جرمٌة تهدؾ اخفاء او انكار المصدر ؼٌر الشرعً 
والمحظور لهذه االموال او مساعدة اي شخص ارتكب جرما لتجنب المسإولٌة القانونٌة عن 

الحقة ألنشطة جرمٌة حققت  االحتفاظ بمتحصبلت هذا  الجرم . كما تعد هذه االنشطة كجرٌمة
عوابد مالٌة ؼٌر مشروعة فكان لزاما اسباغ المشروعٌة على العابدات الجرمٌة وهً ما تعرؾ 
باألموال القذرة لٌتاح لها استخدامها بٌسر وسهولة حٌث ان جرابمهم تدر اموال باهضه كتجارة 

المخدرات وتهرٌب االسلحة والرقٌق وانشطة الفساد المالً واالختبلس
(3)

. 

فً هذا الشؤن وكما هو واضح فً حالة العراق ٌمكن النظر إلى فشل مكافحة الفساد فً  
جزء كبٌر منها كمشكلة ناتجة عن ؼٌاب معلومات عن االموال المتحصلة من انشطة الفساد بسبب 
عدم الوقوؾ على محاسبة مرتكبٌها  ، خاصة وان معظم انشطة الفساد المرتكب فً العراق ٌقع 

ٌسمى  الفساد الكبٌر أو المنظم الذي ٌنطوي على انشطة الحقة من قبل الفاسدٌن  ٌترتب  ضمن ما
فضعؾ تدابٌر محاربة الفساد الزالت تشكل العقبة االكبر التً  ،علٌها تحوٌل األموال أو األصول

                                                           

 . وينظر كذلك : ٕ٘سابق ص ينظر : عادل جابر الجوفي : الفساد اإلداري وتطبيقاتو في العراق، مصدر  (ٔ)
, op, cit.p6.corruption-Maxime Agator: "Iraq: overview of corruption and anti   

ضـاء ، ابعادىـا ، اثارىـا ، كيفيـة مكافحتيـا( ، دار النيضـة يينظر د. حمدي عبد العظيم : غسيل االموال في مصر والعالم )الجريمـة الب (ٕ)
 .ٙ،صٕٚٓٓالعربية ، القاىرة، 

ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحـة غسـل األمـوال ، دراسـة  (ٖ)
 .ٜٚٔ، ص ٜٕٓٓ،   ٕالعدد  ٔٔفي التشريعات العراقية ،بحث منشور في مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية، المجمد 



 

(ٕٕ٘) 

تواجه العراق بسبب عدم وجود االرادة السٌاسٌة الحقٌقٌة للمحاسبة والمساءلة وهو ما انعكس 
وره على االنشطة المتصلة بجرابم الفساد كقضاٌا ؼسٌل االموال بد

(1)
فؤنشطة الفاسدون كثٌرا  ، 

ما تتم عبر عملٌة ؼسل األموال  وهً عملٌة تتمثل فً حجب األصول ؼٌر المشروعة للعابدات 
 المتؤتٌة من نشاط إجرامً أساسً )انشطة الفساد( ودمجها ضمن انشطة مشروعة .

ن عملٌة ؼسل االموال  تتؤلؾ أساًسا من ثبلث مراحل  هً : الحصول وبعبارة اخرى فا  
على المال من مصدر ؼٌر المشروع ، اعادة التوظٌؾ لؤلموال ودمج هذه االموال ضمن انشطة 
مشروعة مع وضع العابدات فً مإسسة مالٌة محلٌة أو دولٌة أو استخدامها فً شراء اصول 

مالٌة واحدة إلى سلسلة أخرى ، وهكذا تتم عبر سلسلة من اخرى. ثم ٌتم نقل العابدات من مإسسة 
المعامبلت المعقدة التً تهدؾ إلى فصل العابدات ؼٌر المشروعة من مصدرها وإخفاء مسار 
التدقٌق ، وهً عملٌة تعرؾ باسم الطبقات تصل فً المرحلة النهابٌة عبر دمج العابدات فً 

ابها مع موجودات أخرى فً النظام النظام االقتصادي والمالً الشرعً وٌتم استٌع
(2)

. 

وبناًء على ذلك ، ٌبلحظ انه ٌتحتم على الوضع الحالً فً العراق تحدٌد طرق بدٌلة ٌمكن   
من خبللها الحصول على معلومات عن انشطة الفساد مع فهم المراحل البلحقة من الفساد ، وهً 

الموظؾ العام الفاسد. حٌث ان وجود  انشطة ؼسٌل االموال الناتجة عن استخدام العابدات من قبل
انشطة الفساد من قبل المسإولٌن ؼالبا ما ٌنتج عنها وجود طرق ٌسعى من خبللها المسإول 
الفاسد إلى خداع هٌبات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون  إلخفاء المصدر ؼٌر القانونً للعابدات ، 

ه المشكلة بشكل ملموس إلخفاء تلك وإضفاء الشرعٌة على استخدامها فً المستقبل ، وتبرز هذ
العابدات فً حاالت الفساد الكبٌر الذي ٌنتج عن عابدات كبٌرة 
(3)

. 

وترتٌبا على ما تقدم نجد ان هناك اتجاه ثابت ٌإكد ان ؼسٌل األموال ٌعد أمرا حٌوٌا  
للفساد ، وبالرؼم من ان البعض ٌنظر الى الفساد وؼسل األموال على انهما مفهومٌن ؼٌر 

تبلزمٌن ، لكن الواقع ٌشٌر الى أن هذه المفاهٌم مترابطة بشكل وثٌق وأن ؼسل األموال هو م
"الوجه اآلخر للفساد"
(4)

فوفقا لتقارٌر البنك الدولً فقد تم التوصل الى إن العبلقة بٌن الفساد  ،
فحة الفساد وؼسل األموال تدعمها النتابج التً توصل إلٌها البنك الدولً والتً تفٌد بؤن هٌبات مكا

وإنفاذ القانون تنظر فً العدٌد من البلدان الى الفساد بانه  النشاط األولً ؼٌر المشروع الذي ٌدر 
أرباحا ٌتم ؼسلها فً وقت الحق من جانب اخر فان التقارب الوثٌق بٌن الفساد وؼسٌل األموال 

ة لمكافحة الجرٌمة معترؾ به أٌضا فً عدد من االتفاقٌات الدولٌة مثل اتفاقٌة األمم المتحد

                                                           

 .٘ٗقصة الفساد في العراق ، مصدر سابق ، ص ينظر : موسى فرج ، (ٔ)
ينظر : باخوية دريس : جريمة غسل األمـوال ومكافحتيـا فـي القـانون الجزائـري ، اطروحـة دكتـوراه ،كميـة الحقـوق والعمـوم السياسـية ،  (ٕ)

 .ٕٔص ٕٕٔٓجامعة ابو بكر بمقايد ، الجزائر، 
وىاب عبد القادر: دراسة تحميمية لظاىرة غسيل االمـوال "مـع اشـارة خاصـة لمعـراق" ، ينظر : زياد عبد الكريم رشيد و عبد القادر عبد ال (ٖ)

 .ٗوزارة المالية ،  قسم السياسية االقتصادية ، بغداد ، ص 
 ينظر في ىذا الشأن العبلقة بين الفساد وغسيل االموال : (ٗ)

. a symbiotic relationshipCorruption and money laundering:  David Chaikin, and Jason Sharman.
                    52.-p3Springer, 2009. 



 

(ٕٖ٘) 

(Palermo Conventionالمنظمة عبر الوطنٌة )اتفاقٌة بالٌرمو/ 
(1)

التً انضم إلٌها العراق  ،
، والتً حددت فً دٌباجتها كؤحد اهم أهدافها هو اعتبارها أداة فعالة فً  1ٕٓٓاذار  3ٔفً 

د التً تتطلب من مكافحة الفساد وؼسل األموال . كذلك اتفاقٌة االمم المتحدة لمكافحة الفسا
األطراؾ االعضاء فٌها  وجوب تجرٌم جمٌع األنشطة المتعلقة بالفساد بما فً ذلك تجرٌم ؼسل 

األموال وتنفٌذ تدابٌر لمنع ؼسل األموال
(2)

. وعبلوة على ذلك فان فرقة العمل الدولٌة المعنٌة 
ة وهً هٌؤ”( The Financial Action Task Force “FATFباإلجراءات المالٌة )

حكومٌة دولٌة تضع معاٌٌر دولٌة لمكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب تإكد  بؤن الفوضى 
والفساد وؼسٌل األموال ترتبطان ارتباطاً جوهرٌاً ، مإكدة فً توصٌاتها األربعٌن بشؤن ؼسل 
ك  األموال الى  أنه ٌنبؽً أن ٌتم تتبع جرٌمة ؼسٌل األموال مع جمٌع الجرابم الخطٌرة بما فً ذل

جرابم الفساد 
(3)

والواقع ان مثل هذا الرابط بٌن الفساد وؼسل األموال ٌمكن ان ٌفسر مدى   .
االرتفاع  لعملٌات ؼسٌل االموال فً العراق التً تم رصدها من قبل مإسسات رقابٌة عالمٌة 
بعد سواء تتعلق بؤموال وعابدات تعود للنظام البابد ام االموال المتحصلة عن الفساد المستشري 

 .ٖٕٓٓعام 

 : السبل والتدابٌر القانونٌة الالزمة لمواجهة انشطة غسٌل الموال الناشئة من الفساد:  المطلب الثالث

من الواضح ان العبلقة بٌن مكافحة الفساد وؼسل االموال  تتطلب ان تكون هنالك تدابٌر  
ورها قد ُتستخدم على فعالة واستراتٌجٌات واضحة ٌمكن تطوٌرها لمكافحة ؼسل األموال وهً بد

نحو منتج لمكافحة الفساد ، حٌث ان من المسلم به أن تدابٌر مكافحة ؼسل األموال قابلة للتطبٌق 
لكشؾ الفساد وردعه ، وٌرجع ذلك أساسا إلى أن وجود سٌاسات واضحة داخل الدولة لمهاجمة 

عرفة هوٌة العمبلء من ؼسل األموال ٌمكن ان تساعد على تحقٌق االستخبارات المالٌة ، وتسهٌل م
خبلل المإسسات المالٌة مع توفٌر أدوات قانونٌة صارمة لمصادرة عابدات الجرٌمة من قبل 

عقب الجرابم المالٌة والرد سلطات انفاذ القانون، ووسابل جدٌدة للتعاون الدولً من أجل ت
علٌها
(4)

 . 

ات قوٌة تلعب دورا لذلك تشكل هذه المٌزات الثبلثة ألنظمة مكافحة ؼسل األموال أدو 
مهما فً معالجة الفساد، حٌث ان هناك عبلقة مترابطة بٌن هذه االنشطة فالحد من احداهما 
وردعه ٌمكن ان ٌسهل عملٌة ردع االخرى . وفً هذا الشؤن ٌبلحظ ان توفٌر االستخبارات 

الفساد كونها المالٌة الفعالة هً واحدة من المٌزات االساسٌة لمواجهة انشطة ؼسٌل االموال وردع 
تعد بمثابة حلول للمعوقات التً تواجهها هٌبات مكافحة الفساد العراقٌة فٌما ٌتعلق بالوصول إلى 

                                                           

 ٕٓٓٓاتفاقية باليرمو تتمثل باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وىي معاىدة متعددة األطراف برعاية األمم المتحدة لعام  (ٔ)
(  ٔٔ-ٙينظر المواد) ٕٓٓٓنوفمبر  ٘ٔعية العامة لؤلمم المتحدة في لمكافحة الجريمة المنظمة وقد اعتمدت االتفاقية بقرار من الجم

 http://www.sama.gov.saمن اتفاقية باليرمو منشورة عمى الموقع 
 راجع اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد . (ٕ)
 http://www.fatf-gafi.org ( منشورة عمى الموقع : FATF Recommendationsينظر توصيات مجموعة العمل الدولية ) (ٖ)
ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسـل األمـوال ، مصـدر (ٗ) 

 .ٜٜٔسابق ، ص  



 

(ٕ٘ٗ) 

المعلومات التً تفضح عن الفساد 
(1)

، وبالتؤكٌد على هذه المٌزة ٌإكد البنك الدولً أن قوانٌن 
، وقد اقترح مكتب األمم  مكافحة ؼسل األموال تستخدم فً كثٌر من البلدان كؤداة لمكافحة الفساد

المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة أن العنصر الربٌسً فً بناء نظام شامل وفعال لمكافحة 
الفساد فً العراق هو وجود تنظٌم قانونً واضح ٌستجٌب لمتطلبات توفٌر تدابٌر صارمة ضد 

العملٌات المالٌة المشبوهة الناتجة عن ؼسل األموال 
(2)

مفٌد لمحاربة ؼسل  وكتنظٌم قانونً،
دولة  1ٓٔ(  التً أقرتها أكثر من FATFاألموال ، تعتبر توصٌات مجموعة العمل المالً)

باإلضافة الى البنك الدولً وصندوق النقد الدولً ، حجر األساس للمعاٌٌر الدولٌة لمكافحة ؼسٌل 
االلتزام  األموال . وبهذا الصدد ٌبلحظ ان العراق ٌعتبر عضو فً هذه المجموعة وٌنبؽً

بتوصٌاتها على الرؼم من أن هذه التوصٌات ال تعد قانوًنا ملزم للدول ، إال أنها ٌنظر إلٌها عموًما 
فحة ؼسٌل األموال ومحاربة على أنها ارشادات توجٌهٌة تتوافق مع المعاٌٌر الدولٌة فً مكا

الفساد
(3)

. 

ة لتعزٌز استخدام تدابٌر وتعقٌبا على ما تقدم نجد ان من اهم الوسابل وااللٌات المفٌد 
مكافحة ؼسل األموال كآلٌة لمكافحة الفساد هً تفعٌل توصٌات مجموعة العمل المالً لمحاربة 
ؼسٌل االموال الناجمة من انشطة الفساد . فبموجب التوصٌة االولى من توصٌات مجموعة العمل 

ة ، والهدؾ فً هذا ( فؤنها تتطلب من البلدان تجرٌم انشطة ؼسل األموال كافFATFالمالً )
الصدد هو تعطٌل العابدات ؼٌر المشروعة وبالتالً جعل الجرٌمة األصلٌة )اي جرٌمة الفساد ( 

أقل ربحا
(4)

  . 

وهنا نجد إن تجرٌم ؼسل األموال بموجب توصٌات مجموعة العمل المالً ال ٌعد وسٌلة  
تجار بالمخدرات وفق ما جدٌدة ، حٌث أن هذا التجرٌم منصوص علٌه فعبل فً مجال محاربة اال

تضمنته اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة االتجار ؼٌر المشروع بالمخدرات والمإثرات العقلٌة ، 
والتً توصؾ بؤنها "التطور المحوري فً الحملة العالمٌة ضد ؼسل االموال التً انضم الٌها 

 221ٔالعراق فً عام  
(5)

: هل ان تجرٌم ؼسل ومع ذلك فان السإال الذي ٌبقى مطروحا هو  ،
األموال نفسها كافٌة لمحاربة الفساد ؟ للجواب عن ذلك نقول انه بالتؤكٌد ستبقى هناك مشكلة وهً 
صعوبة او عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة لمقاضاة الفاسدٌن المتورطٌن فً 

خبلل تنظٌم  ؼسٌل األموال خاصة وان التوصٌة االولى تركز على منع ؼسل األموال من
الوسطاء المالٌٌن الخاصٌن ال سٌما البنوك . لذلك ٌنبؽً التركٌز على العدٌد من التوصٌات فً 
صٌاؼة االطار القانونً لمحاربة انشطة ؼسٌل االموال ومكافحة الفساد كونها تشكل بمجموعها 

فساد بشكل الٌات ٌمكن ان تنتج استراتٌجٌة متكاملة لتحقٌق اؼراض محاربة ؼسل االموال وال
 عام.

                                                           

"مـع اشـارة خاصـة لمعـراق" ينظر : زياد عبد الكريم رشيد و عبد القادر عبد الوىاب عبد القـادر: دراسـة تحميميـة لظـاىرة غسـيل االمـوال  (ٔ)
 . ٙمصدر سابق ، ص

 /http://www.unodc.orgراجع موقع االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عمى الموقع :  (ٕ)
ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسـل األمـوال ، مصـدر  (ٖ)

 .ٕ٘ٔسابق ، ص  
-http://www.fatf( عمـى الموقـع   (FATFينظر توصيات مجموعة العمل المعنية بالتدابير المالية لمكافحة غسل االموال الدولية  (ٗ)

gafi.org. 
 . www.unodc.orgراجع نصوص االتفاقية عمى الموقع  )٘(

http://www.unodc.org/


 

(ٕ٘٘) 

وانسجاما مع ما تقدم  نبلحظ ان التوصٌة الخامسة تنص على أنه ٌنبؽً للمإسسات المالٌة  
( فً Due diligence measures for customersأن تقوم بالعناٌة الواجبة للعمبلء )

دوالر  ٓٓٓ٘ٔالحاالت التً تشمل إقامة عبلقات تجارٌة أو إجراء معامبلت عرضٌة تفوق 
او ٌورو ، كما ٌلزم اتخاذ تدابٌر العناٌة الواجبة فً ظروؾ معٌنة من خبلل األعمال  أمرٌكً

والمهن ؼٌر المالٌة المحددة ، بما فً ذلك الكازٌنوهات ، ووكبلء العقارات ، والتجار فً المعادن 
، واألحجار الكرٌمة ، والمحامٌن ، وكتاب العدل ، وؼٌرهم من المحترفٌن المستقلٌن والمحاسبٌن 
ومقدمً خدمات الثقة والشركات. كما تتضمن إجراءات العناٌة الواجبة للعمبلء هذه تطبٌق قواعد 
"اعرؾ عمٌلك" ، والتً تتضمن تحدٌد العمٌل والمالك المستفٌد لؤلموال المودعة ، باإلضافة إلى 
لى الحصول على معلومات حول الؽرض من عبلقة العمل ، وإجراء العناٌة الواجبة المستمرة ع

عبلقة العمل وتدقٌق المعامبلت التً تتم طوال فترة تلك العبلقة. وفً هذا الخصوص نجد ان هذه 
التدابٌر من شؤنها أن تضمن بان تحتفظ المإسسات المالٌة بالمعرفة الكافٌة عن عمبلبها وأنشطتهم 

المالٌة لعمبلبهم 
(1)

. 

تتطلب من المإسسات  من مجموعة العمل المالً ٙمن جانب اخر نبلحظ ان التوصٌة  
المالٌة تطبٌق تعزٌز مكافحة ال والرقابة المشددة على األشخاص الذٌن ٌستؽلون منصبا سٌاسٌا او 

"( ، وذلك من خبلل اتخاذ  PEPs "/politically exposed personsما ٌطلق علٌهم  )
كٌد على ضمان تدابٌر تتمثل فً  تحدٌد ما إذا كان العمٌل هو من االشخاص السٌاسٌٌن ، و التؤ

الحصول على موافقة اإلدارة العلٌا للمإسسة المالٌة إلقامة عبلقات تجارٌة مع هذه األنواع من 
العمبلء  إنشاء قاعدة بٌانات عن مصدر الثروة ومصدر األموال المودعة  واخٌرا  إجراء مراقبة 

مستمرة معززة لعبلقة العمل مع العمٌل 
(2)

 . 

من شؤنها ان تعزز الرقابة الصارمة على االشخاص الذٌن  وٌبلحظ ان التوصٌة السادسة 
ٌملكون مناصب سٌاسٌة حساسة فً الدولة من حٌث ضمان منعهم من استؽبلل النفوذ ألنشطة 
الفساد وما ٌتولد عنه من حاالت ؼسٌل االموال وهو ما ٌعنً امكانٌة وجود الٌات فعالة لمحاربة 

ٌرتكب من اشخاص ٌملكون مناصب حساسة داخل الدول . الفساد الكبٌر او المنظم الذي ٌمكن ان 
ؼٌر البعض ٌرى ان مصطلح االشخاص الذٌن ٌستؽلون مواقع سٌاسٌة فً توصٌات مجموعة 

( محدد بالنسبة لؤلفراد  المعٌنٌن أو الذٌن تم تكلٌفهم بمهام عامة بارزة فً FATFالعمل المالً )
جد التزام بموجب التوصٌات بتطبٌق العناٌة بلد أجنبً كالسفراء والقناصل ،  ومن ثم ال ٌو

الواجبة للعمبلء على األفراد المحلٌٌن الذٌن ٌشؽلون مناصب سٌاسٌة 
(3)

لكن ٌرد على هذا  .
( فً توصٌاتها تشجع البلدان على توسٌع هذه FATFاالنتقاد بان مجموعة العمل المالً )

داخل الدولة مع ذلك فان الدول التً المتطلبات لتشمل األشخاص السٌاسٌٌن المنخرطٌن فً العمل 
تإكد على التزامها بتوصٌات مجموعة العمل المالً قد استؽلت ثؽرات فً هذه التوصٌة بشكل 

                                                           

http://www.fatf-( عمـى الموقـع   (FATFية بالتدابير المالية لمكافحة غسل االموال الدولية ينظر توصيات مجموعة العمل المعن )ٔ(
gafi.org  وينظر كذلك : زياد عبد الكريم رشـيد و عبـد القـادر عبـد الوىـاب عبـد القـادر: دراسـة تحميميـة لظـاىرة غسـيل األمـوال "مـع .

 . ٗلمعراق" مصدر سابق ، صاشارة خاصة 
 ينظر المصدر نفسو . (ٕ)
 ينظر :  (ٖ)

David Chaikin,  and Jason Sharman. Corruption and money laundering: a symbiotic relationship, 
Op. cit. p55. 

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fatf-gafi.org/


 

(ٕ٘ٙ) 

ٌسمح للحكومات الفاسدة بسن قوانٌن تنطوي على اهداؾ سٌاسٌة من شؤنها ان ال تنطبق على 
االشخاص السٌاسٌٌن المحلٌٌن 
(1)

 . 

الواجبة الخاصة بالعمٌل والتً من شؤنها تسهٌل اكتشاؾ وفحص  واستكماال لتدابٌر العناٌة 
العابدات الفاسدة المحتملة من قبل المإسسات المالٌة ، فان هناك التزامات اخرى نصت علٌها 

( والتً تتطلب من البلدان FATFمن توصٌات مجموعة العمل المالً ) ٙٔو ٖٔالتوصٌتٌن 
 Suspiciousرٌر بالمعامبلت المشبوهة )ضمان قٌام مإسساتها المالٌة  بتقدٌم تق

Transaction Report /STR الى وحدة استخبارات مالٌة تنشؤ لؽرض االعبلم عن جمٌع )
المعامبلت المشكوك بكونها ناشبة عن انشطة ؼٌر مشروعة 
(2)

. ووفقا لتوصٌات مجموعة العمل 
                 لتً ٌنبؽً على الدول ، فان  وحدات  االستخبارات المالٌة ا ٕٙالمالً وتحدٌدا التوصٌة 

انشاءها ، هً هٌبات ٌمكن ان تمارس مهمة  تلقً وتحلٌل ونشر تقارٌر المعامبلت المشبوهة إلى 
السلطات المحلٌة )هٌبات محاربة الفساد وكافة مإسسات انفاذ القانون( التً بدورها تتكفل 

رتها، ومثل هذه التدابٌر منصوص بممارسة دورها لتجمٌد األموال المشبوهة وحجزها ومصاد
علٌها اٌضا فً اتفاقٌة االمم المتحدة لمكافحة الفساد . ومصطلح تجمٌد االموال  ٌشٌر إلى حظر 
نقل األموال أو األصول األخرى أو التصرؾ فٌها أو تحرٌكها خبلل مدة أمر التجمٌد الصادر عن 

أو األصول األخرى ملكا للشخص سلطة مختصة فً الدولة ،  ومع ذلك تظل األموال المجمدة 
الذي تنتمً إلٌه تلك األموال أو األصول األخرى فً وقت اصدار قرار التجمٌد 
(3)

. وفً هذا 
الصدد ٌمكن القول إن تجمٌد وحجز ومصادرة العابدات الفاسدة من الممكن ان ٌكون أكثر فاعلٌة 

وذلك ألن المجرمٌن فً ردع الفساد وحتى اكثر من تجرٌمه  فً نصوص قانون العقوبات 
ٌكونون أحٌاناً مستعدٌن لقضاء بعض الوقت فً السجن بدالً من التخلً عن األموال التً حصلوا 

 علٌها بطرٌقة ؼٌر مشروعة.

تحلٌل وتقٌٌم التنظٌم القانونً العراقً لتدابٌر مكافحة انشطة غسل األموال :  المبحث الثانً
 الناشئة من الفساد

نظام قانونً ومإسسً فً العراق ٌعالج انشطة ؼسٌل االموال مما الشك فٌه ان وجود  
ٌتطلب تحلٌل وتقٌٌم الهم التحدٌات التً ٌنطوي علٌها هذا التنظٌم . ونظرا الن التدابٌر الصادرة 
من مجموعة العمل الدولٌة التً اشرنا الٌها فً المبحث االول تعد كمعاٌٌر متفق علٌها دولٌا ، 

هذا المبحث تقٌٌم ألبرز التحدٌات التً تواجه تنفٌذ تلك التدابٌر لذلك فسوؾ نبٌن من خبلل 
 المتعلقة بمحاربة انشطة ؼسل االموال والفساد فً العراق وذلك من خبلل المطالب االتٌة :

 : تجرٌم غسل األموال ومصادرة العائداتاألول :المطلب 

ساسا فً قانون من الثابت إن نظام مكافحة ؼسل األموال فً العراق منصوص علٌه أ 
)قانون مكافحة ؼسل األموال العراقً( الصادر عن  ٕٗٓٓلعام  2ٖمكافحة ؼسل األموال رقم 

                                                           

 . ٘ٚينظر احمد محمود الحياصات : معوقات مكافحة غسل االموال ، مصدر سابق ، ص (ٔ)
 (.  (FATFصيات مجموعة العمل المعنية بالتدابير المالية لمكافحة غسل االموال الدولية ينظر تو  (ٕ)
ينظر د. إســـماعيل نــعمة عبــود : التعاون الدولي في مجال استرداد االموال المتحصمة مـن جـرائم الفسـاد ومنـع اسـتخداميا فـي تمويـل  (ٖ)

 .ٕٔاالرىاب ،مصدر سابق ، ص



 

(ٕ٘3) 

سلطة االحتبلل  المإقتة المنحلة 
(1)

وعلى الرؼم من وجود تنظٌم قانونً ومإسسً لمحاربة ،  
وانشطة ؼسل ؼسل االموال اال ان الواقع أثبت عدم انسجامه مع الكثٌر من حاالت الفساد الكبٌرة 
ولؽاٌة  ٖٕٓٓاالموال الناشبة منها  التً سببت خسابر للعراق تقدر بملٌارات الدوالرات منذ عام 

ٌومنا هذا 
(2)

لذلك فان قانون مكافحة ؼسٌل االموال الصادر من سلطة االبتبلؾ قد الؽً فً  ،
الموال )قانون مكافحة ؼسل ا ٕ٘ٔٓلسنة  2ٖوقت متؤخر لٌحل محله القانون الحالً رقم 

وتموٌل االرهاب( الذي جرم انشطة ؼسل االموال بصورة اكثر دقة من القانون االول لكن مع 
بقاء بعض القصور فً التنظٌم 
(3)

من قانون مكافحة ؼسل االموال الحالً فقد تم  ٕفوفقا للمادة  ،
بدالها من تحوٌل األموال ، أو نقلها ، أو است -تجرٌم انشطة ؼسل االموال التً ترتبط بـ أوالً 

شخص ٌعلم او كان علٌه ان ٌعلم أنها متحصبلت جرٌمة . لؽرض إخفاء او تموٌه مصدرها ؼٌر 
المشروع او مساعدة مرتكبها او مرتكب الجرٌمة االصلٌة أو من ساهم فً ارتكابها او ارتكاب 

ٌقتها  أو إخفاء األموال او تموٌه حق -الجرٌمة األصلٌة على اإلفبلت من المسإولٌة عنها . ثانٌاً 
مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طرٌقة التصرؾ فٌها  أو انتقالها أو ملكٌتها أو الحقوق المتعلقة 

اكتساب األموال أو  -بها ، من شخص ٌعلم او كان علٌه ان ٌعلم أنها متحصبلت من جرٌمة. ثالثاً 
ها متحصبلت م وقت تلقٌها أنحٌازتها أو استخدامها ، من شخص ٌعلم او كان علٌه ان ٌعل

جرٌمة
(4)

. 

ومن خبلل استقراء نص المادة اعبله ٌبلحظ ان هناك توسٌع الجرابم األصلٌة التً ترتبط  
بها جرٌمة ؼسل األموال كشكل من أشكال النشاط ؼٌر القانونً ومن ثم فانه ٌمكن االعتراؾ ان 

ت مجموعة من توصٌا (ٔ)هذه المادة  تتعدى المتطلبات المنصوص علٌها فً التوصٌة رقم 
( بالنسبة للدول لتطبٌق الجرٌمة على "جمٌع الجرابم الخطٌرة. وعبلوة FATFالعمل المالً )

من قانون مكافحة ؼسل األموال العراقً بشؤن ارتكاب  ٖعلى ذلك، فإن الشرط الوارد فً المادة 
ة لمكافحة الفساد الجرٌمة بالمعرفة او احتمال العلم ٌتوافق مع اتفاقٌة فٌٌنا واتفاقٌة االمم المتحد

التً تتطلب كل منهما تجرٌم ؼسل األموال عندما ٌرتكب عمدا. لكن مع ذلك نبلحظ ان قانون 
مكافحة ؼسل األموال العراقً سكت بخصوص ما إذا كان ٌمكن االستدالل على هذه المعرفة 
ً واحتمالٌة ارتكاب انشطة ؼسل االموال من الظروؾ الواقعٌة الموضوعٌة كما هو مطلوب ف

، على الرؼم من أن هناك اشارة على أن المعرفة ٌمكن ان تكون مستنبطة إلى هذا  (ٔ)التوصٌة 
الحد. كما ٌبلحظ اٌضا ان تجرٌم انشطة ؼسل االموال فً قانون مكافحة ؼسل االموال الحالً لم 
ٌتضمن تحدٌد لطبٌعة الجرابم التً تنطوي علٌها عملٌات ؼسل االموال االمر الذي ٌجعل هذا 

القانون لم ٌختلؾ عن القانون الملؽً بالنسبة لهذه الثؽرة فً تحدٌد طبٌعة الجرابم 
(5)

. 

                                                           

ــة رقــم )ينظــر امــر ســمطة اال  (ٔ) ــم  ٕٗٓٓ( لســنة ٖٜئــتبلف المنحم ــة  رق ــائع العراقي ــانون مكافحــة غســل االمــوال ( ، منشــور فــي الوق )ق
 .ٕٗٓٓ -ٔ-ٚ، في ٜٖٗٛالعدد:

ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسـل األمـوال ، مصـدر  (ٕ)
 .ٕ٘ٔ-ٕٓٔسابق ، ص  

( فـي     ٖٚٛٗنشـر بجريـدة الوقـائع العراقيـة: العـدد ) ٕ٘ٔٓلسـنة  ٜٖينظر قانون مكافحة غسل األمـوال وتمويـل اإلرىـاب العراقـي رقـم  (ٖ)
ٔٙ -ٔٓ -ٕٓٔ٘ . 

 .ٕ٘ٔٓ( من قانون مكافحة غسل االموال لسنة ٕينظر المادة ) (ٗ)
راءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسـل األمـوال ، مصـدر ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اج (٘)

 .ٕٚٔسابق ، ص  



 

(ٕ٘1) 

من جانب اخر نجد إن تجرٌم ؼسل األموال فً العراق ٌمكن ان نلتمسه فً نصوص  
فانها تنص على انه  ٓٙٗقانون العقوبات العراقً قبل قانون مكافحة ؼسل األموال ،  فوفقا للمادة 

بلل بؤٌة عقوبة اشد ٌقررها القانون ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات من "مع عدم االخ
حاز او اخفى او استعمل اشٌاء متحصلة من جناٌة او تصرؾ فٌها على أي وجه مع علمه بذلك. 
وٌعاقب بالحبس اذا كانت الجرٌمة التً تحصلت منها تلك االشٌاء جنحة على ان ال تزٌد العقوبة 

قصى المقرر لعقوبة الجنحة التً تحصلت منها تلك االشٌاء كل ذلك دون ان ٌكون عن الحد اال
الحابز او المخفً او المستعمل او المتصرؾ قد ساهم بارتكاب الجرٌمة التً تحصلت منها 

تنص على انه " من حصل على شًء متحصل من جناٌة او جنحة  ٔٙٗاالشٌاء. كذلك فان المادة 
على االعتقاد بعدم مشروعٌة مصدره ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد وكان ذلك فً ظروؾ تحمله 

على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او بإحدى هاتٌن العقوبتٌن"
(1)

لكن ٌبقى االمر فً ، 
مجال التطبٌق هو انه على الرؼم من تجرٌم ؼسٌل األموال بموجب قانون مكافحة ؼسل األموال 

ات العراقً ، إال أنه لم ٌتم حتى اآلن إجراء أي محاكمات أو العراقً ومن قبله قانون العقوب
 إدانات حقٌقٌة فً العراق فٌما ٌتعلق بؽسل األموال.

وفً سٌاق تحلٌل النصوص القانونٌة ٌبلحظ ان قانون مكافحة ؼسل األموال بموجب المادة  
سجن لمدة تعطً للمحاكم صبلحٌة  فرض عقوبة على كل شخص أدٌن بتبٌٌض األموال بال (ٖٙ)

( خمسة عشر سنة وبؽرامة ال تقل عن قٌمة المال محل الجرٌمة وال تزٌد  ٘ٔال تزٌد على ) 
( تنص على تخوٌلها الحكم بمصادرة االموال محل 1ٖعلى خمسة اضعاؾ ، كما ان المادة )

الجرٌمة المنصوص علٌها فً قانون مكافحة ؼسل االموال ، ومتحصبلتها أو االشٌاء التً 
فً ارتكابها او التً كانت معدة الستعمالها فٌها  او ما ٌعادلها فً القٌمة فً حال تعذر استعملت 

ضبطها أو التنفٌذ علٌها سواء اكانت فً حوزة المتهم ام شخص اخر ، دون االخبلل بحقوق الؽٌر 
حسن النٌة
(2)

.  

لمفٌدة فً هذا الشؤن ٌبلحظ انه على الرؼم من أن النص اعبله ٌوفر للمحاكم اآللٌة ا 
لمصادرة العابدات الفاسدة ، إال أنها ال تصل إلى تمكٌن السلطات المختصة من األدوات المحددة 

من توصٌات مجموعة العمل المالً ، وهً القدرة على فرض تدابٌر مإقتة مثل  ٖفً التوصٌة 
النزاهة   التجمٌد واالستٌبلء  ، حٌث ان تمكٌن المحاكم والجهات الرقابٌة كدٌوان الرقابة وهٌؤة

بهذه التدابٌر المإقتة مطلوبة ومهمة بموجب اتفاقٌة االمم المتحدة لمكافحة الفساد
(3)

واتفاقٌة   ،
بالٌرمو المتعلقة بالجرٌمة المنظمة التً انضم إلٌها العراق وٌمكن االستفادة منها فٌما ٌتعلق 

بتعزٌز محاربة انشطة ؼسل االموال وجرابم الفساد االداري والمالً
(4)

. لذلك نجد ان هناك ان  
قصور فً التنظٌم القانونً لمكافحة ؼسل االموال فً العراق بسبب ان نصوص القانون 
اقتصرت على تمكٌن السلطات المختصة من فرض تدابٌر التجمٌد فقط فٌما ٌتعلق بؤنشطة تموٌل 

االرهاب
(5)

ز على ، وعلى الرؼم من ان القانون ٌخول السلطات القضابٌة فرض تدابٌر الحج 

                                                           

 المعدل .  ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔ( من قانون العقوبات العراقي رقم ٔٙٗ،ٓٙٗ)ينظر المواد  (ٔ)
 .ٕ٘ٔٓلسنة  ٜٖمن قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرىاب رقم  ٖٛينظر المادة  (ٕ)
 الفقرة ىـ من اتفاقية االمم المتحدة لمحاربة الفساد. (ٕينظر المادة ) (ٖ)
 .http://www.sama.gov.sa( من اتفاقية باليرمو منشورة عمى الموقع  ٔٔ-ٙينظر المواد ) (ٗ)
من قـانون مكافحـة غسـل االمـوال وتمويـل االرىـاب عمـى انـو " تشـكل فـي االمانـة العامـة لمجمـس الـوزراء لجنـة  ٘ٔحيث تنص المادة  (٘)

مى ) لجنة تجميد أموال االرىابيين(  تتولى تجميد أموال اإلرىابيين أو غيرىا من أصـول األشـخاص الـذين حـددتيم لجنـة العقوبـات تس



 

(ٕ٘2) 

االموال الناتجة من االنشطة ؼٌر المشروعة فان ذلك ال ٌعوض اهمٌة التجمٌد لؤلموال الناتجة 
عن انشطة الفساد لكونه اكثر اثرا وردعا من الحجز
(1)

  . 

من جانب اخر فان امعان النظر بالنصوص القانونٌة المتعلقة بتدابٌر الحجز نجد انها لم  
الرقابٌة المتخصصة بمحاربة  الفساد مثل دٌوان الرقابة المالٌة تنظم بالشكل الذي ٌعطً للجهات 

وهٌؤة النزاهة ومكاتب المفتشٌن العمومٌٌن سلطة طلب الحجز على االموال المشتبه من تحصٌلها 
من قانون مكافحة ؼسل االموال تنص على ان   لقاضً التحقٌق  ٖٕمن الفساد ، حٌث ان المادة  
دعاء العام او المحافظ او مكتب ؼسل االموال  وضع الحجز على وللمحكمة بناًء على طلب اال

األموال المتعلقة بجرٌمة ؼسل اموال او تموٌل ارهاب ، من دون ذكر اعطاء الصبلحٌة الى اي 
من الجهات الرقابٌة المتخصصة 
(2)

وهكذا نجد ان عدم نص القانون على  سلطة تجمٌد  ، 
ن المحاكم والهٌبات الرقابٌة من اتخاذ تدابٌر مإقتة ومصادرة العابدات الفاسدة  سوؾ لن تمك

وسرٌعة لمنع نقل هذه العابدات والتخلص منها ، حٌث انه من الواضح انه بمجرد ان ٌعلم اي 
مسإول فاسد  بالمصادرة المحتملة او الحجز  وهو أمر وارد ، فانه سوؾ ٌتمكن من نقل 

بلحظ ان مثل هذا القصور فً عدم وجود الٌة األصول فً دقابق وعند نقرة زر كما ٌقال. كما وٌ
للتنسٌق بٌن مكتب ؼسل االموال  االجهزة الرقابٌة المتخصصة ضد الفساد تتضح فً شؤن دٌوان 

ٌوجد نص فً قانونه ٌمنحه سلطة متابعة االموال المختفٌة والمهدورة  الرقابة المالٌة الذي ال
او هٌؤة متخصصة لهذا الؽرض على الرؼم من بعملٌات قد تكون من بٌنها عملٌات لؽسل االموال 

الدور الكبٌر الذي ٌمارسه دٌوان الرقابة المالٌة العراقٌة بكشؾ كافة المخالفات المالٌة بوصفه 
المإسسة العلٌا للرقابة المالٌة فً العراق 
(3)

كما انه من جانب االخر فان نفس العٌب ٌنطوي  ،
فٌما ٌتعلق بنشاط مكاتب  3ٕٔٓاقً الصادر سنة علٌه نصوص قانون جهاز االدعاء العام العر

المدعً العام االداري والمالً الذي لم تكن من بٌنها هٌبات متخصصة لمتابعة عملٌات ؼسل 
االموال الناجمة من الفساد 
(4)

.  

 قانون مكافحة غسٌل الموال العراقً وتدابٌر اجراءات العناٌة الواجبة للعمالء :   المطلب الثانً
 : المعامالت المشبوهة والسرٌةوتقرٌر 

كما لوحظ سابقا فانه على الرؼم من ان تجرٌم ؼسل األموال ٌمكن ان ٌعطل عابدات  
  الفساد ؼٌر المشروعة كجرابم أصلٌة أخرى ، والتً من المفترض أن تإدي إلى انخفاض

                                                                                                                                                                                                 

التابعة لؤلمم المتحدة والمنشأة بموجب قـرارات مجمـس األمـن اذا كانـت تعمـل بمقتضـى الفصـل السـابع مـن ميثـاق االمـم المتحـدة . أو 
 الى  قرارات مجمس االمن".” صعيد الوطني ، أو بناء عمى طمب دولة اخرى أستناداالذين تم تصنيفيم عمى ال

حيث ان الحجز وفقا  لقانون غسل االموال العراقي ينصرف الى  الحظر المؤقت عمى نقل األموال أو متحصبلت الجريمة أو تحويميا أو  (ٔ)
صـة او جيـة مختصـة ولمـدة سـريان القـرار . فـي حـين ان التجميـد  تبديميا أو التصرف فييا  استنادًا إلى قرار صادر من محكمـة مخت

ــدما تكــون ممموكــة  ينصــب عمــى حظــر نقــل االمــوال أو المعــدات او الوســائط األخــرى او تحويميــا  او التصــرف فييــا أو تحريكيــا عن
مختصـة او لجنـة تجميـد  الشخاص او كيانات محددة او يتحكمون بيا ، بناءًا عمى  قرار صادر مـن محكمـة مختصـة او جيـة أداريـة

الى إجراءات يتخذىا مجمس األمن التابع لؤلمم المتحدة أو طبقًا لقراراتو ولمـدة سـريان ” اموال االرىابيين بموجب الية التجميد أستنادا
 من المادة االولى من قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرىاب .  ٘ٔو  ٗٔالقرار . ينظر الى الفقرتين 

 .ٕ٘ٔٓمن قانون مكافحة غسل االموال العراقي لسنة  ٖٕمادة ينظر ال (ٕ)
 .ٕٔٔٓ( لسنة ٖٓراجع نصوص قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي رقم ) (ٖ)
 .ٕٚٔٓلسنة  ٜٗ( من قانون االدعاء العام العراقي رقم ٘ينظر المادة ) (ٗ)



 

(ٖ٘ٓ) 

ت حدوثها ، لكن ٌبلحظ ان من الناحٌة العملٌة  سٌكون من ؼٌر المحتمل كشؾ المعلوما
الضرورٌة لمقاضاة المسإولٌن الفاسدٌن المتورطٌن فً ؼسٌل األموال بسبب ان الحصول على 
المعلومات ٌعنً فضح الفساد نفسه. وفً هذا الصدد  كما هو مطلوب فً توصٌات مجموعة 
العمل المالً  ٌركز قانون مكافحة ؼسٌل األموال العراقً على منع ؼسل األموال من خبلل 

ة عبر مطالبة هذه المإسسات بتطبٌق إجراءات العناٌة الواجبة للعمبلءالمإسسات المالٌ
(1)

  .
من قانون مكافحة ؼسل االموال تلزم  ٌان تتخذ المإسسات المالٌة واصحاب االعمال  ٓٔفالمادة 

 والمهن ؼٌر المالٌة المحددة تدابٌر العناٌة الواجبة التالٌة تجاه العمبلء من خبلل ماٌلً : 

لتحقق من هوٌة العمٌل والمستفٌد الحقٌقً عن طرٌق وثابق او بٌانات او معلومات التعرؾ وا.أ 
 من مصادر موثوقة ومستقلة .

التعرؾ على هوٌة اي شخص ٌتصرؾ لحساب العمٌل والتحقق منها ، والتؤكد من ان هذا  .ب 
 الشخص لدٌه صبلحٌة التصرؾ بهذه الصفة .

 ز طلب معلومات أضافٌة فً هذا الشؤن.فهم الؽرض وطبٌعة عبلقة العمل ، وٌجو .جـ

 التعرؾ على هٌكل الملكٌة والسٌطرة بالنسبة لؤلشخاص المعنوٌة والترتٌبات القانونٌة . .د 

المتابعة المستمرة فً كل ما ٌتعلق بعبلقة العمل وفحص اي معامبلت تجري لضمان توافقها  .هـ 
ر ، وعن مصادر أمواله عند طمع ما ٌتوفر عن العمٌل من معلومات وانشطة ونمط المخا

اللزوم
(2)

. 

وٌبلحظ بشؤن النص اعبله انه على الرؼم من ان القانون الحالً لمكافحة ؼسل االموال  
ٌلزم باتخاذ تدابٌر العناٌة الواجبة للعمبلء فانه لم ٌصل فً التنظٌم للمستوى الذي كان ٌستلزمه 

المإسسات المالٌة ، وذلك من حٌث تحدٌد  بالنسبة اللتزامات ٕٗٓٓلسنة  2ٖالقانون الملؽً رقم 
المبلػ واستلزام بٌانات مفصلة عن العمبلء االمر الذي ٌعد تراجعا فً االجراءات القانونٌة 
الضرورٌة ضد انشطة ؼسل االموال . فالقانون السابق ٌنص صراحة بانه عند فتح حساب او 

ً قٌمتها تساوي او تزٌد على خمسة جراء تعامل او سلسلة من التعامبلت المتصلة المحتملة والت
ملٌون دٌنار عراقً لزبون سواء كان فردا او شخصا قانونٌا ، فان على المإسسة المالٌة ان 
تحصل وتسجل حٌثما ٌكون نافذا االسم القانونً للزبون ، واي اسماء اخرى مستعملة ، والعنوان 

رقم الفاكس وعنوان البرٌد الدابم الصحٌح بضمنه عنوان الشارع الكامل ، ورقم الهاتؾ و
االلكترونً وتارٌخ ومحل الوالدة ، وبالنسبة الى الشخص القانونً صفة او اي وثٌقة تؤسٌس 
اخرى ، الجنسٌة ، المكان ، نوع الوظٌفة العامة، و / او اسم الموظؾ ورقم الهوٌة الشخصٌة 

سفر ، هوٌة تعرٌؾ ،  الرسمٌة او اي تعرٌؾ اخر منفرد وارد فً وثٌقة رسمٌة نافذة مثل جواز

                                                           

ال العراقية واسع النطاق ويشمل كل من المؤسسات المالية واألعمال أن تعريف "المؤسسة المالية" في إطار سياسة مكافحة غسل األمو  (ٔ)
والمين غير المالية المحددة المشار إلييا في توصيات مجموعة العمل المالي ، بما في ذلك أي "أشخاص يقبمون أو يحتفظـون عمـى 

ول المالية العائدة لآلخـرين "مثـل األشـخاص أساس ميني أو االستثمار أو التحويل أو المساعدة في االستثمار أو التحويل ، أو األص
 الذين يتاجرون في المعادن الثمينة والمواد الخام والصفقات في المعادن الثمينة واألحجار الكريمة أو المجوىرات. ينظر البند ثامنا من

 .ٕ٘ٔٓلسنة  ٜٖ( من قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرىاب رقم ٔالمادة )
 .ٕ٘ٔٓمن قانون مكافحة غسل االموال لسنة  ٓٔ من المادة ينظر البند اوال (ٕ)



 

(ٖ٘ٔ) 

اقامة دابمة ، رخصة قٌادة ، نوع الحساب وطبٌعة العبلقة المصرفٌة والتوقٌع . وتقوم المإسسة 
المالٌة بالتحقق من كل المعلومات المجموعة 
(1)

  . 

وعبلوة على ذلك فان المإسسات المالٌة تلتزم بمطالبة العمبلء بتقدٌم إقرار كتابً للمالك  
المودعة ، والتحقق من هوٌة المالك المستفٌد إذا رأت المإسسات المالٌة ان  المستفٌد لؤلموال

مبلٌٌن دٌنار  ٓٔملكٌة تلك األموال هً موضع شك ،  أو ان تكون معاملة نقدٌة بمبلػ أكبر من 
عراقً ، كما ٌجب على المإسسات المالٌة أن تتخذ خطوات اضافٌة لزٌادة تحدٌد هوٌة العمٌل أو 

ٌد لؤلموال  عندما ٌكون هناك  سبب للشك فً هوٌته ، كذلك عندما ٌكون لدى المالك المستف
المإسسة مالٌة سبب لبلشتباه فً أن األموال هً عابدات جرٌمة مما ٌجب أن تتحقق فورا من 

مصدر تلك األموال 
(2)

لذلك نجد ان من الضروري ان ٌتم تنظٌم هذه االجراءات بالنسبة  ،
ة العراقٌة فً ضوء ما كان منظم سابقا بالنسبة لهذه الحالة وخاصة اللتزامات المإسسات المالٌ

الذي ٌعطً للمإسسات المالٌة واالعمال والمهن المالٌة ؼٌر  ٓٔبالنسبة للبند ثامنا من المادة 
المحددة تؤجٌل التحقق من هوٌة العمٌل او المستفٌد الحقٌقً الى ما بعد انشاء عبلقة العمل، وهو 

ة لتمرٌر عملٌات وصفقات مشبوهة ألنشطة فساد منظم ما ٌعد ثؽرة خطٌر
(3)

. 

من جانب اخر وفٌما ٌتعلق بالتزام االببلغ عن الصفقات المشبوهة ال ٌمكن ان ننكر بان  
قانون مكافحة ؼسل األموال العراقً الحالً ٌكتسب أهمٌة قصوى وٌقترب مما هو متطلب فً 

ً فٌما ٌتعلق بمتطلبات اإلببلغ ، أي عندما من توصٌات مجموعة العمل المال ٖٔالتوصٌة رقم 
ٌكون لدى المإسسة المالٌة سبب لمعرفة أن عملٌة مشبوهة قد حدثت  أو كان لدٌها أسباب معقولة 

نظر عن طبٌعة وحقٌقة المشتبه للشك فً أن األموال هً حصٌلة نشاط إجرامً وذلك بصرؾ ال
بهم
(4)

وكٌفٌة االشتباه بالصفقات المشبوهة بشكل  ومع ذلك ٌمكن القول بانه ٌنبؽً توضٌح معنى ،
صرٌح حتى تكون المإسسات المالٌة واضحة فٌما ٌتعلق بالتزاماتها بتقدٌم التقارٌر الى مكتب 
مكافحة ؼسل االموال المإسس بموجب القانون حتى ٌمكن تجنب الظروؾ المحتملة عندما ال 

لمعنى المقصود من مصطلح االشتباه او تقوم المإسسة المالٌة باإلببلغ على أساس هذا الؽموض با
 االسباب المعقولة لبلشتباه فً أن األموال هً عابدات الفساد.

وباإلضافة الى ما تقدم نجد ان هناك تحدي آخر ٌمكن  أن ٌواجه التزام المإسسات المالٌة  
بكشؾ المعامبلت المشبوهة تنفٌذا  لقانون مكافحة ؼسل األموال العراقً ، وهو ان هذه 

لمإسسات ملزمة اٌضا بان ال تنتهك قوانٌن أخرى سارٌة فً العراق، ومثال على ذلك هو أن ا
المإسسات المالٌة عموما لدٌها واجب السرٌة لعمبلبها وخاصة بالنسبة للبنوك . حٌث انه بموجب 
ما هو معروؾ قانونا أن المصطلح الضمنً للعقد بٌن المصرفً والعمٌل هو أن البنك ٌمتنع عن 

ؾ عن المعلومات المتعلقة بشإون العمٌل دون موافقته ، وتؤكٌدا لذلك نجد ان القانون الكش
المصرفً العراقً ٌلزم المإسسات المالٌة من خبلل النص على أنه "ٌتعٌن على المصرؾ الحفاظ 
على السرٌة فٌما ٌتعلق بجمٌع الحسابات والودابع والثقة وصنادٌق ودابع آمنة للعمبلء.. و ٌحظر 

م المعلومات ...بدون موافقة خطٌة من العمٌل المعنً ...حتى إذا انتهت العبلقة بٌن العمٌل تقدٌ

                                                           

 الممغي. ٕٗٓٓلسنة  ٖٜمن قانون مكافحة غسل االموال رقم  ٘ٔينظر المادة  (ٔ)
 الممغي. ٕٗٓٓلسنة  ٖٜمن قانون مكافحة غسل االموال رقم  ٛٔ -ٙٔينظر المواد  (ٕ)
 .ٕ٘ٔٓ( من قانون مكافحة غسل االموال لسنة ٓٔينظر المادة ) (ٖ)
 .ٜٕ٘ٔينظر قانون مكافحة غسل االموال لسنة  (ٗ)



 

(ٖٕ٘) 

والبنك. وٌبلحظ هنا إن الواجب العام المتمثل فً السرٌة التً تتبعها المإسسة المالٌة لعمبلبها وال 
م تقارٌر سٌما بالنسبة للبنوك  ٌبدو أنها ٌتعارض بشكل مباشر مع واجب تلك المإسسات فً تقدٌ

المعامبلت المشبوهة فٌما ٌتعلق بعمبلبها 
(1)

. 

ؼٌر انه مع كل ما تقدم نجد ان مواجهة مثل هذه التحدٌات ممكن  باالستناد الى االستثناء  
من واجب السرٌة الذي تتحمله المإسسة المالٌة عندما ٌكون اإلفصاح مطلوًبا بموجب نص 

ب السرٌة لئلحجام عن تقدٌم الببلؼات عن الصفقات قانونً .  بمعنى انه ٌمكن عدم التذرع بواج
المشبوهة فً اطار أداء الواجبات أو المسإولٌات الذي ٌنص علٌه قانون العقوبات صراحة . لذلك  
فان تنفٌذ تدابٌر مكافحة ؼسل األموال ٌلزم البنك الذي لدٌه التزامات بتقدٌم التقارٌر بموجب 

لى مكتب مكافحة ؼسل االموال وسوؾ ٌعفى من واجبه فً قانون مكافحة ؼسل األموال العراقً ا
السرٌة حٌن ٌقوم بتقدٌم تقارٌر المعامبلت المشبوهة فٌما ٌتعلق بعمبلبه. فالمإسسات المالٌة بما 
فً ذلك البنوك لن تكون مسإولة عن مخالفة التزامها بالسرٌة حٌث تقوم بتقدٌم تقرٌر عن 

بعدم االفصاح للزبون او المستفٌد او أي شخص اخر ؼٌر المعامبلت المشبوهة بسبب انها ملزمة 
السلطات المختصة بتطبٌق احكام هذا القانون عن االجراءات القانونٌة التً تتخذ فً شؤن 
المعامبلت او العملٌات المالٌة المشتبه فٌها ؼسل اموال . كذلك تلتزم قانونا بإببلغ مكتب مكافحة 

فً انها تتضمن ؼســل أموال أو تموٌل ارهاب سواء تمت  ؼسل االموال فورا بؤٌة عملٌة ٌشتبه
هذه العملٌة ام لم تتم مع تزوٌد المكتب بالمعلومات والمستندات التً ٌطلبها ، وعلى وجه السرعة 

باإلضافة الى االلتزام تقدٌم السجبلت كافة الى المحاكم والجهات المختصة عند طلبها
(2)

. 

ٌفرض عقوبات ضد االمتناع عن اإلببلغ عن الصفقات وعبلوة على ما تقدم فان القانون  
( ثبلث سنوات و بؽرامة ال ٖالمشبوهة ، فالمادة تنص على ان " ٌعاقب بالحبس مدة التزٌد على )

( خمسٌن ملٌون ٓٓٓٓٓٓٓ٘( خمسة عشر ملٌون دٌنار وال تزٌد على )ٓٓٓٓٓٓ٘ٔتقل عن )
 -دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من :

عن تقدٌم االببلغ عن المعامبلت المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات ؼٌر صحٌحة  امتنع.أ 
 عمداً .

افصح للزبون او المستفٌد او لؽٌر السلطات والجهات المختصة بتطبٌق احكام هذا القانون  .ب 
عن أي اجراء من اجراءات االببلغ او التحري او الفحص التً تتخذ فً شؤن المعامبلت 

المشتبه فً انها تتضمن ؼسل اموال او تموٌل ارهاب او عن البٌانات المتعلقة بها " المالٌة 
(3)

. 

واخٌرا ولٌس اخرا  فانه لٌس هناك مجال لبلدعاء بالخوؾ من مخالفة السرٌة بتقدٌم   
كل من قام بحسن نٌة ” المعلومات نظرا الن القانون ٌنص على ان ال ٌسؤل جزابٌاً  او انضباطٌا

عن اي من العملٌات المشتبه بها الخاضعة ألحكام هذا القانون او بتقدٌم معلومات او باإلببلغ 
بٌانات عنها و لو ثبت انها ؼٌر صحٌحة
(4)

 . 

                                                           

ينظر: زياد عبد الكـريم رشـيد و عبـد القـادر عبـد الوىـاب عبـد القـادر: دراسـة تحميميـة لظـاىرة غسـيل االموال"مـع اشـارة خاصـة لمعـراق"  (ٔ)
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 .ٕ٘ٔٓمن قانون مكافحة غسل االموال لسنة  ٕٔينظر المادة  (ٕ)
 .ٕ٘ٔٓمن قانون مكافحة غسل االموال لسنة  ٜٖظر المادة ين (ٖ)
 .ٕ٘ٔٓمن قانون مكافحة غسل االموال لسنة  ٛٗينظر المادة  (ٗ)



 

(ٖٖ٘) 

تقٌلللٌم التنظلللٌم القلللانونً لتلللدابٌر العناٌلللة الواجبلللة بلللالعمالء ل شلللخاص ذوي :  المطللللب الثاللللث
 : المناصب السٌاسٌة

اسً فً قانون مكافحة ؼسل األموال العراقً سواء ٌمكن القول إن النقص التشرٌعً األس 
الملؽً ام الحالً فً فعالٌته لمكافحة الفساد وانشطة ؼسل االموال الناشبة عنه ٌتجسد بصورة 
جلٌة فً االفتقار الى نصوص تلزم المإسسات المالٌة بتطبٌق إجراءات العناٌة الواجبة للعمبلء 

ن مناصب سٌاسٌة علٌا . والحقٌقة ان مثل هكذا أمر المتزاٌدة لؤلشخاص المحلٌٌن الذٌن ٌملكو
ٌُنظر إلٌهم على أنهم ٌشكلون خطرا كبٌرا لؽسل األموال  مثٌر للمشاكل ألن مثل هإالء االشخاص 
، ال سٌما فٌما ٌتعلق بالفساد الكبٌر والمنظم الذي ٌنطوي على استؽبلل هذه الوظابؾ او توظٌفها 

جبة المعٌارٌة للعمٌل المنصوص علٌها تعتبر ؼٌر كافٌة بالنسبة للفساد  وألن تدابٌر العناٌة الوا
لهذه الفبات 
(1)

 . 

وفً هذا الشؤن ٌرى البعض أن توصٌات ومعاٌٌر مجموعة العمل المالً ال تتطلب سوى  
إجراءات العناٌة الواجبة للعمبلء المتزاٌدة بالنسبة لؤلشخاص األجانب الذٌن ٌشؽلون مناصب فً 

ت اجنبٌة(كالسفراء والقناصل والدبلوماسٌٌن ، لكن مع ذلك فان هناك تشجٌع دول اخرى )شخصٌا
واضح  لتطبٌق نفس التدابٌر على األشخاص المحلٌٌن داخل الدول الذٌن ٌستؽلون المناصب 
السٌاسٌة . فاألساس المنطقً لتطبٌق التدابٌر المعززة على األشخاص الذٌن ٌشؽلون مناصب 

هو ان هإالء األشخاص أكثر عرضة إلخفاء أموالهم ؼٌر المشروعة سٌاسٌة )محلٌة او اجنبٌة( 
عن طرٌق استخدام الخدمات المصرفٌة فً الدول األجنبٌة ،  خاصة وانهم قد ٌكونوا ؼٌر 
معروفٌن بشكل جٌد ولدٌهم فرصة أكبر إخفاء هوٌتها والمكاسب ؼٌر المشروعة. وٌمكن ان 

قد ٌسعون إلى نظم مصرفٌة متطورة ومستقرة  نضٌؾ اٌضا بؤن مثل هإالء األشخاص الفاسدٌن
ومنتجات مالٌة ؼٌر متاحة فً بلدانهم كما هو الحال بالنسبة للبلدان النامٌة ومن بٌنهم العراق الذي 

لم ٌإسس وٌطور قطاعه المصرفً الخاص اال فً وقت متؤخر فً السنوات الحالٌة 
(2)

 . 

ن ٌستؽلون مناصب سٌاسٌة داخل من هنا  نجد ان هناك تؤكٌد على ان األشخاص الذٌ 
الدولة  قد ٌشكلون خطرا كبٌرا على ؼسل األموال المرتبط بالفساد بحٌث إن عدم تطبٌق تدابٌر 
العناٌة والتدقٌق بشؤن هإالء ٌعد أشد إؼفال وتحدي فً التعامل مع االنشطة ؼٌر المشروعة التً 

ال ٌستخدمون فقط المإسسات   ٌرتكبونها عبر استؽبللهم لمناصبهم. كما ان هإالء االشخاص
المالٌة األجنبٌة لنقل وإخفاء عابدات الفساد بل  أٌضا المإسسات المالٌة المحلٌة ،  حٌث انه اذا 
كان السابد هو ان تتم الممارسة العامة  لؤلشخاص المحلٌٌن المكلفٌن بمناصب سٌاسٌة لتحوٌل 

لة األولى من عملٌة ؼسٌل األموال هً العابدات الفاسدة إلى أنظمة مصرفٌة أجنبٌة ، فإن المرح
فً كثٌر من األحٌان تتم عبر وضع األموال فً مإسسة مالٌة محلٌة 
(3)

وبالنتٌجة فان الفشل فً  ،
فرض متطلبات العناٌة الواجبة للعمبلء بالنسبة ألصحاب المناصب السٌاسٌة العراقٌة )ومن بٌنهم 

ربة الفساد وانشطة ؼسٌل االموال فً العراق  بطبٌعة الحال االحزاب السٌاسٌة( ، فإن نظام محا

                                                           

ينظر : زياد عبد الكريم رشيد و عبد القـادر عبـد الوىـاب عبـد القـادر: دراسـة تحميميـة لظـاىرة غسـيل االموال"مـع اشـارة خاصـة لمعـراق"  (ٔ)
ايضا : باسل يوسف عبـد اهلل : معوقـات تعزيـز التعـاون الـدولي والتحـديات الخاصـة باسـترداد األصـول، . ينظر  ٘مصدر سابق ، ص
 . ٙمصدر سابق، ص

 op. cit. p16.Phil  Williams: "Organized crime and corruption in Iraq ,ينظر :  )ٕ(
 .ٙٚ، ص  ينظر احمد محمود الحياصات : معوقات مكافحة غسل االموال ، مصدر سابق (ٖ)



 

(ٖ٘ٗ) 

ٌفتقر إلى القدرة على الكشؾ عن كبار الموظفٌن  الفاسدٌن الذٌن استطاعوا بالفعل ادخال عابدات 
الفساد إلى النظام المالً المحلً واالجنبً على حد سواء 
(1)

 . 

دها الواقع وفً هذا الشؤن ٌبلحظ ان مثل هكذا امور قد حدثت فً العراق فعبل  وشه  
العملً ابان حكم نظام صدام الذي عمد على اخفاء الملٌارات من االموال العامة العراقٌة وعابدات 
الفساد الناتجة من فضٌحة برنامج النفط مقابل الؽذاء من خبلل اخفاءها فً حسابات داخلٌة 

البعثً وخارجٌة وبؤسماء اشخاص خٌالٌٌن او حقٌقٌن ؼٌر معروفٌن من قربهم الى النظام 
المقبور
(2)

( هناك الكثٌر من الشواهد لمدانٌن ٖٕٓٓوبالمقابل فانه فً الوقت الحالً )اي بعد عام ،
هربوا بملٌارات الدوالرات الى الخارج وٌملكون حالٌا مبلذات امنة إلخفاء اموالهم مستؽلٌن اٌضا 

بٌة سهلت علٌهم تنفٌذ ثؽرات اخرى فً التشرٌعات العراقٌة كتلك المتعلقة بامتبلكهم لجنسٌات اجن
مهامهم من دون مساءلة 
(3)

وقد ٌزعم البعض بوجود نصوص فً قانون هٌؤة النزاهة ٌلزم  ،
اصحاب المناصب العلٌا بتقدٌم كشؾ عن ذممهم المالٌة مما ٌقلل من فرص الفساد وانشطة ؼسل 

لً كونها ؼٌر االموال ، اال ان مثل هكذا نصوص هً فً الحقٌقة الزالت بعٌدة عن التطبٌق الفع
مشفوعة بضمانات و جزاءات لمن ٌمتنع عن تطبٌقها ، وبالنتٌجة فان السٌاسٌٌن الذٌن ٌقدمون 
كشؾ بذممهم المالٌة هم معدودٌن باألصابع كما هو مإشر فً تقارٌر هٌؤة النزاهة . كما ولم 

لٌة نسمع ٌوما بتقدٌم مسإول الى المساءلة والمحاسبة لعدم تقدٌم كشوفات بالذمم الما
(4)

 . 

وتعقٌبا على ما تقدم نبلحظ ان من الضروري معالجة مسؤلة تطبٌق التدابٌر الصارمة  
بشؤن الذٌن ٌستؽلون مناصب سٌاسٌة من خبلل معالجة القصور التشرٌعً فً قانون مكافحة 
ؼسل االموال . الحقٌقة ان هذا االمر ٌتطلب اٌضا  وجود اإلرادة السٌاسٌة الحقٌقٌة لتوسٌع 

ات العناٌة الواجبة للعمبلء تجاه االشخاص اصحاب المناصب العلٌا .  إذا كان العراق جاداً إجراء
فً القضاء على الفساد وانشطة ؼسل االموال الناجمة منه ، فٌجب التؤكٌد على الزام المإسسات 

ل امتثال المالٌة لتطبٌق  التدابٌر المعززة على هذه الفبات ، ومثل هكذا التزام  ٌإدي ذلك إلى تسهٌ
العراق التفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وسٌضمن أٌضاً أن ٌواكب العراق أفضل 
الممارسات الدولٌة التً وضعت بشؤن الخدمات المالٌة الخاصة ، والتً تتطلب تطبٌق نفس 

جب المستوى من العناٌة التدابٌر للعمبلء على المستوٌٌن المحلً والدولً على حد السواء. ولكن ٌ
ان ننوه الى ان مجرد فرض شرط على المإسسات المالٌة لتطبٌق إجراءات العناٌة الواجبة 
الخاصة بالعمٌل على األشخاص الذٌن ٌملكون مناصب سٌاسٌة داخل العراق  ٌجب ان ٌقترن 
بمساعدة المإسسات المالٌة لتحدٌد فبات هإالء االشخاص . وبما انه ال ٌوجد تعرٌؾ شامل أو 

ة ص اصحاب المناصب العلٌا فان من الممكن االخذ بالفبات المحددة فً قانون هٌؤخاص لؤلشخا
3ٔالنزاهة العراقٌة فً المادة 

(5)
لتطبٌق تدابٌر العناٌة علٌهم من قبل المإسسات المالٌة كونهم  ،

                                                           

 .٘ٙينظر : موسى فرج ، قصة الفساد في العراق ، مصدر سابق ، ص (ٔ)
 nahrainnet.netراجع تقرير شبكة النيرين حول ارصة صدام السرية وقضايا غسل االموال ، منشورة عمى الموقع  (ٕ)
 .ٖٓٔ - ٚٚينظر : موسى فرج ، قصة الفساد في العراق ، مصدر سابق ، ص  (ٖ)
ضــي موســى فــرج :  المصــدر نفســو . كــذلك راجــع تقــارير ىيــأة النزاىــة حــول كشــف الــذمم الماليــة ، متاحــة عمــى الموقــع : ينظــر القا (ٗ)

nazaha.iq 
( مــن قــانون ىيــأة النزاىــة عمــى ان يكــون كــل شــخص يشــغل احــد الوظــائف او المناصــب التاليــة مكمفــًا بتقــديم تقريــر ٚٔتــنص المــادة) (٘)

الء االشخاص ىم : رئيس الجميورية ونوابو، اعضاء السمطة التشريعية ،رئيس الوزراء ونوابو والوزراء الكشف عن الذمة المالية ، وىؤ 
ومــن ىــم بــدرجتيم ووكبلئيــم والمــوظفين بدرجــة خاصــة، رئــيس مجمــس القضــاء االعمــى والقضــاة ، رؤســاء االقــاليم ورؤســاء وزرائيــا 



 

(ٖ٘٘) 

ٌشكلون كبار الموظفٌن فً القطاع العام مع مبلحظة اضافة اصحاب المناصب فً االحزاب 
ل على  معالجة حاالت الفساد الكبٌر وانشطة ؼسل االموال التً تنشؤ عنها. السٌاسٌة للعم

وباإلضافة الى ذلك ٌنبؽً التؤكٌد اٌضا على تطبٌق التدابٌر على جمٌع االشخاص المقربٌن 
واالصدقاء للطبقات السٌاسٌة بسبب ان هناك امكانٌة محتملة جدا الستخدام هإالء كوسطاء فً 

جانب األشخاص المعرضٌن سٌاسٌا . وفً هذا الصدد ٌنبؽً االستعانة  انشطة لؽسل األموال من
اٌضا بالتعرٌؾ الذي تمت صٌاؼته  من قبل االتحاد االوربً) التوجٌه األوروبً الثالث ( الخاص 
بؽسل األموال لؤلشخاص الذٌن ٌستؽلون مناصب سٌاسٌة  والذي ال ٌمٌز بٌن األجانب 

ألسرة و المساعدٌن المقربٌن ، وهذا النهج متوافق أًٌضا مع واألشخاص المحلٌٌن وٌشمل "أفراد ا
( من اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ٔ) ٕ٘المادة 

(1)
. 

واخٌرا ولٌس اخرا ٌنبؽً التنوٌه اٌضا الى انه حتى مع وجود تعرٌؾ شامل لؤلشخاص   
ة المعلومات الموجودة اصحاب المناصب السٌاسٌة  فقد ال ٌكون لدى المإسسات المالٌة العراقٌ

داخل قواعد البٌانات الخاصة بها لتحدٌد هإالء االشخاص بما فً ذلك أفراد أسرهم والمقربٌن 
والكٌانات السٌاسٌة ذات الصلة ألؼراض تطبٌق إجراءات العناٌة الواجبة لدى العمبلء. . وهنا 

متحدة لمكافحة الفساد ٌجب أن ٌمكن القول الى انه وفقاً اللتزامات العراق بموجب اتفاقٌة األمم ال
ٌلتزم العراق فً تقدٌم إرشادات محددة لمإسساته المالٌة بشؤن كٌفٌة تحدٌد اصحاب المناصب 
السٌاسٌة ، وانسجاما مع نصوص قانون مكافحة ؼسل األموال الحالً  فإن البنك المركزي 

األسعار والعملة العراقً بوصفه البنك المستقل والمسإول عن السٌاسة النقدٌة واستقرار 
واالحتٌاطٌات األجنبٌة ، ملزم بتقدٌم قابمة باألنشطة المالٌة التً قد تشكل معامبلت مشبوهة و 

قابمة األفراد والكٌانات بشكل عام 
(2)

. 

تقٌٌم فاعلٌة المإسسات المالٌة ووحدة الستخبارات المالٌة فً تطبٌق التدابٌر :  المطلب الرابع
 :ضد انشطة غسل الموال 

إن اعتماد التدابٌر المذكورة الموجهة ضد انشطة ؼسٌل االموال الناتجة من الفساد  لن  
ٌضمن بالضرورة أن ٌكون قانون مكافحة ؼسل األموال العراقً  فعاالً فً مكافحة الفساد فً 
القطاع العام والسبب فً ذلك هو ان المإسسات المالٌة التً تعمل فً الكشؾ عن المعامبلت 

فحصها واإلببلغ عنها ال تعد من حٌث المبدأ العام جزء من اجهزة تنفٌذ نظام العدالة المشبوهة و
الجنابٌة ، وهنا قد تكون عرضة لتؤثٌر األشخاص اصحاب المناصب السٌاسٌة داخل البلد والذٌن 

ٌتمتعون بقوة مالٌة كبٌرة ونفوذ كبٌر بحكم مراكزهم الوظٌفٌة 
(3)

فً هذا الشؤن فان من  ،
ه والمسلم به ان قطاعات االقتصاد  بما فً ذلك المإسسات المالٌة الكبرى )المصارؾ المعترؾ ب

                                                                                                                                                                                                 

ــوابيم، الســفراء والقناصــل ووزرائيــا ووكبلئيــم، المحــافظون واعضــاء مجــالس المحافظــات،  ــات المســتقمة ووكبلئيــم او ن رؤســاء الييئ
والمبلحــق، قــادة الفيــالق والفــرق ورؤســاء االجيــزة االمنيــة، المــدراء العــامون ومــن ىــم بــدرجتيم ومحققــو الييئــة، الضــباط فــي القــوات 

يئة ضرورة بالكشـف عـن ذمميـم الماليـة. راجـع المسمحة وقوى االمن الداخمي واالجيزة االمنية من رتبة مقدم فما فوق، كل من ترى الي
 .ٕٔٔٓلسنة  ٖٔقانون ىيأة النزاىة رقم 

 من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد. ٕ٘ينظر المادة  (ٔ)
 ينظر : زياد عبد الكريم رشيد و عبد القادر عبد الوىاب عبد القادر: دراسة تحميمية لظاىرة غسيل االموال (ٕ)

 . ٙٔ-ٛعراق" مصدر سابق ، ص"مع اشارة خاصة لم
 . ٘ٛينظر احمد محمود الحياصات : معوقات مكافحة غسل االموال ، مصدر سابق ، ص  (ٖ)



 

(ٖ٘ٙ) 

والمراكز المالٌة ( سوؾ تعطً لهإالء األشخاص اصحاب المناصب السٌاسٌة والنفوذ  قدرا من 
التقدٌر لوضعهم الخاص فٌما ٌتعلق باألنشطة المالٌة الخاصة بهم أو تلك األنشطة التً تتم بالنٌابة 

م، و بالتالً فانه ٌجب ضمان  حماٌة المإسسات المالٌة من هذا التؤثٌر نظراً ألهمٌة دورها عنه
فً ضمان فعالٌة قانون مكافحة ؼسل األموال العراقً . من جانب اخر ٌمكن القول انه حتى لو 
ا كانت المإسسات المالٌة تعمل بدون تؤثٌر نفوذ اصحاب المناصب العلٌا وتمتثل بفعالٌة لواجباته
بموجب قانون مكافحة ؼسل األموال ، فإن هذا سٌإدي فقط إلى جمع جبال البٌانات التً ال تكون 
فعالة فً حد ذاتها لمكافحة الفساد مالم ٌعطى لمكتب مكافحة ؼسل االموال العراقً المختص فً 

طنً تلقً تقارٌر المعامبلت المشبوهة وتحلٌلها ونشرها المحور األساسً فً متابعة النظام الو
لمكافحة ؼسل األموال والحرص على تعزٌز ضمانات استقبلله من الجوانب االدارٌة والمالٌة 

والسٌاسٌة وخاصة تجاه اصحاب النفوذ من اجل القٌام بمهامها على الوجه الصحٌح 
(1)

 . 

وفً هذا الشؤن نبلحظ ان المشرع فً قانون مكافحة ؼسل االموال كان منسجما الى حد  
مجموعة العمل المالً من خبلل النص صراحة على انشاء مكتب مكافحة  كبٌر مع توصٌات

ؼسل االموال وتموٌل االرهاب داخل البنك المركزي بمستوى دابرة عامة ٌتمتع بالشخصٌة 
المعنوٌة واالستقبلل المالً واإلداري لممارسة مهام اساسٌة فً تلقً االببلؼات أو المعلومات  او 

جرٌمة اصلٌة أو ؼسل أموال او تموٌل ارهاب مــــن جهات الحصول علٌها او متحصبلت 
االببلغ مع  تحلٌل االببلؼات أو المعلومات  واحالة تلك التً تقوم على اسس معقولة لبلشتباه فً 
عملٌة ؼسل اموال او تموٌل ارهاب أو جرابم أصلٌة  الى رباسة االدعاء العام التخاذ اإلجراءات 

الجهات ذات العبلقة بذلك  القانونٌة فً شؤنها، وأشعار
(2)

لكن من جانب اخر ٌبلحظ ان التحدي  ،
لمكتب مكافحة ؼسل االموال ٌبقى بالنسبة لضمان االستقبلل السٌاسً من تؤثٌر النفوذ والتً لم تتم 
االشارة الٌها اال ضمنا فً اطار االستقبلل المالً واالداري ، اضافة الى ذلك هناك تحدي ٌتعلق 

القدرة والموارد فً مكتب مكافحة ؼسل األموال أدى إلى ضعؾ فً إنفاذ قانون باالفتقار إلى 
مكافحة ؼسل األموال فً العراق وعدم القدرة ناتج عن بطء اتخاذ إجراءات جمع المعلومات 
المالٌة لدعم جهود إنفاذ القانون . حٌث انه وبحسب تقارٌر البنك الدولً فانه بالنظر إلى انتشار 

اع العام فً العراق ، فإن مكتب مكافحة ؼسٌل األموال نفسه الزال ؼٌر محصن الفساد فً القط
من الفساد ، وهذا ما عرقل بشدة قدرته على جمع وتحلٌل ونشر المعلومات المالٌة المتعلقة بؽسل 

عابدات الفساد 
(3)

 . 

ل وبناًء على ما تقدم  ، ٌمكن القول ان مواجهة التحدٌات التً تإثر على عمل مكتب ؼس 
 األموال ٌمكن ان ٌتم من خبلل اتخاذ حلول تتعلق بما ٌؤتً : 

تنفٌذ مدونة قواعد السلوك التً توفر مبادئ توجٌهٌة مكتوبة للعاملٌن فً مكتب مكافحة   .ٔ
 ؼسل األموال ترشدهم حول كٌفٌة العمل والقٌام بواجباتهم بؤمانة ونزاهة.

                                                           

ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسل األموال ، مصدر  (ٔ) 
 .ٕٕٓ-ٜٚٔسابق ، ص  

 .ٕ٘ٔٓمن قانون مكافحة غسل االموال العراقي لسنة  ٜ،  ٛدتان ينظر الما (ٕ)
ينظر : زياد عبد الكريم رشيد و عبد القـادر عبـد الوىـاب عبـد القـادر: دراسـة تحميميـة لظـاىرة غسـيل االموال"مـع اشـارة خاصـة لمعـراق"  (ٖ)

ي والتحـديات الخاصـة باسـترداد األصـول، .كذلك ينظـر باسـل يوسـف عبـد اهلل : معوقـات تعزيـز التعـاون الـدول ٕٔمصدر سابق ، ص
 .   ٙٔمصدر سابق، ص



 

(ٖ٘3) 

وشفافة ، وأن إجراءات  ضمان أن عملٌة التوظٌؾ فً مكتب ؼسل األموال مفتوحة .ٕ
التدقٌق األمنً الصارمة تطبق على جمٌع الموظفٌن الجدد الذٌن ٌملكون مإهبلت علمٌة 

 خاصة لشؽل هذه الوظٌفة.
 ضمان عدم وجود تضارب المصالح بشؤن من ٌعٌنون فً مكتب ؼسل االموال .   .ٖ
من اٌة جهة سٌاسٌة تنفٌذ سٌاسة شاملة تشرح للموظفٌن بعدم جواز قبول الهداٌا أو الفوابد  .ٗ

 كانت ومهما كانت صورتها .
وضع إجراءات صارمة للتعامل مع المعلومات الحساسة والسرٌة وإنشاء سجل لؤلصول  .٘

واالموال التً ٌملكها أعضاء مكتب ؼسل األموال حٌث ان بتؤسٌس نظام قوي لمكافحة 
لقانون ومحاربة الفساد داخل مكتب ؼسل األموال  من شؤنه ان  ٌعزز فعالٌته فً تطبٌق ا

انشطة ؼسل االموال الناتجة من الفساد باإلضافة الى تقلٌل فرص الفساد ذاته 
(1)

 . 
وباإلضافة الى ما تقدم ٌجب مبلحظة نقطة مهمة واساسٌة فً تعزٌز دور مكتب مكافحة 
ؼسل االموال فً مكافحة الفساد وانشطة ؼسل االموال ٌتمثل بضرورة ضمان عدم تجزبة 

عن ؼسل األموال والمإسسات الرقابٌة العراقٌة لمكافحة الفساد والمتمثلة  مكتب اإلببلغ
بدٌوان الرقابة المالٌة وهٌؤة النزاهة ومكاتب المفتش العام . حٌث انه فٌما عدا بعض 
الجوانب للنص القانونً على التعاون  بٌن مكتب ؼسل وجهاز االدعاء العام العراقً 

(  فانه ٌبلحظ أن هناك نقصاً فً 3ٕٔٓلسنة  2ٗنون )الذي ال ٌزال ؼٌر فعال بموجب قا
التنسٌق والتعاون بٌن مكتب ؼسٌل األموال ومإسسات مكافحة الفساد العراقٌة. ومن وجهة 
نظر تشخٌصٌة ٌمكن ان ٌعود سبب عدم التنظٌم القانونً للتنسٌق والتعاون هو النظر 

هذه النظرة كما اسلفنا فً لقضاٌا الفساد بمعزل عن انشطة ؼسل االموال رؼم عدم صحة 
بداٌة البحث 
(2)

كذلك فانه على الرؼم من ان قانون مكافحة ؼسٌل األموال ٌنص على أن  ،
من وظابؾ مكتب ؼسل األموال هً تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة ؼسل االموال 

وتموٌل االرهاب مع الجهات ذات العبلقة فً دوابر الدولة والقطاع العام 
(3)

ومع  ، فانه
ذلك وبالنظر إلى ضرورة القضاء على الفساد فً العراق أو الحد منه على األقل ، ٌنبؽً 
تعدٌل قانون مكافحة ؼسل األموال لٌشمل التزاما صرٌحا فً مكتب ؼسٌل األموال لتنسٌق 
الجهود المتعلقة بؽسل عابدات الفساد مع المإسسات الرقابٌة لمحاربة الفساد والمتمثلة 

ابة المالٌة وهٌؤة النزاهة . باإلضافة الى ذلك ٌنبؽً تعدٌل نصوص قانون هٌؤة بدٌوان الرق
النزاهة ودٌوان الرقابة وجهاز االدعاء العام بالنص صراحة على تنسٌق الجهود لمنع 

 الفساد ومحاربة انشطة ؼسل االموال الناشبة عنه مع مكتب ؼسل االموال . 
 
 
 
 

                                                           

 . وينظر ايضا :  FATFينظر في توصيات مجموعة العمل المالي الدولية  (ٔ)
David Chaikin,  and Jason Sharman. Corruption and money laundering: a symbiotic relationship, 
Op. cit. p67. 

م عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسـل األمـوال ، مصـدر ينظر د. عبد الصاحب نج (ٕ)
 .ٜٕٔسابق ، ص  

 .ٕ٘ٔٓمن قانون غسل االموال لسنة  ٜينظر البند ثالثا من المادة  (ٖ)
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 الخاتمة 
ل االلٌة القانونٌة لمحاربة انشطة ؼسل االموال الناشبة ٌمكن اٌجاز فً نهاٌة بحثنا فً تحلٌ  

مجموعة من النتابج التً توصل الٌها البحث ، واٌضا اجمال عدد من المقترحات التً من شؤنها 
تعزٌز التدابٌر البلزمة لمواجهة انشطة ؼسل االموال الناجمة عن الفساد فً النظام القانونً 

 العراقً  وكما ٌؤتً : 
 اول: النتائج : 

توصل البحث الى ان مشكلة الفساد االداري والمالً الزالت تعد من بٌن المشاكل الربٌسٌة  .ٔ
التً ٌعانً منها المجتمع العراقً ،وان هذه المشكلة تدق ناقوس الخطر نظرا الن جل العابدات 

وب الناتجة منها من اختبلسات ورشاوى وعموالت وسرقات لؤلموال العامة تذهب لجٌ
الفاسدٌن لٌعاد استخدامها فً مشارٌع توهم بانها مشروعة لكنها بحقٌقتها انشطة ؼسل اموال 

 ناشبة من الفساد.
الحظت الدراسة بان هناك عبلقة وثٌقة جدا بٌن كبل من انشطة ؼسٌل االموال والفساد ، ال بل  .ٕ

ذي ٌبتؽٌه المسول ان انشطة ؼسل االموال ٌمكن ان تعد المشروع والهدؾ االساسً والنهابً ال
 الفاسد من وراء ارتكاب انشطة ؼسل االموال.

بٌنت الدراسة ان هذا الرابط بٌن الفساد وؼسل األموال ٌمكن ان ٌفسر مدى االرتفاع  لعملٌات  .ٖ
ؼسٌل االموال فً العراق التً تم رصدها من قبل مإسسات رقابٌة عالمٌة سواء تتعلق بؤموال 

 .ٖٕٓٓاالموال المتحصلة عن الفساد المستشري بعد عام  وعابدات تعود للنظام البابد ام
توصلت الدراسة الى ان مجموعة التوصٌات صادرة من جهات دولٌة متخصصة بمحاربة  .ٗ

وافقت علٌها معظم الدول كونها تمثل  FATFؼسل االموال وتحدٌدا مجموعة العمل الدولً 
 رسم لمعاٌٌر واضحة لخلق تدابٌر فعالة لمحاربة الفساد .

ٌنت الدراسة ان العراق رسم الٌة قانونٌة واطار مإسسً لمحاربة انشطة ؼسل االموال ومنها ب .٘
تلك الناتجة عن انشطة فساد وكانت متوافقة من حٌث المبدأ مع العدٌد من  توصٌات مجموعة 
العمل المالً . مع ذلك فان هناك بعض القصور والؽموض فً معالجة وتنظٌم  جانب من هذه 

ما ٌتعلق بعدم تحدٌد نوع الجرابم التً تتضمنها انشطة ؼسل االموال بالرؼم من التدابٌر فٌ
 تجرٌمها . 

توصلت الدراسة اٌضا الى ان التنظٌم القانونً لمحاربة انشطة ؼسل االموال تضمن النص  .ٙ
على تدابٌر تطبٌق العناٌة الواجبة للعمبلء اال انه لم ٌتطرق صراحة الى تطبٌق مثل هكذا 

التشدٌد فً تطبٌقها بالنسبة لؤلشخاص الذٌن ٌشؽلون مناصب علٌا داخل الدولة كونهم تدابٌر او 
معرضٌن لقضاٌا الفساد بحكم مناصبهم وكون االنشطة التً ٌمكن ان ترتكب من هإالء ٌمكن 
ان تنطوي على فساد كبٌر ٌدفعهم للتؤثٌر بنفوذهم على المإسسات المالٌة إلخفاء الصفقات 

ب اخر ان القانون لم ٌعط دور مناسب لهٌبات مكافحة الفساد كدٌوان المشبوهة . من جان
الرقابة وهٌؤة النزاهة فٌما ٌتعلق بتنظٌم الٌات للتنسٌق فً االعمال المتعلقة بمحاربة انشطة 

 ؼسل االموال الناشبة من الفساد .
 :ثانٌا : المقترحات  
ت المهمة التً توصل الٌها من خبلل ما كشفت عنه اهداؾ هذه الدراسة فان من المقترحا .1

البحث هو انه النظر إلى العبلقة المتعارؾ علٌها على نطاق واسع بٌن الفساد وؼسل األموال ، 
ٌمكن للعراق استخدام نظام قوي لمكافحة ؼسل األموال بفعالٌة لمكافحة الفساد المستشري فً 

إسسات المالٌة على حسابها القطاع العام ، ٌجب أن ٌتضمن هذا النظام نظاًما تقوم بموجبه الم
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الخاص بمراقبة المعامبلت وتقدٌم تقارٌر المعامبلت المشبوهة مع مكتب اإلببلغ عن ؼسٌل 
األموال ، والذي بدوره ٌجب أن ٌحدد حاالت من تلك المعامبلت التً تتطلب مزًٌدا من 

ء العام االداري التحقٌق من قبل هٌبات مكافحة الفساد العراقٌة وتحدٌدا هٌؤة النزاهة واالدعا
والمال وؼٌرها من سلطات إنفاذ القانون الذي ٌنبؽً تمكٌنه من التحقٌق فً العابدات الفاسدة 

 المشبوهة ، وتجمٌدها ، واالستٌبلء علٌها ، ومصادرتها. 
ٌقترح أن ٌتضمن التنظٌم القانونً العراقً لمحاربة انشطة ؼسل االموال الناتجة من الفساد  .ٕ

وواضحة تمكن المإسسات المالٌة )البنك المركزي العراقً والمصارؾ  على تدابٌر مبلءمة
عموما ( بمراقبة المعامبلت وتقدٌم تقارٌر المعامبلت المشبوهة الى مكتب مكافحة ؼسٌل 
األموال العراقً  ، وهذه التقارٌر ٌجب أن تحدد المعامبلت المشبوهة التً تتطلب مزًٌدا من 

لفساد العراقٌة المتمثلة بدٌوان الرقابة المالٌة وهٌؤة النزاهة التحقٌق من قبل هٌبات مكافحة ا
وجهاز االدعاء العام ومكتب المفتش العام وؼٌرها من سلطات إنفاذ القانون ، والتً ٌنبؽً 
تمكٌنها من التحقٌق وتجمٌد ومصادرة العابدات الفاسدة المشبوهة. هذا النظام من شؤنه أن ٌوفر 

معلومات استخبارٌة مالٌة قادرة على كشؾ الفساد من جهة  سبٌبلً واضحاً للحصول على
وتقلٌص فرص االستفادة من عابداته من قبل المفسدٌن من جهة اخرى ، وبالتالً معالجة 
القضٌة األساسٌة التً تواجهها حالٌاً هٌبات مكافحة الفساد العراقٌة . ولتحقٌق ذلك هناك حاجة 

كافحة انشطة ؼسٌل األموال المتحصلة من الفساد ومن إلى تعدٌبلت على القوانٌن العراقٌة لم
لتعزٌز فعالٌتها فً  ٕ٘ٔٓلسنة  2ٖضمنها قانون مكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب رقم 

موجهة االنشطة المترتبة على ؼسل االموال الفساد ، وٌنطبق االمر نفسه بالنسبة لقوانٌن دٌوان 
دعً العام المالً واالداري ( من حٌث انشاء هٌبات الرقابة وجهاز االدعاء العام )دابرة الم

متخصصة  . واألهم من ذلك ، ٌجب أن تكون المإسسات المالٌة مطالبة بتطبٌق إجراءات 
تدقٌق ومراقبة صارمة تجاه جمٌع االشخاص بما فٌهم  المسإولٌن السٌاسٌٌن )الطبقة السٌاسٌة 

 اصحاب المناصب العلٌا فً البلد (.
ت على قانون مكافحة ؼسل األموال العراقً لتعزٌز فعالٌته فً مكافحة الفساد ان إدخال تعدٌبل .ٖ

وانشطة ؼسل االموال الناشبة منه ٌجب ٌتضمن صراحة الزام المإسسات المالٌة بالمطالبة 
بتطبٌق إجراءات تعزٌز العناٌة الواجبة للعمبلء اصحاب النفوذ السٌاسً على المستوى المحلً 

ها لتشمل أفراد العابلة والمقربٌن والكٌانات ذات الصلة من األشخاص ، والتً ٌنبؽً تعرٌف
ٌُطلب  المعرضٌن سٌاسٌاً بما فً ذلك ممثلً االحزاب السٌاسٌة . وعبلوة على ذلك ، ٌنبؽً أن 
من البنك المركزي العراقً تقدٌم إرشادات محددة للمإسسات المالٌة لتحدٌد األشخاص 

ً ذلك عن طرٌق تزوٌد هذه المإسسات بقوابم أشخاص اصحاب المناصب السٌاسٌة ، بما ف
مكشوفة سٌاسٌا. ومن جانب اخر النص صراحة على تمكٌن المحاكم أو السلطات المختصة 
األخرى من تجمٌد هذه العابدات واالستٌبلء علٌها لضمان عدم نقلها أو التصرؾ فٌها بطرٌقة 

ة وشٌكة تإدي إلى ذلك مصادرة تلك أخرى عندما ٌصبح المسإولون الفاسدون على دراٌة بإدان
العابدات. وباإلضافة إلى ذلك ، ٌجب حماٌة المإسسات المالٌة من تؤثٌر األشخاص المحلٌٌن 
األقوٌاء سٌاسٌاً ، وضمان نزاهة مكتب مكافحة ؼسل األموال وموظفٌه ، الذي هو محور 

 قانون مكافحة ؼسل األموال العراقً.
تقل من النواحً المالٌة واالدارٌة والسٌاسٌة فً مكتب ضرورة اعداد كادر فنً متخصص مس .ٗ

مكافحة ؼسل االموال ٌعمل على ضمان تطبٌق تدابٌر معرفة العمبلء بما فٌهم اصحاب 
 المناصب ومن دون التؤثر بالضؽوطات السٌاسٌة .
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فً نهاٌة المطاؾ ، ٌجب على السٌاسٌٌن العراقٌٌن أن ٌدركوا أنه بؽض النظر عن األثر  .٘
لذي قد تحدثه تلك التعدٌبلت والتدابٌر اإلضافٌة على األشخاص المحلٌٌن المإثرٌن الضار ا

سٌاسٌاً )اصحاب المناصب ( ، فإنهم سٌساعدون إلى حد كبٌر فً القضاء على الفساد االداري 
والمالً المستشري فً القطاع العام، وهو "أحد أكبر التحدٌات للحكم فً العراق ، وواحدة من 

ٌسٌة التً ٌجب على الحكومة العراقٌة التؽلب علٌها إذا أرادت البقاء ككٌان مستقر العقبات الرب
 ومستقل.
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 المصادر

 :المصادر العربٌة اول: 

اؽًذ يؾًٕد انؾٛبصبد : يؼٕلبد يكبفؾخ غغم االيٕال ، سعبنخ يبعغزٛش ، كهٛخ انمبٌَٕ ،  .1

 .6112االسدٌ ، ػًبٌ ،  عبيؼخ انششق االٔعظ نهذساعبد انؼهٛب ،

ثبخٕٚخ دسٚظ : عشًٚخ غغم األيٕال ٔيكبفؾزٓب فٙ انمبٌَٕ انغضائش٘ ، اطشٔؽخ دكزٕساِ ،كهٛخ  .6

 .16ص 6116انؾمٕق ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ ، عبيؼخ اثٕ ثكش ثهمبٚذ ، انغضائش، 
ل، ثبعم ٕٚعف ػجذ هللا : يؼٕلبد رؼضٚض انزؼبٌٔ انذٔنٙ ٔانزؾذٚبد انخبصخ ثبعزشداد األصٕ .3

 6116لغى انجؾٕس ٔانذساعبد ، ْٛئخ انُضاْخ ، 

ثٓبء صكٙ يؾًذ : انفغبد اإلداس٘ صٕسِ ٔأعجبثّ ٔيؼبنغبرّ ، يكزت انًفزش انؼبو ، ٔصاسح انُفظ  .2

 .6117انؼشالٛخ ، 

د. إعـــًبػٛم َــؼًخ ػجــٕد : انزؼبٌٔ انذٔنٙ فٙ يغبل اعزشداد االيٕال انًزؾصهخ يٍ عشائى  .5

يٓب فٙ رًٕٚم االسْبة ، ثؾش يمذو انٗ يؤرًش )االصالػ انزششٚؼٙ طشٚك انفغبد ٔيُغ اعزخذا

َؾٕ انؾكٕيخ انششٛذح ٔيكبفؾخ انفغبد( انز٘ البيزّ يؤعغخ انُجؤ نهضمبفخ ٔاالػالو ٔعبيؼخ 

 .6112َٛغبٌ  62-65انكٕفخ/كهٛخ انمبٌَٕ 

ثؼبدْب ، اصبسْب ، ضبء ، اٛد. ؽًذ٘ ػجذ انؼظٛى : غغٛم االيٕال فٙ يصش ٔانؼبنى )انغشًٚخ انج .2

 .2،ص6117كٛفٛخ يكبفؾزٓب( ، داس انُٓضخ انؼشثٛخ ، انمبْشح، 
 . 6112د. عًٛش ػجٕد ػجبط ٔصجبػ َٕس٘ ػجبط : انفغبد انًبنٙ ٔاإلداس٘ فٙ انؼشاق ،  .7

د. ششٚف عٛذ كًبل، يكبفؾخ عشائى غغم األيٕال فٙ انزششٚغ انًصش٘، داس انُٓضخ انؼشثٛخ،  .2

 انمبْشح. 

ؽت َغى ػجذ ٔ د. خٕنخ ؽغٍٛ ؽًذاٌ :  اعشاءاد انًؤعغبد انًبنٛخ ٔانشلبثٛخ فٙ د. ػجذ انصب .2

يكبفؾخ غغم األيٕال ، دساعخ فٙ انزششٚؼبد انؼشالٛخ ،ثؾش يُشٕس فٙ يغهخ انمبدعٛخ نهؼهٕو 

 .6112،   6انؼذد  11االداسٚخ ٔااللزصبدٚخ، انًغهذ 
الء انذٍٚ نهطجبػخ ٔانُشش ، انمبْشح، . د.ػجذ انفزبػ عهًٛبٌ، يكبفؾخ غغم األيٕال، داس ػ11

6113.  

.د. ػهٙ عًبل انذٍٚ ػٕض، ػًهٛبد انجُٕن يٍ انٕعٓخ انمبََٕٛخ، داس انُٓضخ انؼشثٛخ، 11

 .1227انمبْشح،

.د. َبصش كشًٚش خضش انغٕساَٙ ٔ ؽٛذس كبظى ػجذ ػهٙ : انزذاثٛش انذٔنٛخ نًكبفؾخ انفغبد 16

ثؾش يُشٕس فٙ يغهخ كهٛخ االعاليٛخ انغبيؼخ ،انُغف ٔاَؼكبعبرٓب ػهٗ انزششٚغ انؼشالٙ،  

 .6115،  32االششف ،  انؼذد 

صٚبد ػجذ انكشٚى سشٛذ ٔ ػجذ انمبدس ػجذ انْٕبة ػجذ انمبدس: دساعخ رؾهٛهٛخ نظبْشح غغٛم .د.13

 االيٕال "يغ اشبسح خبصخ نهؼشاق" ، ٔصاسح انًبنٛخ ،  لغى انغٛبعٛخ االلزصبدٚخ ، ثغذاد.

، يكزجخ داس انفكش ، انُغف ،  6ثش انغٕفٙ : انفغبد اإلداس٘ ٔرطجٛمبرّ فٙ انؼشاق ، ط.ػبدل عب12

6112 . 

 .27-16، ص 6111.انمبضٙ يٕعٗ فشط :لصخ انفغبد فٙ انؼشاق،  انشغش نهُشش ، ديشك  15

.يصطفٗ كبيم : ظبْشح غغٛم االيٕال ٔػاللزٓب ثبنغٓبص انًصشفٙ ٔاالعشاءاد انذٔنٛخ 12

 .6115ثغذاد نًكبفؾزٓب ، 
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 ثانيا : القوانين ومواقع االنررند :

 

. ارفبلٛخ االيى انًزؾذح نًكبفؾخ انفغبد يزبؽخ ػهٗ انًٕلغ 1

www.unodc.org/documents:/ 
 http://www.sama.gov.sa.ارفبلٛخ ثبنٛشيٕ يُشٕسح ػهٗ انًٕلغ 6

)لبٌَٕ يكبفؾخ غغم االيٕال ( ، يُشٕس  6112( نغُخ 23ف انًُؾهخ سلى )ايش عهطخ االئزال.3

 .6112 -1-7، فٙ 3222فٙ انٕلبئغ انؼشالٛخ  سلى انؼذد:

 ( يُشٕسح ػهٗ انًٕلغ : FATF Recommendations.رٕصٛبد يغًٕػخ انؼًم انذٔنٛخ )2

http://www.fatf-gafi.org 
 .6117خ نغُ 22.لبٌَٕ االدػبء انؼبو انؼشالٙ سلى 5

 انًؼذل .  1222نغُخ  111لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼشالٙ سلى .2

، يُشٕس  6112لبٌَٕ اَضًبو عًٕٓسٚخ انؼشاق انٗ ارفبلٛخ االيى انًزؾذح نًكبفؾخ انفغبد نؼبو .7

 .6117-2 -31، فٙ 2127فٙ انٕلبئغ انؼشالٛخ ، انؼذد : 

 .6111( نغُخ 31.لبٌَٕ دٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘ سلى )2
َشش ثغشٚذح  6115نغُخ  32.لبٌَٕ يكبفؾخ غغم األيٕال ٔرًٕٚم اإلسْبة انؼشالٙ سلى 2

 . 6115- 11- 12( فٙ 2327انٕلبئغ انؼشالٛخ: انؼذد )

 nazaha.iqيزبػ ػهٗ انًٕلغ  6111نغُخ  31لبٌَٕ ْٛؤح انُضاْخ سلى . 11
نًٕلغ : .يُظًخ يُظًخ انشفبفٛخ انذٔنٛخ ، يؤشش  يذسكبد انفغبد ػهٗ ا11

https://www.transparency.org 
، يزبػ ػهٗ انًٕلغ :  6117.يؤششاد يذسكبد انفغبد نًُظًخ انشفبفٛخ انذٔنٛخ ٔنغبٚخ 16

https://www.transparency.org/country/IRQ 
 /http://www.unodc.org.يٕلغ االيى انًزؾذح نًكبفؾخ انغشًٚخ انًُظًخ ػهٗ انًٕلغ : 13
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 انعدانتلاجلُبئٍتليفلانعساقليفلضىءلانتحىالثلانتشسٌعٍتلانُبفرة
 

 الملخص
رٌم أي فعل أو تحدٌد إن حسن صٌاؼة مبدأ شرعٌة الجرابم والعقوبات بما ٌضمن عدم تج

أي عقوبة اال من قبل السلطة التشرٌعٌة ٌحظى بؤهمٌة كبٌرة نظراً لخطورة التجرٌم والعقاب على 
حقوق االفراد وحرٌاتهم وما ٌتبع هذا المبدأ من مباديء قانونٌة أخرى وعبلقة تلك كلها بالعدالة 

من حٌث المكان بوصفه مظهراً من الجنابٌة فضبلً عن القواعد المتعلقة بسرٌان القانون الجنابً 
مظاهر سٌادة الدولة على اقلٌمها. وإذ ابتدأ المشّرع العراقً قانون العقوبات بمبدأ مهّم جداً، ٌعدُّ 
ٌّة" ورتَّب نتابج مهّمة على هذا المبدأ،  ٌّة الجناب ٌّة وهو مبدأ "الشرع الحجر األساس للعدالة الجناب

وبات كً ٌستطٌع األفراد مسبقاً معرفة السلوكٌات األجتماعٌة ذلك المبدأ الذي ٌحدد الجرابم والعق
 المجرمة فٌجتنبوها لببل ٌقعوا تحت طابلة العقاب، إذ أن األصل فً األفعال األباحة . 

وجاء الدستور العراقً النافذ لٌإكد على احترام الحقوق وصٌانة الحرٌات وعدم جواز 
ٌٌدها فبل ٌجوز أن ٌمس هذا التقٌٌد جوهر الحق اإلنتقاص منها وفً حالة دعت الضرورة الى تق

أو الحرٌة ، األمر الذي ٌوجب أن تحدد األفعال الحرمة بشكل واضح ودقٌق دون أن ٌترك 
للسلطة القضابٌة دور فً التجرٌم أو العقاب ، لببل ٌحصل اإلعتداء على الحقوق والحرٌات تحت 

ة الجرابم والعقوبات ذاته إٌماناً منه بؤهمٌته، ذرٌعة تطبٌق القانون، كما تبنى الدستور مبدأ شرعٌ
وقد أحتوى قانون العقوبات مباديء مهمة أخرى تتجلى فٌها سٌادة الدولة ألن القانون الجنابً  ٌعد 
مظهراً من مظاهرها تتمثل فً سرٌان القانون الجنابً من حٌث المكان والزمان. وتدور إشكالٌة 

ٌة فً أحكام مبدأ شرعٌة الجرابم والعقوبات وقواعد سرٌان البحث حول مدى تحقق العدالة الجناب
وٌتبع البحث المنهج التحلٌلً فً تحلٌل القواعد القانونٌة .قانون العقوبات من حٌث الزمان والمكان

الجنابٌة ذات الصلة بموضوع البحث وصوال الى مضامٌنها بؽٌة الوقوؾ على عدالتها. وتقسم 
 .هذه الدراسة الى مبحثٌن 

Abstract: 
Criminal justice in Iraq in the light of legislative transformations in force 
      The purpose of this study is to examine the principle of the legality of 
crimes and punishments and to formulate them in a precise manner to 
ensure that any act or determination of any penalty is not criminalized by 
the legislative authority in view of the danger of criminalization and 
punishment for the rights and freedoms of individuals. This principle 
follows other principles relating to the law of the accused, As well as 
other rules relating to the application of criminal law in place as a 
manifestation of State sovereignty over its territory. With a view to 
identifying the legal gaps that are prejudicial to justice and finding legal 
solutions that are fair in the light of the Constitution and the standards of 
justice. 
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 المقدمة :
ٌّة  ابتدأ المشّرع العراقً قانون العقوبات بمبدأ مهّم جداً، ٌعدُّ الحجر األساس للعدالة الجناب
ٌّة" ورتَّب نتابج مهّمة على هذا المبدأ، ذلك المبدأ الذي ٌحدد الجرابم  ٌّة الجناب وهو مبدأ "الشرع

المجرمة فٌجتنبوها لببل ٌقعوا  والعقوبات كً ٌستطٌع األفراد مسبقاً معرفة السلوكٌات األجتماعٌة
تحت طابلة العقاب، إذ أن األصل فً األفعال األباحة . وقد أكد الدستور العراقً على احترام 
الحقوق وصٌانة الحرٌات وعدم جواز األنتقاص منها وفً حالة دعت الضرورة الى تقٌٌدها فبل 

جب أن تحدد األفعال الحرمة ٌجوز أن ٌمس هذا التقٌٌد جوهر الحق أو الحرٌة أألمر الذي ٌو
بشكل واضح ودقٌق دون أن ٌترك للسلطة القضابٌة دور فً التجرٌم أو العقاب لببل ٌحصل 
األعتداء على الحقوق والحرٌات تحت ذرٌعة تطبٌق القانون، كما تبنى الدستور مبدأ شرعٌة 

مباديء مهمة أخرى الجرابم والعقوبات ذاته أٌماناً منه بؤهمٌته، وقد أحتوى قانون العقوبات 
تتجلى فٌها سٌادة الدولة بؤعتبار القانون الجنابً مظهراً من مظاهرها تتمثل فً سرٌان القانون 

 الجنابً من حٌث المكان والزمان.

  أشكالٌة البحث : 

تتمحور أشكالٌة البحث حول مدى تحقق العدالة الجنابٌة فً أحكام مبدأ شرعٌة الجرابم 
 .قانون العقوبات من حٌث الزمان والمكان والعقوبات وقواعد سرٌان

 منهجٌة البحث : 

سنتبع المنهج التحلٌلً فً تحلٌل القواعد القانونٌة الجنابٌة ذات الصلة بموضوع البحث 
 وصوال الى مضامٌنها بؽٌة الوقوؾ على عدالتها.

 خطة البحث : 

  سنتناول هذا البحث وفق الخطة اآلتٌة

أ شرعٌة الجرابم والعقوبات وتحدي مبرراته ومفهومه فً التعرٌؾ بمبد المبحث األول :
الفقه األسبلمً عبر مطلبٌن، األول سنخصصه لتعرٌؾ المبا وبٌان مبرراته والثانً سنعرج فٌه 

 على مفهومه فً الشرٌعة االسبلمٌة.

قواعد سران قانون العقوبات من حٌث الزمان والمكان عبر مطلبٌن،  المبحث الثانً :
فٌه على قواعد سرٌان قانون العقوبات من حٌث الزمان والثانً ٌنحصر بقواعد  االول سنركز

 السرٌان من حٌث المكان.

ٌِّة الجرائم والعقوبات ٌَّة فً مبدأ شرع  المبحث األول: العدالة الجنائ

إنَّ التعرٌؾ بالموضوع وتحدٌد مبرراته هو الذي ٌمّكن من إبراز مظاهر العدالة فٌه، فبلبدَّ 
 عرٌفه وبٌان مبرراته فً مطلب أول ومفهومه فً الشرٌعة االسبلمٌة فً مطلب ثاٍن. إذن من ت

 : المطلب األول : تعرٌف مبدأ شرعٌة الجرائم والعقوبات وتحدٌد مبرراته

فً هذا المطلب سنسلط الضوء على تعرٌؾ هذا المبدأ ثم ننتقل الى تحدٌد المبررات التً 
 اآلتٌٌن: دعت الى األخذ به وذلك عبر الفرعٌن
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ٌَّة الجرائم والعقوبات  : الفرع األول: تعرٌف مبدأ شرع

ٌّة الجرابم والعقوبات" حصر مصادر التجرٌم والعقاب فً نصوص  ٌعنً مبدأ "شرع
ٌّة، وبٌان أركانها، ومقدار العقوبات المقرر  ة بتحدٌد األفعال الجرم القانون، إذ إنَّ الجهة المختصَّ

ٌّة" حّداً فاصبلً لها ونوعها، هً المشّرع ولٌ س القاضً. وعلى هذا األساس ٌضع مبدأ "الشرع
بٌن اختصاص المشّرع واختصاص القاضً الذي ٌنحصر فً تطبٌق ما ٌقّرره األول. فالقاضً ال 
ناً جرٌمًة إاّل إذا تمَّ تجرٌمه من قبل المشّرع قبل ارتكابه، فإْن لم ٌجد  ٌّ ٌستطٌع أن ٌعتبر فعبلً مع

ٌُجرمه، فبل سبٌل الى اعتباره جرٌمة، حتى وإن اعتقد بؤّنه مناقض للعدالة أو األخبلق أو  نّصاً 
الدٌن أو أنَّه ضارٌّ ضرراً بالؽاً بالمجتمع. واألمر كذلك فً ما ٌتعلّق بالعقوبة فبل سبٌل الى فرض 

عقوبة ؼٌر التً قّررها المشّرع نوعاً ومقداراً 
(1)

حترام . ونظراً لما ٌحققه هذا المبدأ من دور فً ا
حقوق األنسان وحرٌاته حاول المجتمع الدولً تبنٌه على مستوى القوانٌن الدولٌة منها نظام روما 
األساسً وصوالً الى ؼاٌة تتمثل فً دمج نظم العدالة الجنابٌة الوطنٌة فً نطاق القانون 

الدولً
(2)

. 

مشروع وؼٌر وتكمن أهمٌة هذا المبدأ فً أّنه ٌضع لؤلفراد حدوداً واضحًة تفصل بٌن ال
عهم على سلوك السبل المشروعة وهم فً مؤمٍن من العقاب، كما  المشروع من السلوكٌات، فٌشجِّ
ها  ٌّاً ٌجعلها مقبولًة؛ باعتبارها توقع فً سبٌل المصلحة العامة، إذ إنَّ ٌُعطً العقوبة أساساً قانون أّنه 

قعت بموجب القانون فهً خطٌرة وفً ذات الوقت بؽٌضة، إن كانت وسٌلة استبداد. أّما إذا و
عادلة ومشروعة
(3)

. 

وللمبدأ أهمٌته بالنسبة للمصلحة العامة التً تتجلّى فً إعطاء قانون العقوبات أساساً 
اً، بإسناد وظٌفة التجرٌم والجزاء الى المشّرع َوْحَدهُ؛ مما ٌجعل هذا القانون مقبوالً لجهة  ٌّ قانون

مصلحة المجتمعامتثال المواطنٌن لقواعده، وبذلك تتحقّق 
(4)

 . 

ٌّة؟ هل هً تلك النصوص الصادرة من السلطة  لكن ما المقصود بالنصوص التشرٌع
ٌّة  ٌّة أم ٌكفً صدورها من سلطة مختّصة بالتشرٌع؟، فتدخل فً نطاقها السلطة التنفٌذ  -التشرٌع

ٌّة استثناًء  وتقّرر لها عقاباً. فٌمكنها اصدار لوابح تجّرم بموجبها أفعاالً  -عندما ُتمنح سلطة تشرٌع
أجاب فقهاء القانون الجنابً أنَّ المقصود بالتشرٌع كلُّ النصوص المكتوبة التً تقّرر قواعد عامة 
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ة بالتشرٌع، طبقاً للدستور مجّردة بشرط أن تكون صادرة عن سلطة مختصَّ
(1)

. أي سواء كانت 
ٌّة ما دام الدستور منحها هذا االختصاص. ٌّة أم تنفٌذ  سلطة تشرٌع

هذا ما سلكه المشّرع فً )المادة األولى( من قانون العقوبات قاببلً: ))ال عقاَب على فعل و
او امتناع إاّل بناًء على قانون ٌنصُّ على تجرٌمه وقت اقترافه، وال ٌجوز توقٌع عقوبات او تدابٌر 

ٌّة لم ٌنّص علٌها القانون(( احتراز
(2)

ٌّة بدور ا لمشّرع الى ، إذ اعترؾ المشّرع للسلطة التنفٌذ
ٌّة. فعبارة ))بناًء على قانون(( تسمح لهذه السلطة بإصدار لوابح تجرٌم  جانب السلطة التشرٌع
وعقاب، وال ٌمكن قبول أّي تفسٌٍر آخر لهذا النّص ؼٌر هذا التفسٌر؛ بدلٌل أنَّ المشّرع الدستوري 

ن عبارة ))بناًء على قانون(( 2ٕٖٔفً الدستور المصري الصادر عام  على الرؼم من أنَّ  تضمَّ
الصٌاؼة التً جاء بها مشروع الدستور هً ))ال جرٌمة وال عقوبة إاّل بقانون((، بٌد أنَّ اللجنة 
ٌَّرْت صٌاؼتها فً  ٌّة للدستور المذكور ؼ ٌّة التً اسهمت فً األعمال التحضٌر االستشارٌة التشرٌع

نون((، وبّررْت ذلك بقولها: )) لكً ( منه الى ))ال جرٌمة وال عقوبة إاّل بناًء على قاٙالمادة )
ٌتسع النصُّ الجدٌُد لحاالِت تفوٌِض القانوِن السلطَة المكلّفَة بسنِّ لوابِح التنفٌِذ، تحدٌَد الجرابم 

وتقرٌَر العقوبات((
(3)

األمر الذي نعتقُد معه بؤنَّ المشّرع بهذا اإلطبلق قد َجاَنَب الصواَب وجافى  ،
أن ٌؤتً المبدأ بصٌاؼة أخرى تثبت االختصاص األصٌل فً التشرٌع العدالَة التً من مقتضاها 

ٌّة ))ال جرٌمة وال عقوبة إاّل بقانون او بناًء علٌه  ٌّة واستثناًء للسلطة التنفٌذ الجنابً للسلطة التشرٌع
ٌّة فقط((، ولعلَّ المشّرع الدستوري فً دستور ) ( كان أكثر عدالًة ٕ٘ٓٓفً الظروؾ االستثناب

( بقوله: ))ال جرٌمة وال عقوبة إاّل 2َٔر التجرٌم والعقاب على القانون فقط، فً المادة )عندما َقصَ 
بنّص ((
(4)

، فحصر التجرٌم والعقاب بالسلطة التشرٌعٌة فقط على اعتبار أنَّها السلطة صاحبة 
االختصاص األصٌل بالتشرٌع، ثمَّ جاء بنصٍّ الحٍق منح فٌه السلطة التنفٌذٌة صبلحٌة إدارة 

إون الببلد فً ظلِّ الظروؾ االستثنابٌةش
(5)

والتً ٌدخل ضمن نطاقها صبلحٌة التشرٌع المإقتة ، 
بدًء من حصول الظرؾ االستثنابً وانتهاًء بانتهابه، فتستطٌع تلك السلطة خبلل ذلك الظرؾ أن 
م أفعاالً وتضع لها عقوبات مناسبة تقّدر بقدر الضرورة. فاختصاص التجرٌم هذا ٌؤتً  تجرِّ
بمناسبة االختصاص االستثنابً لممارسة الدور التشرٌعً الذي منحه المشّرع الدستوري لها فً 
ظلِّ ذلك الظرؾ االستثنابً، وهو ال ٌخرج عن نطاق مبدأ ))ال جرٌمة وال عقوبة إاّل بنّص((. إذا 

ع الدستوري ما أخذنا بنظر االعتبار أنَّ السلطة التنفٌذٌة تصدر لوابح ولٌست قوانٌن؛ ألنَّ المشرّ 
عندما استخدم عبارة )نّص( قصد بها القانون الصادر من السلطة التشرٌعٌة األصلٌة، أي ال توجد 

ٌّة.  جرٌمة وال تخلق عقوبة إاّل إذا ُسنَّْت مسبقاً بقانون صادر من السلطة التشرٌع

ناًء من ولكن عندما منح السلطة التنفٌذٌة الحقاً صبلحٌة إدارة شإون الببلد، جاء ذلك استث
ٌّد بالظرؾ االستثنابً وال وجود  المبدأ المذكور فً ما ٌتعلّق بالجانب الجنابً، وهذا االستثناء مق
له فً ؼٌر ذلك الظرؾ، على عكس المشّرع العادي فً قانون العقوبات الذي ابتدأ القانون بهذا 

                                                           

د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة لمجريمة والنظرية العامة لمعقوبة والتدبير االحترازي،  (ٔ)
 (.٘ٚالمرجع السابق، ص )

  .ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔ( من قانون العقوبات العراقي رقم ٔالمادة )(ٕ) 
جنائية في قانون العقوبات العراقي دراسة مقارنة ، دار الرسالة لمطباعة ، بغداد ، منذر كمال عبد المطيف التكريتي، السياسة ال (ٖ)

 .ٕٗ،صٜٛٚٔ
 .ٕ٘ٓٓ/ ثانيًا( من دستور العراق النافذ لسنة ٜٔالمادة ) (ٗ)
 .ٕ٘ٓٓ( من دستور العراق النافذ لسنة ٔٙالمادة ) (٘)



 

(٘ٗ1) 

ون أو بنّص((، مما المبدأ؛ ولكن استخدم عبارة ))بناًء على قانون(( ولم ٌستخدم عبارة ))بقان
ٌُعّدان  ٌسمح بالقول بؤنَّ "التجرٌم والعقاب" الصادران من السلطة التشرٌعٌة او التنفٌذٌة 
مشروعٌن، أي أنَّه ما ٌعدُّ جرٌمة وما ٌقدر لها من عقوبة من الممكن أن ٌكون من قبل السلطة 

ٌّد األخٌرة بالظروؾ االست ٌّة؛ على اعتبار أنَّ التشرٌعٌة أو من السلطة التنفٌذٌة، ولم ٌق ثناب
ٌّة كالتفوٌض مثبلً.  اختصاصها التشرٌعً ٌمكن أن ٌؤتً فً ؼٌر حالة الظروؾ االستثناب

ٌّة  إذْن فالمشّرع فً قانون العقوبات ابتعد نوعاً ما عن العدالة؛ ألنَّه أضفى صفة المشروع
 ق والحرٌات الفردٌة.على التجرٌم الصادر عن السلطة التنفٌذٌة التً رّبما تتطاول على الحقو

 : الفرع الثانً: مبّررات قاعدة ل جرٌمة ول عقوبة إّل بنصّ 

ُبها،  .ٔ إنَّها ُتكافح اإلجرام؛ من خبلل تعرٌؾ كلِّ فرٍد مسبقاً األفعاَل الممنوعة علٌه فٌتجنَّ
 والعقوبات التً تهدده عندما ٌرتكب أيَّ فعٍل ممنوع فٌخشاها.

ن العدالة؛ وذلك ع .ٕ ٌُنذر إنَّها تإمِّ ماً. فمثله مثل من  ندما ٌعلم الفرد مقّدماً أنَّه ٌقترؾ فعبلً مجرَّ
ة ذلك الفعل عند ارتكابه. ل مؽبَّ ٌّن، ومن ثمَّ ٌتحمَّ  مقّدماً بعدم القٌام بفعل مع

ام؛ فلوال تحدٌد   .ٖ ٌّات األفراد تجاه سلطات الدولة والُحكَّ إنَّها الضمان األساسً لحقوق وحر
ام الذٌن ٌخلقون الجرابم وٌبتكرون الجرابم وعقوباتها م سبقاً لبقً األفراد تحت رحمة الُحكَّ

 العقوبات بحسب أهوابهم.
إنَّها تحّقق المصلحة؛ لما فٌها من ضمان لوحدة القضاء الجنابً وعدم تناقضه أو تعارضه  .4

تعارضاً ٌقضً على هذه الوحدة
((1

. 
ٌّة هً صاحبة االختصاص إنَّها أثٌر من آثار الفصل بٌن السلطات؛ إذ إنَّ السل .٘ طة التشرٌع

التشرٌعً، والقاضً ال ٌنشا القوانٌن، بل وظٌفته الوحٌدة هً تطبٌق القانون، والقول بؽٌر 
ذلك معناهُ االعتداء على حقِّ السلطة التشرٌعٌة، وعلٌه فإنَّ الفصل بٌن السلطات ٌقتضً حصر 

ٌّة بإصداره، وبذلك تمّثل مصادر التجرٌم والعقاب فً القانون الذي تختصُّ السلطة ا لتشرٌع
ٌّة. ٌّة والقضاب ٌّة الحدَّ الفاصل بٌن اختصاص السلطتٌن التشرٌع ٌّة الجناب  الشرع

إنَّها قابمة على فكرة المسإولٌة األخبلقٌة؛ التً تستند الى "اإلدراك" وهو قدرة الجانً على   .ٙ
ً هً االختٌار الحّر بٌن اتجاه التمٌٌز بٌن المباح والمحظور من األفعال. و"حرٌة االختٌار" الت

إرادي واتجاه آخر، وطالما أنَّ أساس المسإولٌة الجنابٌة هو "اإلدراك واالختٌار" بٌن 
المحظور من األفعال والمباح منها، فبل ٌتحقّق ذلك بؽٌر حصر األفعال المحظورة وتحدٌد 

الموازنة بٌن مخاطر عقوباتها بنصوص قانونٌة واضحة، توفّر للفرد العلم بها ثمَّ ٌستطٌع 
اإلقدام علٌها وفضابل االمتناع عنها، فإْن اْنَعَقَد تصمٌمه على إتٌانها صار أهبلً الستحقاق 
ٌّة  اً لؤلخذ بقاعدة الشرع ٌّ العقاب المقّرر لها. وعلٌه تعدُّ المسإولٌة األخبلقٌة مبّرراً جوهر

ٌّة الجناب
(2)

. 
أمام القانون سواء بسواء؛ إذ إنَّ حصر مصادر إنَّها تضمن تحقٌق المساواة بٌن جمٌع الناس   .3

التجرٌم والعقاب فً القانون مإداهُ أن ٌفصل هذا القانون بٌن المشروع وؼٌر المشروع، 
فٌصبح أفراد المجتمع آمنٌن من العقاب على نحٍو ٌمّكنهم من المساهمة فً نشاط المجتمع، 

                                                           

 (.ٕٛ، ص )ٜٛٙٔ، دار الطباعة الحديثة، البصرة، ٔ، طد. غالب الداودي، شرح قانون العقوبات العراقي القسم العام  (ٔ)
د. نظام توفيق المجالي، الشرعية الجنائية كضمان لحماية الحرية الفردية )دراسة في التشريع األردني(، مجمة الحقوق، السنة الثانية  (ٕ)

 (.٘ٙٔ، ص )ٜٜٛٔوالعشرون، العدد الرابع، جامعة الكويت، 



 

(٘ٗ2) 

إولٌة الجزابٌة وأنَّ الجمٌع سواٌء أمام بحٌث ٌكون النشاط الذي ٌباشره الفرد فً مؤمٍن من المس
هذا النّص. كما أنَّ الشرعٌة الجنابٌة تحّقق العدالة ألنَّها تحمً ؼٌر المجرمٌن الذٌن اختاروا 
المسالك المشروعة، بل أنَّها تعدُّ ضماناً للمجرمٌن ألّنها تدرأُ عنهم احتمال توقٌع عقوبة أشّد 

ةمما كان مقّرراً وقَت ارتكاب الجرٌم
(1)

. 

ٌّة ة فً الشرٌعة اإلسالم ٌَّ ٌَّة الجنائ  : المطلب الثانً: مبدأ الشرع
ال شكَّ فً أنَّ الشرٌعة اإلسبلمٌة لم تؽفل مبدأ قانونٌة الجرابم والعقوبات، خاصًة فً جرابم 
الحدود والقصاص والدٌات، فقد وردت بها نصوٌص صرٌحة وقاطعة الداللة، حّددت األفعال 

ٌّة والعقوبا ت البلزمة لها. كما هو الحال فً جرابم الزنا والقذؾ والسرقة والحرابة والرّدة الجرم
والبؽً وشرب الخمر، وكذلك جرابم القصاص كالنفس بالنفس والعٌن بالعٌن ....إلخ، وعلٌه فإنَّ 

ٌّة مقّرر بدقّة فً مجال جرابم الحدود والقصاص والدٌات مبدأ الشرع
(2)

ؼٌر أنَّ موقؾ الشرٌعة  ،
مٌة فً مجال الجرابم التعزٌرٌة مختلٌؾ؛ فلم تحّدد تلك الجرابم، بل تركت تحدٌدها الى اإلسبل

ٌّزت سٌاستها الجنابٌة بمرونة واضحة؛ لتستجٌب لظروؾ وتقالٌد كّل  القاضً، وعلى هذا النحو تم
ها لم تترك األمر ببل قٌود حٌن أطلقت السلطة للقضاء، بل أحاطتها بق ٌود مجتمع إسبلمً. إاّل أنَّ

وأفرؼتها فً ضوابط محددة، وهً أْن تكون هنالك معصٌة ألوامر هللا ونواهٌه التً تجد مصدرها 
نة أو ُتستْخلَُص من روح الشرٌعة ومبادبها العامة. وأمثلة هذه المعاصً كثٌرة،  فً الِكَتاب والسُّ

ٌُشترط بفعل المعصٌة أن ٌكون ص الحاً لئلثبات كالتزوٌر والرشوة وخٌانة األمانة وؼٌرها، كما 
بحٌث ٌستطٌع القاضً أن ٌطمبن إلٌه دون أن ُتنتهك حرمات اإلنسان أو ُتمتهن كرامته اإلنسانٌة؛ 

أي ال ٌحتاج الى تجسس وال ٌعتمد على الظن فً اصدار حكمه القضابً
(3)

. 
وفً جمٌع األحوال أن ٌكون التجرٌم فً هذا المجال الؽاٌة منه حماٌة المصالح اإلسبلمٌة؛ 

بلل جلب المنافع للمسلمٌن ودفع الضرر عنهم. كما لم تؽفل الشرٌعة اإلسبلمٌة ضوابط من خ
؛ أي محقّقة للردع بالمعنى الحدٌث، وال تإدي الى  العقوبات التعزٌرٌة، فً أن تكون مانعة للشرِّ

ٌّن أن تكون أقل جسامًة من عقوبات الحدود إهانة الكرامة اإلنسانٌة، وٌتع
(4)

 . 
ٌعة اإلسبلمٌة صٌاؼًة مرنًة فً تحدٌد جرابم التعزٌر وعقوباتها، األمر الذي لقد اتبعت الشر

ها  ٌّنة  -فً الوهلة األولى  -نعتقُد معه أنَّ لم تحقّق العدالة الجنابٌة؛ إذ إنَّها اعتمدت ضوابط مع
ا لتحدٌدها على نحٍو ٌسمح بالقٌاس علٌها. وقد كانت السٌاسة الجنابٌة الحدٌثة أكثر عدالً، عندم
اتجهت صوَب تحدٌدها تحدٌداً أكثر دقّة مما عملت الشرٌعة اإلسبلمٌة؛ ولعلَّ السبب فً ذلك أنَّ 
الشرٌعة اإلسبلمٌة وضعت قواعدها الى فترة ؼٌر محّددة من الزمن، وتركت بذلك األمر الى 

د  ٌُّ بالضوابط القابمٌن بالسلطة أن ٌحددوا جرابم التعزٌر على ضوء المصلحة العامة لؤلمة مع التق
ٌّة.   البلزمة للتجرٌم والعقاب، وهو ما ٌصبُّ فً النهاٌة فً قالب العدالة الجناب

 
 

 
                                                           

 (.ٙٙٔالمرجع السابق، ص ) د. نظام توفيق المجالي ، (ٔ)
 (. ٙٙ، ص)ٕٚٓٓ، دار النيضة العربية، القاىرة، ٔد. محمود نجيب حسني، الفقو الجنائي االسبلمي الجريمة، ط (ٕ)
 (.ٕ٘د. محمود نجيب حسني، الفقو الجنائي االسبلمي الجريمة ، المرجع السابق، ص) (ٖ)
دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقو الجنائي االسبلمي، دار  -لجنائية د. عصام عفيفي حسين عبد البصير، مبدأ الشرعية ا (ٗ)

 (. ٜٗالنيضة العربية، القاىرة، من دون تاريخ نشر، ص )



 

(٘٘ٓ) 

ٌَّة فً قواعد سرٌان قانون العقوبات  المبحث الثانً : العدالة الجنائ

ٌتحّدُد نطاق سرٌان قانون العقوبات بالقواعد التً تحكم تطبٌقه من حٌث الزمان والمكان. 
ٌّة القانون وهناك عّدة قواعد تح كم سرٌان القانون الجنابً من حٌث الزمان، ُهما: قاعدة عدم رجع

ٌّة القانون الجنابً األصلح للمتهم الى الماضً.  الجنابً الى الماضً، وقاعدة رجع

ها تلك التً ُتسّمى   كما توجد قواعد تحكم سرٌان القانون الجنابً من حٌث المكان، وأهمُّ
ٌّة القانون الجنابً  بوصؾ القانون الجنابً مظهراً من مظاهر سٌادة الدولة على إقلٌمها. بإقلٌم

ٌُطلق علٌها باالختصاص العٌنً  فضبلً عن القواعد التً جاءْت استثناًء من تلك القاعدة التً 
 والشخصً والشامل. وعلٌه سنسلط الضوء على هذٌن الموضوعٌن عبر المطلبٌن اآلتٌٌن:

 : نائً من حٌث الزمانالمطلب األول: سرٌان القانون الج

ٌتمحور هذا المطلب حول قاعدتٌن مهمتٌن هما عدم رجعٌة القانون الجنابً على الماضً 
 وقاعدة القانون األصلح للمتهم وسنتطرق الٌهما عبر الفرعٌن اآلتٌٌن:

 :الفرع األول : قاعدة عدم رجعٌة القانون الجنائً على الماضً 
أنَّ ذلك القانون ٌسري من تارٌخ نفاذه  -ٌث الزمان:ٌقصُد بسرٌان القانون الجنابً من ح

على الجرابم الواقعة بعد تارٌخ النفاذ، وعدم جواز تطبٌقه على الوقابع السابقة على ذلك التارٌخ، 
على اعتبار أنَّ قواعد التجرٌم والعقاب هً تضٌٌق لحرٌة األفراد؛ حٌث تقضً بمنعهم من القٌام 

ُضوا للعقاب. والمنطق والعدل ٌقضٌان بوجوب ببعض األفعال أو تؤمرهم بالق ٌام بها وإاّل تعرَّ
ما فقط الوقابع  سرٌان هذه القواعد من وقت العمل بمقتضاها، فبل تشمل ما سبَق من وقابع، وإنَّ

ٌّة القانون الجنابً الى الماضً البلحقة لها، وهذه هً قاعدة عدم رجع
(1)

. 

ُُإًن   َتَمَ﴿:وما ٌإّكد هذه القاعدة قوله تعالى َعَث ََّ نِهَن َحتاى نَمبمُ 2)) ﴾ُكواَ ُمَعذِّ
وهذا ٌعنً أن األصل فً  ،

( من ٔاألفعال اإلباحة قبل تجرٌمها، وقد أخذ بها المشّرع العراقً فً قانون العقوبات فً الفقرة )

المادة الثانٌة بقوله ))ٌسري على الجرابم القانون النافذ وقت ارتكابها، وٌرجع فً تحدٌد وقت 

تكاب الجرٌمة الى الوقت الذي تمْت فٌه أفعال تنفٌذها، دون النظر الى وقت تحّقق النتٌجة((. ار

وهذا ٌعنً أن قانون العقوبات ٌسري على المستقبل، أي على الوقابع التً تقع بعد نفاذه. وحسناً 

كانت وقت فعل المشّرع بهذا االتجاه المحقّق للعدالة؛ فمن ؼٌر العدل معاقبة األفراد عن أفعال 

َد المشّرع القانون النافذ بالوقت الذي ارتكبت  ارتكابها مباحًة، هذا من جانب، ومن جانب آخر حدَّ

فٌه أفعال تنفٌذ الجرٌمة بؽض النظر عن وقت تحّقق نتٌجتها؛ نظراً الحتمال وقوع الفعل فً 

الفترة  زمان ومكان ٌختلفان عن زمان ومكان وقوع النتٌجة، وقد ٌصدر قانوٌن خبلل تلك

الفاصلة، وما ٌنشؤ عن ذلك من تنازع بٌن القانونٌن اللذٌن ٌحكمان تلك الواقعة. فحسم المشّرع 

ٌّة،  ٌّة ال النتابج الجرم َد القانون النافذ بالقانون الذي وقعت فً ظلِِّه األفعال الجرم األمر وحدَّ

ٌّة أشدُّ انطبلقاً من أمرٌن: األول، خشٌة أن ٌصدَر قانوٌن فً الوقت الذي تحقّ  ق فٌه النتٌجة الجرم

وهو الصفة  -وهو األهمُّ  -من القانون الذي وقع فٌه الفعل المكّون للجرٌمة. واألمر الثانً، 

                                                           

دراسة تحميمية مقارنة في األحكام العامة "الجريمة والعقاب والمسؤولية الجنائية"،  -د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد (ٔ)
 (.ٜٙ، ص )ٜٙٚٔار الحرية لمطباعة، بغداد، ، دٔ، جٕط

 ( من سورة اإلسراء.٘ٔ. اآلية ) (ٕ)



 

(٘٘ٔ) 

الشخصٌة للقانون الجنابً المعاصر والذي ٌعدُّ العامل الفاصل فً الجرٌمة، شخصٌة الجانً 

قوع الفعل على حدِّ قول وباألخصِّ مظهر إرادته والتً ال تظهر الى فً مكان وزمان و

البعض
(1)

إذ إنَّ الجانب المعنوي للجرٌمة ٌتعاصُر مع الفعل المكّون للجرٌمة ال مع وقت تحقّق  ،

ٌّة.  نتٌجتها الجرم

 : الفرع الثانً : قاعدة رجعٌة القانون الجنائً األصلح للمتهم
ٌّة القانون الجنابً الى الماضً، إذا كان أصل ز رجع ع جوَّ ُح للمتهم، سواء كان إنَّ المشرِّ

ٌُْنِشُا  الحكم الصادر فً الجرٌمة نهابٌاً أم ؼٌر نهابً. و"القانون األصلُح للمتهم" هو القانون الذي 
ٌّة النصوص األصلح للمتهم هً أنَّ  اً أصلُح من القانون القدٌم. وإنَّ علّة رجع ٌّ للمتهم مركزاً قانون

لقدٌم أشدُّ مما تقتضٌه مصلحة المجتمع. وقد كان العقوبة أو التجرٌم الذي كان ٌقّرره النصُّ ا
ٌّة السبق فً األخذ بمبدأ "القانون األصلح"؛ إذ ُطبَِّق هذا المبدأ فً عهد الرسول  للشرٌعة اإلسبلم
األعظم )ص( بإلؽاء عقوبة جلد الزوج الذي ٌقذؾ زوجته، وإحبلل التبلُعن محلّها؛ نظراً لنزول 

ٌّة َتْ اِذيَن يَمُ ُمإَ  َأُزَتَْءُقُ  َتَ ُ  َيُكُن َ ُقُ  ُشَقَدُْس ِينا َأنُمُفُهُقُ  َإَشَقََدُة َأَحِدِ ُ   ﴿: قوله تعالى فً اآلٌة القرآن
2)) ﴾ َأََُّنُع َشَقََدٍْت نَِ لاِه ِيناُه َ ِمَن ْ صاَِدِضهن ْت خَمهٍ أُ   عوٍ ْهلل علهه يُ  كَ  من ْ كَ نهن....

، فقد أحلّت 

َتْ اِذيَن يَمُ ُمإَ  ﴿ :ن محلَّ عقوبة القذؾ للزوج الذي ٌقذؾ زوجته فً قوله تعالىهذه اآلٌة اللعا
ٍِ ُشَقَدَْس إََُءِلُدتُ ُ  َثَمَنِهَن َءُلَدًة َتَن رَمُوبَمُلْإ َ ُقُ  َشَقََدةً  ََ ُ ُ  ُْ ُمُحَصَوَِت ثُ ا َ ُ  يَُأرُْإ نَِأَُّنَمَع        َأنًَدْ َتُأتَ ِِ

ُوإ َ  ُِ (3) ﴾ُْ َفَ
وقد نزلت اآلٌة السابقة نتٌجة شكوى أحد الرجال الى الرسول زوجته، إذ قذفها  ،

بالزنا قبل نزول آٌة اللعان، فنزلت تلك اآلٌة، وكان فعله معاقباً علٌه بعقوبة القذؾ إاّل أنَّ الرسول 
)ص( طبَّق علٌه آٌة اللعان
(4)

 . 

ت، وأوجب تطبٌق القانون األصلح وقد كّرس المشّرع العراقً هذا المبدأ فً قانون العقوبا 
اً، فقد أوجب وقؾ تنفٌذ  ٌّ اً. أّما بعد صٌرورة الحكم نهاب ٌّ فً الحاالت التً لم ٌصبح الحكم فٌها نهاب
ٌّة على الجرٌمة ))الفعل أو االمتناع ؼٌر معاقب علٌه((. بٌنما  الحكم إذا ما أضفى صفة المشروع

 لى ضوء أحكام القانون الجدٌد إذا جاء مخففاً للعقوبة.أجاز إعادة النظر فً العقوبة المحكوم بها ع
ومما ٌبلحظ فً هذا الموضع أنَّ المشّرع استخدم عبارة ))ؼٌر معاقب علٌه((، وهذه 
العبارة تشمل الفعل المباح والسبب المبٌح ومانع المسإولٌة ومانع العقاب، وال خروج عن مقتضى 

ٌَّة محققة لها. كما تجلَّت العدالة فً أبهى  العدالة فً ذلك، وإنَّما جاءت صٌاؼة معٌار األصلح
ٌّة  مظهٍر لها، عندما أوجب تطبٌق القانون األصلح على الماضً، ولم ٌدع فً ذلك سلطة تقدٌر

 مخالفاً مبدأ قوة الشًء المحكوم فٌه ترجٌحاً العتبارات العدالة. ،للمحكمة
ٌُوجب على بٌنما اختلؾ توّجه المشّرع فً حال صدور قانون جدٌد مخ فّؾ للعقوبة، فلم 

ه  المحكمة إعادة النظر بالحكم على ضوء أحكام القانون الجدٌد، وإّنما أجاز لها ذلك، مما نعتقُد أنَّ
جاَنَب الصواَب خصوصاً؛ إذا كان الفارق فً العقوبة كبٌراً بٌن القانون القدٌم والقانون الجدٌد، ال 

ن األصلح وهً أنَّ مصلحة المجتمع ال تقتضً التشدٌد. ومن سٌما أنَّ العلّة واحدةٌ فً تطبٌق القانو

                                                           

 (.ٕٚد. حميد السعدي، المرجع السابق، ص ) (ٔ)
 ( من سورة النور.ٙاآلية ) (ٕ)
 ( من سورة النور.ٗاآلية ) (ٖ)
 (. ٘ٛٔد. محمود نجيب حسني، الفقو الجنائي اإلسبلمي الجريمة، المرجع السابق، ص ) (ٗ)



 

(ٕ٘٘) 

ٌّنة  ( سنة، وبعد مرور ست سنوات ٘ٔبعقوبة ) -مثبلً  -ؼٌر العدالة معاقبة شخٍص عن جرٌمة مع
ٌصدر قانوٌن جدٌٌد ٌجعل عقوبتها ست سنوات فقط، فؤٌن مصلحة المجتمع فً استمرار معاقبة هذا 

أصدرت الحكم إعادة النظر فٌه، بناًء على سلطتها الشخص إذا ما رفضت المحكمة التً 
ٌّة ٌُوِجَب المشّرع إعادة النظر بالحكم على ضوء القانون الجدٌد ، التقدٌر لذا كان األقرب للعدالة أن 

 األصلح ال أن ٌمنح المحكمة سلطة تقدٌرٌة فً ذلك، وٌجعل موقفها الرافض فً منؤى عن العدالة.
رة لقوانٌن سابقة له؛ لتوضٌح النواحً كما أنَّ المشّرع لم ٌتطّرق  الى القوانٌن المفسِّ

متمثِّبلً بمحكمة  -الؽامضة المختلؾ على معانٌها ومدى رجعٌتها الى الماضً، ولكن القضاء 
أشار فٌه الى سرٌان القواعد القانونٌة على وقابع سابقة  2٘ٗٔأصدر حكماً عام  -تمٌٌز العراق

صراحة على سرٌانها على الماضًعلى نفاذها، حتى وإْن لم ٌنّص 
(1)

. 
رة سواٌء جاءت لمصلحة المتهم أو وضعته فً مركز أسوأ من  وهذا ٌعنً أنَّ القوانٌن الُمفسِّ
القانون الُمَفّسر، فإنَّها تسري على المتهم على اعتبار أنَّها تتِحُد مع القانون السابق )الُمَفّسر( 

ها نفذت معه فً نفس ٌوم نفاذه وال ٌمكن القول بعدم سرٌان القانون  وتصبح جزًء منه، وكؤنَّ
ٌّة، بدًء  ر على الماضً؛ ألنَّه ٌضرُّ بمصلحة المتهم، وذلك نظراً لثبات سٌاسة المشّرع الجناب المفسِّ
ر. فلم تختلؾ هذه السٌاسة التً تقوم على  ر ولحٌن صدور القانون الُمفسِّ من صدور القانون الُمَفسَّ

ٌّر رإى ثابته فً التجرٌم و العقاب، ٌعتقد المشّرع أّنها تصبُّ فً مصلحة المجتمع، فالمشّرع لم تتؽ
لدٌه مبررات هذا التجرٌم وال مقتضٌات ذلك العقاب، وإّنما الذي حدث هو إخفاقه فً صٌاؼة 
قواعد القانون صٌاؼًة واضحًة ودقٌقًة تمنع االختبلؾ فً وجهات النظر بشؤن مضامٌن األحكام 

نتها، ف ٌُضفً علٌها الوضوح والدقة. فالمشّرع فً التً تضمَّ اضطر الى إصدار قانون الحق 
ما ٌرٌد به  ر إذا كان أصلح للمتهم ال ٌقصد به إٌجاد المركز األفضل للمتهم، وإنَّ القانون المفسِّ
ٌّة  ر؛ وفقاً ألهمٌة المصلحة محل الحماٌة الجناب الوصول الى المعنى الحقٌقً للقانون المفسَّ

ر. ولكن العدالة تفرض على المشّرع أن ٌشٌر واستمرارها ا لتً دفعت به الى إصدار القانون المفسِّ
ٌّة الناجمة عن هذا  رة الى الماضً، تبلفٌاً للمشاكل القانون صراحة الى سرٌان القوانٌن المفسِّ

ٌّنة وفق القا َمْت أفعاالً مع نون اإلؼفال، كما لو صدرت أحكام بعقوبات مشّددة أو صدرت أحكاٌم جرَّ
ٌّة، ولم ٌكن من  السابق، ثمَّ صدر قانوٌن مفّسٌر تضّمن عقوبات مخفّفة او حّدد نطاق األفعال الجرم
متها تلك األحكام، فما هو مصٌر تلك األحكام؟. إذ كان من مقتضى  بٌنها تلك األفعال التً جرَّ

وإعادة النظر  العدالة أن ٌقّرر المشّرع وقؾ تنفٌذ األحكام عن األفعال ؼٌر المعاقب علٌها،
ر بؽٌة التخفٌؾ؛ ألنَّه من  باألحكام ذات العقوبات المشّددة، على ضوء ما جاء به القانون المفسِّ

ر من  -ؼٌر المنطق والعدل  ر مع القانون المفسَّ إذا ما أخذنا بنظر االعتبار اتحاد القانون المفسِّ
رة لحظة صدوره فً ظلِّ ؼٌاب التنظٌم القانونً ألحكام القوانٌن ا أن ٌترك أمرها للقضاء؛  -لمفسَّ

ٌّة فٌما  نظراً الحتمال االختبلؾ فً وجهات نظر القضاء، وانعكاسه على متطلّبات العدالة الجناب
ر لم ٌؤِت بؤحكام جدٌدة، وإاّل  ٌصدر عنه من أحكام، ولكنَّ ذلك كلّه مع فرض أنَّ القانون المفسِّ

ٌّة ومبدأ القانون   األصلح للمتهم.سنعود الى مبدأ عدم الرجع
ٌّة القانون األصلح للمتهم، استثنى المشّرع العراقً حالة القوانٌن  وفً نطاق قاعدة رجع
المإقتة منها، فٌما إذا انتهت الفترة المحّددة لتطبٌق تلك القوانٌن من دون تنفٌذ العقوبة المحكوم 

حكم أنَّ القوانٌن المإقتة بها، أو عدم إقامة الدعوى على ما وقع من جرابم خبللها؛ وعلّة هذا ال
ٌّنة تضٌع الحكمة من إصدارها،  ٌّة مع َها المشّرع بسٌاسة جناب ٌّنة ٌخصُّ توضع لمواجهة ظروؾ مع
فٌما لو تعّطل تطبٌقه على وقابع حدثت فً ظلِِّه وخبلفاً لنصوصه، بسبب انتهاء فترة سرٌانه او 

                                                           

 (.٘ٙد. عمي حسين الخمف، د. سمطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الدار العربية لمقانون، بغداد، د.ت، ص ) (ٔ)



 

(ٖ٘٘) 

ٌّة الصادرة بشؤنها، نتٌجة عدم تن فٌذها خبلل تلك الفترة، كحالة هروب إنهارت األحكام القضاب
الجانً من وجه العدالة خبلل فترة نفاذ تلك القوانٌن
(1)

. 
ٌّة القانون األصلح للمتهم على القوانٌن المإقتة  نا نعتقُد أنَّ عدم تطبٌق قاعدة رجع ؼٌَر أنَّ

ٌُجافً العدالة، فالمبّرَر  فرٍق بٌن القوانٌن مردوٌد من ناحٌة عدم وجود  -المذكور آنفاً  -المنتهٌة 
ٌّنة عامة أو فردٌة، فما هو الفرق  المحّددة الفترة والقوانٌن الدابمة. فكلها جاءْت لتحمً مصالح مع

ثمَّ صدر قانون الحق الؼٌاً  -مثبلً  -بٌن اصدار قانون جنابً دابم مضى على تطبٌقه عشر سنوات 
نتهً بانتهاء الثبلث سنوات، ثمَّ ٌعود ٌ -مثبلً  -له، وإصدار قانون جنابً مإقّت لمّدة ثبلث سنوات 

، فما هً الحكمة فً سرٌان القانون األصلح فً -على سبٌل الفرض-الفعل الى دابرة اإلباحة 
الحالة األولى؟، وعدم سرٌانه فً الحالة الثانٌة؟. وإذا ما افترضنا أنَّ العقوبة فً القانون الدابم أشدُّ 

و المبرر فً سرٌان القانون األصلح على األول دون من العقوبة فً القانون المإقت، فما ه
الثانً؟. فهروب الجانً فً ظلِّ القانون الدابم وشموله بالقانون األصلح البلحق، وعدم شموله به 
إذا كان القانون القدٌم مإقتاً، لم ٌحقق العدالة ولم ٌقترب منها حتماً. ولما كانت علّة تطبٌق القانون 

مع، فما هً مصلحة المجتمع فً معاقبة من اعتدى على المصالح األصلح هً مصلحة المجت
ك  ة فً ظل القوانٌن المإقتة؟، سواء صدر حكم بحقّه ولم ٌنفذ أو لم ٌصدر أو لم تحرَّ ٌَّ المحم
ضْت للخطر وقد انتهى الوقت البلزم  الشكوى بحقّه، ما دامت المصلحة قد تضّررْت أو تعرَّ

لَّة واحدةٌ فً سرٌان القانون األصلح للمتهم على ما سبق من وقابع لمعاقبة من انتهكها؛ إذ إنَّ الع
 قبل نفاذه، سواء كان القانون القدٌم دابماً أم مإقتاً.

وإذا كان العفو العام صورًة من صور تطبٌقات القانون األصلح للمتهم؛ ألنَّه ال ٌعدو كونه 
إلؽاًء لنصِّ التجرٌم
(2)

ا ال نتفُق مع هذا ال ، رأي من ناحٌة إلؽاء العفو العام لنصِّ التجرٌم، وإْن ُكنَّ
ٌّة حال، فإذا صدر قانون عفو  وأنَّه ٌإدي الى إسقاط الجرٌمة وإبقاء النّص التجرٌمً نافذاً على أ
عام بعد صدور قانون جنابً مإقّت، فما هو مصٌر الجرابم المرتكبة خبلله؟، هل هً مشمولة 

( من قانون العقوبات ٖ٘ٔع فً المادة )بقانون العفو أم ال؟، لقد أجاب المشرّ 
(3)

بؤنَّه ٌترّتب على  ،
ٌّة ومحو حكم اإلدانة الذي ٌكون قد صدر فٌها،  صدور قانون العفو العام انقضاء الدعوى الجزاب
وسقوط جمٌع العقوبات األصلٌة والتبعٌة والتكمٌلٌة والتدابٌر االحترازٌة، وال ٌكون له أثر فً ما 

وبات، مالم ٌنّص قانون العفو على ؼٌر ذلك. فما ٌفهم منه أنَّ قانون العفو ٌمكن سبق تنفٌذه من العق
أن ٌشمل جمٌع الجرابم الواقعة قبل نفاذه وٌمحو حكم اإلدانة إذا كان صادراً، وٌسقط جمٌع 
العقوبات. كما ٌمكن أن ٌشمل بعض الجرابم وٌستثنً بعضها، أو ٌسقط بعض العقوبات دون 

المشّرع التً أفصح عنها بعبارة ))مالم ٌنّص قانون العفو على ؼٌر ذلك((،  ؼٌرها، بحسب قناعة
فلو اتجهت إرادة المشّرع بقانون العفو الى شمول جمٌع الجرابم السابقة، سواء كانت منّظمة 
بموجب قوانٌن دابمٌة او مإقتة، فهل ٌبقى داٍع للقول بؤنَّ القانون األصلح للمتهم ال ٌسري على 

مإقتة التً سبقته؟، ال سٌما إذا صحَّ القوُل إنَّ قانون العفو هو صورة من صور القانون القوانٌن ال
( التً تتضّمن أحكام ٖ( من قانون العقوبات هً مادة الحقة للمادة )ٖ٘ٔاألصلح، وإنَّ المادة )

ٌّد السابق كما تطّرقت المادتان ) انون ( من قٖ٘ٓ( و )ٖٓٓالقوانٌن المإقتة، والقانون البلحق ٌق
ٌّة أصول المحاكمات الجزاب
(4)

ٌّة بالعفو العام ووقؾ اإلجراءات  ، إلى انقضاء الدعوى الجزاب
                                                           

 (. ٜٙ، ص )ٜٕٓٓدراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان،  -د. كامل السعيد، شرح االحكام العامة في قانون العقوبات (ٔ)
 (.ٜٗدراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص ) -، شرح االحكام العامة في قانون العقوباتد. كامل السعيد (ٕ)
 .ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔ( من قانون العقوبات العراقي رقم ٖ٘ٔالفقرة )أ( من المادة ) (ٖ)
 .ٜٔٚٔلسنة  ٖٕ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٖ٘ٓ( و)ٖٓٓالمادتان ) (ٗ)



 

(٘٘ٗ) 

ٌّة أو المحاكمة ضد المتهم اٌقافاً نهابٌاً، ولم تستثِن الجرابم المإقتة من ذلك، وهو قانون  التحقٌق
 الحق على قانون العقوبات.

ه إذا صدر قانوٌن جدٌدٌ  –مما تقّدم  -نستنتج   -وهو أصلح للمتهم  -الحٌق للقانون المإقت  أنَّ
فً ؼٌر صورة العفو العام، سواء جاء ؼٌر معاقب على الفعل الجرمً أو مخفّفاً للعقوبة، فمقتضى 
العدالة أن ٌسري على ما سبق من وقابع فً ظلِّ القانون المإقت السابق؛ وذلك ترجٌحاً لـ "علّة" 

، على "علّة" -نتفاء مصلحة المجتمع فً معاقبة الجانًوهً ا -تطبٌق القانون األصلح للمتهم 
، فً إنزال العقاب بحقّه؛ كون المصلحة انتفت فلم ٌبَق -وهً مصلحته-تطبٌق القانون المإقت 

 مبّرٌر للعقاب.
ٌّة، فسنجد ما ٌدعم قولنا بعدالة سرٌان   وإذا ما أخذنا بنظر االعتبار النصوص الدستور

ما ٌرتكب من جرابم فً ظل القوانٌن المإقتة المنتهٌة، من ذلك نّص  القانون األصلح للمتهم على
ر( من الدستو2ٔالمادة )

(1)
، مالم ٌنّص على  ًٌّ ه: ))لٌس للقوانٌن أثٌر رجع ْت على أنَّ ، التً نصَّ
خبلؾ ذلك، وال ٌشمل هذا االستثناء قوانٌن الضرابب والرسوم((، و ))ال ٌسري القانون الجزابً 

ًٍّ إ اّل إذا كان أصلح للمتهم((. ففً هذٌن النّصٌن، أجاز المشّرع استثناًء فً "النّص بؤثٍر رجع
األول" سرٌان القوانٌن بشكل عام على الماضً، واستثنى منها فقط قوانٌن الضرابب والرسوم، 
ٌّة المإقتة، وفً "النص الثانً" صّرح بسرٌان القانون الجزابً األصلح  ولم ٌستثِن القوانٌن الجزاب

تهم بؤثر رجعً، ولم ٌستثِن القوانٌن المإقتة، وهذه ألفاٌظ مطلقة والمطلق ٌجري على إطبلقه. للم
ٌّة، هو إٌمانه بعدالة اإلطبلق فً األحكام  وعلى ما نعتقد أنَّ السبب فً تبّنً هذه الصٌؽة القانون

 المتعلّقة بسرٌان القانون األصلح للمتهم على الماضً من دون تقٌٌد.
ٌر من التشرٌعات من استثناء القوانٌن المإقتة من "عدم رجعٌة القانون وقد خلت الكث

األصلح للمتهم"، منها قانون العقوبات الفرنسً الجدٌد، إذ جاء خالٌاً من حكم خاص بالقوانٌن 
المإقتة، وكذلك قانون العقوبات الجزابري والتونسً واألردنً
(2)

. 
عٌن بسرٌان ال  قانون األصلح على الماضً، بما فٌها القوانٌن مما ٌدلُّ على اعتراؾ المشرِّ
 المإقتة.

إنَّ المشّرع بتقرٌره سرٌان القانون الجدٌد على ما وقع قبل نفاذه من الجرابم المستمرة أو 
المتتابعة او جرابم العادة التً ٌثابر على ارتكابها فً ظلّه، قد حقق العدالة، نظراً؛ لوقوع جزء من 

الرؼم من أن جزءاً منها قد ارتكب فً ظلِّ القانون القدٌم، وكذلك األمر  هذه الجرابم فً ظلّه على
ٌّة"  بالنسبة للعود وتعدد الجرابم. لكن ٌإخذ على المشّرع أّنه ساوى بٌن "التدابٌر االحتراز
و"العقوبات"، من حٌث عدم رجعٌتها وسرٌان القانون األصلح للمتهم، فً الوقت الذي كان ٌنبؽً 

تدابٌر االحترازٌة على الماضً، بؽض النظر عن كونها أصلح للمتهم من عدمه، فٌه أن تسري ال
أي أْن تخضع لقاعدة الرجعٌة ولٌست عدم الرجعٌة؛ انطبلقاً من االختبلؾ بٌن وظٌفة "التدبٌر 
االحترازي" المتمثلة بدرء خطورة المجرم، وبٌن وظٌفة "العقوبة" المتمّثلة بالردع العام والخاص، 

لتدبٌر االحترازي ٌهدؾ الى حماٌة المجتمع من خطر المجرم، كان ٌنبؽً أن ٌطّبق على فما دام ا
الماضً على اعتبار أنَّ مصلحة المجتمع تقتضً هذا الرجوع؛ بوصؾ العقوبة جزاٌء لفعٍل ؼٌر 
ضها للخطر الفعلً، أما  مشروع وقع فعبلً وأحدث ضرراً بالمصالح االجتماعٌة والفردٌة او عرَّ

ًٌّ لخطر مستقبلً على المصالح المذكورة، وعندما ٌكون أسوأ التدبٌر  االحترازي فهو إجراٌء وقاب
؛ صوناً لتلك المصالح التً ٌفترض أن تؽلّب  ًٍّ للمتهم وأصلح للمجتمع ٌنبؽً تطبٌقه بؤثر رجع

                                                           

 . ٕ٘ٓٓالدستور العراقي النافذ لسنة  ًٜٔا من المادة الفقرتان تاسعًا وعاشر  (ٔ)
 .٘ٙٔص ،ٖٕٔٓ،ٕالقاىرة، طيم في القانون الجنائي الدستوري،دار النيضة العربية،رجعّية القانون االصمح لممتد.أحمد عبد الظاىر، (ٕ)



 

(٘٘٘) 

ٌّد بعض الفقهاء  على مصلحة المتهم، ما دام التدبٌر االحترازي لٌس عقوبة بالمعنى الدقٌق. وٌإ
 ذا الرأي بالقول: ه

))إنَّ الفكرة التً تقوم علٌها التدابٌر االحترازٌة هً المصلحة االجتماعٌة، فإذا كانت هناك 
ضرورة اجتماعٌة تقتضً برجعٌة التدبٌر االحترازي، وجب تطبٌقه، حتى وإن لم ٌكْن فً صالح 

المتهم((
(1)

. 
 : المطلب الثانً: سرٌان القانون الجنائً من حٌث المكان

ٌّة أنَّ لنصوص قانون العقوبات منطقًة جؽرافًٌة م ن المبادئ المسلَّم بها فً التشرٌعات الجناب
  -محددًة تسري علٌها أحكامها، وٌتحّدُد سرٌان هذا القانون على أساس أربعة مبادئ، هً:

ٌّة ٌّة النّص" ومبدأ "عالم ٌّة النّص" ومبدأ "عٌن ٌّة النّص الجنابً" ومبدأ "شخص  مبدأ "إقلٌم
ٌّة هو األصل، والمبادئ الثبلثة األخرى، هً مبادئ مكّملة له؛ حتى ال  النّص". وٌعدُّ مبدأ اإلقلٌم

 ٌفلت أحد من العقاب. وسنسلط الضوء علٌها عبر الفروع اآلتٌة:
ة القانون الجنائً ٌَّ  : الفرع األول : مبدأ إقلٌم

ٌُقصُد به سرٌان أحكام قانون العقوبات على جمٌع الجرابم ا  لتً ترتكب على اإلقلٌم و
ٌّة مرتكبها، وسواء نالت الجرٌمة المرتكبة من  الخاضع لسٌادة الدولة، بؽض النظر عن جنس
ٌّة. واستناداً لهذا المبدأ فإنَّ   مصلحة الدولة صاحبة السٌادة فً اإلقلٌم أم نالت من مصلحة دولة أجنب

علٌه قانونها؛ كما أن هذا المبدأ ٌجد الجرٌمة التً ٌرتكبها المواطن خارج إقلٌم دولته ال ٌطّبق 
ُد بحدود إقلٌمها وال  مبّرره فً أنَّ قانون العقوبات هو مظهٌر من مظاهر سٌادة الدولة التً تتحدَّ
تتعداه الى إقلٌم دولة أخرى، فضبلً عن وجود أدلة الجرٌمة فً هذا اإلقلٌم، وعلم الجانً بقوانٌن 

فكرة العدالة أٌضاً بتهدبة مشاعر السخط االجتماعٌة التً أثارتها الدولة التً ٌتواجد فٌها، وتحقٌّقاً ل
الجرٌمة
(2)

. 
( من قانون العقوبات، قاببلً: ))تسري ٙوقد تبّنى المشّرع العراقً هذا المبدأ فً المادة )

أحكام هذا القانون على جمٌع الجرابم التً ترتكب فً العراق، وتعتبر الجرٌمة مرتكبة فً العراق 
ٌُراد أن تتحّقق فٌه. إذا وقع  فٌه فعل من األفعال المكّونة لها، أو إذا تحقّقت فٌه نتٌجتها، أو كان 

وفً جمٌع األحوال ٌسري القانون على كلِّ من ساهم فً جرٌمة وقعت كلّها أو بعضها فً 
 العراق، ولو كانت مساهمة فً الخارج، سواء كان فاعبل أم شرٌكاً ((.

عه الصٌاؼة الرامٌة الى التؤكٌد على الجرٌمة دون التؤكٌد على وحسناً فعل المشّرع باّتبا
مرتكب الجرٌمة فً سرٌان قانون العقوبات؛ انطبلقاً من فكرة سٌادة الدولة على إقلٌمها، والتً 

اً كانت جنسٌته. ولكْن، تظهر فً قانونها الجنابً على نحو ٌسّوغ لها معاقبة مرتكب  ٌَّ الجرٌمة أ
( قاببلً: ))هو أحد رعاٌا 2ٔعاد المشّرع إلى تعرٌؾ المواطن فً الفقرة األولى من المادة )

ٌّة(( على  ٌّة له إذا كان مقٌماً فً الجمهور ٌّة العراق، وٌعتبر فً حكم المواطن من ال جنس جمهور
ٌّة" إذ ال م بّرَر لهذا التعرٌؾ؛ ألنَّ القانون العقابً ال ٌفّرق بٌن الرؼم من أنَّه تبّنى مبدأ "اإلقلٌم

المواطن واألجنبً عن تطبٌقه مبدأ "االختصاص اإلقلٌمً"
(3)

، فالعبرة بوقوع الجرٌمة دون النظر 
 الى فاعلها فً سرٌان قانون الدولة علٌها.

                                                           

 (.ٚٛد. حميد السعدي، المرجع السابق، ص ) (ٔ)
دراسة تحميمية في النظرية العامة لمجريمة والمسؤولية الجزائية، دار  -قوبات القسم العامد. نظام توفيق المجالي، شرح قانون الع (ٕ)

 (.ٜٓٔ، ص )ٕٓٔٓالثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، 
 (.ٛٔ، ص )ٕٓٔٓد. محمد معروف عبد اهلل، نحو قانون عقوبات عراقي جديد، مطبعة شياب، أربيل،  (ٖ)



 

(٘٘ٙ) 

م الخاصة ونعتقُد بؤنَّ السبب وراء تعرٌؾ المواطن هو تمٌٌزه عن األجنبً من حٌث األحكا
( أجاز المشّرع للمحكمة أن ُتعفً األجنبً من 3ٖ( من المادة )ٕبه، فعلى سبٌل المثال فً الفقرة )

العقاب إذا ثبت جهله بالقانون عندما ٌرتكب جرٌمة خبلل سبعة أٌام من تارٌخ قدومه، وقانون 
ع كان صابباً، إذ إنَّ مقتضى ال ٌُعاقب علٌها، ولهذا توجه المشرِّ عدالة ٌستوجب منح دولته ال 

المحكمة سلطة تقدٌرٌة للتؤّكد من مدى علم األجنبً بالقانون العراقً من عدمه، فإذا ثبت "عدم 
علمه" انتفى القصد الجنابً لدٌه، وإنَّ قاعدة "عدم جواز االحتجاج بالجهل بؤحكام القانون" 

ة قاهرة. وأّن دخول تفترض حصول العلم لدى الكافة، وُتستثنى منها حالة عدم العلم لسبب قو
ٌُعامل معاملة  األجنبً الى العراق منذ عهد قرٌب ال ٌحّقق هذا االفتراض، وإّنما ٌنبؽً أن 
ٌّام" وهً مّدة  اهُ المشّرع العراقً. لكنَّه حّدد المّدة بـ "سبعة أ االستثناء )القوة القاهرة( وهذا ما تبنَّ

ٌدخلها خبلل تلك المّدة، فكان على  قصٌرة، فمن ؼٌر المنطق أن ٌعلَم شخٌص بقوانٌن دولة
إذ إنَّ  -المشّرع أن ٌمنح مّدة أطول، كؤن تكون على األقل مّدة شهر فً الجرابم ؼٌر المؤلوفة، 

. على أن نفّرَق بٌن حالتٌن: األولى،  -هناك جرابم مؤلوفة كالقتل والسرقة وؼٌرها ـ ؼٌر مؤلوؾ 
ٌُعاقب علٌها،  فهنا ال داعً للبحث عن مدى علمه بالقانون. والثانٌة، ما إذا كان قانون محل إقامته 

ما إذا كان قانون محل إقامته ال ٌعاقب علٌه، فٌنبؽً البحث بمدى العلم من عدمه خبلل مّدة شهر، 
 مثبلً.

وقد ُحدد نطاق االختصاص اإلقلٌمً باإلقلٌم األرضً والمابً والجوي، واألراضً التً 
لّق بالجرابم التً تمسُّ سبلمته ومصالحه، وعدَّ السفن والطابرات ٌحتلها الجٌش العراقً فً ما ٌتع

ٌّة فً اإلقلٌم  العراقٌة جزءاً من اإلقلٌم العراقً أٌنما َحلَّْت، واستثنى السفن والطابرات األجنب
اً،  ٌّ العراقً المابً والجوي إاّل إذا َمّست الجرٌمة أمن العراق، أو كان الجانً او المجنً علٌه عراق

ٌّة. وإذا كانت العبرة فً سرٌان القانون أو إ ذا طلبت السفٌنة أو الطابرة معونة السلطات العراق
ٌّة" بالسلوك اإلجرامً من حٌث وقوعه على إقلٌم الدولة، فبل مشكلة  الجنابً طبقاً لمبدأ "اإلقلٌم

ناً من فعٍل واحٍد. ولكن تظهر المشكلة عندما ُن من عّدة  حٌنبٍذ إذا كان السلوك اإلجرامً متكوِّ ٌتكوَّ
أفعال، ووقع بعضها خارج العراق، أو إذا حّدثت النتٌجة داخل العراق فقط. أمام كلِّ هذه الحاالت 
أخذ المشّرع بالحسبان حصول مثل هكذا فرضٌات، فتناولها بالتنظٌم قاببلً: ))وتعتبر الجرٌمة 

إذا تحقّقت فٌه نتٌجتها، أو كان مرتكبة فً العراق إذا وقع فٌه فعل من األفعال المكّونة لها، أو 
ٌُراد أن تتحقّق فٌه((، فعالج بذلك حالة الجرابم "المستمّرة" وجرابم "االعتٌاد" والجرابم 
"المرّكبة"، فجعلها خاضعة للقانون العراقً ما دام جزٌء من أفعالها مرتكباً فً العراق، فكانت 

ِحْد عنها، ع ٌَ ندما اعتبرها مرتكبًة فً العراق، إذا تحققت العدالة محط أنظاره بهذا االتجاه ولم 
ٌُراد لها أن  نتٌجتها فٌه فقط. ولكن أٌن مقتضى العدالة إذا لم تتحقّق النتٌجة فً العراق، وإّنما كان 
تتحقّق فٌه، كمن ٌرسل طرداً به متفجرات من خارج العراق، إلى آخر فً العراق بقصد قتله، 

ٌُراد له أن ٌتفّجر فً مدٌنة الصوٌرة فً العراق، ولكن وٌضبط هذا الطرد قبل دخوله العراق.  أو 
وٌتفّجر هناك، فكٌؾ تتحقّق العدالة وأّن  -مثبلً -ٌُرسل خطؤً الى مدٌنة الصوٌرة فً المؽرب 

 الجرٌمة بكاملها وقعت خارج العراق فعبلً ونتٌجًة؟.
ة، ال سٌما أنَّ أؼلب لذا ٌبدو لنا أنَّ المشّرع أخفق فً الوصول الى العدالة من هذه الناحٌ
الدول تحاشت النّص على مثل هذه الحالة فً قانونها، كالقانون األردنً مثبلً 
(1)

، ومإدى ذلك هو 
صعوبة إقامة الدلٌل على توقع حصول النتٌجة داخل اإلقلٌم، ولكن حتى مع فرض إقامة الدلٌل 

العراقً؟، فً ظلِّ ؼٌاب ، فما هو مبّرر العقاب وفق القانون -مثبلً  -كاعتراؾ المتهم بذلك 
                                                           

 (.ٔٓٔ)د. كامل السعيد، المرجع السابق، ص  (ٔ)



 

(٘٘3) 

ٌّة" وهً كون القانون الجنابً مظهراً من مظاهر سٌادة الدولة، فً حٌن  مبررات مبدأ "اإلقلٌم
الجرٌمة لم ترتكب على إقلٌم العراق، كما أّنها ال ُتطمبن النفوس وال ُتهدئ السخط االجتماعً 

ٌُضاؾ الى  ذلك أنَّ العقوبة تعجز عن بلوغ الناجم عن وقوع الجرٌمة؛ ألّنها وقعت خارج العراق. 
ْهُجَر هذه الفقرة؛  ٌَ ع أن  وظٌفتها وهً الردع العام والخاص. من هنا كان الزماً على المشرِّ

ٌّة.  استجابًة للعدالة الجناب
ة القانون الجنائً ٌَّ  : الفرع الثانً : مبدأ عٌن

ٌّة" ال تخضع الجرابم الواقعة فً الخارج الى ق  انون العقوبات العراقً، طبقاً لمبدأ "اإلقلٌم
ُد أمنها أو تخلُّ بسمعتها، فإّنها تخضع لقانونها العقابً. فبل  لكن إذا كانت ماّسة بكٌان الدولة او تهدِّ
ٌّة لعدم  جدال فً أهمٌة مبدأ "االختصاص العٌنً" النابعة من حرص الدولة على مصالحها األساس

ة ثقتها فً اهتمام الدول األخرى فً العقاب علٌها.  لذا؛ حرص المشّرع على تحدٌد الجرابم الماسَّ
ة بؤمن الدولة الداخلً والخارجً، أو ضد نظامها  بالمصالح األساسٌة، وهً الجرابم الماسَّ
ٌّة، أو تزوٌر أو تقلٌد وتزٌٌؾ عملتها  الجمهوري وسنداتها، أو طوابعها، أو تزوٌر أوراقها الرسم

ٌّة، بؽض النظر عن جنس ٌّة أو المعدن ٌّة مرتكبها، وبؽض النظر عن مكان ارتكابها فً الورق
ٌُعاقب علٌها الخارج، حتى وإن كان قانون البلد ال 
(1)

. 
فإذا كان هذا االستثناء ٌجد أساسه فً أهمٌة توفٌر الحماٌة الجنابٌة للمصالح األساسٌة، إاّل 

مذكورة، من أّن هناك جرابم ٌجب شمولها باالختصاص العٌنً؛ كونها ال تقل أهمٌة عن تلك ال
حٌث مساسها بالمصالح العلٌا للعراق، وهً تقلٌد وتزوٌر أختام الدولة او استعمالها بدون وجه 
ة باالقتصاد الوطنً والثقة المالٌة للدولة. وقد أؼفل المشّرع العراقً أمراً  مشروع، والجرابم الماسَّ

عٌن، وهو معاقبة الشرٌك فً ت لك الجرابم، إذ جاءْت مهّماً كان موضع اهتمام أؼلب المشرِّ
صٌاؼة النّص ))ٌسري هذا القانون على كلِّ من ارتكب خارج العراق ...... ((، وكؤنَّ النصَّ 

ٌُوحً إلى الفاعل األصلً دون الشرٌك، بٌنما تشرٌعات أخرى
(2)

ٌّاً مرتكب الجرٌمة  َحْت جل ، وضَّ
ٌّة."فاعبلً أو شرٌكاً"، وهذا باعتقادنا ٌسدُّ باب االجتهاد فً الن  صِّ وٌحّقق العدالة الجناب

ة القانون الجنائً ٌَّ  : الفرع الثالث: مبدأ شخص
ٌقضً هذا المبدأ بمعاقبة كلِّ شخٍص ارتكب جرٌمة فً أيِّ مكان فً العالم، وفقاً لـ "قانونه  

الشخصً" وهو قانون الدولة التً ٌنتمً إلٌها، وأمام محاكم الدولة التً ٌحمل جنسٌتها، بؽض 
أن مبّرَر هذا االختصاص ٌعود الى مساس الجرٌمة المرتكبة  مكان وقوع الجرٌمة. إذ النظر عن

فً الخارج بمركز الدولة بٌن الدول وإساءته الى سمعتها، وَسدُّ منافذ الهروب من العقاب
(3)

وال  ،
تستطٌع دولته تسلٌمه الى الدولة التً ارتكب الجرٌمة على إقلٌمها؛ ألنَّ تسلٌم الرعاٌا أمٌر 

معاقبته، إذ قد ٌكون ؼادر  -التً ارتكب الجرٌمة على إقلٌمها  -محظوٌر، كما ال تستطٌع الدولة 
 إقلٌمها ولن ٌعود إلٌها، فضبلً عن ذلك عدم الثقة بحٌاد القضاء األجنبً.

ٌّة القانون الجنابً" وجهان: أحدهما "إٌجابً" واآلخر "سلبً".   ولمبدأ "شخص
جنابً على كلِّ من ٌحمل جنسٌة الدولة إذا ارتكب جرٌمته فاألول، ٌعنً تطبٌق النص ال 

ٌّة". ٌّة اإلٌجاب  خارج إقلٌمها، وٌطلق علٌه مبدأ "الشخص

                                                           

 .ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔ( من قانون العقوبات العراقي رقم ٜالمادة ) (ٔ)
 .ٕٚٓٓلسنة  ٜٗالمعدل بقانون رقم ٜٓٙٔلسنة  ٙٔ( من قانون العقوبات األردني ٜالمادة ) (ٕ)
 (.ٙٔٔد. كامل السعيد، المرجع السابق، ص ) (ٖ)
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والثانً، ٌقصد به تطبٌق النّص الجنابً على كلِّ جرٌمة ٌكون المجنً علٌه فٌها متمتعاً  
ٌّة الدولة،  ٌُطلق علٌه مبدأ ووقعت خارج إقلٌم الدولة -ولو كان مرتكبها أجنبٌاً  -بجنس ، و

ٌّة" ٌّة السلب "الشخص
(1)

. 
ٌّة" ووضع  ٌّة السلب ٌّة" دون "الشخص ٌّة اإلٌجاب وقد أخذ المشّرع العراقً بمبدأ "الشخص
ٌّة" لكنَّها تختلؾ بٌن حالة وأخرى، فقد عامل العراقً الذي  ٌّة اإلٌجاب شروطاً لتطبٌق مبدأ "الشخص

ٌّة، معاملًة تختلؾ عن العراقً الذي ٌكتسً ٌرتكب جرٌمة فً الخارج وال ٌتمتع بؤّي صف ة وظٌف
 -وصؾ الموّظؾ او المكلّؾ بخدمة عامة او الموظؾ الدبلوماسً، فقد اشترط فً الفبة األولى 

ٌّة  ٌّة((، وبؽض النظر  -التً ال تتمتع بصفة وظٌف ٌّة العراق بؤن ٌكون عراقٌاً ))أي متمتعاً بالجنس
اً ثمَّ عن وقت ارتكاب الجرٌمة، ))سواء كا ٌّ ٌّة، أو عراق ٌّة العراق ن أجنبٌاً وقتها، ثمَّ اكتسب الجنس

فقدها بعد ذلك((، وأن تكون الجرٌمة جناٌة او جنحة طبقاً ألحكام قانون العقوبات العراقً، وأن 
تكون الجرٌمة معاقباً علٌها بقانون الدولة التً ارتكبت فٌها "ازدواجٌة التجرٌم" وبؽض النظر عن 

   .ا ٌجب أن ٌعود مرتكب الجرٌمة الى العراقجسامتها، كم
ها هو عدم إفبلت  نا فً ما سبق مبّررات األخذ بمبدأ "الشخصٌة اإلٌجابٌة" وأهمُّ ٌَّ وقد ب
المجرم من العقاب، واستحالة تسلٌمه من قبل دولته، طبقاً للمبدأ القابل: "بعدم جواز تسلٌم الدولة 

د كثٌراً عن جوهر العدالة عندما اشترط بارتكاب الجرٌمة لرعاٌاها"، ولكنَّ المشّرع العراقً ابتع
من قبل الفاعل والشرٌك وهو فً الخارج ؛ إذ اعترى النّص القانونً ثؽرة واضحة تسمُح بإفبلت 
ُض على ارتكاب جرٌمة فً  ٌُحرِّ المجرم من العقاب، وهً: عدم شمول النّص للعراقً الذي 

تحرٌضه، باعتباره شرٌكاً بالجرٌمة؛ ألنَّ النّص اشترط الخارج وهو فً العراق، وتقع بناًء على 
وجود العراقً فً الخارج سواء أكان فاعبلً او شرٌكاً، وبذلك ستختفً المساواة بٌن "الشرٌك 
بالجرٌمة التً ُترتكب فً العراق"، و"الشرٌك الذي ٌوجد فً العراق عن جرٌمة ترتكب فً 

ألول من حٌث عدم العقاب، فبل مساواة بٌنهما؛ علماً الخارج"، فاألخٌُر سٌكون أحسن حاالً من ا
ٌّة. وقد دأبت بعض التشرٌعات على النصِّ على  أنَّ "المساواة" هً إحدى معاٌٌر العدالة الجناب

( من قانون ٙ"هذه الحالة" وَسدِّ الثؽرة التً َؼَفَل عنها المشّرع، كما هو الحال فً المادة )
العقوبات المصري
(2)

. 
ٌّة بعد والى جانب  ًَّ الذي ٌكتسُب الجنس ذلك فإّن المشّرع العراقً أخضَع "لقانونه" العراق

ارتكاب الجرٌمة أو الذي ٌفقدها بعد ارتكابه لها. وهنا تبرز جملة مبلحظات، انطبلقاً من جوهر 
ٌّة" فً التجرٌم والعقاب، خصوصاً ونحن نتكلَّمُ  ٌّة الجناب  العدالة الذي اقتضى اعتماد مبدأ "الشرع

 عن جرٌمة مرتكبة فً الخارج.
فإذا كان ثّمة مسّوغ لمحاكمة العراقً الذي ارتكب الجرٌمة فً الخارج "وهو مستمر فً 
ٌّة"  ٌّة"، فبل وجوَد أليِّ مسوٍغ فً معاقبة من ارتكب الجرٌمة ثمَّ فقد "الجنس ٌّة العراق التمتع بالجنس

ًٌّ عن الع راق وتسلٌمه الى الدولة التً ارتكب الجرٌمة بعد ذلك عند عودته الى العراق؛ ألنَّه أجنب
على إقلٌمها ال ٌتعارض مع مبدأ "سٌادة الدولة"، كما ال ٌتعارض مع المبدأ القابل "بعدم جواز 
تسلٌم الدولة لرعاٌاها"؛ ألنَّه لٌس منهم. وبالمقابل فإنَّ الشخص الذي ٌرتكب الجرٌمة فً الخارج، 

ٌّة ، فخضوعه للقانون الجنابً العراقً ال ثمَّ ٌؤتً بعد ذلك الى العراق وٌكت ٌّة العراق سب الجنس
ٌّة" التً من مقتضٌاتها "العلم  ٌّة الجناب ٍر معقوٍل؛ كونه ٌتعارض مع مبدأ "الشرع ٌستند الى مبرَّ

                                                           

مد األول، منشورات الحمبي الحقوقّية، بيروت، من دون تاريخ نشر، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، المج (ٔ)
 ( وما بعدىا.ٕٔٓص )

 (.ٖٔ، ص )ٜٙٚٔ، مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي، ٔد. محمود محمود مصطفى، نموذج لقانون العقوبات، ط (ٕ)



 

(٘٘2) 

بالقانون" حٌث ٌذهب ؼالبٌة الفقهاء الى أنَّ مستوى العلم المطلوب توافره لدى الجانً لقٌام 
لمفهوم السابد فً البٌبة العامة التً ٌنتمً إلٌها، حٌث ٌفترض معنًى عرفٌاً الجرٌمة، هو طبقاً ل

تحدده أفكار وتقالٌد سابدة وخبرات وتجارب متراكمة فً البٌبة االجتماعٌة التً ٌعٌش فٌها الجانً 
ألركان الجرٌمة وعناصرها وظروفها
(1)

الذي تقوم به الجرٌمة، والذي  -، فوفقاً لمعنى "العلم" 
، ٌنتفً الركن المعنوي لها، إذا ما ارتكب شخٌص ما ُجرماً فً -لٌه جمهوُر الفقهاء اتفق ع

ٌّة؛ كون البٌبة التً كان ٌعٌش فٌها الجانً  ٌّة العراق عند ارتكابه  -الخارج، واكتسب بعده الجنس
ٌّة، فبل ٌتحقّق "العل -الجرٌمة  ٌّة العراق م هً ؼٌر البٌبة التً ٌعٌش فٌها بعد اكتسابه الجنس

بالتجرٌم" بالمعنى المطلوب، عندبذ ٌسُعَنا القوُل بؤنَّ "قاعدة الجهل بالقانون" تنهض فً هذه 
الحالة، وتفرض حكمها بعدم شمول ذلك الشخص بالقانون الجنابً العراقً التً أقّرها المشّرع 

هله بالقانون ــ  لٌس ألحٍد أْن ٌحتجَّ بجٔ( من ق. ع. ع. بنّصها القابل: ))3ٖالعراقً فً المادة )
ٌُعاِقب على الجرٌمة  بؤحكام هذا القانون، أو أيِّ قانون آخر، مالم ٌكْن قد تعّذر علُمُه بالقانون الذي 
ٌّة  بسبب قوة قاهرة((، ونعتقُد أنَّ الشخص الذي ٌرتكب جرٌمة فً الخارج ثّم ٌكتسب الجنس

ٌّة وٌعود للعراق، ٌتحّقق لدٌه التعّذر بالعلم بالقانون؛  وعدم تمتعه -إذ وجوده فً الخارج العراق
ٌّة فً حٌنها ٌّة العراق ٌمكن أن ٌندرَج تحت معنى "القوة القاهرة"، األمر الذي ٌمتنع معه  -بالجنس

 الخضوع ألحكام القانون الجنابً العراقً.
وإذا كان القول: إنَّ المشّرع اشترط تجرٌم الفعل لدى الدولة التً وقَع فٌها، وهذا ٌكفً 

لم؛ فإنَّ ذلك مردوٌد من جانب أنَّ علم الجانً مطلوٌب بكافة العناصر واألركان، والتً لتحقّق الع
تختلؾ فً الؽالب من دولة ألخرى، ناهٌك عن جسامة الجرابم واختبلفها من دولة ألخرى، فما 

 ٌعدُّ فً دولٍة ما، جناًٌة، ربَّما ٌعدُّ ُجنحًة او مخالفًة فً دولة أخرى، وهكذا.
ال ٌستطٌع تسلٌمه الى الدولة التً ارتكب الجرٌمة على  -مثل هذه الحالة  فً -فالعراق 

ٌّة العراقً إقلٌمها؛ نظراً للحظر القانونً الوارد فً قانون أصول المحاكمات الجزاب
(2)

، والحظر 
الوارد فً الدستور العراقً الدابم
(3)

، وإذا كان من شؤن ذلك الحظر إفبلت المجرم من العقاب، 
 أنَّ عدم العلم بالقانون العراقً ٌسمح له باالحتجاج بالجهل بالقانون. على اعتبار

ٌّة تسمُح  ٌُعالج هذه الحالة بطرٌقة أخرى، بموجب اتفاقٌات ثناب ع أْن  فٌنبؽً على المشرِّ
بمحاكمة العراقً فً العراق، وفق القوانٌن السابدة فً البلد الذي أْرُتِكَبْت فٌه الجرٌمة، فهذا أكثر 

 عدالً.
عودته الى العراق،  -طبقاً للقانون الجنابً العراقً -وإذا كان أحد شروط محاكمة المتهم 

على اعتبار أن ارتكابه للجرٌمة فً إقلٌم دولة أخرى، ٌجعلُُه ٌخضُع لسلطان قانونه بعد "عودته"، 
اً إذا  ٌّ ٌّاً وؼٌاب ما اختفى بعد فٌمتنع تسلٌمه الى تلك الدولة، من هنا ٌستطٌع العراق محاكمته حضور

"عودته" من العراق، وهنا تبرز مشكلة فٌما لو عاد المجرم الى الدولة التً ارتكب الجرٌمة على 
ٌُعالج  إقلٌمها وخضع لسلطان قانونها، فما هو مصٌر الحكم الصادر فً العراق؟؛ ألنَّ المشّرع لم 

ذا ما أخذنا بنظر االعتبار هذه الحالة ولم ٌشترط بقاء المتهم فً العراق بعد "عودته األولى"، وإ
ٌّة بمرور ُمَدِد  ٌّة بعد تحّولها الى أحكام حضور ٌّة تكتسب الدرجة القطع أن الكثٌر من األحكام الؽٌاب

التبلٌػ المنصوص علٌها فً قانون األصول
(4)

، فإنَّ ذلك سٌإدي الى محاكمة المتهم مّرتٌن عن 
                                                           

 (.ٖٓٔ، ص )ٕٚٓٓجامعة بغداد، عقيل عزيز عودة، نظرية العمم بالتجريم، أطروحة دكتوراه، كمية القانون،  (ٔ)
 .ٜٔٚٔلسنة  ٖٕ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ٖٛ٘( من المادة )ٗالفقرة ) (ٕ)
 .ٕ٘ٓٓ( من الدستور العراقي الدائم لسنة  ٕٔالبند أواًل من المادة ) (ٖ)
 .ٜٔٚٔلسنة  ٖٕ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٕٛٗالى ٕ٘ٗالمادة ) (ٗ)
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ٌّة بعٌداً عن  ٌّة، وٌنؤى باألحكام القضاب ٌّة. فكان على المشّرع أن ذات القض جادة العدالة الجناب
 ٌشترط بقاء المتهم بعد عودته الى العراق تبلفٌاً الزدواجٌة المحاكمة.

ٌّة التجرٌم" الى عدم معاقبة مرتكب الفعل الجرمً، وفقاً للقانون  كما ٌشٌر شرط "ازدواج
مه. وهذه ثؽرة فً الجنابً العراقً إذا كان قانون الدولة التً ارتكب الفعل على اقلٌم ٌُجرِّ ها ال 

ٌّة، فما الفرق بٌن العراقً الذي ٌرتكب جرٌمة على اإلقلٌم العراقً  ٌُعاقب  -جسد العدالة الجناب و
دون  -، وبٌن العراقً الذي ٌرتكب جرٌمة على إقلٌم دولة أخرى -وفق القانون الجنابً العراقً

نَّ قانون تلك الدولة ال ٌعّد فعله جرٌمة. على ؟؛ أل-معاقبته من قبلها ودون معاقبته من قبل العراق
سبٌل المثال، لو أنَّ امرأًة تحمل الجنسٌة العراقٌة قامت بإجهاض نفسها فً السوٌد، ثمَّ ؼادرتها 

ال ٌمكن لها النظر فً هذه الجرٌمة؛  -بهذه الحالة  -وعادت الى العراق، فإنَّ المحاكم العراقٌة 
ٌُشّكل جرٌمةً  وفق القانون السوٌدي، مما أدى ذلك الى إفبلت المجرم من العقاب ألنَّ الفعل ال 

(1)
 ،

 من ق ع ع  والجانً والمجنً علٌه عراقٌان. 3ٔٗعلى الرؼم من أنَّها جرٌمة بموجب المادة 
فكان على المشّرع العراقً أن ٌلتفت الى تلك الحالة، اقتضاًء للعدالة، لٌشمل الجرٌمة 

حتى وإن كان قانون البلد الذي أْرُتِكَبْت فً  -الجنابً العراقً،  المرتكبة فً الخارج بالقانون
اً  -إقلٌمه ال ٌعاقب علٌها ٌّ إذا كان الجانً والمجنً علٌه عراق

(2)
وال نتفق مع الرأي القابل: إّن  ،

))من العدالة عدم معاقبة المواطن على فعل ال ٌعدُّ جرٌمة حٌث وقع ((
(3)

، على إطبلقه؛ ألّنه 
ٌّة على وفق الكبلم المذكور آنفاً.ٌخالؾ جوه  ر العدالة الجناب

وحسناً فعل المشّرع عندما جعل الفٌصل فً تحدٌد جسامة الجرٌمة هو القانون العراقً 
ولٌس قانون البلد الذي ترتكب فٌه الجرٌمة، من كونها جناٌة او جنحة، واستبعاد المخالفات من 

الجرٌمة جاءْت وفق سٌاسة جنابٌة تهدؾ الى  الخضوع ألحكامه؛ على اعتبار أن تحدٌد جسامة
حماٌة المصالح االجتماعٌة والفردٌة العراقٌة، والتً على أساسها تمَّ تحدٌد جسامة الجرٌمة 

ة بتلك المصالح.  الماسَّ
ٌّة" أي، معاقبة الجانً الذي ارتكب جرٌمة ضد أحد  ٌّة السلب أّما بخصوص مبدأ "الشخص

رت الدولة التً أْرُتِكَبْت الجرٌمة على إقلٌمها فً معاقبته، إذا ما وقع فً  رعاٌاها، والذي قصَّ
قبضة سلطان الدولة التً ٌنتمً إلٌها المجنً علٌه فً جنسٌتها. والذي أعرض عنه المشّرع 
ٌّد له، والذي  العراقً فً قانون العقوبات، فبل نتفق مع موقفه وال مع موقؾ "الفقه العربً" المإ

ن الخشٌة على فقدان العدالة من قبل قاضً المجنً علٌه تجاه المتهم، فضبلً بنى موقفه انطبلقاً م
ٌّة للدول  عن أّن هذا المبدأ ٌحكم سلوك األجانب فً الخارج، مما ٌعدُّ تدخبلً فً السٌادة التشرٌع
داخل إقلٌمها، وأنَّ الدول التً تقّرر هذا "المبدأ" ترعى مصالحها فقط، دون االلتفات الى مصالح 

ول األخرىالد
(4)

. 
ًَّ  -فً الحقٌقة  -إنَّ األخذ بهذا "المبدأ" على إطبلقه  ٌُجافً العدالة؛ إذ كٌؾ نعاقُب العراق

الذي ارتكب جرٌمة خارج الببلد فً حال عودته الى العراق، وال نعاقب من ٌرتكب جرٌمة 
ة فً معاقبة ضده، إذا ما تّم القبض علٌه فً العراق. واألكثر من ذلك، ما هو مسّوغ العدال

، دون معاقبة من -واكتسب الجنسٌة العراقٌة بعدها -الشخص الذي ارتكب جرٌمة فً الخارج، 
                                                           

رامي سميمان عبد الرحمن، سريان القانون الجنائي من حيث المكان )دراسة مقارنة(، دار االسراء لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  (ٔ)
 (.ٗٗٔ، ص )ٕ٘ٓٓ، ٔط

 (.ٓٙ، ص )ٜٚٚٔ، وزارة االعبلم، ٔ، طٔد. ذنون احمد، شرح قانون العقوبات العراقي، دراسة مقارنة، ج  (ٕ)
 (.ٖٔ، ص)ٜٙٚٔد محمود مصطفى، المرجع السابق، د. محمو  (ٖ)
 (.ٕٙٔد. رامي سميمان عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ) (ٗ)



 

(٘ٙٔ) 

؟. فكان على المشّرع أن ٌسلك طرٌقاً آخر -إذا ما وجد فً العراق -ٌرتكب جرٌمة ضد العراقً 
ٌّة" فً معاقبة األ جنبً الذي فً التعامل مع تلك الحالة، وأن ٌقّرَر "اختصاص المحاكم العراق

. على أن ال ٌنهض -إذا ما تّم القبُض علٌه فً العراق -ٌرتكب جرٌمة ضد العراقً فً الخارج، 
هذا "االختصاص للمحاكم العراقٌة"، وال ٌخضع لسلطان القانون الجنابً العراقً، إاّل بعد رفض 

ت تلك الدولة بمعاقبته، الدولة التً أرُتِكَبْت الجرٌمة على إقلٌمها معاقبة مرتكبها. فإذا ما تعهَّد
وحصلت الدولة العراقٌة على ضمانات فً سبٌل معاقبة الجانً، فبل ٌجوز لها القبض علٌه 

ألنَّ فً ذلك مساساً بسٌادة الدولة األخرى، ناهٌك عن أنَّ المحاكمة فً تلك الدولة  ،ومحاكمته
ٌّة أكثر من محاكمته فً العراق، على اعتبار مك ان وقوع الجرٌمة ووجود تحّقق العدالة الجناب

األدلة فٌه، فضبلً عن الردع العام والخاص، فكلُّها ُتسهم فً تحقٌق العدالة أكثر مما لو تّمْت 
 محاكمته فً العراق.

أما "الفبة الثانٌة" من العراقٌٌن )وهم الموظفون أو المكلّفون بخدمة عامة(، فقد عاملهم 
ن، ومناط هذا االختبلؾ فً المعاملة ناجٌم عن الصفة المشّرع معاملة تختلؾ عن المواطنٌن العادٌٌ

ٌُسًء  ٌّة التً ٌتمتع بها هإالء، واستؽبللهم لها فً أرتكاب الجرٌمة، فٌمسُّ بسمعة الدولة و الوظٌف
ٌّة التجرٌم، بل اكتفى بالتجرٌم وفق القانون  لمكانتها بٌن الدول، ولهذا لم ٌشترط المشّرع ازدواج

ٌّة وإّنما اكتفى بالصفة التً ٌحملها  العراقً بخصوص الجناٌات والجنح فقط. كما لم ٌشترط الجنس
اً  -مرتكُب الجرٌمة بوصفه موّظفاً او مكلّفاً بخدمة عامة،  ٌّ . ولم ٌشترط عودة -حتى وإن كان أجنب

ٌّاً، وباستطاعة الدولة أن تطلب تسلٌمه لها بؽٌة  المتهم الى العراق، مما ٌعنً جواز محاكمته ؼٌاب
ته؛ ألنَّه أساء الى سمعة الدولة ومّس كرامة الوظٌفة التً ٌمّثلها. وإنَّ ذات الشروط تسري محاكم

على موّظفً السلك الدبلوماسً الذٌن ٌرتكبون جرابم من نوع جناٌات أو جنح فً الخارج؛ على 
لجرٌمة اعتبار أنَّ قواعد "القانون الدولً" تمنع محاكمة هإالء أمام محاكم الدولة التً ارتكبوا ا

على اقلٌمها؛ ولكً ال ٌفلتوا من العقاب، ٌجب محاكمتهم وفق القانون العراقً. ولكن ٌإخذ على 
المشّرع أّنه فً الحالتٌن، )الموظفون والمكلفون بخدمة، ورجال السلك الدبلوماسً(، اشترط 

قانون ارتكاب جرٌمة من نوع جناٌات أو جنح، فٌما نّص علٌه فً هذا "القانون"، وٌقصد بذلك 
ٌّة المكّملة لهذا "القانون"، كقانون 2ٙ2ٔلسنة  ٔٔٔالعقوبات العراقً رقم  . متناسٌاً القوانٌن العقاب

مجافٌاً  -موقفه هذا  -المخّدرات وؼٌره من القوانٌن والنصوص الجزابٌة األخرى. مما ٌعدُّ 
ندما ٌرتكب جرٌمة من للعدالة؛ ألنَّ الموظؾ او المكلّؾ بخدمة عامة أو رجل السلك الدبلوماسً ع

نوع جناٌات او جنح منصوص علٌها فً قانون العقوبات العراقً، ٌعاقب وفق ذلك القانون، أّما 
مستؽبلً  -من ٌرتكب جرٌمة منصوص علٌها فً قانون أو نّص جزابً مكّمل لقانون العقوبات 

ٌّة ( من قانون ٕٔ)، فبل ٌعاقب؛ ألنَّه ؼٌر مشمول بنّص المادة -وظٌفته او صفته الدبلوماس
العقوبات العراقً
(1)

من ق ع ع لٌشمل  ٙٔ. أذا كان المشرع قد تبلفى ذلك هذه الثؽرة فً المادة 
كل القوانٌن العقابٌة المكملة باألحكام المتقدمة، فمع ذلك بقٌت المشكلة قابمة من حٌث وجود 

لك "، فهذه الثؽرة أستثناء فً المادة المذكورة وهو عبارة " ما لم ٌرد فٌها نص على خبلؾ ذ
ٌّة.      القانونٌة ٌجب على المشّرع أن ٌلتفت الى تعدٌلها؛ استجابًة لمتطلبات العدالة الجناب

ٌّة" ضد من ارتكب جرٌمة خارج العراق على  لقد علّق المشّرع العراقً "التعقٌبات القانون
ٌّة حالٌاً"، ومنع محاك مته إذا كان قد صدر حكم إذٍن من وزٌر العدل سابقاً "ربٌس السلطة القضاب

نهابً من محكمة أجنبٌة ببراءته او بإدانته واستوفى عقوبته كاملًة، أو كانت الدعوى او العقوبة 
المحكوم بها قد سقطت عنه قانوناً، ولكنَّه سكت عن حالة اإلفراج عن المتهم "التً هً حالة بٌن 

                                                           

 .ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔ( من قانون العقوبات العراقي رقم ٕٔالمادة ) (ٔ)



 

(ٕ٘ٙ) 

ٌّة البراءة واإلدانة"، وسكوته هذا ٌفسح المجال للقضاء باستخ دام القٌاس، مما ٌجعل العدالة الجناب
ٌّة الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة الى قانون البلد  فً وضع ؼٌر مستقر. كما رهن تقرٌر نهاب
ٌّة؛ ألنَّ الدول فً تشرٌعاتها ال تتفق  الذي صدر فٌه الحكم، وهذا بحدِّ ذاته ٌخالؾ العدالة الجناب

ٌّة األحكام. كما أ ها تختلؾ أٌضاً من حٌث طرق سقوط الدعوى او العقوبة، على معنى واحد لنهاب نَّ
على سبٌل المثال، لم ٌؤخذ العراق بالتقادم إاّل بحدود ضٌقة فً القانون الجنابً العراقً
(1)

. األمر 
جرٌمة مشمولة بالتقادم،  -خارج العراق  -الذي تتبلشى معه "العدالة" فٌما لو ارتكب العراقً 

والتً من  -ألنَّها ستسقط بالتقادم. ولكً ٌظفر المشّرع بالعدالة  وؼٌر مشمولة فً العراق؛
ٌّة األحكام أو سقوط الدعوى أو  -معاٌٌرها المساواة  ٌجب أن ٌجعل الفٌصل فً تقرٌر نهاب

العقوبة، هو القانون الجنابً العراقً، ولٌس البلد الذي صدر فٌه الحكم، على ؼرار ما فعل 
ا "جناٌة او جنحة" وفق القانون العراقً، ولٌس القانون بخصوص جسامة الجرٌمة من كونه

األجنبً. فلماذا ٌكون القانون العراقً هو المقٌاس فً تحدٌد جسامة الجرٌمة؟، وال ٌكون كذلك، 
ٌّة األحكام تتخللها  ٌّة األحكام أو سقوط الدعوى أو العقوبة. وإذا كانت مسؤلة نهاب فً تحدٌد نهاب

، فكان -وفق القانون العراقً  -طعن وطرقه، وٌصعب معها تحدٌده صعوباٌت ترتبط باختبلؾ ال
على األقل، أن ٌجعل سقوط الدعوى والعقوبة وفق القانون العراقً، ال وفق قانون البلد الذي 

 صدر فٌه الحكم، ابتؽاًء للعدالة وضرورة مراعاتها.
 : الفرع الرابع : مبدأ الختصاص الشامل

ٌّة النصّ  " وجوب تطبٌقه على كلِّ جرٌمة من الجرابم الواردة فٌه، بؽض وٌعنً بمبدأ "عالم
النظر عن جنسٌة مرتكب الجرٌمة ومكان ارتكابها. وجاء هذا "المبدأ" نتٌجة تضامن األسرة 
ٌّة ضد الجرابم التً ٌستنكرها الضمٌر اإلنسانً العالمً، كجرابم االتجار بالنساء والصؽار  الدول

ٌّة فً والمخدرات. و"التعاون الدولً ٌّة الحركة االجتماعٌة الدول " ضد الجرابم التً تعّطل دٌنامٌك
ٌّة تخرٌب او تعطٌل وسابل المخابرات والمواصبلت الدول
(2)

، وقد كان المشّرع العراقً أول 
المستجٌبٌن لنداء التعاون الدولً لمكافحة اإلجرام، فؤقرَّ هذا "المبدأ" وأخضع الجرابم ذات 

ٌّة مرتكبها فً المادة الخطورة العالمٌة الى  قانون العقوبات العراقً، بؽض النظر عن مكان وجنس
( وقد أوردها على سبٌل الحصر، وهً تخرٌب أو تعطٌل وسابل المخابرات والمواصبلت ٖٔ)

ٌّة واالتجار بالنساء او بالصؽار او الرقٌق او المخدرات.   الدول
ى سبٌل المثال ال الحصر، والضابط وال نتفق مع الرأي القابل: إّن هذه الجرابم وردت عل

فً اتساعها لؽٌر الجرابم المذكورة، هو تهدٌدها لنظام المجتمع الدولً
(3)

. ونرفض فً الوقت ذاته 
وجهة النظر القابلة بؤخذ المشّرع العراقً بازدواجٌة التجرٌم كشرط لتفعٌل "االختصاص 

بالنص، أي أن ٌكون الفعل معاقباً  الشامل"، والمفهوم من عبارة "جرٌمة" التً أوردها المشّرع
علٌه فً مكان ارتكابه 
(4)

 -. ولعلَّ المبلحظة األولى، هً:
( على سبٌل المثال، ال ٌستند الى تحلٌل منطقً ٖٔإنَّ القول بؤنَّ الجرابم الواردة فً المادة ) 

ٌّة سلٌمة حددت الجرابم تحدٌداً واضحاً بع ٌداً عن الؽموض للنّص القانونً، الذي جاء بصٌاؼة قانون
واالبهام، فلم ٌستخدم المشّرع أّي عبارة ُتفٌُد المثال، وإنَّ القول بخبلؾ ذلك، سٌإدي حتماً الى اللجوء 

                                                           

 ٜٗٛٔلسنة  ٖٕم من قانون الكمارك رق ٖٕ٘، والمادة ٜٔٚٔلسنة  ٖٕ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٙالمادة ) (ٔ)
 المعّدل. ٖٜٛٔلسنة  ٙٚمن قانون رعاية األحداث رقم  ٓٚالمعّدل. والمادة 

 (.ٕٙد. ذنون أحمد ، المرجع السابق، ص ) (ٕ)
 (.ٖٔٔد. حميد السعدي، المرجع السابق، ص ) (ٖ)
 (.ٜٚٔد. رامي سميمان عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ) (ٗ)



 

(ٖ٘ٙ) 

ٌّة  –للقٌاس  . كما أنَّ القول بخبلؾ -وهو ما ٌتعارض فً الكثٌر من األحٌان مع جوهر العدالة الجناب
 المشّرع. ذلك، ٌإدي الى تنازع القوانٌن وهو ما ال ٌرؼب فٌه

والى جانب ذلك، فإنَّ الصٌاؼة التً اعتمدها المشّرع لم تحدد وجوب التجرٌم للفعل فً مكان  
ارتكابه، وإّنما ٌكفً تجرٌمه وفق القانون الجنابً العراقً. ولو أراد المشّرع ذلك، ألتبَع ذات الصٌاؼة 

واطن العادي عندما ٌرتكب جرٌمة من ق.ع.ع(، إذ اشترط ازدواجٌة التجرٌم للم ٓٔالواردة فً المادة )
فً الخارج، بالقول: ))وكان ما ارتكبه معاقباً علٌه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فٌه((. بٌنما جاءت 
ٌّة ومجّرمة  الصٌاؼة ُتوحً بؤنَّ هذه الجرابم هً من الجرابم ذات الخطر العالمً، أي أنَّها جرابم عالم

مٌة خطورتها. ولكن هذا ال ٌعنً أّنها مجّرمة من دول العالم كافة، من قبل أؼلب دول العالم؛ نظراً لعال
، فهذا ال ٌمنع محاكمة من ٌتاجر بالرقٌق وفق القانون -مثبلً  -فقد توجد دولة ما ال تجّرم االتجار بالرقٌق 

م الجنابً العراقً، إذا ما ارتكب فً دولة أخرى ُتجٌز االتجار به. لكن ٌإخذ على المشّرع العراقً عد
ٌّة فً جوانب عّدة، منها :  -مراعاته للعدالة الجناب

ٌم فً قانون العقوبات رقم  األولى:   ٔٔٔإنَّ الجرابم المشمولة باالختصاص الشامل بعُضها مجرَّ
ٌّة أخرى، كقانون المخدرات وقانون مكافحة االتجار بالبشر 2ٙ2ٔلسنة  ، وبعضها فً قوانٌن جزاب

بالرقٌق((، فً الوقت الذي جاءت فٌه صٌاؼة النّص )تسري أحكام هذا  ))كاالتجار بالمخدرات واالتجار
، وهذ سٌإدي الى سرٌانه على 2ٙ2ٔلسنة  ٔٔٔالقانون......( والمقصود به قانون العقوبات رقم 

ٌّة المكّملة". فكان من مقتضى العدالة أن  "الجرابم الواردة فٌه" دون الجرابم "الواردة فً القوانٌن الجزاب
لمشّرع الى صٌاؼة النّص بؤسلوب آخر، كؤن ٌقول: ))وتسري أحكام هذا القانون والقوانٌن ٌذهب ا

ٌّة األخرى على كّل ........((، حتى ٌستوعب النّص الجرابم األخرى المشمولة  والنصوص الجزاب
من ق ع ع ( ٌصدق هنا فنحٌل الٌه  ٙٔباالختصاص الشامل. وذات التحلٌل والنقد بخصوص المادة)

 ٌاً للتكرار.تفاد
إنَّ المشّرع لم ٌظفر بالعدالة، حٌنما تؽافل عن جرابم أخرى ذات خطر عالمً أٌضاً،  الثانٌة:

ٌّة وتهرٌب المهاجرٌن ؼٌر  كجرٌمة القرصنة وجرٌمة استؽبلل بؽاء الؽٌر واالتجار باألعضاء البشر
، وجرابم تلوٌث (1)مفسدةالشرعٌٌن واالتجار ؼٌر المشروع باألسلحة وجرٌمة االتجار بالمطبوعات ال

البٌبة، وأن ال ٌقتصر على جرابم االتجار بالمخدرات، وإّنما ٌشمل حٌازة المخدرات أٌضاً والمتاجرة 
ٌّة، فتتحقّق فٌها مسّوؼات مبدأ  باألدوٌة الفاسدة؛ كون كّل هذه الجرابم ذات خطر على اإلنسان

ة عن نفسها ضد خطر أن ٌتكّرَر وقوع "االختصاص الشامل" الداخلٌة، بوصفها وسٌلة لدفاع الدول
ٌّة، وما  ٌّة، المتمّثلة بالمصالح المشتركة التً تهمُّ الجماعة الدول الجرٌمة داخل أراضٌها. ومسّوؼاته العالم
تقتضٌه من وجوب معاقبة المجرمٌن الهاربٌن من وجه العدالة، وما ُتشكله أفعالهم من خطر على تلك 

 المصالح.
( من قانون العقوبات ٗٔ( من المادة )ٔنبؽً أن ال ُتَشَمل هذه الجرابم بالفقرة )واألهمُّ من ذلك، ٌ 

والتً تمنع محاكمة المتهم فً العراق، إذا سقطت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قانوناً عنه بموجب 
ٌَّة فً هذه الجرابم ال  ٌنحصر قانون الدولة التً أرتكبت الجرٌمة على أقلٌمها؛ لكون المصالح المحم

ٌّة، فحتى لو سقطت الدعوى او العقوبة بالتقادم  ٌّنة، وإّنما هً ذات أهمٌة عالم على -نطاقها بدولة مع
فٌنبؽً أن ال ٌمنع ذلك من معاقبة المجرم فً  -سبٌل المثال فً الدولة التً ارتكبت فٌها الجرٌمة 

ٌُشّكله على المجتمع العراقً من جا ٌّة العراق؛ انطبلقاً من الخطر الذي  نب، وحفاظاً على المصلحة الدول
 المشتركة من جانب آخر.

 

 

                                                           

 (.ٛٚٔالمرجع السابق، ص )د. رامي سميمان عبد الرحمن،  (ٔ)
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 الخاتمة

 بعد أن أنهٌنا بحثنا هذا ٌنبؽً أن نخرج بجملة من األستنتاجات وطابفة من المقترحات :

 : أولا : األستنتاجات

أن مبدأ ال جرٌمة وال عقوبة اال بنص ورد بصٌاؼة مرنة تسمح بالتجرٌم والعقاب من قبل  .ٔ
لتنفٌذٌة الن المشرع استخدم عبارة ) بناًء على قانون ( فلم ٌعد التشرٌع فً مجال السلطة ا

 الجرابم والعقوبات مقتصراً على السلطة التشرٌعٌة فقط.
أن المشرع لم ٌؤخذ بمبدأ المسإولٌة الجنابٌة السلبٌة لمعاقبة من ٌرتكب جرٌمة بحق  .ٕ

 دالة.العراقً فً الخارج مما ٌعد نقصاً تشرٌعٌاً ٌضر بالع
أجاز المشرع معاقبة من ٌرتكب جرٌمة فً الخارج أذا كان مرتكبها أجنبٌاً ثم أكتسب  .ٖ

الجنسٌة العراقٌة أو أذا كان عراقٌاً ثم فقدها بعد أرتكابه الجرٌمة وهو فً الحالتٌن لٌس 
 عراقٌاً والجرٌمة مرتكبة فً الخارج.

ن اصلح للمتهم ولم ٌوجب ذلك أجاز المشرع للمحكمة اعادة النظر بالعقوبة اذا صدر قانو .ٗ
 على المحكمة.

 :ثانٌاا : المقترحات 

  بحذؾ عبارة 2ٙ2ٔلسنة  ٔٔٔ( من قانون العقوبات العراقً رقم ٔتعدٌل نص المادة ) .ٔ
بناًء على قانون( واستبدالها بمفردة ) بقانون ( لكً ٌحصر التشرٌع فً نطاق الجرابم )

 والعقوبات فً نطاق السلطة التشرٌعٌة فقط.
( من ق ع ع لٌشمل ٓٔأضافة مادة قانونٌة الى االختصاص الشخصً الوارد فً المادة ) .ٕ

مبدأ المسإولٌة الجنابٌة السلبٌة لمعاقبة من ٌرتكب جرٌمة بحق العراقً فً الخارج وٌدخل 
 العراق دون معاقبة من قبل الدولة التً ارتكب الجرٌمة على اقلٌمها

( من ق ع ع الخاصة بمعاقبة من ٌرتكب جرٌمة ثم ٓٔالؽاء الفقرة الواردة فً المادة )  .ٖ
ٌكتسب الجنسٌة العراقٌة أو ٌفقدها بعد أرتكابه لها لعدم تماشٌها مع العدالة. واالستعاضة 

 عنها باتفاقٌات دولٌة.
( من ق ع ع لٌوجب على المحكمة اعادة النظر بالعقوبة ٕ( من المادة )ٗتعدٌل الفقرة ) .ٗ

 نون الجدٌد االصلح للمتهم.المحكوم بها على ضوء القا
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 المصادر

 أولا : القرآن الكرٌم

 : ثانٌاا : الكتب العامة

ٌّة القانون االصلح للمتهم فً القانون الجنابً الدستوري، دار  .ٔ د. أحمد عبد الظاهر، رجع
 .ٖٕٔٓ، ٕالنهضة العربٌة، القاهرة، ط

ٌلٌة مقارنة فً األحكام العامة دراسة تحل -د. حمٌد السعدي، شرح قانون العقوبات الجدٌد .ٕ
 . 23ٙٔ، دار الحرٌة للطباعة، بؽداد، ٔ، جٕ"الجرٌمة والعقاب والمسإولٌة الجنابٌة"، ط

، وزارة االعبلم، ٔ، طٔد. ذنون احمد، شرح قانون العقوبات العراقً، دراسة مقارنة، ج  .ٖ
ٔ233. 

)دراسة مقارنة(، دار  رامً سلٌمان عبد الرحمن، سرٌان القانون الجنابً من حٌث المكان .ٗ
 .ٕ٘ٓٓ، ٔاالسراء للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، ط

الجرٌمة  –تطبٌقه  –نطاقه  –د. سمٌر عالٌه، أصول قانون العقوبات، القسم العام )معالمه  .٘
الجزاء( دراسة مقارنة، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع،  –المسإولٌة  –

 .ٔ، ط22ٙٔبٌروت، 
دراسة مقارنة فً القانون  -عفٌفً حسٌن عبد البصٌر، مبدأ الشرعٌة الجنابٌة د. عصام  .ٙ

 الوضعً والفقه الجنابً االسبلمً، دار النهضة العربٌة، القاهرة، من دون تارٌخ نشر.
عقٌل عزٌز عودة، نظرٌة العلم بالتجرٌم، أطروحة دكتوراه، كلٌة القانون، جامعة بؽداد،  .3

ٕٓٓ3 . 
د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة فً قانون العقوبات، الدار  د. علً حسٌن الخلؾ، .1

 العربٌة للقانون، بؽداد، د.ت.
، دار الطباعة الحدٌثة، ٔد. ؼالب الداودي، شرح قانون العقوبات العراقً القسم العام، ط .2

 .2ٙ1ٔالبصرة، 
لثقافة دراسة مقارنة، دار ا -د. كامل السعٌد، شرح االحكام العامة فً قانون العقوبات .ٓٔ

 (.   2ٙ، ص )2ٕٓٓللنشر والتوزٌع، عمان، 
د. محمد معروؾ عبد هللا، نحو قانون عقوبات عراقً جدٌد، مطبعة شهاب، أربٌل،  .ٔٔ

ٕٓٔٓ . 
، مطبعة جامعة القاهرة ٔد. محمود محمود مصطفى، نموذج لقانون العقوبات، ط .ٕٔ

 .23ٙٔوالكتاب الجامعً، 
القسم العام، المجلد األول، منشورات د. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون العقوبات  .ٖٔ

ٌّة، بٌروت، من دون تارٌخ نشر.  الحلبً الحقوق
د. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرٌة العامة للجرٌمة  .ٗٔ

، ٙوالنظرٌة العامة للعقوبة والتدبٌر االحترازي، دار النهضة العربٌة، القاهرة، ط
ٔ212 . 

، دار النهضة العربٌة، ٔالفقه الجنابً االسبلمً الجرٌمة، ط د. محمود نجٌب حسنً، .٘ٔ
 . 3ٕٓٓالقاهرة، 

منذر كمال عبد اللطٌؾ التكرٌتً، السٌاسة الجنابٌة فً قانون العقوبات العراقً دراسة  .ٙٔ
 . 231ٔمقارنة ، دار الرسالة للطباعة ، بؽداد ، 
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اسة تحلٌلٌة فً النظرٌة در -د. نظام توفٌق المجالً، شرح قانون العقوبات القسم العام .3ٔ
 .ٕٓٔٓالعامة للجرٌمة والمسإولٌة الجزابٌة، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، 

 ثالثاا : المجالت:

د. نظام توفٌق المجالً، الشرعٌة الجنابٌة كضمان لحماٌة الحرٌة الفردٌة )دراسة فً  .1ٔ
الرابع، جامعة الكوٌت، التشرٌع األردنً(، مجلة الحقوق، السنة الثانٌة والعشرون، العدد 

ٔ221. 

 رابعاا : القوانٌن:

 .ٕ٘ٓٓالدستور العراقً الدابم لسنة   .2ٔ
 .2ٙ2ٔلسنة  ٔٔٔقانون العقوبات العراقً رقم  .ٕٓ
 .23ٔٔلسنة  ٖٕقانون أصول المحاكمات الجزابٌة رقم   .ٕٔ
 المعّدل.  21ٗٔلسنة  ٖٕقانون الكمارك رقم  .ٕٕ
 ل.المعدّ  21ٖٔلسنة  3ٙقانون رعاٌة األحداث رقم  .ٖٕ
 .3ٕٓٓلسنة  2ٗالمعدل بقانون رقم 2ٙٓٔلسنة  ٙٔقانون العقوبات األردنً  .ٕٗ

 :خامساا : المراجع النكلٌزٌة

25. Kai Ambos, "General principles of criminal law in the Rome 
Statute", Criminal law Forum, Vol 10, N1,Kluwer Academic 
Puplishers, 1999. http//www.department–ambos.uni-
geottingen.de. in 2/1/2017. And 

26. see Iryna Marchuk, fundamental Concept of Crime law, A 
Comparative Law Analysis, Springer, 2015. 
http//Link.Springer.com. in 2/1/2017 
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 انتشسٌعبثلاجلُبئٍتلملكبفحتلاجلسائىلاأللتصبدٌتليفلانعساق
 

 
 المقدمة : 

بمرا  ،تعد الجرابم االقتصادٌة من أهم وأخطرر التحردٌات الترً ٌواجههرا المجتمرع الردولً بؤسرره
تشركله مررن أخطرار تهرردد كافررة المإسسرات الدولٌررة والوطنٌرة والشررعوب و األفررراد وسرٌادة الرردول علررى 

الررذي أدى إلررى العدٌررد مررن النتررابج السررلبٌة اجتماعٌرراً واقتصررادٌاً وسٌاسررٌاً وباتررت تلررك  ،ألمرروال األمرررا
األضرار معوقاً أساسٌاُ لبرامج التنمٌة فً الدول النامٌة . وتؤتً أهمٌة دراسة الجرابم االقتصرادٌة فرً 

جتماعٌرة وسٌاسرات اإلصربلح التشرٌع العراقً كونها أكثر التصاقاً بطبٌعة التحروالت االقتصرادٌة واال
التً ٌشهده العراق، حٌث اتجهت الرأسمالٌة المصاحبة لعملٌرة اإلصربلح نحرو سرعٌها السررٌع لتكروٌن 
الثررروة و بررروز بعررض الوسررابل ؼٌررر المشررروعة للكسررب مررع ظهررور الطبقررات الطفٌلٌررة والتفرراوت فررً 

االعترداء علرى المرال العررام،  فرً جررابم ةصرور الجررابم االقتصرادٌة المتمثلرر توزٌرع الردخول. وتعرددت
وجرررابم التهرررب الضرررٌبً و الجمركررً والرشرروة والنصررب واالحتٌررال والؽررش التجرراري، ثررم جرررابم 
الملكٌة الفكرٌة وتلوث البٌبة والجرابم االقتصادٌة األخررى الترً تمثرل انتهاكراً للسٌاسرات االقتصرادٌة، 

ثرم جررابم االحتكرار والمنافسرة ؼٌرر وجرابم البورصات وسروق المرال و المخردرات وؼسرل األمروال، 
األمر الذي ادى الى انخراط المستوٌات اإلدارٌة العلٌا فً ممارسرة أفعرال ؼٌرر مشرروعة  ،المشروعة

فقد لوحظ أن جرابم الرشوة طالرت كافرة  ،وتزاٌد هذه الجرابم وانتشارها فً المستوٌات اإلدارٌة الدنٌا
الفسراد والجررابم االقتصرادٌة ارتباطراً وثٌقراً بمكونرات المستوٌات والهٌبات فً الدولرة، وتررتبط صرور 

البٌروقراطٌة ومستوٌاتها المختلفة، حتى أصبحت إحدى آلٌات تسٌٌر العمل، ونتٌجة لتشابك العبلقرات 
ناهٌك عن اتساع نطاق ممارسة الجرٌمة االقتصرادٌة، وظهررت أشركال  ،التبادلٌة فً مإسسات الدولة

 2ٙ2ٔلسررنة  ٔٔٔمشرررع الجنررابً فررً قررانون العقوبررات العراقررً رقررم ورؼررم تشرردٌد ال ،أكثررر تعقٌررداُ 
 23ٓٔلسررنة   ٕٓالمعرردل علررى الجرررابم االقتصررادٌة وكررذلك فررً قررانون تنظررٌم التجررارة العراقررً رقررم 

مما جعل  ،المعدل ، فقد استمرت المظاهر السلبٌة بشكل كبٌر تإدي بالنتٌجة إلى التخرٌب االقتصادي
تخلفررة. ونظررراً ألهمٌررة الجرٌمررة االقتصررادٌة، وخطورتهررا علررى النظررامٌن العررراق فررً آخررر الرردول الم

السٌاسررً واالقتصررادي فررً العررراق، لررذا صررار مررن الواجررب تبصررٌر المررواطنٌن بهررا، ألن ضررررها ال 
ٌقتصر على الدولة وحدها، بل على الفرد الرذي ٌرتكبهرا أٌضرا وعلرى المرواطنٌن بصرورة عامرة، ممرا 

، خاصررة فررً الظررروؾ االسررتثنابٌة، فررً أوقررات األزمررات االقتصررادٌة ٌقتضررً تشرردٌد العقوبررات فٌهررا
 والحروب.

 هدف البحث:
البحررث ٌهرردؾ الررى القرراء الضرروء علررى اآلثررار االقتصررادٌة السررلبٌة الناجمررة عررن هررذه الجرٌمررة 
والسبل الكفٌلة بمكافحتهرا ، وبٌران دور التشررٌعات الجنابٌرة فرً الحرد منهرا لبٌران مردى كفاٌرة ونجاعرة 

               عات الجنابٌرررة النافرررذه فرررً مكافحرررة جرٌمرررة االقتصرررادٌة ، وبٌررران مواضرررع الخلرررل فرررً تلرررك التشررررٌ
 التشرٌعات ، واقتراح التعدٌبلت الضرورٌة لمعالجتها .
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 مشكلة البحث:
تعد الجرٌمة االقتصادٌة من اخطر جرابم العصر على االقتصراد وذلرك بسربب الفسراد اإلداري 

العراق، لذا أصبحت تشكل التحدي الحقٌقً أمام مإسسات المرال واالعمرال ،  والمالً المستشري فً 
وهررً اٌضرراَ اختبررار قرردرة القواعررد القانونٌررة علررى تحقٌررق فعالٌررة لمواجهررة األنشررطة الجرمٌررة ومكافحررة 
أنماطها المستجدة، والنشاطات االجرامٌة فً هذه الجرابم تتبلقى فٌها الجهرود الشررٌرة لخبرراء المرال 

رؾ ، إلى جانب جهود ؼٌر الخبرراء مرن المجررمٌن ، ولهرذا تطلبرت مثرل هرذه الجررابم دراٌرة والمصا
ومعرفة وتحدٌد مسإولٌة الجنابٌة لمرتكبٌها لرذلك وضرع المشررع العراقرً تشررٌعات جنابٌرة وعقابٌرة  
 صارمة بحق مرتكبٌها للحد من هذه الظاهرة الخطٌرة، فضبلً عن عقرد العرراق للعدٌرد مرن االتفاقٌرات
الدولٌرة فررً مجرال تعرراون جنررابً دولرً واإلنابررة القضرابٌة وتسررلٌم المجرررمٌن وتعقٌرب تحرررك األمرروال 

 المشبوهة دولٌة.
 منهج البحث وخطته:

سررنعتمد علررى المررنهج التحلٌلررً الوصررفً وذلررك مررن خرربلل تحلٌررل اهررم اسررباب انتشررار الجرٌمررة        
تكبٌهررا. ومررا مررن شررك فررً أن الدراسررة االقتصررادٌة وخصابصررها وكٌفٌررة الخرربلص منهررا ومحاربررة مر

المقارنة لؤلنظمة القانونٌة فً الببلد المختلفة تؽدو ضرورة ملحة ، ومطلباً جوهرٌاً والزماً للنظر فرً 
النظررام القررابم ابتؽرراء تمحٌصرره وتقٌٌمرره علررى ضرروء تجررارب اآلخرررٌن وخبررراتهم، ومررن ثررم كرران مررن 

ضررا ، اذ سررتتم المقارنررة بموقررؾ بعررض القرروانٌن الطبٌعررً أن تتجرره دراسررتنا نحررو المررنهج المقررارن اٌ
 العربٌة  كالقانون المصري وبعض القوانٌن االجنبٌة االخرى.

وبنرراء علررى مررا تقرردم سنقسررم الدراسررة علررى ثبلثررة مباحررث ٌخصررص االول: لبلطررار المفرراهٌمً        
بٌنمرا خصصرنا  ،ادٌةوالثانً لبٌان نطاق المسإولٌة الجزابٌة عن الجرابم االقتص ،للجرٌمة االقتصادٌة

المبحث الثالث لجزاءات المقرر للجرٌمرة االقتصرادٌة، ونلحرق البحرث فرً النهاٌرة بخاتمرة تتضرمن مرا 
 نتوصل إلٌه من نتابج وما تسفر عنه هذه الدراسة من توصٌات . 

 القتصادٌة للجرٌمة المفاهٌمً اإلطار : المبحث األول
قٌرود الترً تضرعها السرلطة العامرة، ونظرراً للمخراطر الترً تعد الجرٌمة االقتصادٌة ناتجرة عرن ال       
سررعى المشرررع العراقررً إلررى وضررع آلٌررات لمكافحتهررا، وقبررل التطرررق إلررى ذلررك ٌجررب بٌرران أو  ،تسررببها

توضررٌح مفهرروم الجرٌمررة االقتصررادٌة وخصابصررها وهررذا مررا سررنتناوله فررً هررذا المبحررث حٌررث سررٌكون 
بٌنمرا  خصصرنا المطلرب الثرانً االبرراز بعرض  دٌةاالقتصرا الجرٌمرة محرور المطلرب االول لتعرٌرؾ

 صور الجرٌمة االقتصادٌة فً التشرٌع العراقً.
 : القتصادٌة ماهٌة الجرٌمة :  األول المطلب
لتعرررؾ علررى ماهٌررة الجرٌمررة األقتصررادٌة البررد مررن بٌرران التعرٌفررات القانونٌررة والفقهٌررة لهررذه         
ٌز بها هذه الجرٌمة عن ؼٌرها من الجرابم المعاقب علٌهرا وكذلك بٌان  الخصابص التً تتم ،الجرٌمة

 فً التشرٌع العراقً.
 : تعرف الجرٌمة القتصادٌة :اول

واذا اردنا أن نحدد مفهوم الجرٌمة االقتصادٌة، فانه من الصعوبة وضع تعرٌؾ محدد للجرٌمة        
وذلرك الن اهتمرام   االقتصرادٌة. االقتصادٌة حتى بالنسبة للدول التً سرنت تشررٌعات مسرتقلة للجرٌمرة

ٌكررون منصررباً علررى وضررع تعرٌررؾ للجرٌمررة االقتصررادٌة بقرردر مررا ٌكررون أهتمامهررا  هررذه التشرررٌعات ال
منصبا على تحدٌد الجرابم التً تدخل فً نطاق الجرابم االقتصادٌة
(1)

. وٌرجع سربب صرعوبة اعطراء 
                                                           

-ٕٙٓٓ، القاىرة، ٕمحمد عبد العزيز محمد السيد الشريف ، مدى مبلءمة الجزاءات الجنائية االقتصادية، دار النيضة العربية، ط د. (ٔ)
 .ٕ، صٕٚٓٓ



 

(٘ٙ2) 

فرً تعرٌفهرا ومفهومهرا مرن دولرة الرى تعرٌؾ محدد للجرٌمة االقتصادٌة الى ان هذه الجرٌمرة تختلرؾ 
اخرى استنادا إلى المصلحة التً ٌرعاها القانون وٌحرص على حماٌتها، وهذا بطبٌعرة الحرال ٌختلرؾ 
استنادا إلى السٌاسات واالٌدلوجٌات المتبعة فً كل نظام فما ٌعد جرٌمة فً نظرام اقتصرادي معرٌن قرد 

حردة وفرً ظرل النظرام االقتصرادي ذاتره فرؤن فعربل الٌعد جرٌمة فً نظام اخر، وحتی ضمن الدولة الوا
معٌنة قد ٌكون جرٌمة فً وقت معٌن وظرؾ معٌن ثم ٌصبح مباحؤ فً وقرت أخرر وظرروؾ مختلفرة، 
ولهذا ٌصؾ بعض العلماء والفقه الجرٌمرة االقتصرادٌة بؤنهرا جرٌمرة متحركرة عارضرة تقرع فرً زمرن 

الترً تعٌشرها الرببلد مهمرا كران نظامهرا محدد وتعاقب بعقوبرة محرددة فرً ضروء الحالرة االقتصرادٌة
(1)

، 
ونتٌجة لذلك فقد ظهرت تعارٌؾ عدٌدة لهرذه الجرٌمرة ٌمكرن حصررها فرً اتجراهٌن: األول توسرع فرً 

هررا باالعتمرراد علررى معٌررار التفرقررة بررٌن الموضرروع المررادي للجرٌمررة فمفهرروم الجرٌمررة االقتصررادٌة عرا
ٌكرون موضروع الوقٌرة القانونٌرة فٌهرا هرو حررص )كرل جرٌمرة وضوع القانونً لها، فعرفت بؤنها والم

(مكن من الرضا الكبر عدد من النراسالدولة على تهٌؤة اكبر قدر م
(2)

وبنراءاً علرى هرذا المفهروم فران  ،
كل عملٌة استؽبلل موجهة ضد الذمة المالٌة ألحد األفراد بمثابة جرٌمة اقتصادٌة كالسرقة والنصرب، 

أمررا االتجرراة الثررانً فقررد ضررٌق مررن مفهرروم الجرٌمررة  ،ادٌة ألن موضرروعها القررانونً ذي طبٌعررة اقصرر
االقتصادٌة وقصرها على كل فعل ؼٌر مشروع مضر باالقتصراد الروطنً إذ نرص علرى تجرٌمره فرً 

قانون العقوبات او فرً القروانٌن الخاصرة بخطرط التنمٌرة الصرادرة مرن السرلطة المختصرة
(3)

وبالترالً  ،
وم فرً الجرٌمرة الموجهرة ضرد ارادة االقتصراد فقرط والمتمثلرة فؤن الجرٌمة االقتصادٌة وفق هذا المفهر

فً القانون األقتصادي والسٌاسة االقتصادٌة أو كلٌهما معا وٌدخل اٌضا ضمن هذا المفهوم مرا ٌسرمى 
تمراعً بفكرة النظام األقتصادي العام . واالتجاه األخٌر أوصت به الحلقرة العربٌرة األولرى للردفاع االج

)تعرررد جرٌمرررة القصرررادٌة كرررل عمرررل او المتررراع ٌقرررع بالمخالفرررة التشررررٌع بقولهرررا فرررً التوصرررٌة األولرررى 
األقتصررادي اذا نررص علررى تجرٌمررة سررواء فررً قررانون العقوبررات أو القرروانٌن الخاصررة بخطررط التنمٌررة 

ر مرا االقتصادٌة والصادرة عن السلطة المختصة لمصرلحة الترً وال ٌجروز أن ٌكرون محرل جرزاء ؼٌر
(ٌهنص على حظره والمجازاة عل

(4)
.   

ودون الدخول فً تفصٌبلت أو جدل نظري حرول ماهٌرة الجرٌمرة األقتصرادٌة أو تبراٌن وجهرات       
النظر القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً هذا المجال فإن لفظ الجرٌمة ٌشرٌر إلرى كرل فعرل ٌقترفرة 

نونٌررررة فرررررد أو مجموعررررة أفررررراد أو جهررررات وقابررررل لبلتهررررام لخروجرررره مررررن نطرررراق الضرررروابط القا
والمعاٌٌراالجتماعٌة العامة الصالحة التً ٌقبلها الجمٌع وٌلتزمون بها وٌترتب علٌها إضرار بالوضرع 
االقتصررادي للررببلد، وٌشررٌر هررذا الفهررم المعنررى الجرٌمررة االقتصررادٌة إلررى أن السررلوك االقتصرراد للجرررم 

الرشروة كسرلوك إجرامرً ٌتحدد فً إطار طبٌعة السٌاق المجتمعً العام السرابد فرً كرل فتررة زمنٌرة. ف
القررانونً واالجتمرراعً قررد تقررنن تحررت مسررمی مختلررؾ مثررل )االكرامٌررة أو العمولررة أو الهبررة  بررالمنظور

 وتصبح مشروعة بالمنظور االجتماعً(.
 
 
 

                                                           

 .ٖ ٖ، صٕٚٓٓ( د. محمد سميمان حسن، الصمح وأثره عمى الجريمة االقتصادية، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، ٔ)
 .ٜٗ، ص۰۲۲۲( د. أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية. دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، ٕ)
 .ٙ. ص ۷۸۹۲( د. فخر عبد الرزاق الحديثي . أصول االجراءات في الجرائم االقتصادية . بغداد . ٖ)
القـانون المقـارن الجـزء األول، األحكـام العاّمـة واإلجـراءات الجزائيـة، دار ومطـابع  ( د. محمود محمـود مصـطفى، الجـرائم االقتصـادية فـيٗ)

 .ٛ، ص ٜٜٚٔ، ٔالشعب، ط



 

(٘3ٓ) 

 : ثانٌا: خصائص الجرائم القتصادٌة
وذلررك ألن  ،مررن المسررلمات التررً ال شررك فٌهررا أن الجرٌمررة االقتصررادٌة تعررد مررن أخطررر الجرررابم       

وعلرى هرذا األسراس فران هنراك  ،تؤثٌرها ممتد ألجٌال متعددة وذات تؤثٌر على أوسع نطاق من الشعب
خصابص تستقل بها الجرٌمة االقتصادٌة عن ؼٌرها من الجرابم األخرى وهً ما سنتناوله فً النقاط 

 االتٌة:
اهر ؼٌرر دابمرة او أن الجرٌمة االقتصادٌة ترنهض لمواجهرة حراالت طاربرة أو ظرروؾ مإقتره بظرو .ٔ

انها تنهض بسبب التؽٌٌر الحاصل فً النظام االقتصادي والسٌاسً
(1)

. 
أن الجرابم االقتصرادٌة هرً جررابم متحركرة عارضرة تقرع فرً وقرت محردد وبالمثرل تكرون عقوبتهرا  .ٕ

محددة
(2)

.
  

 
كرام أن الجرابم االقتصادٌة تخرج عن القواعد العامة فً قانون العقوبات العراقً وباألخص فً أح .ٖ

المسررإولٌة حٌررث تجررري المسرراءلة أحٌانررا عررن فعررل الؽٌررر وهررً مررن جانررب اخررر تضررعؾ االعتررداد 
بالركن المعنوي
(3)

 .
 

 
أن الجرابم االقتصادٌة تتماٌز بطبٌعتها المزدوجة فتشكل المخالفة الجنابٌة ومخالفة ادارٌة كمرا اذا   .ٗ

مة من الجرابم االقتصادٌةوقع الفعل المخالؾ من موظؾ فً المنشؤة وكان الفعل مكونا لجرٌ
(4)

.
  

 
تتسررم الجرررابم االقتصررادٌة بشرردة عقوباتهررا بررل انهررا قررد تصررل الررى االعرردام فررً بعررض البلرردان ذات    .٘

االقتصاد الموجه عندما تقترؾ عمدا أو تخلؾ ضررا بلٌؽا على اقتصاد الدولة
(5)

 .
 

 
قتصرادٌة فهرً قروانٌن قابلرة أن قاعدة األثر المباشر للقرانون األصرلح ال ٌعمرل بهرا فرً الجرٌمرة اال  .ٙ

للتؽٌر السرٌع وان كانت المرونة من مقتضٌاتها
(6)

. 
كمررا تتمٌررز الجرٌمررة االقتصررادٌة بخاصررٌة التفرروٌض التشرررٌعً ومررع أن هررذا التفرروٌض محرردد فررً  .3

القانون العام بحٌث ال ٌرد ؼالباً على المخالفات وفً ؼٌر ما ٌفرض قٌوداً على الحرٌرة الشخصرٌة 
كمركٌررة مررثبل ٌتطلررب التشرررٌع فررً مجالهررا خبرررة فنٌررة قررد ال تترروافر لرردى السررلطة فالتشرررٌعات ال

 المفوضة.
وٌبلحظ أن الجرٌمة االقتصادٌة ال تقتصر على حماٌة السٌاسة االقتصادٌة للدولة وحسب وانما        

النص تتعدى كل ذلك وتشمل االقتصاد القومً بشكل عام وبذلك الفٌنا أن قرانون العقوبرات قرد تنراول بر
الجرابم الموجهة ضد النظام المرالً وتلرك الجررابم الموجره ضرد الملكٌرة الخاصرة والعامرة فضربل عرن 
جرابم االضرار باالقتصاد الوطنً وجرابم االضرار باالموال العامرة والجررابم المتعلقرة بالعمرل لردى 

الدولة
(7)

.
 
 

 
 
 

                                                           

 .ٜٗ، ص ٕٜٛٔ( د. مصطفى العوجي : المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة االولى، ٔ)
 .ٙمبلءمة الجزاءات الجنائية االقتصادية، المصدر السابق، ص ( د. محمد عبد العزيز محمد السيد الشريف ، مدىٕ)
 .ٚ( د. فخر عبد الرزاق الحديثي، أصول االجراءات في الجرائم االقتصادية ، المصدر السابق . صٖ)
 .ٜ( د. محمد عبد العزيز محمد السيد الشريف ، مدى مبلءمة الجزاءات الجنائية االقتصادية، المصدر السابق، صٗ)
 - ٕٔٓٓمنصــور القديــدي جــراي، خصــائص الجريمــة االقتصــادية، مــذكرة تخــرج المعيــد األعمــى لمقضــاء، تــونس الســنة الجامعيــة ( د.٘)

 .ٕ، صٕٓٓٓ
 .ٓٔ( د. محمود محمود مصطفى، الجرائم االقتصادية في القانون المقارن، المصدر السايق، ص ٙ)
 .ٕٚ، ص ٕ٘ٔٓ،ٔريع العراقي والظروف المشددة ليا، مطعبة السنيوري ، ط( القاضي جبلل ىاشم طبانو، الجرائم االقتصادية في التشٚ)



 

(٘3ٔ) 

 : فً التشرٌع العراقً القتصادٌةصور الجرائم : المطلب الثانً
مررع اتسرراع حركررة النشرراط االقتصررادي برررزت الحاجررة الررى تعرردد وتنرروع القرروانٌن التررً تشرركل        

بمجموعها اإلطار القانونً الرذي ٌحكرم العبلقرات برٌن المصرالح وٌضرمن االنسرٌابٌة لتلرك الحركرة فرً 
وء ولرو مواجهة كل األفعال التً ٌمكن ان تإدي الرى تعطلهرا او اٌقافهرا، وهرذا مرن المفٌرد تسرلٌط الضر

بشكل مركز على بعض صور الجرابم االقتصادٌة فً نطاق التشرٌعات العراقٌة ، وفٌما ٌلً عرضرا 
 مكثفا ألهم هذه الصور:

جرام التجسس االقتصادي وسررقة األسررار العلمٌرة واألبحراث ذات األهمٌرة الصرناعٌة كاالسرتٌبلء  .ٔ
لمجتمرع والقرصرنة الصرناعٌة الترً على الممتلكات العلمٌة والتكنولوجٌة الرذي ٌهردد أمرن وسربلمة ا

تسررتهدؾ الكسررب المررادي واالسررتٌبلء علررى حقرروق وممتلكررات الؽٌررر مررن خرربلل القرروة، أمررا جرررابم 
التجسس االقتصادي فتقوم بها أحهزة مخابرات الدول اإلجنبٌة الكبررى الترً تقروم بتجمٌرع البٌانرات 

مٌررة واالضرررار بمركررز الدولررة والمعلومررات المسرراعدة للشررركات علررى المنافسررة فررً األسررواق العال
على جرٌمة  ،2ٙ2ٔلسنة  ٔٔٔوقد عاقب المشرع فً قانون العقوبات العراقً رقم  ،االقتصادي 

م( مررن قررانون هررذا القررانون ٗٙٔ/ٕؤاالضرررار بمركررز العررراق االقتصررادي حٌررث نصررت  المررادة )
ن ٌعملرون لمصرلحتها كل من سعى لدى دولة أجنبٌة او لدى احد ممر .ٔعلى أنه " ٌعاقب باإلعدام. 

او تخررابر مررع أي منهمررا، وكرران مررن شررؤن ذلررك االضرررار بمركررز العررراق الحربررً او السٌاسررً او 
كررل مررن اتلررؾ عمرردا او أخفررى او سرررق او زور اوراقررا او وثررابق وهررو ٌعلررم أنهررا  .ٕ ،االقتصررادي

مصلحة وطنٌرة تصلح الثبات حقوق العراق قبل دولة أجنبٌة او تتعلق بؤمن الدولة الخارجً او اٌة 
اخرى"
(1)

. 
ذاعة أخبار اوبٌانات كاذبة أو ملفقة مؽرضة من شؤنها أضعاؾ الثقة المالٌة للدولة مثل إنتراج سرلع  .ٕ

ؼٌر مطابقة وجرابم نشر وقابع كاذبرة بهردؾ إحرداث انخفراض فرً قٌمرة العملرة الوطنٌرة وزعزعرة 
البنروك أو الصرنادٌق العامرة الثقة السٌاسٌة فً العملة والتحرٌض على سحب األموال المودعة فرً 

أو بٌررع سررندات الدولررة وجرررابم اترربلؾ ادوات اإلنترراج وجرررابم إفشرراء حسررابات العمرربلء و جرررابم 
فقررد نصررت المررادة  ،اإلفصرراح ؼٌررر المشررروع عررن المعلومررات المررإثرة فررً المركررز المررالً للدولررة

تزٌرد علرى خمسرمابة ( من قانون العقوبرات العراقرً علرى أنره " ٌعاقرب برالحبس وبؽرامرة ال 1ٓٔ)
دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل مرواطن اذاع عمردا فرً الخرارج اخبراراً او بٌانرات او اشراعات 
كاذبة او مؽرضة حول االوضاع الداخلٌة للدولة وكان من شؤن ذلك اضرعاؾ الثقرة المالٌرة بالدولرة 

ا مررن شررؤنه االضرررار او النٌررل مررن مركزهررا الرردولً واعتبارهررا او باشررر بؤٌررة طرٌقررة كانررت نشرراط
بالمصالح الوطنٌة. وتكون العقوبرة السرجن مردة ال تزٌرد علرى سربع سرنوات اذا وقعرت الجرٌمرة فرً 

زمن الحرب"
(2)

. 
جرابم االحتكار والمنافسة ؼٌر المشروعة التً شررعتها الرنظم االقتصرادٌة الرأسرمالٌة متخرذه عردة  .ٖ

رٌرة للسرلع المنافسرة بسرعر أعلرى مرن نماذج وأسالٌب منها اإلؼراق وشراء بعض المإسسرات التجا
السعر المعروض به ثم تخزٌنها فتشح فً السوق ، كذلك اتفاق الشركات االجنبٌرة الكبررى المنتجرة 
للسررلع واحرردة علررى تقسررٌم األسررواق فٌمررا بٌنهررا بحٌررث ال تنررافس فررً إحررداهما األخرررى، ثررم تقلٌررد أو 

وهرذا  ،سرلعة مرن إنتراج شرركة أخررى تزوٌر العبلمات التجارٌة لشركة تنتج السرلع ووضرعها علرى
الرذي رسرم تنظررٌم سٌاسرة العرراق االقتصررادٌة  ،23ٓٔالسررنة  ٕٓمؤكرده قرانون تنظررٌم التجرارة رقرم 

وذلرك بمنرع االحتكرار  ،ضمن أطار خطة التنمٌة القومٌة بما ٌكفل حماٌة وتطوٌر االقتصراد القرومً
                                                           

 .ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔ( قانون العقوبات العراقي رقم ٔ)
 .٘ٙ-ٖٙ( القاضي جبلل ىاشم طبانو، الجرائم االقتصادية في التشريع العراقي والظروف المشددة ليا، المصدر السابق، صٕ)
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الدولرة واالشرراؾ علرى التجرارة والتبلعب بؤسعار السلع ووضرع التجرارة الخارجٌرة تحرت سرٌطرة 
الداخلٌة وجعل دور القطاعٌن المختلط والخاص ومكمبلً ومنسجماً مع متطلبات التنمٌة االقتصرادٌة 
وقرررد تضرررمن عقوبرررات علرررى هرررذا النررروع مرررن الجررررابم االقتصرررادٌة للحرررد مرررن عملٌرررة التخرٌرررب 

االقتصادي
(1)

و تخرٌرب او تعطٌرل أو ( حرول اخفراء او اتربلق أٗ( الفقررة )ٔٔ، فقرد نصرت المرادة )
أحداث ضرر بالػ بوسابل االنتاج أو السلع أو الخدمات المقررة ووضع الٌرد علٌهرا او جعلهرا ؼٌرر 

م( منه علرى "ٌعاقرب علرى هرذه الجرٌمرة بالسرجن أو المإبرد ٔٔ/ ٗكما نصت ) ،صالحة لبلستعمال
ٌنرار والتقرل عرن او المإقت لمدة التقل عن خمسة عشرر سرنة وبؽرامرة ال تزٌرد عرن خمسرة االؾ د

الفً دٌنار اذا ارتكبت الجرٌمة ونجم عنهرا تخرٌرب فرً االقتصراد القرومً وضررر برالػ بالمصرلحة 
العامة"
(2)

. 
جرٌمررة االتجررار ؼٌررر المشررروع باألسررلحة والتررً تتصررؾ بخاصررٌة أنهررا نشرراط سررري ذو تكلفررة  .ٗ

تجرار ؼٌرر المشرروع اقتصادٌة كبٌرة باإلضافة إلى ارباحها الضخمة التً تدرها عملٌة صفقات اال
باألسلحة فان لها كذلك تؤثٌرها على القاعرات المحلٌرة واالقلٌمٌرة وعلرى قردرة الجماعرات اإلرهابٌرة 
فً تحقٌق مآربها و تهدٌد السبلم واألمن وتسرهم فرً االضرطرابات السٌاسرٌة الترً تقرع فرً منراطق 

عدٌدة من العالم
(3)

. 
مات أو فرً مناقصرات و تردفع لقراء حكومرة فرً جرٌمة الرشوة المحلٌة والدولٌرة عنرد شرراء مسرتلز .٘

دولة من الدول النامٌة بشراء معدات و تجهٌزات تحتاجها من شرركة دون األخررى ، كرذلك جررابم 
 .الرشوة والعموالت فً حاالت األنشطة السٌاسٌة وأنشطة الجاسوسٌة الدولٌة

بؽراء وشربكات الرقٌرق جرابم االتجار فً السلع والخردمات ؼٌرر المشرروعة كالمخردرات وأنشرطة ال .ٙ
األبٌض و التجارة فً العمبلت األجنبٌة داخل الدول التً تفرض رقابرة صرارمة علرى التعامرل فرً 
هذا النشاط ، كذلك جرٌمة االتجار فً األعضاء البشرٌة من خبلل عصابات محلٌرة وعالمٌرة تقروم 

لعةبتورٌد األعضاء البشرٌة و تهدد كرامة االنسان و آدمٌته و تحولٌه إلى س
(4)

. 
جرابم ؼسل األموال وتهرٌبها إلى الخارج وتحوٌل جزء مرن المسراعدات والمعونرات و القرروض   .3

التً تقدمها الدول المانحة للمعونات االقتصادٌة إلى حسابات مصرفٌة خارجٌة خاصة
(5)

.
 

 
جرررابم االعتررداء علررى المررال العررام مررن خرربلل الحصررول علررى قررروض مررن بنرروك الدولررة بقوابررد    .1

و تسررهٌل حصررول رجررال األعمررال مررن القطرراع الخرراص علررى قررروض بالرردوٌن تقرردٌم  منخفضررة
ضررمانات مقابررل الحصررول علررى جررزء مررن القرررض فررً صررورة رشرروة أو عمولررة ثررم مررن خرربلل 
االستٌبلء علرى بعرض الممتلكرات العامرة حٌرث التزوٌرر فرً األوراق الرسرمٌة أو اسرتبجارها لفتررة 

 زمنٌة طوٌلة بمبالػ زهٌدة.
ٌث البٌبة مثل دفن النفاٌات السامة وتهرٌرب المرواد النووٌرة وجررابم تقردٌر التلروث و بٌرع جرابم تلو .2

اسررتخدامها وجرررابم القضرراء علررى التنرروع البٌولرروجً  والحضرروراآلالت والمعرردات الملوثررة للبٌبررة 
وجرابم إبادة التنوع الثقافً
(6)

.
 
 

 
                                                           

 .ٜٙ-ٚٙ( المصدر السابق، ص ٔ)
 المعدل. ٜٓٚٔلسنة  ٕٓون التنظيم التجارة رقم ( قانٕ)
 .ٚٔ، ص ٜٗٚٔ( عبد الرؤوف ميدي ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم االقتصادية في القانون المقارن،رسالة دكتوراه، جامعة القاىرةٖ)
 .ٜ٘-ٚٛصدر السابق، ص( القاضي جبلل ىاشم طبانو، الجرائم االقتصادية في التشريع العراقي والظروف المشددة ليا، المٗ)
 .ٙٗ، صٜٕٓٓ( العريان محمد عمی ، عمميات غسيل األموال وآليات مكافحتيا، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ٘)
 .ٛٚ، صٕٚٔٓ( د. اميل جبار عاشور، المسؤولية الجنائية عن تمويث اليواء في العراق، اطروحة دكتوراه ، جامعة اوتارا المالزية، ٙ)
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 صادٌة نطاق المسإولٌة الجزائٌة عن الجرائم القت:  المبحث الثانً
لؽررض بحرث نطراق المسرإولٌة الجنابٌرة فرً الجررابم االقتصرادٌة سروؾ نقسرم هرذا المبحرث الرى       

مطلبررٌن نخصصرره االول منرره لبٌرران القصررد العررام فررً الجرررابم االقتصررادٌة والثررانً نتنرراول فٌرره القصررد 
 خطٌرة.الخاص لهذه الجرٌمة ال

 : القصد العام فً الجرائم القتصادٌة:  المطلب األول
ٌقوم القصد العرام بعنصررٌن العلرم واالرادة فرً الجررابم العمدٌرة كافرة وهرذا هرو شرؤن الكثٌرر مرن      

نصوص التجرٌم االقتصادٌة الترً تشرترط فٌهرا ركرن العمرد بصرورة صررٌحة، ومرن ذلرك علرى سربٌل 
بنصررها " ٌشررترط فررً المسررإولٌة  21ٗٔلسررنة  ٖٕ( مررن قررانون الكمررارك رقررم 2ٖٔالمثررال المررادة )

لجزابٌة توفر القصد الجرمً وتراعً فً تحدٌدها النصوص الجزابٌة النافرذة...."ا
 (1)

هرذا مرن جهرة  ،
ومررن جهررة اخرررى انرره مررن ؼٌررر المتصررور ادانرره شررخص دون ثبرروت العلررم واالرادة ٌقٌنررا ال شرركاً وال 

علٌرره افتراضرراً ألن أي ادانرره قابمررة علررى افتررراض مخالفررة للقواعررد العامررة لبلثبررات، وهررذا مررا ٌتفررق 
الجمٌع
(2)

، ولكن ما مدى انطباق هذه القواعد على الجرابم االقتصادٌة، لبلجابة على ذلك ٌنبؽرً بٌران 
 كل عنصر من عناصر القصد الجنابً لهذه الجرٌمة على انفراد .

 : العلم -اول :
مررا ٌنبؽررً أن العلررم المحقررق القصررد الجنررابً هررو العلررم بالوقررابع والعلررم بررالتكٌٌؾ القررانونً، وهررذا       

توافرة اٌضاً فً الجرابم االقتصادٌة
(3)

، ولكن ما مدى انطباق هذه القواعد علرى الجررابم االقتصرادٌة، 
 هذا ما سنوضحه فٌما ٌلً :

 : العلم بالوقائع التً تقوم علٌها الجرٌمة القتصادٌة .أ
مررا هررو علٌرره فررً ٌرررى الرربعض مررن الفقرره ان العلررم بالوقررابع فررً الجرررابم االقتصررادٌة ٌختلررؾ ع       

الجرابم العادٌة، فرالعلم فرً الجررابم االقتصرادٌة مفتررض بردون أن ٌكلرؾ االدعراء العرام إثباتره، ولكرن 
للمتهم أن ٌثبت عكس ذلك، والسبب فً ذلك هو خطورة هذه الجرابم وما تسببه من اثار وخٌمرة علرى 

فبلت العدٌد من مرتكبرً الجررابم المجتمع ككل، باإلضافة الى صعوبة اثبات العلم فٌها واال أدى الى ا
االقتصادٌة من العقاب وتشجٌع ؼٌرهم على ارتكابهرا نظرراً لضرمان افبلتهرم مرن العقراب
(4)

وقرد اخرذ  ،
)أن علم المرتهم برالؽش فٌمرا ٌصرنعه ٌسرتفاد االفتراض بقوله فً احدى قراراته القضاء المصري بهذا 

ٌعلرم كنرة مرا ٌصرنع ونسرٌة المرواد الداخلرة فرً بالضرورة من كونه منتجا له على اعتبار بؤن الصرانع 
تكوٌنه وال ٌقبل بجهله واال ادى األمر الى تعطٌل أحكرام القرانون(
(5)

ومرن التشررٌعات العراقٌرة الترً  ،
لسرنة  ٕٗ افترضت العلم بصورة صرٌحة قرانون رسرم المروازٌن والمقراٌٌس والمكاٌٌرل التجارٌرة رقرم

وزن او قٌراس او كٌرل فرً حروزة شرخص ٌتعراطى التجرارة  )اذا وجدت أداة( بنصها 2المادة ) 231ٔ
(لرى تلرك األداة الرى أن ٌثبرت العكرساو فً محله المستعمل للتجارة فٌعتبر ذلك الشرخص حرابزا ع

(6)
 ،

)...امررا م( علررى أنرره 1ٙٔ/ٕالمعرردل فررً ) 21ٗٔلسررنة  ٖٕوكررذلك فررً قررانون الكمررارك العراقررً رقررم 
                                                           

 .۷۸۹ٗلسنة  ۰۰لكمارك رقم ( قانون أ)
 .ٖٔ( د. رضا عبد السبلم، المحددات االقتصادية لمجريمة، مجمة الحقوق، البحرين ، العدد األول، صٕ)
( رامي يوسف محمد، المسؤولية الجنائية لمشخص المعنـوي عـن جـرائم االقتصـادية، رسـالة ماجسـتير، كميـة الدراسـات العميـا فـي جامعـة ٖ)

، منشــــــــــــــورة فــــــــــــــي الموقــــــــــــــع االلكترونــــــــــــــي ٕٛٔٓ/٘/ٔبمس، وقــــــــــــــت الزيــــــــــــــارة النجــــــــــــــاح الــــــــــــــوطني فــــــــــــــي نــــــــــــــا
thesis/the_penal_responsibility-https://www.scholar.najah.edu/sites/default/files/all. 

  .ٜٛمحمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية، المصدر السابق، ص( د. أنور ٗ)
 .ٙ٘. ص ٔ، ع ۰۲مجموعة احكام النقض، س  ۷۸۸۸/ ۷۱( نقض مصري ٘)
 .۷۸۲۹لسنة  ٕٗ( قانون رسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية العراقي رقم ٙ)

https://www.scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/the_penal_responsibility
https://www.scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/the_penal_responsibility
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منوعة والخاضعة لرسروم باهضره والترً ال ٌرتمكن حابزهرا أو البضابع الممنوعة المعٌنة والبضابع الم
ناقلوها اثبات استٌرادها النظرامً بمختلرؾ وسرابل اإلثبرات الترً تحرددها دابررة الكمرارك فتعتبرر بحكرم 

)..... ٌعتبرر فراعبلً ( من نفس القانون 2ٖٔ)وكذلك المادة  ،(الداخلة تهرٌباً مالم ٌثبت العكسالبضابع 
صرراحب واسررطة النقررل التررً اسررتخدمت فررً  -ٖ ،حررابز المررادة المهربررة -ٖ ،مررن أصررلٌاً للجرٌمررة كررل

المررادة المهربررة أو صراحب او مسررتؤجر المحرربلت التررً أودعرت فٌهررا  -ٗ ،التهرٌرب وسررابقها و معاونرره
(المنتفع فٌها.

(1)
( حٌرث ٗٔفرً المرادة ) ،2٘٘ٔلسرنة  3٘وكرذلك قرانون الؽابرات العراقرً رقرم رقرم  ،
نون علرى مرن وجرد تبعة اثبات كون أي منتوج ؼابة لم ٌؤخرذ بصرورة تخرالؾ القرا)ٌقع نصت على أنه 
(النتاج فً حٌازتره

(2)
كمرا ان هنراك العدٌرد مرن النصروص الرواردة فرً التشررٌعات االقتصرادٌة العلرم  ،

ومررن هررذه التشرررٌعات تنظررٌم التجررارة  ،فٌهررا مفترررض بمجرررد ارتكرراب الفعررل المررادي المكررون للجرٌمررة
)ٌعاقرررب ( منررره علرررى ٓٔ، فقرررد نصرررت المرررادة )23ٓٔلسرررنة  ٕٓرجٌرررة العراقرررً رقرررم الداخلٌرررة والخا

بالحبس..... كل من احتكر او خزن او نقل أٌرة سرلعة أو خدمرة مرن السرلع و الخردمات المشرمولة بهرذا 
القررانون او أي بٌرران صررادر القررانون أو وجرردت فررً حٌازترره مررواد مخزنررة كررل ذلررك خبلفرراً ألحكررام هررذا 

(ٌمقتضاه
(3)

و  ،( مرن قرانون الكمرارك العراقرً المشرار الٌره سرلفاً 2ٔٔ، 1ٕٔ، 1ٔٔلك المرواد )وكذ ،
( ٖٗٓواٌضاً المادة ) ،21ٕٔ( السنة ٖٔٔ( من قانون ضرٌبة الدخل العراقً رقم )3٘كذلك المادة )

 .2ٙ2ٔلسنة  ٔٔٔمن قانون العقوبات العراقً رقم 
اال أن  ،قتصادٌة بموجرب التشررٌعات العراقٌرةوعلى الرؼم مما سبق بافتراض العلم بالجرابم اال      

لمحكمة التمٌٌز العراقٌة رأي مؽاٌر فً هذه السؤلة، اذ انها ال تفترض العلم بالجرٌمرة االقتصرادٌة برل 
)... ولرد  النظرر الرى الفقررة الحكومٌرة المتعلقرة وقد جراء فرً أحرد احكامهرا مهرو نصره البد من اثباته 

ٌكن حاضراً محل الحادث ولم ٌشترك بؤي عمل مرن أعمرال الجرٌمرة  بالمتهم )ن( وجد أن المذكور لم
لكررن ادٌررن بسرربب كونرره صرراحب  ،التررً ادٌررن بهررا المتهمررٌن )ج( و )ع( وفررق قررانون العقرراقٌر الطبٌررة 

وكون المتهمٌن من مستخدمٌه األمر الذي ٌدل ان وقروع الحرادث  ،السٌارة التً استعملت فً الجرٌمة
أن االستدالل لٌس من دالبل االثبات جزابٌاً تقرر نقض الفقررة الحكمٌرة  جر  بعلمه وموافقته، وحٌث

(دٌرٌرة الكمررارك والمكروس العامررة...الصرادرة بحرق المررتهم )ن( المبٌنرة فررً قررار م
(4)

ونررى  بؤنرره   ،
حسناً فعلت محكمة التمٌٌز، ألن االفتراض ٌجافً الواقع وٌصطدم بمبدأ قرٌنة البراءة المإسسرة علرى 

والدة االنسرران والممترردة طٌلررة مراحررل حٌرراة اإلنسرران، والتررً تعتبررر مررن أهررم الضررمانات  الفطررر منررذ
الشخصٌة المنصوص علٌها فرً العدٌرد مرن الدسراتٌر والمواثٌرق الدولٌرة ، والترً ٌترترب علٌهرا قاعردة 
مهمة فً التشرٌع الجنابً، وهً أن كل شك فرً ثبروت التهمرة قبرل المرتهم ٌجرب أن ٌفسرر لمصرلحته، 

مررام االعتبررارات التررً دعررت إلررى افتررراض العلررم فررً الجرٌمررة االقتصررادٌة، نرررى اللجرروء الررى ولكررن ا
استخبلص العلم بدال من افتراضه، وذلك عن طرٌق استظهاره من الظرروؾ المحٌطرة بالواقعرة، فراذا 
مررا استخلصررت المحكمررة العلررم مررن وقررابع الرردعوى كرران قضررابها سررلٌماً واذا دفررع المررتهم بانتفابرره فعلررى 

محكمة أن ترد علٌه بؤسباب صحٌحة ومقبولة مستمدة من وقابع الردعوى، وفرً هرذه الحالرة نسرتطٌع ال

                                                           

 .ٜٗٛٔة لسن ٖٕ( قانون الكمارك العراقي رقم ٔ)
 .ٜ٘٘ٔلسنة  ٘ٚ( قانون الغابات العراقي رقم رقم ٕ)
 .۷۸۲۲لسنة  ۰۲( قانون تنظيم التجارة الداخمية والخارجية العراقي رقم ٖ)
، قضــاء محكمــة تمييــز العــراق، المجمــد الثــاني ، مطبعــة االدارة المحميــة، بغــداد ۷۸۲ٗ/ ٚ/  ٔفــي  ٜٗٙٔكمــارك /  ۲۲( قــرار رقــم ٗ)

،۷۸۸۹. 



 

(٘3٘) 

الموازنة بٌن الطبٌعة الخاصة بالجرابم االقتصادٌة وعدم افربلت مرتكبٌهرا مرن العقراب وبرٌن الحررص 
على عدم ادانة البريء
(1)

. 
 : العلم بعدم المشروعٌة فً الجرائم القتصادٌة .ب

القصررد الجنررابً هررو ارادة االعتررداء علررى الحررق الررذي ٌحمٌررة القررانون، أي ارادة الثررورة ضررد أن       
احكامة، فؤن وهذا ما ٌتطلب علما دقٌقاً بالقانون، ألنه ال تثبت ارادة االعتداء على الحرق اال لمرن علرم 

ً لردى مرن تهررب بوجوده وبالحماٌة التً ٌقررها القانون، وتطبٌقاً لرذلك فانره ال ٌتروافر القصرد الجنراب
من الضررٌبة اال اذا علرم أحكرام القرانون الرذي ٌفرضرها، وال ٌتروافر لردي مرن صردر او اسرتورد مرواد 
ٌحظررر القررانون اسررتٌرادها او تصرردٌرها اال اذا علررم بهررذا الحظررر الررذي ٌفرضرره القررانون، ولكررن طٌقرراً 

برات العكرس ، وكرذلك الحرال للقواعد العامرة ان العلرم بالقرانون الجنرابً مفتررض بقرٌنرة ؼٌرر قابلرة إلث
بالنسبة للقوانٌن الجزابٌة االقتصادٌة اذ ال ٌوجد نص ٌمٌزها عن ؼٌرها اذ ٌفترض العلم فٌها الى كرل 
شخص خالؾ أحكامها وهرذا االفترراض ال ٌقبرل اثبرات العكرس، بحٌرث ال تكلرؾ سرلطة االدعراء العرام 

بؤثباته وال ٌقبل من المتهم أن ٌقٌم الدلٌل على خبلفه
 (2)

. 
اال ان جانباً اخر من الفقه ٌرى أن األفتراض الذي ال ٌقبل اثبات العكرس فرً القروانٌن الجزابٌرة        

االقتصادٌة ال ٌتماشى مع مقتضٌات العدالة، فإذا كان تطلب العلرم برالقوانٌن الجزابٌرة ال ٌثٌرر صرعوبة 
ن ألن األحكرام الترً ٌرنص علٌهرا فً الحاالت األعم ألن مرتكب الجرٌمة ؼالباً مرا ٌعلرم بتجررٌم القرانو

القانون تتفق وتعالٌم األخبلق والتً ٌشارك الجانً ؼٌره من أبنراء المجتمرع فرً العلرم بهرا، ولكرن هرذا 
القول ال ٌنطبق على عدد ؼٌر قلٌل من الجرابم االقتصادٌة، فكثٌراً ما ٌجرم القرانون أفعراالً ال تنراقض 

وانما تسرتهدؾ الرنص علٌهرا مجررد  ،نطوي على اهدار للعدالةمع تعالٌم األخبلق او قٌم المجتمع وال ت
تنظٌم بعض المصالح تنظٌماً ٌستهدؾ سٌاسة معٌنة ال تعنً قواعد األخربلق او مقتضرٌات العدالرة فرً 
شًء باالضافة الى ان هذه القوانٌن قد ٌعجز المواطن العادي عن فهمهرا لرو طلرع علٌهرا لمرا فٌهرا مرن 

ر مررن األحٌرران الررى متخصصررٌن أوالررى خبرررة فررً المسررابل االقتصررادٌة مجرراالت فنٌررة تحترراج فررً كثٌرر
والتجارٌررة
(3)

، كمررا أن هررذه القرروانٌن كثٌرررة ومتنوعررة، سرررٌعة التطررور والتؽٌررر ممررا ٌتعررذر االلمررام 
المخراطبٌن بهرا وبفحواهرا او ممرا ٌررد علٌهرا مررن تعردٌل بالحرذؾ أو باإلضرافة، وبالترالً فران افترررض 

ة ال تقبل اثبرات العكرس امرر ؼٌرر مقبرول، ولقرد دعرى المرإتمر الردولً السرادس العلم فٌها بقرٌنة قاطع
لقانون العقوبات على ذلك فرً التوصرٌة الثالثرة بنصرها علرى "ان كثررة التعردٌبلت الترً تردخلها الدولرة 
على النصوص التً تتوسل بها لحماٌة المصالح االقتصادٌة ٌتطلب الدقة فرً صرٌاؼة هرذه النصروص 

الها الى الجمهور بكل وسابل االعبلم فبل ٌكتفً بنشرها فً الجرٌدة الرسمٌة"كما ٌتطلب اٌص
(4)

. 
وبالمقابل فان هناك من ٌرى أن اعطاء حق للدفع بالجهل بقواعرد قرانون العقوبرات االقتصرادي         

ٌررإدي الررى تعطررل نصوصررها واهرردار المصررالح والحقرروق التررً ٌحرررص المشرررع علررى حماٌتهررا الن 
قتصادٌة تهردؾ إلرى حماٌرة مصرالح جوهرٌرة للدولرة وتقوٌرة هرذه المصرالح الترً ٌسرتهدفها القوانٌن اال

الشارع ترإدي الرى تعطرل احكرام القرانون األمرر الرذي ٌتنراقض ومصرلحة المجتمرع اذ ال ٌتراح للقروانٌن 
االقتصادٌة التطبٌق السلٌم الشامل على النحو الذي تقتضٌه احكامه
(5)

. 
                                                           

 .٘٘، صٖٜٛٔالجريمة المسؤولية، جامعة المنصورة، القاىرة، دط،  -د الرؤوف ميدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات( د. عبٔ)
دراسة تأصيمية مقارنة لمـركن المعنـوي، دار النيضـة العربيـة، الطبـة الثالثـة،  -( د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة لمقصد الجنائيٕ)

 .ٛٚ، ص ٜٛٛٔالقاىرة، 
 .ٕٕٜ، ص ٜٜٚٔ( د. رمسيس بينام، النظرية العامة لمقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، مصر، ٖ)
 .ٗٙ، ص ٜٚٚٔ( عبد المطيف عبد الجبار، الجرائم االقتصادية في التشريع العراقي، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، ٗ)
 .ٚٔٔ( المصدر اعبله، ص ٘)



 

(٘3ٙ) 

حجررج ولتحقٌررق الموازنررة بٌنهررا نرررى األخررذ بخصرروص العلررم بالنصرروص وامررام وجاهررة هررذه ال        
الجزابٌة االقتصادٌة بما اخذت به بعض التشررٌعات
(1)

فٌمرا ٌتعلرق برالعلم بالقرانون الجزابرً بصرورة  ،
عامرة والترً رفضرت افترراض العلررم وفسرح المجرال لبلدعراء بالجهرل برره كعرذر ٌنفرً القصرد الجنررابً، 

ونروع -ٕنروع ال ٌعترد بره،  -ٔلجهل بالقانون، وانما ٌمٌرز برٌن ثبلثرة أنرواع، ولكن ال ٌقبل كل ادعاء با
ونوع ٌجوز أن ٌعتد به لئلعفراء مرن العقوبرة، ومعٌرار  -ٌٖجوز أن ٌعتد بها القاضً لتخفٌؾ العقوبة، 

فرإذا كانرت  ،التفرقة بٌن هذه األنواع هو اهمٌة االسباب التً ٌتذرع بها المرتهم لبلعتقراد بشررعٌة فعلره
ٌر كافٌة فبل اعترداد بهرا وٌتعررض المرتهم لعقوبرة جرٌمرة كاملرة، واذا كانرت كافٌرة جراز للقاضرً أن ؼ

ٌعتد بها لتخفٌؾ العقاب او االعفاء منها كلٌة، ومعٌار التفرقة بٌن هذه الحراالت هرو درجرة كفاٌرة هرذه 
 األسباب ٌقدرها القاضً حسب خطٌبة المتهم.

 : اإلرادة -ثانٌاا :
أكتمال القصد الجنابً المحقق للمسرإولٌة الجنابٌرة عرن الجرٌمرة االقتصرادٌة ٌجرب أن  من أجل        

ٌكون إلى جانب العلم ارادة متجهة إلى الفعل المكون للجرٌمة والى نتٌجة هرذا الفعرل والرى كرل واقعرة 
 تحدد داللة الفعل اإلجرامٌرة وتعرد جرزء مرن مادٌرات الجرٌمرة، وبالترالً فرإن عناصرر القصرد الجنرابً
ٌجب أن تمتد فً األصل الى كافرة الوقرابع الترً تتكرون منهرا مادٌرات الجرٌمرة وال ٌخررج مرن نطاقهرا 

واقعة إال فً حاالت استثنابٌة تقتضٌها طبٌعة الواقعة أو فكرة القصد
(2)

، ولكن هنراك جانرب مرن الفقره 
هرذه الجررابم ال  من ٌهمرل دور االرادة  فرً الجررابم االقتصرادٌة، وال ٌتطررق اال لعنصرر العلرم وكرؤن

تقرروم اال بررالعلم، سررواء قبلررت االرادة النتٌجررة ام لررم تقبلهررا، وهنرراك مررن ٌرررفض ذلررك وٌرررى أن هررذا ال 
ٌتماشى مع المبادئ األساسرٌة للقرانون الجنرابً، ألن نصروص التجررٌم تنطبرق علرى نشراط او ظرواهر 

مخالفرا للقرانون ونشراطاً  والن القصد الجرمً فرً جروهر وضرعاً  ،اٌجابٌة ال على حاالت نفسٌة ساكنة
نفسٌاً ٌصفة الشارع باإلجرام، فهرذا ٌعنرً أنره ال ٌمكرن أن ٌقروم العمرد علرى مجررد العلرم برل البرد مرن 
اتجاه ضد القانون ومن نشاط نفسً ٌهدؾ الى ؼاٌرة ؼٌرر مشرروعة، وهرذا االتجراه او النشراط النفسرً 

جرام اذا انحرفت، إمرا العلرم فهرو حالره هً اإلرادة التً تحرك الشارع تجاههاً وسبػ علٌها وصؾ اإل
ساكنة مستقرة ال قٌمة لها بدون االرادة
(3)

 . 
 ،كما أن النصوص التً اؼفلت ذكر االرادة ال ٌعنً أهمال دورها فً قٌرام المسرإولٌة الجزابٌرة       

دور فرً فهً محور المسإولٌة الجزابٌة واساسها تقوم وجروداً وعردماً فٌهرا فرإذا لرم تكرن ارادة الجرانً 
وان كل ما هناك ان النصروص الترً لرم ترذكر االرادة  ،فعله أو تصرفه فبل محل للقٌام لهذه المسإولٌة

تفترضها بمجرد علم الجانً وقٌام الردلٌل علرى ارتكابره الفعرل الرذي ٌنهرً عنره القرانون أو عردم القٌرام 
لترالً المسرإولٌة الجنابٌرة اذا باألمر الذي ٌفرضه القانون، وان للجانً أن ٌدفع عنه هذا االفتراض وبا

ثبت أن هذا الفعل كان نتٌجة قوة قاهرة أو ظرؾ االكراه أو ؼٌر ذلك من األعذار
(4)

      . 
                                                           

عمى انو ) يجوز أن تخفف العقوبة وفقا لتقدير القاضي بالنسبة  ۰۲انون العقوبات السويسري فقد نصت المادة ( ومن ىذه التشريعات قٔ)
لمن ارتكب جناية او جنحة معتقدا بناًء عمى اسباب كافية أن من حقة اتيـان فعمـو (، وقـانون العقوبـات اليوغسـبلفي أذ نصـت المـادة 

التي توقعيا عمى مرتكب جريمة جيمـو ، السـباب تبـرر ذلـك ، الصـفة غيـر المشـروعة  منة عمى انو )لممحكمة أن تخفف العقوبة ۷۲
لفعمو وليا إن تعفية كذلك من العقوبة اطبلقا ( ، انظر: د. محمود نجيب حسني ، النظرية العامة لمقصد الجنائي،  المرجع السـابق . 

 .۷۲٘ص 
 .ٜٕٕ-ٕٕٕلجرائم االقتصادية، المصدر السابق، ص ( د. أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن إ)

(3) Jean pradel، Droit pénal général، traité de droit pénal et de science criminelle comparée، Tome1، 
12em édition، cujas، 1999، Paris، p 369 . 

 .ٕٚٔ-ٕ٘ٔ، صٜٜٗٔ ( د.عمي عبد القادر القيوجي، قانون العقوبات، الدار الجامعية، بيروت،ٗ)



 

(٘33) 

وعند تتبع التشرٌعات االقتصادٌة العراقٌة نجرد أن العدٌرد مرن النصروص هرذه التشررٌعات الترً        
لمسررإولٌة الجزابٌررة برردون اإلرادة، فهررً ذكرررت العلررم دون اإلرادة ومررع ذلررك فررؤن هررذا ال ٌعنررً قٌررام ا

مفترضة بعلم الجانً، ولكن الذي ٌبلحظ على أؼلب هرذه النصروص، انهرا امرا ان تجررم االفعرال دون 
أن تشترط تحقق النتٌجة وبالتالً عدم اشرتراط اتجراه االرادة الٌهرا، وٌطلرق الفقره علرى هرذا النروع مرن 

ادٌة من هذا النوعواؼلب الجرابم االقتص ،الجرابم بجرابم الخطر
(1)

، وعلة ذلرك هرو حررص المشررع 
على قمع أي تهدٌد قد ٌلحق بالنظام االقتصادي دون ان ٌوقؾ توقٌع العقاب علرى تحقرق ضررر فعلرً 
البل أن هذا الضرر قد ال ٌتحقرق وال ٌرإثر فرً النظرام االقتصرادي امرا لصرؽر حجرم الجرٌمرة او لقروة 

علررى مثررل هررذه األفعررال لقطررع كررل سرربب ٌخررل بالنظررام ومررع ذلررك ٌعاقررب مرتكبهررا  ،اقتصرراد الدولررة
ومررن هررذه التشرررٌعات مررا نررص علٌرره قررانون مزاولررة مهنررة الصررٌدلة واالتجررار باألدوٌررة  ،االقتصررادي

) ٌعاقب ..... مرن براع أو صت على بؤنه ( حٌث نٗٔالمادة ) ،2٘ٔٔ( لسنة ٖٖوالمواد السامة رقم )
ة و الكٌمٌابٌرة والنباترات الطبٌعٌرة الفاسردة او التالفرة عرض شٌباً من األدوٌرة والمستحضررات الطبٌعٌر

( من نفس القانون حٌث نصرت علرى انره "ٌعاقرب كرل ٘ٙوكذلك والمادة ) ،مع علمه بفسادها او تلفها"
...... مع علمه بؽشه او تقلٌده( من ؼش او قلد شٌباً من المستحضرات الطبٌعٌة او االدوٌة

(2)
  . 

وص التشرررٌعٌة علررى وجرروب تحقررق النتٌجررة او تشررترط احتمررال كمررا قررد شررترطت بعررض النصرر      
حدوثها لقٌرام الجرٌمرة وتوقٌرع العقراب علرى الجرانً، ولكرن ال تشرترط امترداد االرادة الٌهرا، ومرن هرذه 

)ٌعاقرب برالحبس ، وذلك بقولهرا  2ٙ2ٔلسنة   ٔٔٔ( من قانون العقوبات رقم ٖٗٓالنصوص المادة )
ال تزٌرد علرى مرابتً دٌنرار او باحردى هراتٌن العقروبتٌن كرل مرن أذاع  مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامرة

بطرٌقة من طرق العبلنٌة وقرابع ملفقرة او مرزاعم كاذبرة وهرو ٌعلرم بتلفٌقهرا او بكرذبها وكران مرن شرؤن 
( مررن القررانون نفسرره بقولهررا ٙٙٗة )وكررذلك المرراد النقررد الرروطنً.......(،ذلررك أحررداث هبرروط فررً اوراق 

ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كرل  )ٌعاقب بالحبس مدة
من تسبب فً ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او االوراق المالٌة المعدة للترداول او اختفراء سرلعة مرن 
 السلع المعردة لبلسرتهبلك بإذاعتره عمردا وقرابع مختلفرة او اخبرارا ؼٌرر صرحٌحة او ادعراءات كاذبرة او

(ي عمررل آخررر ٌنطرروي علررى ؼررش او ترردلٌسبارتكرراب أ
(3)

( مررن قررانون تنظررٌم ٓٔواٌضرراً المررادة  ) ،
)ٌعاقررب بالسررجن المإبررد، او المإقررت لمرردة ال تقررل عررن بقولهررا  23ٓٔلسررنة  ٕٓلعراقررً رقررم التجررارة ا

عشر سنوات، وبؽرامرة ال تزٌرد علرى )مابتران وخمسرٌن( الرؾ دٌنرار، وال تقرل عرن )واحرد وخمسرٌن( 
كرل موظرؾ او مكلرؾ بخدمرة عامرة اتخرذ قررارا ادى الرى االضررار باالقتصراد القرومً   ،دٌنرارالرؾ 

والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقٌق مصلحة شخصٌة وٌعتبر شررٌكا كرل مرن انتفرع فعربل 
(علمه بانه قد صدر خبلفا للقانون من ذلك القرار مع

(4)
. 

 : القتصادٌةالقصد الخاص فً الجرائم :  المطلب الثانً
فً جمٌرع الجررابم العمدٌرة ٌشرترط تروفر القصرد العرام هرذا هرو االصرل       

(5)
اال ان هنراك أحروال  ،

خاصة ال ٌكتفً فٌها المشرع بالقصد العام بل ٌتؽلؽل فً نواٌا الجرانً وٌنظرر الرى الؽاٌرة الترً ٌرمرً 
 لؽاٌررة او هررذا الرردافع بالقصررد لهررا او الرردافع الررذي ٌحملرره علررى اقتررراؾ الجرٌمررة، وٌسررمً الفقرره هررذه ا

                                                           

 .ٖٖ( القاضي جبلل ىاشم طبانو،  الجرائم االقتصادية في التشريع العراقي والظروف المشددة ليا، المصدر السابق، ص ٔ)
 .ٜٙ( عبد المطيف عبد الجبار، الجرائم االقتصادية في التشريع العراقي، المصدر السابق، ص ٕ)
 المعدل. ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔ( قانون العقوبات العراقي رقم ٖ)
 .۷۸۲۲لسنة  ۰۲( قانون تنظيم التجارة العراقي رقم ٗ)
( د. كريم سممان اسود التميمي، المسؤولية عن النتيجة المتجاوزة في قانون العقوبات العراقي، بجث منشور في مجمة كمية مدينة العمم ٘)

 .ٚ-٘، ص ٕٗٔٓالجامعة، 
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، 2ٙ2ٔلسررنة  ٔٔٔ( مرن قررانون العقوبررات العراقرً رقررم 1ٖوهررذا مررا نصرت علٌرره المررادة ) ،الخراص 
وبناء علرى ذلرك  خبلؾ ذلك(، )ال ٌعتد بالباعث على ارتكاب الجرٌمة مالم ٌنص القانون علىعلى أنه

وتكرون لره أهمٌرة فرً وجرود الجرٌمرة اذا ما اعد القانون بالباعث على الجرٌمة ٌصربح عنصرراً فٌهرا، 
بحٌث تنتفً الجرٌمة بانتفابه، كما وتكون له أهمٌة لوجود الجرٌمة بوصؾ معٌن فهً تتحقرق بالقصرد 
العام ولكن توافر القصد الخاص ٌؽٌر وصفها إلى ما هو اشد اوالی ماهو أخرؾ، وتكرون لره مثرل هرذه 

                   ام الررى وقررابع التعررد مررن اركرران الجرٌمررة األهمٌررة عنرردما ٌتطلررب المشرررع امتررداد عناصررر القصررد العرر
)الؽاٌررة او الهرردؾ( وقررد ٌعبررر عنرره المشرررع صررراحة مثررل تقرردٌم مسررتندات او وثررابق مررزورة بقصررد 
التهرب من الرسوم الكمركٌة والضرابب، واحٌانا ٌستعمل كلمة )عمرداً( للداللرة علٌره وان كانرت هرذه 

علرى القصرد العرام، اال ان التمٌٌرز برٌن مرا اذا كران المرراد بهرا قصرداً الكلمة قد تدل فً بعض األحٌان 
عاماً او خاصراً هرو الرجروع الرى طبٌعرة الجرٌمرة والنظرر فرً حكمرة العقراب علٌهرا، واحٌانرا ٌسرتعمل 

( فكلها تعبر بقصد الؽش( او )سوء القصدالمشروع عبارة عامة تدل علٌه كقوله )بنٌة األضرار( او )
رٌباً، واحٌانا اخرى ال ٌنص القانون على القصد الخاص صراحة، ومع ذلرك ٌجرب عن معنى واحد تق

القٌام الجرٌمة توافر قصرد مرن نروع معرٌن أي انصرراؾ ارادة الجرانً إلرى نتٌجرة معٌنرة بحكرم طبٌعرة 
الجرٌمة وهذه الطبٌعة تتبٌن من مقارنة الجرٌمة برالجرابم الترً قرد تتشرابه معهرا ومرن حكمرة التشررٌع 

ور التارٌخً للعقاب على الجرٌمة وهكذاومن التط
(1)

  . 
ومررن خرربلل مبلحظررة النصرروص الجزابٌررة للقرروانٌن االقتصررادٌة لوجرردنا أن هنرراك العدٌررد مررن         

الجرابم االقتصادٌة تتطلب قصرداً خاصراً اكثرر مرن الجررابم العادٌرة، وٌعلرل الفقره ذلرك هرو أن النشراط 
والمنافع االجتماعٌة، وبالتالً فان أي تجرٌم فً هذا المجال االقتصادي ٌهدؾ دابماً إلى تحقٌق الربح 

انما ٌهدؾ الى منع الحصول على الكسب الؽٌر مشروع، باإلضافة الى ان اؼلب القوانٌن االقتصرادٌة 
تجرم افعاال عادة ما تكون مشروعة اذا لم تكن بقصرد تحقٌرق الكسرب الؽٌرر مشرروع، ولهرذا كلره نجرد 

اسعاً فً الجرابم االقتصادٌة وهذا ماهو خبلؾ األصل فً القانون الجزابً أن القصد الخاص مٌدانا و
الرذي ٌؽلررب علٌره الصررفة الموضروعٌة وال ٌعتررد بالباعرث اال علررى سربٌل االسررتثناء النره مسررؤلة متعلقررة 

بالجانب الشخصً
(2)

( مرن 3٘ومن أمثلة النصوص االقتصادٌة التً تتطلب القصرد الخراص المرادة ) ،
)ٌعاقرب برالحبس مردة ال تزٌرد بقولهرا  المعردل 21ٕٔ( لسرنة ٖٔٔقانون ضرٌبة الدخل العراقرً رقرم )

مرن قردم عرن  -ٔعلى سنة واحدة من ٌثبت علٌه أمام المحراكم المختصرة ارتكراب احرد األفعرال اآلتٌرة: 
علررم بٌانررات او معلومررات كاذبررة او ضررمنها فررً تقرٌررر او حسرراب او بٌرران بشرران الضرررٌبة او أخفررى 

اً بذلك الحصول على خفض او سماح تنزٌل مرن مقردار ضررٌبة معلومات كان ٌجب علٌه بٌانها قاصد
( مرن نفرس القرانون 1٘)وكرذلك المرادة  ،(ره او اسرترداد مبلرػ ممرا دفرع عنهراتفرض علٌه او علرى ؼٌر

)ٌعاقب... من ٌثبت علٌره امرام المحراكم انره اسرتعمل الؽرش أو االحتٌرال للرتخلص مرن اداء بنصها بؤنه 
( ٖٓٔاعٌة رقررم )( مررن قررانون تنظررٌم الخرردمات الصررنٖٔك المررادة )وكررذل (، الضرررٌبة المفروضررة ...

)... اذا قدم صاحب المشروع مستندات مزورة او ؼٌر حقٌقٌة.. قصد الخرداع او بنصها  ٕٓٓٓلسنة 
.... اذا قرام صراحب المشرروع او احرد (( من نفس القانون بنصها بؤنرهٙٔواٌضاً المادة ) ،)التموٌه ...

 ،) تضرلٌل بقصرد الحصرول علرى أجرور ؼٌرر مسرتحقة خبلفرا لحقٌقرة األمرر عمالره بؽرش او احتٌرال او
المعرردل بنصررها  21ٗٔ( لسررنة ٖٕمررن قررانون الكمررارك رقررم ) ٔٔ( الفقرررة 2ٕٔوكررذلك نررص المررادة )

.....مررن درج معلومررات ؼٌررر حقٌقٌررة عررن البضررابع المصرررح عنهررا فررً بٌانررات االدخررال او االخررراج (
( مرن قرانون ٘ٔوالمرادة ) ،) او الرسوم والضرابب األخررى .... بقصد التهرب من الرسوم الكمركٌة

                                                           

 .ٓٛ-ٙٚ، ص ٕٓٔٓ، ٔائية، مكتبة السنيوري، بغداد، ط( د. جمال ابراىيم الحيدري، أحكام المسؤولية الجز ٔ)
 .ٖٕٛ-ٖٖٕ، ٕٜٛٔ( د.عمي حسين الخمف،د.سمطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات،مطابع الرسالة،الكويت، ٕ)

http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85-113-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1982-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84
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ٌعاقب بالسجن مردة ال تزٌرد علرى  (المعدل بنصها على 23ٓٔ( لسنة ٕٓتنظٌم التجارة العراقً رقم )
عشر سنوات او بالحبس مدة ال تقل عن ثبلث سنوات وبؽرامة..... مرن قرام بصرنع مرادة منرع صرنعها 

ب من القٌود المفروضة على استعمالها او استعملها خبلفا الي بٌران او او ؼٌر شكل مادة بقصد التهر
(. وهكررذا نجررد أن المشرررع فررً النصرروص السررابقة لررم ٌكتررؾ ...  امررر صررادر بشرران طرٌقررة اسررتعمالها

بتوافر القصرد العرام لقٌامهرا برل ٌتطلرب الرى جانرب ذلرك ارتكراب الجرٌمرة بقصرد خراص بحٌرث ٌرإدي 
رابم الررى أنتفرراء الجرٌمررة المحررددة بررالنموذج القررانونً لهررا وان كرران هررذا تخلفرره فررً هررذا النرروع مررن الجرر

الٌعنً اباحة الفعل المرتكبة اذا ما كان ٌنضوي تحت نص عقابً اخر
(1)

. 
 خصوصٌة الجزاء المقرر للجرٌمة القتصادٌة:  المبحث الثانً

لجرؤ اؼلرب التشررٌعات إلرى لتمكٌن القاضً الجنابً من تفرٌد العقاب علرى الجررابم االقتصرادٌة ت      
وسابل متعددة، منها األخذ بنظام العقوبات التخٌٌرٌرة، فٌخترار القاضرً برٌن الحربس والؽرامرة، وٌحكرم 
بعقوبة تكمٌلٌة أو ٌعزؾ عنها أذا كان الجزاء األصلً من وجهة نظره کافٌراً، ومنهرا أٌضراً تعٌرٌن حرد 

دٌة أنره ٌؽلرب أن ٌكرون الفرارق برٌن الحردٌن أعلى وحد أدنً للعقوبرة، والمبلحرظ فرً الجررابم االقتصرا
كبٌرررة بحٌررث تتسررع معرره سررلطة القاضررً التقدٌرٌررة لمواجهررة الظررروؾ المختلفررة التررً تحررٌط بالجرٌمررة 
ومرتكبها. ومن وسابل تفرٌد العقوبة ما ٌواجب علرى القاضرً مرن أخرذ الجرانً بالشردة، كرالنص علرى 

شردٌد كنظرام العرود، أو علرى تعردد العقوبرات ظروؾ مشددة فً بعرض الجررابم، أو علرى نظرام عرام الت
وعلرى العكرس قرد تكرون وسرابل  ،بتعدد الجرابم مطلقؤ، أو تعددها بتعدد األفعال ولو فً جرٌمة واحردة

تفرٌد العقوبة ما تقضً الى تخفٌفها كالنص على ظروؾ مخففة ، وبهذه الوسابل ٌستطٌع القاضرً أن 
كبها بما ٌحقق العدالةٌزن العقوبة المناسبة لظروؾ الجرٌمة ومرت

(2)
 . 

وتتحدد خصوصٌة الجزاءات الجنابٌة للجررابم االقتصرادٌة فرً الظرروؾ المشرددة والرذي ٌكرون        
موضع دراستنا فً المطلب األول، فً حٌن ٌكون مطاؾ الثانً واالخٌرر فرً هرذه الدراسرة الظرروؾ 

 االتً :المعفٌة والمخففة لهذه الجرابمة فً المطلب الثانً على النحو 
 : الظروف المشددة فً الجرائم القتصادٌة:  المطلب األول

قد ٌجد القاضً الجنابً من ظرروؾ القضرٌة المعروضرة علٌره مرا ٌردعو إلرى أخرذ المرتهم بالشردة       
عند تطبٌق العقوبة القانونٌة علٌه، فٌحكم علٌه بالعقوبة التً ٌراها مبلبمرة فرً حردود مرا ٌبرٌن القرانون 

عقوبررة، وفررً بعررض األحرروال ٌجعررل القررانون مررن ظررروؾ خاصررة سررببة قانونٌررة لتشرردٌد حرردا أقصررً لل
العقوبة أكثر من الحد األقصى المقرر لؤلحوال العادٌة، فٌنص على عقوبة خاصة لربعض الجررابم إذا 
توافر فٌها سبب من هذه األسباب التً ٌعتبرها موجبة للتشردٌد، وقرد ٌصرل األمرر فرً بعرض األحروال 

انون فرً بعرض الظرروؾ الموجبرة للتشردٌد وجهراً لتؽٌرر وصرؾ الجرٌمرة مرن جنحرة إلرى أن ٌجعل الق
جناٌة، هذه األسباب عموماً تسمى ب)الظروؾ المشددة(، وهً ال تكون اال بنص القانون، ومرن أجرل 

 ،الظرروؾ الشخصرٌة.ٔذلك تسمً بالظروؾ المشددة الخاصة وهً نوعان فً الجررابم االقتصرادٌة )
دٌررة(والظررروؾ الما .ٕ

(3)
وفٌمررا عرردا الظررروؾ المشررددة الخاصررة ٌررنص القررانون علررى أسررباب عامررة  ،

                                                           

 .ٛٚ-ٗٚ( عبد المطيف عبد الجبار، الجرائم االقتصادية في التشريع العراقي، المصدر السابق، ص ٔ)
اد امين تيم ،جزاء الجريمـة االقتصـادية، رسـالة ماجسـتير ، كميـة الدراسـات العميـا فـي جامعـة النجـاح الـوطني فـي نـابمس، وقـت ( مراد زيٕ)

، منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، ٕٛٔٓ/٘/ٔالزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
https://www.scholar.najah.edu/sites/default/files/allthesis/the_penalties_in_economical_crimes.

pdf. 
 .ٙ٘-ٗٗ، ص ٜٜٚٔ، ٕ( د.جمال عبد الباقي الصغير، النظرية العامة لمعقوبة، دار النيضة العربية، القاىرة، طٖ)

https://www.scholar.najah.edu/sites/default/files/allthesis/the_penalties_in_economical_crimes.pdf
https://www.scholar.najah.edu/sites/default/files/allthesis/the_penalties_in_economical_crimes.pdf


 

(٘1ٓ) 

تكون شاملة للجرابم كافة أو لطابفة منها معٌنة وٌدخل فً هذه المجموعة : تخرٌب االقتصاد المضراد 
وعلٌره سروؾ نتعررض للحردٌث عرن جرزاء  ،والعرود، والمسراهمة الجنابٌرة ،لسٌاسة الدولة االقتصادٌة 

اً للظروؾ الشخصٌة فً الفرع األول، والجزاء المشدد نظراً للظروؾ المادٌة فً الفررع المشداد نظر
علرى  ،الثانً، كما بٌن العود الجرمً كظرؾ مشدد للعقوبة فً الجرٌمة االقتصادٌة فرً الفررع الثالرث

 النحو اآلتً: 
 : الظروف الشخصٌة المشدد للعقوبة:  الفرع األول
لرق برالركن المعنروي أو بعبلقرة الجرانً برالمجنً علٌره أو بالبواعرث علرى ٌقصد بها كل ما ٌتع         

ارتكاب الجرٌمة، وبصفة عامة تلك التً تتعلق بشخصٌة الجانً، وما تشكله من خطورة كبٌرة ناتجة 
عررن اإلرادة الجرمٌرره للجررانً مثررل )العمررد والقصررد والخطررؤ(
(1)

ال ٌتقٌررد الررركن المعنرروي فررً الجرررابم ،
األحكررام المقررررة فررً القررانون الجنررابً التقلٌرردي وٌمكررن تبرٌررر ذلررك بررؤن للقرروانٌن  االقتصررادٌة بررنفس

االقتصادٌة أهمٌة تقضً الٌقضة فً مراعاتهرا وإؼربلق البراب أمرام أسرباب الخرروج علٌهرا واال تعرذر 
لهررذا فررإن القررانون الجنررابً االقتصررادي ال ٌتطلررب أحٌانرراً إثبررات القصررد  ،تنفٌررذ السٌاسررة اإلقتصررادٌة 

رمً بل إنه ٌفترض توفره من مجرد وقوع الجرٌمة وعلى الفاعل أن ٌثبت عدم توافر هذا القصرد الج
أو قٌام سبب ٌحول دون قٌام مسرإولٌته عرن الفعرل، وبعبرارة أخررى ٌتمسرك القرانون برالركن المعنروي 

قررٌض ولكنرره ٌفترضرره تسررهٌبلً إلثبررات الجرررابم االقتصررادٌة، إذ أن القررانون الجنررابً االقتصررادي علررى ن
القانون الجنابً التقلٌدي، ذلك أن إثبات سوء النٌة ال ٌقوم علرى تحلٌرل نفسرٌة الجرانً برل ٌسرتدل علٌره 

كمرا أنره قرد ٌحردث أن ال ٌتررك القرانون الرركن المعنروي  ،من سلوكه المادي، فبل أهمٌة لنفسٌة الجانً
تصررادي فررً القررانون الجنررابً أي مكانررة، فالحاجررة إلررى الفعالٌررة التررً ٌجررب أن ٌحققهررا النظررام العررام االق

تإدي فً الحقٌقرة إلرً زٌرادة الجررابم المادٌرة، ذلرك أن طبٌعرة بعرض الجررابم وخطرورة نتابجهرا علرى 
األمن العام والمصالح االقتصادٌة للببلد حذت بالمشرع الجنابً إلى أعتبار بعرض التصررفات ومسرك 

وٌنبؽرً علرى مرن  ،قترراؾ جررابمبعض األشٌاء فً حراالت معٌنرة وأمراكن معٌنرة تشركل قرٌنرة علرى ا
وجه الٌه االتهام عبء اإلثبات أن ٌثبرت عردم ارتكابره لهرا، وهرذه القرٌنرة تشركل خروجراً عرن المبرادي 
التقلٌدٌة للقانون الجنابً التقلٌدي، ذلك أن مجرد العلم بعدم مشرروعٌة الواقعرة المجرمرة ٌكرون الرركن 

ت بالمشرررع الجنررابً إلررى إعتبررار القصررد المعنرروي ذلررك أن خصوصررٌة هررذه الجرررابم هررً التررً دفعرر
الجزابً فً هذه الجرابم مفترض حتى ال ٌقال بؤن الركن المعنوي قد أهمل نهابٌا
(2)

. 
وبرراللجوء إلررى التشرررٌعات االقتصررادٌة فررً بعررض الرردول العربٌررة نجررد أن بعضررها أعتررد بررالركن       

قصررد، وعاقررب بدرجررة أخررؾ إذا المعنرروي حٌررث شرردد العقوبررة إذا ارتكبررت الجرٌمررة االقتصررادٌة عررن 
ارتكبررت عررن ؼٌررر قصررد نتٌجررة إهمررال أو قلررة احتررراز. فعلررى سرربٌل المثررال فٌمررا ٌتعلررق بررالظروؾ 
الشخصررٌة التررً تتصررل بالجانررب المعنرروي مثررل القصررد والعمررد والخطررؤ أخررذ التشرررٌع السرروري بررنفس 

السروري االقتصرادي فرً المفهوم المحدد فً القواعد العامة من حٌث تدرج العقوبرة، إذ مٌرز المشررع 
قانون العقوبات االقتصادي بٌن الوقابع الرثبلث، حٌرث عاقرب علرى الخطرؤ الجزابرً بدرجره اخرؾ مرن 
              العقوبررة المقررررة فررً حالررة القصررد، وٌشررددها إذا ارتكبررت عمررده، ومررن هررذا القبٌررل مررا نصررت علٌررة 

بس مرن سرتة أشررهر إلرى السرنتٌن مررن )برالحن العقوبررات االقتصرادي حٌرث عاقبررت ( مرن قرانو2المرادة )
أفشى قاصدأ معلومات بؤي صورة من شؤنها تخفٌض اإلنتاج أو تفوٌت فرص اقتصرادٌة علرى الرببلد، 
كالمعلومررات بررالعروض والمناقصررات والمزاٌرردات والتصررامٌم والخطررط واألسررعار، واذا كرران الفاعررل 

لسرروري تنبرره فررً قررانون العقوبررات كررذلك أن المشرررع ا ،(فٌعاقررب باألشررؽال الشرراقة المإقتررة متعمررداً 
                                                           

 .٘٘، ص ٕٜٜٔقانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، ( د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح ٔ)
 .ٚٙ، ص ٜٜٓٔ( د. ماىر عبد شويش، األحكام العامة في قانون العقوبات، القسم العام، الموصل، دار الحكمة لمطباعة، ٕ)



 

(٘1ٔ) 

االقتصادي إلى خطورة األضرار الناجمة عن الخطؤ ؼٌرر القصردي فعمرد الرى تنقرٌح قرانون العقوبرات 
االقتصادي، وأدخرل العقراب علرى جررابم اإلهمرال وقلرة االحترراز؛ فرً أؼلرب فصروله انطبلقرا مرن أن 

الوطنً للخطر نتٌجة إهمرال أو قلرة الخطؤ الذي ٌرتكبه الفاعل بما ٌورثه من ضرر ٌعرض االقتصاد 
صرادي ( مرن قرانون العقوبرات االقت3احتراز، ٌعد عمبل آثمة، ومن هذا القبٌل مرا نصرت علٌرة المرادة )

وٌعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلرى ثربلث سرنوات  -ٕ)....... السوري والتً نصت على أنه: 
(اجمة عن اإلهمال أو قلة االحترازإذا كان الجرم ن

(1)
. 

أمرا بالنسربة للمشرررع العراقرً فقررد أخرذ بعكررس مرا جرراء بالتشررٌع السرروري حٌرث لررم ٌفررق بررٌن         
عنصر العمد والقصد والخطؤ، إذ ركز على الجرابم االقتصادٌة المقصرودة وشردد علرى عنصرر العمرد 

ة وتنمٌرة ( من قرانون حماٌرٕٔكؤساس للجرٌمة االقتصادٌة، ومن األمثلة على ذلك ما تضمنته المادة )
اذ نصرت علرى انره )) ٌعاقرب... عرن الضررر كرل موظرؾ او  231ٔلسرنة  3ٔاالنتاج الزراعً رقرم 

مسإول باشر فً الحاق ضرر بالػ بالمشروع او باإلنتاج الزراعرً او مخالفرة الخطرة المقرررة لره((. 
نة  لسرر (ٕٓ( مررن قررانون تنظررٌم التجررارة العراقررً رقررم )ٙٔومثررال ذلررك أٌضرراً مررا نصررت علٌرره المررادة )

)الحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وال تقل عن سنة و بؽرامرة ال تزٌرد المعدل على أنه ٌعاقب ب 23ٓٔ
على خمسمابة دٌنار وال تقل عن مابتً وخمسٌن دٌنار او بإحدى هاتٌن من خرالؾ أي بٌران او اوامرر 

مركرزي العراقرً رقرم ال ( من قانون البنرك3ٗ( وكذلك المادة )ات وفقاً ألحكام هذا القانون ...او تعلٌم
( مررن المررادة ٙ)الحرربس مرردة ال تزٌررد علررى سررنتٌن ... كررل مررن خررالؾ احكررام الفقرررة ) 23ٙٔلسررنة  ٗٙ
(. وٌظهررر مررن هررذه النصرروص أن المشرررع لررم ٌحرردد مررا اذا كرران سادسررة و الثبلثررٌن مررن هررذا القررانونال

ٌشترط لتحقق الجرٌمة ثبوت العمد او االهمال
(2)

. 
تجرراه اٌضررا فررً أحكررام القضرراء العراقررً، فنرررى العدٌررد مررن القرررارات تحرردد وتلمررس هررذا اال       

المسإولٌة الجنابٌة عن الجرابم االقتصادٌة بمجرد مخالفة نص المادة دون ذكر درجرة الخطرؤ العمردي 
بقررانون تنظررٌم التجررارة فررً بؽررداد  وؼٌررر العمرردي، ومثررال ذلررك مررا قضررت برره محكمررة الجررزاء الخاصررة

وتحدٌرد  23ٓٔلسرنة  ٕٓ( مرن قرانون تنظرٌم التجرارة رقرم ٙٔج ( وفرق المرادة ) ،)بادانة المحكوم ) م
عقوبته بمقتضاها والحكم علٌره بردفع ؼرامرة قردرها مرابتً دٌنرار وعنرد عردم الردفع حبسرة حبسراً شردٌد 

كمرا قضرت محكمرة الجرزاء  ،لمدة سنة ونصرؾ واعتبراراً جرٌمتره جنحرة عادٌرة ؼٌرر مخلرة بالشررؾ"
( مررن قررانون تنظررٌم ٙٔل( وفررق المررادة ) ،ر ،ٌسرران بإدانررة الررتهم كررل مررن )أ الخاصررة فررً محافظررة م

وتحدٌررد عقوبترره بمقتضرراها  ،23ٗٔلسررنة  1ٔٔالمعرردل بالقررانون رقررم  23ٔٔلسررنة  ٕٓالتجررارة رقررم 
والحكم علٌه بردفع ؼرامرة وعنرد عردم الردفع حبسره لمردة سرنة واعتبرار الجرٌمرة جنحرة مخلرة بالشررؾ 

(. بهرذا ٌتضرح ممرا سربق مرن القررارات فة العجرٌن الموجرودة فرً مخبرزهمنسر وذلك الوجود نقرص فرً
سالفة الذكر انها تقؾ عند مخالفة النص القانونً دون ان تشترط درجة معٌنة للخطؤ وهذا ما تقتضرٌه 

كما قلنا طبٌعة الجرٌمة االقتصادٌة وتوفٌر حماٌة فعالة لسٌاسة الدولة االقتصادٌة
(3)

. 
 : لمادٌة المشدد للعقوبةالظروف ا:  الفرع الثانً

ٌقصررد بهررا مررا كرران خارجررة عررن شررخص الجررانً ومتعلررق بالجانررب المررادي للجرٌمررة فٌجعلرره أشررد       
خطرة مما لو تجرد من هذا الظرؾ حٌث ٌفترض ازدٌاد خطورتره، وٌترترب علرى ذلرك أن الظرروؾ 

خطرورة وقرد ٌرجرع المادٌة تتصل بالفعل وٌفترض تؽٌراً فرً مقردار خطورتره علرى نحرو ٌجعلره أكثرر 
                                                           

والشـريعة االسـبلمية الغـراء، الييئـة العامـة ( د. ىشام ابو الفتوح، النظرية العامة لمظروف المشدد دراسة فـي القـانون المصـري المقـارن ٔ)
 . ٜٛ، صٕٜٛٔ، ٕلمكتاب، ط

 .ٜٙ، صٜٙٛٔ، بغداد،ٕ( د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون القوبات االقتصادية، طٕ)
 .ٜ٘-ٚٙ( القاضي جبلل ىاشم طبانو، الجرائم االقتصادية في التشريع العراقي والظروف المشددة ليا، المصدر السابق،ص ٖ)



 

(٘1ٕ) 

إلى ارتكابه فً مكان معرٌن أو إلرى وقوعره فرً زمران معرٌن
(1)

ومرن الظرروؾ الترً ٌمكرن اعتمادهرا  ،
وصرفة  ،كظروؾ مشددة مادٌة فً الجرابم االقتصادٌة هً: تعدد المساهمٌن فً الجرٌمة االقتصرادٌة 

 وذلك على النحو التً:  ،والعود ،مرتكب الجرٌمة االقتصادٌة
 : المساهمٌن فً الجرٌمة القتصادٌةاولا: تعدد 

ٌقصد بها ارتكراب الجرٌمرة الواحردة مرن قبرل أكثرر مرن شرخص خططروا ودبرروا لهرا، ووزعروا        
األدوار فٌما بٌنهم فوقعت الجرٌمة ثمرة لهذا التنفٌرذ الجمراعً، ولرٌس هنراك مرا ٌمنرع تصرور ارتكراب 

والمساهمة الجنابٌة بهذه الصورة تعبر عن  الجرٌمة من عدة أشخاص، وهنا نكون بصدد تعدد الجناة.
خطورة إجرامٌة كبٌرة على المجتمع حٌث تعبر عن اتفاق أو توافق إرادات جنابٌة آثمة على ارتكراب 
جرٌمة واحدة وفً الجرابم االقتصادٌة هرً كرذلك، حٌرث ٌعتبرر تعردد المسراهمٌن ظرفرة مادٌرة مشرددة 

للعقوبة
(2)

. 
صررادٌة عررن األحكررام العامررة فررً التشرررٌعات العقابٌررة فررً العقرراب الررذي وتتمٌررز التشرررٌعات االقت       

تفرضه على المساهمٌن بالجرٌمة، فقد قامت بالمساواة ما بٌن كافرة المشرتركٌن بالجرٌمرة االقتصرادٌة 
مررن حٌررث العقوبررة سررواء أكرران الفاعررل أصررلٌاً أم شرررٌكاً، وهررذا مررا نصررت علٌرره التوصررٌة الثالثررة مررن 

، وجاء فٌها ما ٌلً 2ٖ٘ٔولً السادس لقانون العقوبات الذي عقد فً روما عام توصٌات المإتمر الد
(. ولعرل الفاعرل وأشركال اإلسرهام الجنابٌرة )تتطلب المعاقبة على الجررابم االقتصرادٌة توسرع فرً فكررة

الحكمة التشرٌعٌة فً تشدٌد العقوبة عرن طرٌرق المسراواة برٌن كافرة المسراهمٌن بالجرٌمرة االقتصرادٌة 
ٌرجررع لمررا لهررذه الجرررابم مررن أهمٌررة وخطررورة علررى  ،صررٌات مررإتمر قررانون العقوبررات السررادس فررً تو

السٌاسة االقتصادٌة للدولرة ومرا ترنم عنره مرن خطرورة إجرامٌرة فرً نفرس المسراهمٌن بارتكابهرا بحٌرث 
ٌرردرك كررل مررن ٌسرراهم فررً ارتكابهررا بشرردة العقوبررات التررً سررتفرض علٌرره وأنرره سررٌعاقب بررنفس عقوبررة 

صلًالفاعل األ
(3)

. 
وٌشررترط لتحقٌررق جرٌمررة االشررتراك ترروافر القصررد الجنررابً لرردى الشرررٌك، أي أن ٌكررون الجررانً        

عالماً بالجرٌمة التً ترتكب، وقاصدأ بعلمه المشاركة فرً ارتكابهرا، وال ٌكفرً مجررد العلرم بالجرٌمرة 
فررً الجرٌمررة، لوقرروع االشررتراك الجرمررً، بررل ٌجررب فرروق ذلررك أن تتجرره نٌررة الجررانً إلررى المسرراهمة 

 ،ولخطورة الجرابم االقتصرادٌة عوقرب مرتكبهرا كرالمحرض والمسراعد برنفس عقوبرة الفاعرل األصرلً
هذا وقد قررت معظم التشرٌعات االقتصادٌة الحدٌثة كمبدأ عام على المساواة فً العقراب برٌن الفاعرل 

ٌسررري هررذا والشررٌك والمحرررض والمترردخل أو أي صررورة مررن صررور المسرراهمة الجنابٌررة األخرررى، و
المبدأ على جمٌع الجرابم االقتصادٌة سواء كانت جررابم خطررة تؤخرذ وصرفاً جنابٌرة أو جررابم بسرٌطة 

إذ أن جمٌعها تستجوب تشدٌد العقوبة فرً جمٌرع الحراالت، ومرن برٌن التشررٌعات الترً أخرذت  ،جنحٌة
أخرذ بره المشررع بمبدأ المساواة فً العقاب برٌن المحررض والمتردخل والشررٌك والفاعرل األصرلً، مرا 

رض )ٌعتبررر المحررنون العقوبررات االقتصررادي علررى أنرره ( مررن قررإٖالسرروري حٌررث نصررت المررادة )
(والمتدخل والشرٌك بحكم الفاعل

(4)
وفً االتجاه ذاته سار المشرع العراقً إلى التشردٌد فرً العقوبرة  ،

االثار العراقرً رقرم  ( من قانونٓٙفً االشتراك الجرمً فً الجرابم وتطبٌقاً لذلك فقد نصت المادة )
 المعدل على فرض عقوبرات مشرددة علرى شررٌك او المحررض او المسراعد وبرنفس2ٖٙٔ( لسنة 2٘)

                                                           

 .ٜٗ، ص ٜٔٛٔ، القاىرة، دار النيضة العربية،ٔ( د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، جٔ)
 .ٜٗ( رامي يوسف محمد، المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي عن جرائم االقتصادية، المصدر السابق، ص ٕ)
، ٜٕٓٓ، ٔالقضــاء، المركــز القــومي لئلصــدارات القانونيــة، القــاىرة، ط( د. اييــاب عبــد المطمــب، العقوبــات الجنائيــة فــي ضــوء الفقــو و ٖ)

 .ٗٚٔص
 .ٜٓٔ( د. أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية. المصدر السابق، ص ٗ)



 

(٘1ٖ) 

)ٌعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن سرتة سرنوات مرن سررق أثرراً فرً العقوبة الفاعل االصلً حٌث نصت 
... وٌعتبرر الشررٌك حٌازة المدٌرٌة وٌؽرم بمبلػ ٌعادل ستة اضعاؾ القٌمة المقررة لبلثرر المسرروق..

(. هذا ٌعنرً ان جمٌرع االشرركاء بارتكراب الجررابم لمحرض فً حكم الفاعل االصلً.....المتدخل أو ا
االقتصادٌة هم عرضة للمسإولٌة الجنابٌة بؽض النظر عن ادوارهم فً الجرٌمة
(1)

. 
   : ثانٌاا: صفة مرتكب الجرٌمة القتصادٌة

سررامة خاصررة تسرتدعً التشرردٌد إذا وقعررت مرن موظررؾ عررام أو تعرد الجرررابم االقتصرادٌة ذات ج        
شخص مكلؾ بخدمة عامة أو ذي منصب قٌادي ولقد اهتم المإتمر السادس لؤلمم المتحدة للوقاٌة مرن 

بجرررابم أصررحاب النفرروذ االقتصررادي والسٌاسررً وهررإالء  ،21ٓٔالجرٌمررة المنعقررد فررً كاراكرراس عررام 
ورجررال -ٕارسررون نفروذهم بالتعراون مررع رجرال السرلطة، رجررال األعمرال الرذٌن ٌم -ٔعلرى نروعٌن :) 

ارٌرررة وٌوظفونهرررا لمصرررالحهم السرررلطة أنفسرررهم الرررذٌن ٌسرررٌبون اسرررتعمال مراكرررزهم السٌاسرررٌة واإلد
(،  والحررظ المررإتمر أن هررإالء األشررخاص ٌرتكبررون جرررابم الرشرروة وتقاضررً العمرروالت الشخصررٌة

سررلحة والرقٌررق األبررٌض واالعتررداء علررى واالشررتراك فررً الجرررابم المنظمررة االتجررار بالمخرردرات واأل
البٌبة، كما ٌرتكبرون جررابم الؽرش فرً الحسرابات وفرً المعرامبلت المصررفٌة والمخالفرات الجمركٌرة، 
والتهرب من الضرابب، وتهرٌب األمروال وترداول العمربلت األجنبٌرة وتهرٌبهرا، واالحتٌرال للحصرول 

لٌرد العاملرة، مرع فررض شرروط عمرل مرهقرة على اعتمادات مالٌرة، كرذلك االسرتثمار ؼٌرر المشرروع ل
علٌهررا، والتسرربب فررً إفرربلس بعررض الشررركات عررن طرٌررق المزاحمررة ؼٌررر المشررروعة أو عررن طرٌررق 

قوبررات ( مررن قررانون العٕ٘ومررن األمثلررة التشرررٌعٌة علررى ذلررك مررا جرراء فررً نررص المررادة ) ،االحتكررار
مرل فرً الدولرة وٌلرتمس أو ٌقبرل )ٌعاقب باألشؽال الشاقة المإقتة من ٌعالسوري والتً نصت على أنه 

هدٌة أو منفعة أو وعد بؤحدهما لنفسه أو لؽٌرة لٌقوم بعمل مرن أعمرال وظٌفتره أو لٌعمرل عمربل منافٌرة 
كرذلك مرا  ،(ر ما كران عملره واجبرا علٌره...... لوظٌفته أو ٌدعً أنه داخل فً وظٌفته أو ٌهمل أو ٌإخ

إذا كانرت البضراعة وري حٌرث نصرت علرى أنره )لتهرٌب السر( من قانون قمع اٗجاء فً نص المادة )
موضوع التهرٌب أو الشروع فٌه من المرواد المخردرة ٌحكرم باألشرؽال الشراقة مرن خمرس سرنوات إلرى 

فاعل من العاملٌن فً الدولة....(عشرٌن سنة، وبؽرامة .... وتضاعؾ العقوبة إذا كان ال
 (2)

. 
( مررن قررانون التنظررٌم االقتصررادي لسررنة ٓٔ)أمررا بالنسرربة للمشرررع العراقررً لقررد نررص فررً المررادة     

علرررى الجررررابم الترررً ٌمكرررن أن ترتكرررب مرررن قبرررل المررروظفٌن بقولهرررا تعتبرررر الجررررابم  ،المعررردل23ٓٔ
المنصوص علٌها فً المواد المبٌنة أدناه من قانون العقوبرات إذا كانرت تتعلرق براألموال العامرة جررابم 

ً هرذا القرانون أي قرانون العقوبرات القسرم العرام اقتصادٌة، وتطبق علٌها العقوبات المنصوص علٌها ف
جرابم المتعهدٌن، جرابم النٌل من مكانة الدولة المالٌة، جررابم تخرٌرب إنشراءات وهذه الجرابم هً : )

المٌاه العمومٌة، جرابم الحرٌق وطرق النقل والمواصبلت والؽش والتً تشكل خطرا شامل، الجررابم 
االخرتبلس واسرتثمار الوظٌفرة وإسراءة اسرتعمال السرلطة، والجررابم المخلة بواجبات الوظٌفرة الرشروة و

المتعلقرررة بالثقرررة العامرررة كتزٌٌرررؾ النقرررود والمسررركوكات والطوابرررع، جررررابم التزوٌرررر، جررررابم السررررقة 
(. المضاربات ؼٌر المشروعة واإلفربلسواالحتٌال وإساءة االبتمان، جرابم الؽش فً نوع البضاعة و

وإذا  ،الررذكر أن تلررك الجرررابم هررً فررً أؼلبهررا جرررابم ٌرتكبهررا موظفررون نبلحرظ مررن نررص المررادة سررابقة

                                                           

 .ٖٕٙص، ٜٗٚٔ، ٔ( د. محسن ناجي، االحكام العامة في قانون العقوبات، شرح عمى متون النصوص الجزائية، طٔ)
( د. عاليــة ســمير ، المــدخل لدراســة الجــرائم االعمــال الماليــة والتجــارة دراســة مقارنــة، المؤسســة الجامعــة لمدراســات والنشــر والتوزيــع ، ٕ)

 .ٙ، صٕٛٓٓ، ٕبيروت، ط



 

(٘1ٗ) 

رجعنا إلى قانون العقوبرات القسرم العرام فإننرا نجرد أن عقوبرة أؼلرب هرذه الجررابم هرً األشرؽال الشراقة 
المإقتة
(1)

 .  
 : ثالثاا: العود

العقوبررات  ( مررن قررانونٓٗٔ( و )2ٖٔلقررد حرردد المشرررع الجزابررً العراقررً فررً صررلب المررواد )      
قواعد عامة للتشدٌد فً حرال خلرو الرنص القرانونً مرن تحدٌرد مقردار  ،2ٙ2ٔلسنة  ٔٔٔالعراقً رقم 

( حالرة العرود 2ٖٔالتشدٌد الرذي ٌسرتلزمه إذا تروافرت شرروط التكررار الجرمرً، حٌرث عردت المرادة )
دة المقرررة لررد على كل )اوالً: من حكرم علٌره نهابٌراً لجناٌرة وثبرت ارتكابره بعرد ذلرك وقبرل مضرً المر

ثانٌاً : من حكم علٌه نهابٌراً وثبرت ارتكابره بعرد ذلرك وقبرل مضرً المردة  ،اعتباره قانوناً جناٌة او جنحة
(. الؽاٌرة مرن تشردٌد العقراب جنحة مماثلرة للجنحرة االولرى..... المقررة لرد اعتباره قانوناً اٌة جناٌة او

قره وتعلٌمره حرفرة ٌكتسرب منهرا بعرد مؽادرتره على الجانً العابرد لردعره وتقروٌم سرلوكه وتهرذٌب اخبل
وكذلك كً ال ٌعود الى مسرح الجرٌمة مرة اخرى فرؤذا مرا ؼرادر الجرانً السرجن بعرد انتهراء  ،السجن

محكومٌته وقد عاد مرة ثانٌرة وثالثرة الرى ارتكراب الجرٌمرة فمرن المنطقرً جروز المشررع للمحكمرة أن 
تشدد العقوبة على المتهم العابد
(2)

. 
فٌما ٌتعلرق برالجرابم االقتصرادٌة ٌتجلرى االخرتبلؾ فرً آثرار العرود برٌن كرل مرن القرانون العرام  أما     

 ،وقانون العقوبات االقتصادي، حقٌقة ٌؽلب أن تضراعؾ عقوبرة الجرٌمرة االقتصرادٌة فرً حالرة العرود
 كما هو الشؤن فرً القرانون العرام، ولكرن فرً بعرض األحروال قرد ٌرنص علرى تشردٌد العقوبرة ألكثرر مرن
الضعؾ أو الحكم بعقوبرة تكمٌلٌرة، أو علرى وجروب الحكرم بهرذه العقوبرة الترً تكرون تخٌرٌرة فرً ؼٌرر 
حالة العود، وقد ٌكون تطبٌق العقوبة جزبٌاً أو مإقتاً فٌصبح كلٌة أو بصفة مسرتدٌمة فرً حالرة العرود، 

د المحكوم علٌره فإذا عا ،وفً حاالت كثٌرة ٌنص القانون على الحبس والؽرامة وٌختار القاضً أٌهما
إلى ارتكاب جرٌمة أخرى تطبٌق العقوبتان
(3)

. 
ومررن األمثلررة التشرررٌعٌة علررى تشرردٌد العقوبررة مررن حٌررث مقرردراها فررً حالررة العررود فررً الجرررابم        

( من قرانون قمرع الؽرش والتردلٌس السروري حٌرث نصرت علرى ٕٓاالقتصادٌة ما جاء فً نص المادة )
ه تطبٌقراً لهرذا القرانون وارتكرب خربلل السرنة الترً تلرً الترارٌخ الرذي أنه )ٌعتبر عابدأ كل من حكم علٌ

وٌجب فً حالرة العرود  ،أصبح فٌه الحكم نهابً جنحة جدٌدة تقع تحت طابلة أحد نصوص هذا القانون
وكررذلك  ،( مررن هررذا القررانون تطبررق علٌرره عقوبررة الحرربس فٌهرراٙٔفٌهررا عررداً مررا نررص علٌرره فررً المررادة )

( وال ٌمنرع ذلرك الحكرم مرن إؼربلق المحرل نهابٌراً علرى نفقرة 1ٔفرً المرادة )اإلعبلن المنصوص علٌره 
جمٌع أدوات التجارة أو الصناعة( المحكوم علٌه مع مصادرة

(4)
. 

وقد نص المشرع المصري فً قانون سوق رأس المال على عقوبة أو جزاء العرود حٌرث نرص        
عرن العقوبرات المقرررة للجررابم المنصروص ٌجروز فضربلً ( من القانون ذاتره علرى أنره )2ٙ) فً المدة

علٌها فً المواد السابقة، الحكرم بالحرمران مرن مزاولرة المهنرة أو بحظرر مزاولرة النشراط الرذي وقعرت 
الحكررم بررذلك وجوبٌررة فررً حالررة الجرٌمررة بمناسرربته، وذلررك لمرردة ال تزٌررد علررى ثرربلث سررنوات، وٌكررون 

شرع المصري اعتبر عقوبة الحرمران مرن مزاولرة (. نبلحظ من خبلل المادة سابقة الذكر ان المالعود
ولكرن  ،المهنة أو حظر مزاولة المهنة جوازٌة من خبلل ذكر عبارة ٌجروز فرً بداٌرة نرص هرذه المرادة

                                                           

 .ٚٚ-ٛٙ( القاضي جبلل ىاشم طبانو،الجرائم االقتصادية في التشريع العراقي والظروف المشددة ليا، المصدر السابق، ص ٔ)
 .ٛٗٗ( د. عمي حسين الخمف، د. سمطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص ٕ)
 .ٙٛٔ، صٔ، ج ٔ، عمان، ط ٜٜٓٔ( د. نائل عبد الرحمن صالح، الجرائم االقتصادية في التشريع األردني، دار الفكر لمنشر، ٖ)
 .ٖٛٓالجزائية عن الجرائم االقتصادية، المصدر السابق، ص( د. أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية ٗ)



 

(٘1٘) 

فً حالة العود جعلها عقوبة تكمٌلٌة وجوبٌة وٌستدل علرى ذلرك مرن خربلل عبرارة وٌكرون الحكرم برذلك 
وحوبٌة فً حالة العود
(1)

. 
ذاته سار مشرع الجنابً الفلسطٌنً فً تشدٌد العقوبة فً حالة العرود الجرمرً فعلرى  وفً االتجاه     

)ٌعاقب تدقٌق الحسابات حٌث نصت على أنه ( من قانون مزاولة مهنة 1ٕسبٌل المثال نصت المادة )
دٌنرار أردنرً أو مرا ٌعادلهرا بالعملرة  ٓٓ٘بالحبس مدة ال تزٌد على سنة أو بؽرامة مالٌة ال تزٌد علرى 

المتداولررة قانونررا، كررل مررن زاول المهنررة دون الحصررول علررً الرخصررة المقررررة بمقتضررً أحكررام هررذا 
القانون أو زاول المهنة خبلل مدة إٌقاؾ رخصته أو بعد شطب اسرمه مرن سرجل المردققٌن المرزاولٌن، 

(فً حالة العهد ٌعاقب بالعٌشٌن معو
(2)

. 
 : فً الجرائم القتصادٌةالظروف المعفٌة والمخففة للعقوبة :  المطلب الثانً

الحظنا فً المطلب السابق بؤن المشرع الجنابً قرد نهرج سٌاسرة تشردٌد مقردار العقوبرة وهرذا هرو       
وعلرى الررؼم مرن ذلرك إال أن المشررع قرد  ،السابد فً الجرابم االقتصادٌة وهذا ما نإٌرده أو نمٌرل إلٌره

نبلحظه فً األعذار القانونٌة المعفٌة مرن تبنى خصوصٌة على مستوى تخفٌؾ مقدار العقوٌة وهذا ما 
 العقاب، واألعذار المخففة للعقوبة . 

وعلٌره سرروؾ نتحردث فررً هرذا المطلررب عرن األعررذار القانونٌرة المعفٌررة مرن العقرراب فرً الجرررابم        
االقتصادٌة الفرع األول واألعذار المخففة العقوبة فرً الجررابم االقتصرادٌة الفررع الثرانً، وقرؾ تنفٌرذ 

 وذلك على النحو اآلتً: ،العقوبة فً الجرابم االقتصادٌة الفرع الثالث
 : األعذار القانونٌة المعفٌة من العقاب فً الجرائم القتصادٌة:  الفرع األول

ٌقصد بها األسباب التً تعفً المجرم من العقاب، على الرؼم من بقاء الجرٌمة وقٌام المسرإولٌة       
عقرراب ألنهررا مثلهررا تعفررً الفاعررل مررن تحمررل العقرراب. وال ٌجرروز فرضررها أو عنهررا. فهررً تشرربه موابررع ال

تطبٌقها إال بنص القانون وفً حاالت محلده. وهناك آثار لؤلعذار المعفٌة مرن العقوبرة فباإلضرافة إلرى 
فربل ٌسرتفٌد بره ؼٌرره مرن  ،رفع العقوبة عن الجانً، إال أنه ال ٌستفٌد باإلعفاء إال مرن تروافر فٌره سربٌه

لٌن معه أو الشركاء وان الفاعل وإن رفعت عنه العقوبة ٌبقى مسرإوالً مردنٌاً عرن الضررر النراتج الفاع
عن فعله لذلك ٌشمل هذا اإلعفاء العقوبرات األصرلٌة والتبعٌرة والتكمٌلٌرة علرى السرواء، أمرا المسرإولٌة 

المدنٌة لتعوٌض عن الضرر تبقى قابمة
(3)

 . 
ً المرادة فر 2ٙ2ٔلسرنة  ٔٔٔعراقرً فرً قرانون العقوبرات رقرم وفً االتجاه ذاته سار المشرع ال      

إذا ترروافرت أعررذار شخصررٌة معفٌررة مررن العقرراب .... فررً حررق أحررد ( حٌررث نصررت علررى أن )1ٕٔ)
(. أما بالنسربة ٌتعدى أثرها إلى ؼٌر من تعلقت بهالمساهمٌن فاعبلً او شرٌكاً فً ارتكاب الجرٌمة فبل 

نرراك نررص علررى ذلررك ٌجررب الرجرروع الررى القواعررد العامررة التررً للتشرررٌعات االقتصررادٌة وإن لررم ٌكررن ه
أجازت توقٌع العقوبات التكمٌلٌة والتبعٌرة األخررى كمرا هرو منصروص علٌره فرً المرادة سرابقة الرذكر. 
لكن نظرا لطبٌعة الجرابم االقتصادٌة وان كران هنراك إعفراء لربعض العقوبرات إال أنره ٌجرب أن ال ٌرتم 

ٌل المثال كؤن ٌقروم أحرد األشرخاص برالتبلٌػ عرن وجرود جرٌمرة أنتراج استبعاد بعضها اآلخر، فعلى سب
سلع أو مواد مخالفة للقانون فً مصنع تجاري على الرؼم من أنه شررٌك فرً هرذا المصرنع أو المحرل 
هنا وان وجب إعفاء ذلك الشررٌك مرن الؽرامرة الجنابٌرة أو الحربس أو العقروبتٌن معرا إال أنره ال ٌجروز 

جرزاء ؼلرق المنشرؤة أو المصرنع إذا كران ذلرك ٌضرر بالمصرلحة العامرة، ألن هرذا إعفاءه من عقوبة أو 

                                                           

 .ٛٛٔ( د. نائل عبد الرحمن صالح، الجرائم االقتصادية في التشريع األردني، المصدر السابق، ص ٔ)
 .ٓ٘ٔ،صٜٙٛٔ( د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات االقتصادي في التشريع السوري والمقارن، مطبعة طربين، دمشق، دط، ٕ)
 .ٕٙٙ( د. محسن ناجي، االحكام العامة في قانون العقوبات، المصدر السابق، صٖ)



 

(٘1ٙ) 

األمر هنا ٌإخذ به اعتبرارات المصرلحة العامرة ولرٌس المصرلحة الشخصرٌة وهرً برذات الوقرت تردابٌر 
تتطلبهرا سٌاسررة العقرراب علرى الجرررابم ال ٌجرروز أن ٌشررملها العرذر المحررل مررن العقراب وٌرردخل فررً ذلررك 

والحكررم بإزالررة المخالفررة والحكررم بررالتعوٌض وؼٌرهررا مررن الجررزاءات ؼٌررر  أٌضررؤ سررحب التررراخٌص
الجنابٌة األخرى
(1)

. 
وفً االتجاه ذاته سار المشرع األردنً باألخذ باألعذار القانونٌة المعفٌة مرن العقراب فرً معظرم        

نون الجررابم التشرٌعات االقتصادٌة كمبدأ عام فعلى سربٌل المثرال مرا أخرذ بره المشررع األردنرً فرً قرا
( حٌث نصرت علرى أنره )ٌعفرى مرن العقوبرة المقرررة 3فً المادة ) 22ٖٔ( لسنة ٔٔاالقتصادٌة رقم )

للجرررابم التررً ٌكررون محلهررا مرراال عامررة والمعاقررب علٌهررا وفقرراً ألحكررام هررذا القررانون كررل مررن بررادر مررن 
ل اكتشرافها وأدى الشركاء من ؼٌر المحرضٌن على ارتكابهرا بتبلٌرػ السرلطات المختصرة بالجرٌمرة قبر

(. والحكمررة التشرررٌعٌة مررن هررذه المررادة أو مررن هررذا اإلعفرراء، تبلٌررػ إلررى رد المررال محررل الجرٌمررةهررذا ال
واضحة وجلٌة، إذ أن اإلعفاء من العقوبة فً مثل هذه الحاالت ٌكرون بمثابرة مكافرؤة ٌقررهرا المشررع 

أعان على القبض على من سراهم مقابل خدمة أداها مرتكب الفعل للمجتمع؛ ألنه كشؾ أمر الجرٌمة و
فٌها وأدى إلى استرداد المال وعودته إلرى خزٌنرة الدولرة، فهرذا اإلعفراء تشرجٌع لكرل مرن ارتكرب مثرل 
هذه الجرابم على عدم المضً قدماً، وأن هناك سربٌل للتوبرة، وسربٌل لئلعفراء مرن العقوبرة فرً الوقرت 

شرافها، وهرذا ٌعنرً أن هنراك مجموعرة مرن ذاته، وهذا ٌكمن فً إببلغ السلطات عرن الجرٌمرة قبرل اكت
وهذه الشروط هً ،الشروط ال بد من توافرها حتى ٌتحقق اإلعفاء من الجرٌمة

(2)
: 

األصرل أن االعترراؾ ٌعتبرر مرن أهرم األدلرة  -إخبار السرلطات المختصرة أو االعترراؾ بالجرٌمرة : .ٔ
جنابٌة تقرر إعفاء المرتهم مرن إال أن السٌاسة ال ،الجنابٌة وال ٌإثر فً الصفة ؼٌر المشروعة للفعل

العقرراب إذا اعترررؾ بجرٌمترره أو أبلررػ عنهررا. ولكررن ٌشررترط هنررا أن ٌكررون الجررانً هررو الررذي بررادر 
باإلخبار، وٌقصد بالمبادرة باإلخبار، السلوك اإلرادي المنفرد الذي بمقتضراه أن ٌكرون الجرانً هرو 

ر شفوٌة أو كتابرة وال ٌلرزم أن ٌكرون أول من بادر من الجناة باإلخبار. كما ٌستوي أن ٌكون اإلخبا
اإلخبررار هررو الوسررٌلة لعلررم الحكومررة بالجرٌمررة. فٌتحقررق سرربب اإلعفرراء ولررو كانررت السررلطات لرردٌها 
معلومررات عررن الجرٌمررة إال أن التحقٌررق لررم ٌبرردأ بعررد. وٌشررترط أٌضررؤ لئلعفرراء مررن العقرراب صررور 

لصدد لٌس التحقٌق القضابً بمعناه اإلخبار قبل الشروع فً التحقٌق، والمقصود بالتحقٌق فً هذا ا
 الضٌق الذي ٌتواله قاضً التحقٌق، وإنما التحقٌق بمعناه الواسع الذي ٌشمل إجراءات االستدالل.

أن ٌكون محل الجرٌمة مال عامة وفكرة المال العام من األفكار التً تررتبط ارتباطراً وثٌقراً بالنظرام  .ٕ
ألي خلررط أو اجتهرراد فررً هررذا الموضرروع فقررد قررام  السٌاسررً واالقتصررادي السررابد فررً الدولررة، ومنعررة

( مرن قرانون الجررابم االقتصرادٌة حٌرث ٘ٙالمشرع العراقً بتعرٌؾ المال العام. وذلك فً المرادة )
نصررت علررى أن )تشررمل عبررارة األمرروال العامررة ألؼررراض هررذا القررانون كررل مررال ٌكررون مملوكررة أو 

ا : الوزارات والدوابر والمإسسات الرسمٌة خاضعة إلدارة أي جهة من الجهات التالٌة أو إلشرافه
العامررة، مجلسرررا األعٌرران والنرررواب، البلررردٌات والمجررالس القروٌرررة ومجررالس الخررردمات المشرررتركة، 
النقابرررات واالتحرررادات والجمعٌرررات والنررروادي، البنررروك والشرررركات المسررراهمة العامرررة ومإسسرررات 

زنتهررا أو أي جررزء منهررا مررن اإلقررراض المتخصصررة، األحررزاب السٌاسررٌة، أي جهررة ٌررتم رفررد موا
موازنة الدولة، أو أي جهة ٌنص علٌها القانون على اعتبرار أموالهرا مرن األمروال العامرة(. وتطبٌقرا 

/أ( مرن القرانون ذاتره علٌره ٌقولهرا )) 3لهذا الشرط كؤحد شروط اإلعفاء من العقوبة، نصت المادة )
عامرا...(. نبلحرظ مرن خربلل نرص المرادة  ٌعفى من العقوبة المقررة للجرابم التً ٌكون محلهرا مراالً 

                                                           

 .ٖٖٔ(القاضي جبلل ىاشم طبانو،  الجرائم االقتصادية في التشريع العراقي والظروف المشددة ليا، المصدر السابق، ص ٔ)
 .ٖٖٔمصدر السابق، ص( د. أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية، الٕ)



 

(٘13) 

سابقة الذكر أن المشرع حصر تطبٌق اإلعفاء فً الجرابم االقتصرادٌة إذا كران محرل الجرٌمرة مراأل 
عام، وٌعود السبب فً ذلك أن الجرابم االقتصادٌة أٌا كان نوعها تمس فً األصل األموال العامة، 

جرابم االقتصرادٌة الترً ٌكرون محلهرا المرال العرام لذا فإن تشجٌع الجانً بوجود اإلعفاء فً مجال ال
ٌكون لره أثرر كبٌرر علرى حماٌرة االقتصراد الروطنً؛ نظررا لطبٌعرة هرذه الجررابم الترً ترتكرب بردافع 
الطمع والكسب ؼٌر المشروع، لذا أحسن المشرع الجنرابً بؤدخرال هرذا العرذر المعفرً مرن العقراب 

م اموال، وفً حال رجراع هرذه االمروال ٌجرب الحكرم فً مجال الجرابم االقتصادٌة التً تعتبر جراب
 بعذر معفً من العقاب.

اإلعفرراء مررن العقرراب هنررا جرروازي إذا حصررل اإلبرربلغ بعررد  ،تمكررٌن السررلطات القرربض علررى الجنرراة .ٖ
الشروع فً التحقٌق وأدى ذلك إلى القبض على الجناة. لرذا ال ٌكفرً مجررد اإلعربلم بؤسرماء الجنراة 

ن هررذا اإلخبررار قررد أدى إلررى القرربض أو سررهل ذلررك بالنسرربة لؽٌررره مررن اآلخرررٌن، بررل ٌلررزم أن ٌكررو
مرتكبً الجرٌمة، وإذا عدل المعترؾ عن اعترافره بعرد تسرهٌل القربض علرى براقً المجررمٌن فهرذا 
العدول ال تؤثٌر له، إذ لٌس من مستلزمات االعتراؾ فً مثل هذه الحالرة أن ٌصرر علٌره المعتررؾ 

ثمرته وهً تسهٌل القبض على باقً الجناة حتى ولرو عردل عنره بعرد  إلى النهاٌة، بل ٌكفً أن ٌنتج
 ( مرن قرانون العقوبرات العراقرً رقرم2٘ذلك. ولقد أخذ مشرعنا العراقرً برذلك الشررط فرً المرادة )

)ٌعفى من العقوبات ....... كل من برادر بؤخبرار السرلطات حٌث نصت على أنه  2ٙ2ٔلسنة  ٔٔٔ
لمشرتركٌن فٌره قبرل وقروع أٌرة جرٌمرة مرن الجررابم المتفرق علرى العامة بوجود اتفراق جنرابً وعرن ا

أما إذا حصل األخبرار بعرد  ارتكابها وقبل قٌام تلك السلطات بالبحث واالستقصاء عن اولبك الجناة،
 قررد سررهل القرربض علررى اولبررك  قٌررام تلررك السررلطات بررذلك فرربل ٌعفررى مررن العقرراب إال إذا كرران األخبررار

النص أن المشرع العراقً جعل شرط اإلعفاء من العقوبة بعد العلم  نبلحظ من خبلل هذا ،(الجناة 
بالجرٌمة هو تمكٌن السلطان من القربض علرى الجنراة أو الحصرول علرى األمروال، أمرا إذا لرم ٌمكرن 
 من القبض على الجناة أو الحصول على المال فإن اإلعفاء ٌكون هنا جوازٌة متروكة للمحكمة.

إن الهدؾ األساسرً هرو الحفراظ علرى المرال العرام، فكٌرؾ لنرا  ،ال العام أن ٌإدي التبلٌػ إلى رد الم .ٗ
أال نحكم بالعذر المحل إذا أدى التبلٌػ إلى إرجراع هرذا المرال العرام، ولكرن إذا لرم ٌرإدي هرذا التبلٌرػ 
إلى إعادة المال العام، فبل مجال التطبٌق العذر المحل هنا، ومثال ذلك أن ٌقوم براإلببلغ برؤن المرال 

م تهرٌبه من قبل أحد الشركاء إلى خارج الببلد ولم ٌنتج عن هذا اإلببلغ إعرادة لهرذا المرال فربل قد ت
( مرن قررانون 3نفرع مرن ذلرك وال عرذر محرل ٌطبرق علرى هررذه الحالرة. وهرو مرا نصرت علٌرة المرادة )

 الجرابم االقتصادٌة األردنرً سرابقة الرذكر.أما بالنسربة للمشررع العراقرً فقرد أخرذ برذلك الشررط فرً
، حٌررث نصررت علررى أنرره ٕ٘ٔٓ( لسررنة 2ٖ( مررن قررانون مكافحررة ؼسررٌل األمرروال رقررم )3ٗالمررادة )

)ٌعفى من العقوبة المنصوص علٌها فً هذا القانون كل من بادر باببلغ اي سلطة مختصرة بوجرود 
اتفرراق جنررابً ألرتكرراب جرٌمررة ؼسررل امرروال وتموٌررل االرهرراب وعررن المشررتركٌن فٌرره قبررل وقرروع 

سلطات المختصة بالبحرث واالستقصراء عرن اولبرك الجنراة. وللمحكمرة األعفراء مرن الجرٌمة وقٌام ال
الجناة وضربط العقوبة او تخفٌفها اذا حصل الببلغ بعد وقوع الجرٌمة بشرط أن ٌسهل القبض على 

(. وهناك صورة أخري لرد المال الذي ٌعتبر سبب معفٌة من العقوبرة ولكرن األموال محل الجرٌمة
( مررن قررانون العقوبررات االقتصررادي 3ٕمحررددة وهررو مررا نصررت علٌررة المررادة ) ٌجررب رده خرربلل مرردة

السوري بقولها )ٌعفی من العقوبة من هرب أمواله قبل ترارٌخ صردور هرذا المرسروم التشررٌعً إذا 
(شهر من تارٌخ تحرٌك الدعوى بحقهأعادها خبلل ستة أ

(1)
. 

 
                                                           

 .ٖٙٔ( المصدر اعبله، ٔ)



 

(٘11) 

 : الجرائم القتصادٌةاألعذار القانونٌة المخففة من العقاب فً :  الفرع الثانً

ٌقصد بها الظروؾ والدوافع التً ترافق الجرٌمة والتً من شانها العمرل علرى تخفٌرؾ العقوبرة         
المقررة علرى الجرانً المرتهم، وهرذه الظرروؾ والردوافع نرص علٌهرا المشررع فرً مرتن القرانون حسرب 

. وهً على نروعٌن فإمرا أن تكرون الحاالت التً وردت فٌها حتى ال ٌتم التوسع فٌها أو التؽاضً عنها
أعذار قانونٌة مخففرة فٌجرب علرى القاضرً أن ٌحكرم بهرا مترى تروافرت، وامرا أن تكرون أسرباب مخففرة 

( مرن 2ٓٗتقدٌرٌة تترك لتقدٌر القاضً. ومرن هرذه االعرذار المخففرة للعقوبرة مرا نصرت علٌرة المرادة )
ب بررالحبس مرردة ال تزٌررد علررى ثرربلث علررى أنره )ٌعاقرر ،2ٙ2ٔلسررنة  ٔٔٔقرانون القوبررات العراقررً رقررم 

سررنوات مررن فاجررؤ زوجترره او احررد محارمرره فررً حالررة تلبسررها بالزنررا او وجودهررا فررً فررراش واحررد مررع 
ى المروت شرٌكها فقتلهما فً الحال او قتل احدهما او اعتدى علٌهما او على احدهما اعتداء افضرى الر

( ٘ٓٗلعمرد كعاقرب علٌره بموجرب المرادة)هرذا فرً الوقرت الرذي أن القترل ا ،(او الى عاهة مستدٌمة....
بالسجن المإبد أو المإقرت. وأعمرال العرذر المخفرؾ ٌنصرب علرى العقوبرة األصرلٌة، وٌمترد كرذلك إلرى 
العقوبة الفرعٌة ) التبعٌة (. ولكن العذر المخفؾ ال ٌإثر كقاعدة عامة فً العقوبة اإلضرافٌة التكمٌلٌرة 

امهررا بالعررذر. ومررن تطبٌقررات األعررذار القانونٌررة المخففررة إذ هررً مرتبطررة بالجرٌمررة التررً ال تتؽٌررر أحك
العامرة عررذر االسرتفزاز ، وعررذر اإلصررابة بعاهرة عقلٌررة. فمررن كران حررٌن اقتررراؾ الفعرل مصرراباً بعاهررة 
عقلٌة وراثٌة أو مكتسبة أنقصت قوة الوعً أو االختٌار فً أعماله، ٌستفٌد قانوناً من إبدال عقوبته أو 

صوص علٌه قانونا. كما ٌعتبرر عرذرا مخففرؤ عامرؤ أٌضرؤ صرؽر السرن وحالرة تخفٌضها على النحو المن
التسمم الناتجة عرن قروة قراهرة أو حردث طرارئ إذا أضرعؾ وعرً الفاعرل أو إرادتره إلرى حرد بعٌرد. ال 
ٌوجد فً تشرٌعاتناً االقتصرادٌة مرا ٌرنص علرى مثرل هرذه األعرذار المخففرة وهنرا فرً حرال عردم وجرود 

حكام العامة فً ذلكنص ٌجب الرجوع إلى األ
(1)

 . 
وال ٌوجد فً التشرٌعات االقتصادٌة ما ٌنص على مثل هذه االعذار المخففة وهنا فً حالرة عردم       

إال أن ذلك ال ٌعنرً عردم وجرود أعرذار خاصرة  ،وجود نص ٌجب الرجوع الى االحكام العامة فً ذلك
ذي نصت فٌه ال ٕ٘ٔٓ( لسنة 2ٖرقم )فً نطاق الجرابم االقتصادٌة، فقانون ؼسٌل االموال العراقً 

)ٌعفررى مررن العقوبررة المنصرروص علٌهررا فررً هررذا القررانون........ او تخفٌفهررا اذا ( علررى أنرره 3ٗالمررادة )
( الجناة وضربط األمروال محرل الجرٌمرةحصل الببلغ بعد وقوع الجرٌمة بشرط أن ٌسهل القبض على 

اتج عرن الجرٌمرة أو النفرع الرذي قصرد الفاعرل كما ٌعتبر عذر قانونٌة مخففة كذلك إذا كان الضرر الن،
الحصول علٌه تافهاً مثل تفاهة المال الذي تم الحصول علٌة بارتكاب الجرٌمة. وكذلك فً حالة ما إذا 

وذلك برد المال موضوع الجرٌمة إلى  ،قام الجانً بإزالة الضرر كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة
ن االستٌبلء على هذا المالصاحبه، وتعوٌضه عن الضرر الناجم ع

(2)
. 

ٌمكن القرول أن عردم تخفٌرؾ العقوبرة إذا ارتكبرت الجرٌمرة بباعرث دنرًء هرو مرا نمٌرل إلٌره ، إذ        
لٌس العبرة بمقدار الهدؾ الذي حصل علٌه الجانً من ارتكراب الجرٌمرة، ولكرن العبررة هنرا بالنٌرة أو 

عرن خطرورة إجرامٌرة كامنرة فرً نفرس المجررم، فعلری اإلرادة ذاتها والتً تعتبر فً تلك المقام معبررة 
سبٌل المثال جرٌمترً االخرتبلس والرشروة باعتبارهمرا مرن الجررابم االقتصرادٌة، فرإذا ارتكبرت جرٌمرة 
اختبلس أو رشوة وكان المال المتحصل منها النٌة فبل عبرة لذلك فً تخفٌؾ العقوبة بل ٌجرب معاقبرة 

ا، وخاصة أن هذا النوع من الجرابم تشكل خطرة كبٌراً علرى الجانً عن جرٌمة مكتملة لجمٌع أركانه

                                                           

 .ٗ٘ٗ( د. عمي حسين الخمف، د. سمطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص ٔ)
تكريت  ( ابراىيم  عمي محمد عمي، االثار االقتصادية لجريمة غسيل االموال ودور القوانين العقابية في مكافحتيا، بحث منشور في مجمةٕ)

 .٘، ص ٖٕٔٓلمعموم االدارية واالقتصادية، 
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اقتصاد الدولة مما ٌستجوب تشردٌد العقراب علٌهرا ونؤمرل مرن المشررع العراقرً أن ٌضرع نصراً خاصراً 
ٌعتبررر فٌرره ارتكرراب الجرٌمررة بباعررث دنررًء ظرفرراً مشرردداً فررً حررال إقرررار قررانون خرراص بررالجرابم 

 االقتصادٌة.
ؾ العقوبة فً الجرابم االقتصادٌة فقد ٌجد القاضً الجنابً فرً الردعوة الترً اما عن سبب التخفٌ      

ٌنظرها أن ظروؾ الجرٌمة أو المجرم تستدعً الرأفة و تخفٌؾ العقاب إما بالنزول عن الحد األدنرى 
المقرررر قانونررا وامررا باالستعاضررة بعقوبررة أخررؾ، وٌلجررى القاضررً إلررى ذلررك بمقتضررً سررلطة ٌخولهررا 

وقرررر المشرررع ذلررك بالنسرربة للجناٌررات والجررنح دون المخالفررات؛ ألن الحررد  ،اصالمشرررع لرره بررنص خرر
األدنى لعقوبتً الحجز والؽرامة فً المخالفات ؼاٌرة فرً التخفٌرؾ وال تلترزم المحكمرة ببٌران موجبرات 
الرأفة، بل ٌكفً أن تقول فً حكمها أن هناك ظروؾ مخففرة وتشرٌر إلرى الرنص الرذي تسرتند إلٌره فرً 

ةتقدٌر العقوب
(1)

. 
وٌترتب على األسباب المخففة للعقوبة تؽٌٌر من طبٌعة الجرٌمة فتجعلها جنحرة بردال مرن جناٌرة،       

ولٌس المحكمرة وهرً تسرتعمل الرأفرة أي سرلطة فرً حرق العقوبرات التبعٌرة كالحرمران مرن الحقروق أو 
التبعٌة، فإذا اسرتبدل ؼٌر أن األسباب المخففة ٌجوز أن ٌكون لها تؤثٌر مباشر على العقوبات  ،تخفٌفها

القاضً بعقوبة الجناٌة عقوبة الجنحة، وحكم بالحبس بدال من السجن أو األشؽال الشاقة فؤن المحكروم 
علٌه ال ٌحرم من الحقروق والمزاٌرا الترً كران ٌحرمهرا حتمرا لرو أن القاضرً حكرم بعقوبرة الجناٌرة ولرم 

العقوبرات التكمٌلٌرة فٌجرب التفرقرة فرً هرذا ٌرى استعمال األسباب المخففة. أما بالنسربة لتؤثٌرهرا علرى 
الخصرروص برررٌن العقوبرررات التكمٌلٌرررة االختٌارٌرررة والعقوبرررات التكمٌلٌرررة الوجوبٌرررة فبالنسررربة للعقوبرررات 
التكمٌلٌة االختٌارٌة فالقاضً حر بالحكم بها أو باستبعادها، ؼٌر أنره إذا حكرم بهرا لرٌس لره أن ٌخفرض 

قوبرات التكمٌلٌرة الوجوبٌرة كرالرد والؽرامرة فٌجرب علرى القاضرً من مدتها أو مقدارها، أما بالنسبة للع
أن ٌحكم بها كما هً واردة فً القانون وال ٌجوز له أن ٌعفً منها أو ٌنقص من مدتها أو مقدارها
(2)

. 
أما فً نطاق الجرابم االقتصادٌة، فإن التشرٌعات شبه مجمعرة علرى عردم األخرذ بهرا لطبٌعرة هرذه      

لسلبٌة على االقتصاد الوطنً، بل تراها تنص صراحة بالحظر على المحاكم تطبٌرق الجرابم وآثارها ا
األسباب المخففة ومن األمثلة التشرٌعٌة االقتصرادٌة الترً ترنص علرى حظرر األخرذ باألسرباب المخففرة 

/ج( مرن قرانون الجررابم االقتصرادٌة األردنرً والترً نصرت بقولهرا ٗالتقدٌرٌة ما جاء فً نص المادة )
وز للمحكمة استعمال األسباب المخففرة التقدٌرٌرة لتنزٌرل العقوبرة عرن الحرد األدنرى المقررر انرً ال ٌج)

(( من هذا القانونٖها فً المادة )من الجرابم المنصوص علٌ
(3)

. 
أما بالنسبة للمشرع العراقً حٌرث ال ٌوجرد هنراك أي نرص فرً التشررٌعات االقتصرادٌة العراقٌرة       

مخففة التقدٌرٌة وهنا ٌتم الرجوع إلى األحكرام العامرة فرً ذلرك، لكرن نؤمرل مرن ٌمنع األخذ باألسباب ال
المشرع فً حال إقرار قانون خاص بالجرابم االقتصرادٌة أن ٌؤخرذ بمرا جراء بره المشررع األردنرً فرً 
نص المادة سابقة الذكر بؤن ٌنص صراحة على عدم األخرذ باألسرباب المخففرة التقدٌرٌرة حترى ال ٌردع 

وع إلى األحكام العامة فً ذلك الشؤنمجاال للرج
(4)

 . 
 
 
 

                                                           

 .ٖٗٔ( د. أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية، المصدر السابق، صٔ)
 .ٗ٘ٗ( د. عمي حسين الخمف، د. سمطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص ٕ)
 .ٕٕٓ، شرح قانون العقوبات االقتصادي في التشريع السوري والمقارن، المصدر السايق،ص ( د. عبود السراجٖ)
 .ٛٛ( عبد المطيف عبد الجبار، الجرائم االقتصادية في التشريع العراقي، المصدر السابق، ص ٗ)
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 الخاتمة
 اولا : الخالصة

بعد ان انتهٌنا من بحثنرا الموسروم دور التشررٌعات الجنابٌرة العراقٌرة فرً الجررابم االقتصرادٌة فقرد      
 : توصلنا إلى جملة من النتابج والتوصٌات لعل من أهمها ما ٌؤتً

مرررة االقتصرررادٌة فرررً العرررراق هرررً التحررروالت المجتمعٌرررة أن مرررن أهرررم األسرررباب وراء تنرررامً الجرٌ .ٔ
وسٌاسررات اإلصرربلح ومررا صرراحبها مررن اإلفررراط التشرررٌعً وارتجالٌررة القرررارات وترردنً األوضرراع 
االقتصادٌة واالجتماعٌة فً العراق والتراجع الروظٌفً لردور الردول والحكومرات فرً إدارة النشراط 

لمرردنً وتهمٌشررها . كررذلك تزاٌررد الفرروارق االقتصررادي وتوجٌهرره وضررعؾ دور مإسسررات المجتمررع ا
 الطبقٌة وضعؾ التوجٌه الدٌنً وأسالٌب التنشبة االجتماعٌة والسٌاسٌة والدٌنٌة.

كما أظهرت الدراسة أن المناخ االقتصادي والسٌاسً قد ساهم فً تنرامً الجرٌمرة االقتصرادٌة فرً  .ٕ
ماعات اإلجرام المنظم مع قصور العراق باإلضافة إلى ظهور التحالفات بٌن القٌادات السٌاسٌة وج

، لرٌس ذلرك فحسرب برل سراهمت عملٌرة  ،النظم والقوانٌن المحلٌة فً مكافحة هذا النوع من الجرابم
تحرٌررر التجررارة الدولٌررة وانفترراح العررراق علررى أسررواق المررال العالمٌررة فررً سررهولة انتقررال األمرروال 

 مرتكبها. وعناصر اإلنتاج لسهولة ارتكاب هذه الجرابم وصعوبة تحقق من
أن المسررإولٌة الجنابٌررة للجرٌمررة االقتصررادٌة فررً صررورة العمررد، العلررم بالوقررابع فٌهررا كعنصررر مررن  .ٖ

مفترررض، والعلرة فررً ذلررك ترجررع الررى صرعوبة اثباترره فررً هررذه الجرررابم،  -عناصرر القصررد الجنررابً 
وبالتررالً فررؤن هررذا االفتررراض سرروؾ ٌخفررؾ العرربء عررن كررل المحرراكم الجزابٌررة الن عرربء االثبررات 
سٌلقى على عاتق المتهم، كما وان هذا االفتراض سٌسهم فرً تحقٌرق الرردع العرام والرردع الخراص 
عنرردما سررٌعلم مرتكررب الجرٌمررة والجمهررور بررؤن أحررد األشررخاص قررد ادٌررن لمجرررد ارتكرراب الفعررل 
المحظور، وهذا كله من شانه االرتقاء بمستوى العناٌة و الحفاظ على الصالح العام وتفادي الردفوع 

الجدٌة التً كثٌرا ما ٌتفنن فً اختبلقها المتهمون، ولكرن بالقابرل أن هرذا االفترراض كمرا رأٌنرا ؼٌر 
ٌصطدم بمبدأ قرٌنة البراءة لذلك فضلنا اللجوء الى استخبلص العلم بدال من افتراضره لتفرادي هرذه 

 العقبة .
ن القروانٌن الجزابٌرة اما بالنسربة للعلرم برالقوانٌن الجزابٌرة االقتصرادٌة فهرو مفتررض أٌضرا كؽٌرره مر .ٗ

االخرررى وبقرٌنررة ؼٌررر قابلررة إلثبررات العكررس ولكررن هررذا كمررا رأٌنررا ال ٌتناسررب مررع طبٌعررة الجرٌمررة 
االقتصادٌة المتنوعة والمتجددة اذ لٌس مرن العدالرة ان ٌعاقرب شرخص ارتكرب جرٌمرة ٌتعرذر معهرا 

 العلم بؤنه ٌخالؾ قانونا.
ٌة من حٌث تفوق كمرا ونوعراً الجرزاءات المفروضرة تتنوع الجزاءات الجنابٌة فً الجرابم االقتصاد .٘

فً الجرابم العادٌة األمر الذي ٌقودنا إلى القول بعدم التقٌد بالعقوبات التقلٌدٌة الموجودة فرً قرانون 
العقوبات القسم العام، وٌرجع ذلك التنوع إلى خطورة هذه الجرابم على االقتصاد الوطنً العراقرً 

لجررزاءات حتررى تكررون قررادرة علررى مواجهررة أي اعتررداء علررى ذلررك األمررر الررذي ٌحررتم تنرروع هررذه ا
االقتصرراد. وتختلررؾ أنررواع هررذه الجررزاءات مررن جرٌمررة إلررى أخرررى فررالجزاءات المفروضررة لٌسررت 
واحدة لكل جرٌمة اقتصادٌة وإنما تختلؾ تبعرا لنروع الجرٌمرة وطبٌعتهرا، فهنراك جرزاءات مقٌردة أو 

لؽرامرة الجنابٌرة والؽرامرات النسربٌة وجرزاءات ماسرة سالبة للحرٌة وجزاءات مالٌرة كالمصرادرة وا
 . بالحقوق كجزاء ؼلق المحل والمنع من ممارسة المهن والوظابؾ ونشر وتعلٌق األحكام

اعتبار الجرابم االقتصادٌة من قبٌل الجرابم المادٌة إذ ال ٌعترد برالركن المعنروي فرً تشردٌد العقوبرة  .ٙ
العمدٌة أو تلك التً ترتكب بطرٌق الخطرؤ أو اإلهمرال  أو تخفٌفها حٌث ساوى المشرع بٌن الجرابم

أو قلة االحتراز، كذلك شددت العقوبة إذا حدث عن ارتكاب الجرٌمة االقتصادٌة نتابج ضارة وفرً 
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الوقررت ذاترره عاقبررت علٌهررا دون انتظررار لتحقررق النتٌجررة بوصررؾ الجرررابم االقتصررادٌة مررن جرررابم 
   .الخطر

قوبررة فررً الجرررابم االقتصررادٌة اشررترط المشرررع شررروطؤ معٌنررة فٌمررا ٌتعلررق بررالظروؾ المعفٌررة للع .3
لئلعفاء من المسإولٌة الجزابٌة، أما بالنسبة للمسإولٌة المدنٌة فتبقى قابمة وال ٌجوز اإلعفاء فٌهرا، 

 وكذلك األمر بالنسبة للظروؾ المخففة للعقوبة فً الجرابم االقتصادٌة اشترط المشرع
امرل فرً اسرتبعاد المشررع الظرروؾ المخففرة التقدٌرٌرة بشركل ك شروطا خاصرة لكرً ٌرتم أعمالهرا، مرع

 نطاق الجرابم االقتصادٌة.
 : ثانٌا : التوصٌات

العراقرً ملن مشلرع آمربل  ،وفً ختام هذه الدراسة فإنه من المفٌرد أن أتقردم بربعض التوصرٌات
 :مراعاتها ومنها

أنررواع هررذه الجرررابم  سررن قررانون عقوبررات اقتصررادي خرراص بررالجرابم االقتصررادٌة فررً العررراق ٌضررم .ٔ
ووضع أحكام وتطبٌقات خاصة له، والعمل على جعله قانونراً متطروراً ٌشرمل تطبٌقره علرى الجررابم 
التررً تقررع داخررل الدولررة، والتررً تقررع فررً الخررارج علررى اعتبررار أن هنالررك جرررابم اقتصررادٌة عررابره 

   .الحدود
واالهتمرام بالقاضرً ورفرع  ،راقإنشاء محاكم اقتصادٌة للنظر فً جمٌع الجرابم االقتصادٌة فً العر .ٕ

وذلرك عررن طرٌرق تؤهٌررل قضراة مختصررٌن  ،كفاءتره بالشركل الررذي ٌجعلره قررادرا علرى تحقٌررق العدالرة
 وتدرٌبهم على التعامل مع الجرابم االقتصادٌة.

اإلبقاء على العقوبات السالبة للحرٌة ولٌس فقط التركٌز على العقوبات المالٌة أو المدنٌة واإلدارٌرة  .ٖ
دٌة والتؤدٌبٌة، والقرول بالتقلٌرل مرن دور العقوبرات السرالبة للحرٌرة وعلرى األخرص عقوبرة واالقتصا

الحبس قصٌر المدة، فإن ذلك ٌفقد قانون العقوبات االقتصادٌة القٌمة الردعٌرة لره خاصرة أن بعرض 
مرتكبً الجرابم االقتصادٌة ال ٌهابون دفع الؽرامرات أو التعوٌضرات مهمرا بلؽرت قٌمتهرا فرً سربٌل 

 عهم، لذا ٌجب اإلبقاء علٌها.رد
عدم التقٌد بمقدار الؽرامة كما هو وارد فً بعض نصوص الجرابم االقتصادٌة بالحد االدنً والحد  .ٗ

األعلى لها، بل ٌجب تقدٌرها على أساس كرل جرٌمرة ومرا تشركله مرن خطرر وضررر علرى اقتصراد 
لهرذه الؽرامرة حٌرث أن  الدولة، كذلك ٌجب مراعاة ظروؾ مرتكب الجرٌمة من حٌث امكانٌة دفعره

هناك بعض الؽرامرات تكرون مرتفعرة جردا، وإذا ترم تقسرٌطها علرى مرتكرب الجرٌمرة، سرٌبقى طرول 
حٌاته ٌدفع أقساطؤ للدولة نتٌجة الؽرامة المحكوم بها علٌه؛ األمرر الرذي ٌدفعره إلرى ارتكراب جررابم 

قتصررادٌة والمدنٌررة أخرررى مررن أجررل تررؤمٌن القسررط ادفررع هررذه الؽرامررة، ذلررك عرردا عررن الجررزاءات اال
واإلدارٌة والتؤدٌبٌة التً تفرض علٌه. لذا فالؽرامات المرتفعة ال تإدي إلرى حرل مشركلة برل ترإدي 
إلررى تعقٌرردها فررً بعررض األحٌرران، األمررر الررذي ٌرردفعنا إلررى القررول بضرررورة إعمررال قاعرردة تناسررب 

ؼرامررات  الؽرامررة مررع طبٌعررة الجرٌمررة وخطرهررا ، وعلررى العكررس مررن ذلررك قررد نحترراج إلررى فرررض
مرتفعة خاصة إذا كان مرتكب الجرٌمة شرخص معنوٌرة، لرذا فرإن إعمرال قاعردة التناسرب ضررورة 

 .تتطلبه السٌاسة العقابٌة الحدٌثة
النظر إلى العقوبة فً الجرابم االقتصادٌة لٌس فقط من حٌث شدتها وقسروتها برل ٌجرب البحرث فرً  .٘

كرون ذلرك مرن خربلل اإلحاطرة بمجموعرة مدى فعالٌتها فً تحقٌق الردع العرام والرردع الخراص، وٌ
من الضمانات تكفل عدم عودة مرتكرب الجرٌمرة االقتصرادٌة الرى ارتكراب جررابم أخررى، كرؤن ٌرتم 
إخبار مرتكب الجرٌمة االقتصادٌة بالجزاء الذي سٌقع علٌره فرً حالرة العرود أي إخبراره بالعقوبرات 

كرون ذلرك مرن خربلل القضراء نفسره أو التً ستقع علٌه إذا عاد إلى ارتكاب الجرٌمة مرة أخرى، وٌ
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مررن خرربلل كرروادر أمنٌررة متخصصررة فررً ذلررك، وٌكررون عررن طرٌررق عقررد دورات توجٌرره وتوعٌررة 
 وتبصٌر للمجرم من خبلل لجان متخصصة بهذا الشؤن.

عقد مإتمرات دورٌة تقوم على أساس التوعٌة والتوجٌه ونشر التعرامٌم عرن طرٌرق لجران مختصرة  .ٙ
ة واالتصال مع التجار الذٌن ترربطهم عبلقرة قوٌرة بتلرك القروانٌن، إذ أن بمكافحة الجرابم االقتصادٌ

هذه القوانٌن ٌصعب اإللمرام بهرا ألنهرا متطرورة وعرضره للتؽٌٌرر والتبردٌل باسرتمرار، وٌعتبرر هرذا 
األسلوب وسٌلة لمكافحة هذه الجرابم اذ ال ٌسرتطٌع أي شرخص أن ٌردفع بعردم العلرم بجرزاء مخالفرة 

 . ٌة، األمر الذي ٌجعل علٌه رقابة دابمة من خبلل تلك اللجانالقوانٌن االقتصاد
آملرٌن  ،لقد قدمنا بحثاً متواضع عن دور التشرٌعات الجنابٌة العراقٌة فرً الجررابم االقتصرادٌة 

 أن نكون قد أضفنا شٌبا جدٌداً للقانون.
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-scholar.najah.edu/sites/default/files/allhttps://www.

thesis/the_penal_responsibility. 
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 https://www.scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/the_      
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ليفلإزسبءليببدئلاندميمساطٍتليفلانعساقلدوزلاحملكًتلاالحتبدٌت

 : الخالصة

المحكمة اإلتحادٌة إحدى المإسسات الدستورٌة التً تضمن اإلستمرارٌة واألسرتقرار للنظرام        
وتجسرد مبرادئ  ،ً التً تحقق الفصل بٌن السلطاتفه ،السٌاسً واإلجتماعً واإلقتصادي والثقافً

وعنرروان لدولررة القررانون  ،وتعطررً للقررانون فاعلٌترره وإلزامرره ،وتحمررً الحقرروق والحرٌررات ،الدسررتور
إذ برردون  ،والتعبٌررر عنهررا فرربل ٌمكررن بلرروغ تلررك الؽاٌررة إال مررن خرربلل وجررود محكمررة مسررتقلة وفاعلررة

تررع بالصررفة اإللزامٌررة اآلمرررة فررالعبرة لررٌس فررً المحكمررة ٌبقررى القررانون مجرررد قواعررد نظرٌررة ال تتم
وجود نصوص دستورٌة وقانونٌة تنظم شركل الردول ومإسسراتها والحقروق والحرٌرات مرالم تتروافر 

 محكمة دستورٌة مستقلة.

وتررإدي المحكمررة اإلتحادٌررة العلٌررا فررً العررراق دوراً كبٌررراً ومعتبررراً فررً إرسرراء الدٌمقراطٌررة        
وترؤتً  ،ن السلطات، وهو ما ٌجعله  فرً حرّد ذاتره قرٌبراً مرن السراحة السٌاسرٌةوالتوازن والرقابة بٌ

أهمٌة هذا البحث من خبلل تسلٌط الضوء على تشكٌل المحكمرة االتحادٌرة وإختصاصراتها ودورهرا 
 الكبٌر والمإثر فً تعزٌز مبادئ الدٌمقراطٌة إرسابها.
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 : المقدمة

 : موضوع البحث 

محكمة اإلتحادٌة العلٌا الركٌزة األساس لدعم مبادئ الدٌمقراطٌة فً العراق بعد زوال تعّد ال       
 ،وذلك لدورها الفاعل فً تحقٌق التوازن على كل المستوٌات ،النظام الدكتاتوري الفردي التسلطً

فضبلً عن إعتماد مبدأ أستقبلل  ،السٌاسٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة واإلقتصادٌة والمإسساتٌة
ومبدأ التداول  ،ومبدأ سٌادة القانون ،ومبدأ سمو الدستور ،ومبدأ الفصل بٌن السلطات ،ضاءالق

السلمً للسلطة. فاإلختصاص التفسٌري للدستور والرقابة على دستورٌة القوانٌن ٌعد من 
و  ،وإرساء مبادئ الدٌمقراطٌة ،الضمانات األساسٌة والمهمة لحماٌة الحقوق والحرٌات العامة

ا تضع القوانٌن تحت النظر الثاقب لتمارس الدور الفعال بتدقٌقها وبٌان مطابقتها أو عدم ذلك ألنه
 ثم تقول كلمة الفصل. ،مطابقتها ألحكام الدستور نصاً وروحاً 

 : أهمٌة البحث

ٌكتسب موضوع المحكمة اإلتحادٌة ودورها فً إرساء مبادئ الدٌمقراطٌة فً العراق أهمٌة        
وذلك بسبب تعرض النظام السٌاسً إلى هزات عنٌفة بسبب  ،ً الوقت الحاضربالؽة ال سٌما ف

فكان للمحكمة اإلتحادٌة دور كبٌر  ،والعملٌات اإلرهابٌة ،والتدخبلت الدولٌة ،التجاذبات السٌاسٌة
فالقاعدة إن القضاء متؽٌر أصٌل وبناء  ،ومهم فً قول كلمة الفصل فً أعتى الظروؾ واألزمنة

ؽٌر تابع وعلى ذلك كلما كان القضاء أكثر استقبللٌة وفاعلٌة كلما ترسخت أسس الدٌمقراطٌة مت
الدٌمقراطٌة والعكس صحٌح ذلك إن أي خلل فً عمل القضاء ٌإثر حتماً بشكل سلبً على تطور 

 الدٌمقراطٌة.

 : منهجٌة البحث

لمحكمة اإلتحادٌة فً هذا البحث سٌتم أتباع دراسة قانونٌة تحلٌلٌة من خبلل توصٌؾ بنٌة ا        
كذلك حجم الدور الذي تإدٌه فً بناء  ،وتحدٌد إختصاصاتها التً حددها الدستور والقانون

 الدٌمقراطٌة وترسٌخها فً العراق.

 : إشكالٌة البحث

تدور إشكالٌة البحث حول دور المحكمة اإلتحادٌة فً إرساء مبادئ الدٌمقراطٌة فً العراق      
تساإالت لفك مضامٌن هذا الموضوع ومن أهمها: ماهً المحكمة من خبلل اإلجابة عن عدة 

اإلتحادٌة وإختصاصها الدستوري ؟ وهل هناك مبلحظات على تشكٌلها وإختصاصها ؟ وما مدى 
وما هو دورها فً تعزٌز مبادئ الدستور النافذ األساسٌة ؟ وهل باشرت المحكمة استقبللٌتها ؟ 

إرساء مبادئ الدٌمقراطٌة ؟ أم إن الضؽوطات السٌاسٌة كان  اإلتحادٌة العلٌا فً دورها الفعلً فً
سنحاول اإلجابة عنها فً ضوء هذه الدراسة  ،هذه االسبلة وؼٌرهالها دور بالعدٌد من قراراتها ؟ 

 القانونٌة.

 : خطة البحث

المحكمة اإلتحادٌة فً إرساء مبادئ الدٌمقراطٌة فً تطلب دراسة موضوع البحث "دور        
وذلك  ،تشكٌل المحكمة وإختصاصاتهاٌتضمن المبحث األول  ،إلى تقسٌمة على مبحثٌن ،"العراق

وفً المطلب الثانً  ،ٌخص األول لدراسة تشكٌل المحكمة اإلتحادٌة ،من خبلل مطلبٌن مستقلٌن
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نركز على إختصاص المحكمة اإلتحادٌة. أما فً المبحث الثانً نتطرق إلى البحث عن دور 
فً األول نبٌن دور  ،وٌتم دراستها فً مطلبٌن ،ة فً إرساء مبادئ الدٌمقراطٌةالمحكمة اإلتحادٌ

وفً المطلب الثانً نسلط  ،المحكمة اإلتحادٌة فً تعزٌز مبادئ الدستور النافذ وحماٌة أحكامة
. ومن ثم ننهً بحثنا بخاتمة الضوء على دور المحكمة اإلتحادٌة فً تفسٌر النظام اإلتحادي

 وصلنا إلٌه من نتابج وتوصٌات.تتضمن جوهر ما ت

 تشكٌل المحكمة وإختصاصها:  المجث األول

النظام الدكتاتوري التسلطً كؤعلى إن وجود المحكمة اإلتحادٌة العلٌا فً العراق بعد زوال        
هٌؤة قضابٌة إتحادٌة بما لدٌها من سلطة لحماٌة وصٌانة الدستور من خبلل ممارساتها الرقابٌة 

القوانٌن وتفسٌر نصوص الدستور وؼٌرها من اإلختصاصات ٌعد عنصر أساس  على دستورٌة
 ،وسمو مبدأ سٌادة القانون والفصل بٌن السلطات ،للحفاظ على كٌان الدولة اإلتحادي الدٌمقراطً

وإرساء دعابم الدٌمقراطٌة واإلنتصاؾ للشرعٌة الدستورٌة وحماٌة حقوق األفراد من تعسؾ 
إال إنه ٌعد من أهم الضمانات  ،ن القضاء الدستوري فً العراق فً بداٌاتهوأن كا ،السلطات العامة

 الربٌسٌة لحماٌة حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة.

مر عبر مرحلتٌن أولها  ،ٖٕٓٓإن إنشاء المحكمة االتحادٌة العلٌا فً العراق بعد عام          
الذي كان ٌفوق على كل من  ،ٕٗٓٓنة كانت عن طرٌق قانون إدارة الدولة للمرحلة اإلنتقالٌة لس

سبقه فً العراق بل تفوق من الناحٌة النظرٌة دساتٌر كثٌرة من الدول الدٌمقراطٌة وقد أشارت 
المادة الرابعة واألربعون من القانون أعبله إلى تشكٌل محكمة سمٌت بالمحكمة اإلتحادٌة العلٌا 

وإختصاصاتها بشكل مستقل ال سلطان لتمارس أعمالها  ،ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٓوصدر القانون رقم )
أما المرحلة الثانٌة  ،علٌها لؽٌر القانون ومع ذلك شاب هذا القانون بعض الثؽرات والتً سنبٌنها

النافذ إذ عد المحكمة اإلتحادٌة هٌؤة مستقلة  ،ٕ٘ٓٓفكانت بصدور دستور جمهورٌة العراق لسنة 
وذلك لتكون المحكمة األعلى فً النظام  ،دةمالٌاً وإدارٌاً معدالً ومضٌفاً لها إختصاصات جدٌ

 القضابً ولتتولى مهمة ضمان إحترام بنود الدستور وترسٌخ مبادئ الدٌمقراطٌة.

ألبد من تقسٌم هذا الموضوع  ،وبؽٌة تسلٌط الضوء على تشكٌل المحكمة وإختصاصها        
وفً المطلب  ،العلٌاسنتطرق فً المطلب األول إلى تشكٌل المحكمة االتحادٌة  ،على مطلبٌن

 الثانً سنركز على إختصاصات المحكمة اإلتحادٌة العلٌا.

 : تشكٌل المحكمة التحادٌة العلٌا:  المطلب األول

ٌقتضً منا عرض  ،ٖٕٓٓإن البحث فً تشكٌل المحكمة االتحادٌة العلٌا فً العراق بعد        
ون إدارة الدولة للمرحلة اإلنتقالٌة لسنة تشكٌل المحكمة وفقاً لقانونها الداخلً الذي نص علٌه قان

فً األول  ،وبذلك سنقسم هذا المطلب على فرعٌن ،النافذ ٕ٘ٓٓووفقاً لدستور سنة  ،ٕٗٓٓ
وفً الفرع الثانً نبٌن تشكٌل المحكمة وفقاً للدستور  ،نتطرق إلى تشكٌل المحكمة بقانونها الداخلً

 النافذ.

 الداخلً تشكٌل المحكمة بقانونها:  الفرع األول

( ٗٗاستنادا إلى نص المادة ) ،ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٓصدر قانون المحكمة اإلتحادٌة العلٌا رقم )       
( ٔونص هذا القانون فً المادة ) ،)الُملؽى(ٕٗٓٓمن قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة لعام 

و  ،د تمارس مهامهاعلى أن تنشؤ محكمة تسمى المحكمة االتحادٌة العلٌا وٌكون مقرها فً بؽدا
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( على إن المحكمة تتكون من ربٌس وثمانٌة أعضاء ٌجري تعٌٌنهم من قبل ٖنصت المادة )
مجلس الرباسة بناء على ترشٌح من مجلس القضاء األعلى بالتشاور مع المجالس القضابٌة 

 ( من قانون إدارة الدولةٗٗلؤلقالٌم وفق ما هو منصوص علٌه فً الفقرة )هـ( من المادة )
( على  ٌستمر أعضاء المحكمة ٙالعراقٌة للمرحلة االنتقالٌة. و نصت الفقرة )ثالثاً( من المادة )

 بعملهم من دون تحدٌد لحد أعلى للعمر إال إذا رؼب احدهم بترك الخدمة.

وبالرجوع للنصوص أعبله التً بٌنت تشكٌل المحكمة اإلتحادٌة العلٌا نود أن نبٌن        
( ٗٗإن المشرع العراقً قد فعل حسناً عندما حدد أعضاء المحكمة فً المادة ) المبلحظات اآلتٌة:

حتى ٌمكن تفادي قٌام السلطة التشرٌعٌة لسبب أو آلخر بتعدٌل األعضاء  ،من  قانون إدارة الدولة
ولعل محاولة الربٌس األمرٌكً )روز فولت(  ،زٌادة أو نقصاً بواسطة تعدٌل قانون المحكمة

وإن كان الكونؽرس  ،ء المحكمة العلٌا أبان أزمتها معه مثل واضح بهذا الشؤنتعدٌل عدد أعضا
األمرٌكً قد أسبق تلك المحاولة فً النهاٌة
(1)

إن قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة . إال 
( أعطى صبلحٌة كاملة لمجلس الرباسة بقبول أو رفض أي مرشح و ٗٗوبالتحدٌد فً المادة )

 طع مع مبدأي )الفصل بٌن السلطات( و )استقبلل القضاء(. هذا التدخل ٌتقا

لم ٌبٌن مدة شؽل المنصب فً  ( من قانون المحكمة العلٌاٖوٌبلحظ إن نص المادة )       
وهذا ٌعنً بقاء ربٌس وأعضاء المحكمة اإلتحادٌة مدى الحٌاة. إال فً حالة  ،المحكمة اإلتحادٌة

حض إرادتهم أو فً حالتً العزل واإلستقالة عند إدانتهم إعبلنهم عن رؼبتهم فً ترك الخدمة بم
بجرابم مخلة بالشرؾ أو بجرابم الفساد
(2)

. وإنه لم ٌبٌن الشروط والمواصفات الواجب توافرها فً 
وأن كان حصر أمر التسمٌة والترشٌح  ،ربٌس وأعضاء المحكمة اإلتحادٌة وإن النص جاء مطلق

 بمجلس القضاء األعلى.

مبلحظات التً ترد على القانون إنه أقتصر فً تشكٌل المحكمة على القضاة فقط ولم ومن ال      
ٌشمل ؼٌرهم من ذوي اإلختصاص القانونً كفقهاء القانون من أساتذة كلٌات القانون وؼٌرهم 

ذلك ألن للقضاء الدستوري خصوصٌة تختلؾ عن القضاء العادي.  ،حتى ٌكتمل النسٌج القانونً
حكمة االتحادٌة بمبدأ بقاء األعضاء فً المحكمة مدى الحٌاة حٌنما أشار إلى وقد أتى قانون الم
علما إن نص قانون إدارة الدولة االنتقالٌة لم ٌشٌر  ،( انفة الذكرٙ( من المادة )ٖذلك فً الفقرة )

 إلى ذلك.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ٖٛٙ - ٕٛٙ) ، صٕٔٓٓرمزي طو الشاعر، النظرية العامة لمقانون الدستوري، دار النيضة العربية، القاىرة، (ٔ) 
 ، الصادر من مجمس الوزراء.ٕ٘ٓٓلسنة  ٖٓمن األمر رقم  ٖ( ينظر المادة/ٕ)
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 : تشكٌل المحكمة وفقاا للدستور النافذ:  الفرع الثانً 

أول وثٌقة قانونٌة منذ تؤسٌس الدولة العراقٌة  نافذال ،ٕ٘ٓٓقً لسنة ٌعد الدستور العرا       
وقد عرض على االستفتاء الشعبً العام وحاز على نسبة  ،تصاغ على ٌد لجنة تؤسٌسٌة منتخبة

وفٌما ٌتعلق بالرقابة الدستورٌة وحماٌة النظام الدٌمقراطً فإنه أقر إنشاء محكمة علٌا  ،عالٌة
 رٌة القوانٌن، باإلضافة إلى المهام األخرى.مهمتها النظر فً دستو

/ثانٌاً( بتكوٌن 2ٕلقد نص الدستور النافذ على تشكٌل المحكمة اإلتحادٌة العلٌا فً المادة )       
 ٕٗٓٓجدٌد ٌختلؾ عن تكوٌنها فً ظل قانون إدارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة لسنة 

حٌث نصت المادة على أن "تتكون  ،ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٓقم ))الُملؽى( وقانون المحكمة اإلتحادٌة ر
و خبراء الفقه اإلسبلمً و فقهاء القانون  ،تتكون من عدد من القضاة المحكمة االتحادٌة العلٌا

و عمل المحكمة بقانون ٌسن بؤؼلبٌة ثلثً اعضاء مجلس  ،ٌحدد عددهم و تنظم طرٌقة اختٌارهم
 النواب".  

ص إن الدستور النافذ أدخل إلى جانب القضاة خبراء فً الفقه و ٌبلحظ على هذا الن       
وترك أمر تحدٌد عددهم أو طرٌقة إختٌارهم للقانون الذي لم ٌصدر إلى  ،اإلسبلمً وفقهاء القانون

وهنا ٌثار  ،وهذا بحد ذاته تناقض بٌن قانون المحكمة اإلتحادٌة النافذ وبٌن الدستور النافذ ،اآلن
شرعٌاً من الناحٌة  ،ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٓالمحكمة اإلتحادٌة وفقاً لقانون رقم )تساإل هل ٌعد تشكٌل 

 الدستورٌة فً ظل الدستور النافذ ؟

( ٕللجواب ٌمكن القول: قد أعٌد تعٌٌن أعضاء المحكمة بالقرار الجمهوري المرقم )       
 ،النوابأي بعد إجراء اإلنتخابات وتشكٌل مجلس  ،ٕ٘ٓٓ/ٙ/ٔالصادر من هٌؤة الرباسة فً 

( قد عالجت القوانٌن النافذة بنصها على "تبقى ٖٓٔوبالرجوع إلى الدستور النافذ نجد إن المادة )
وفقاً ألحكام الدستور". وبذلك فإن القانون النافذ  ،مالم تلػ أو تعدل ،التشرٌعات النافذة معموال بها

 الذي شكل فٌه المحكمة اإلتحادٌة شرعً من الناحٌة الدستورٌة.

ومن المبلحظات التً تسجل على هذه التشكٌلة الجدٌدة للمحكمة اإلتحادٌة وفق ما قرره         
الدستور النافذ إضافة فبة فقهاء فً الفقه اإلسبلمً وفقهاء القانون التً أثارت جدالً واسعاً فٌما 

فة فهناك من ٌرى إنه ال ضٌر من إضا ،ٌتعلق بالؽرض والعبرة من إضافتهم دورهم فً المحكمة
هذٌن الصنفٌن لتشكٌلة المحكمة؛ ألنها سٌمدان المحكمة بخبرات وكفاءات تفٌٌدها كثٌراً ألن 

التنوع باإلختصاص مطلوب
(1)

. فً حٌن ترى الكتل السٌاسٌة الموجود فً البرلمان إن إضافة 
ت /اوالً/أ( من الدستور إذ نصٕهذه التشكٌلة جاء لمعالجة الؽموض والتضاد الوارد بنص المادة )

"ال ٌجوز سن قانون ٌتعارض مع ثوابت اإلسبلم" والبند )ب( من نفس المادة إذ نصت "ال ٌجوز 
حٌث إن دور هإالء ٌكمن بمراقبة التشرٌعات  ،سن قانون ٌتعارض مع مبادئ الدٌمقراطٌة"

المتعارضة مع ثوابت اإلسبلم ومراعاة مدى انسجام مبادئ الدٌمقراطٌة مع ثوابت االسبلم
(2)

. 

                                                           

 .ٕٔ، ص ٕٛٓٓ، بغداد ٔغازي فيصل ميدي، المحكمة االتحادية العميا ودورىا في ضمان مبدأ المشروعية، ط  (ٔ)
    : روني، متوفر عمى الموقع اإللكتٓٔقاسم حسن العبودي، أشكال القضاء االتحادي، ص  (ٕ)

                                         http://www.iraqja.org/researches/qasem%20federal%20design.htm 



 

(ٙٓٔ) 

وٌإخذ على النص الدستوري إنه لم ٌحدد طرٌقة تعٌٌن ربٌس وأعضاء المحكمة وال الجهة        
التً ترشحهم أو التً تصادق على تعٌٌنهم؛ ألن ترك النص هذا سٌإدي لجعل الشروط الواجب 

 توافرها بقضاة هذه المحكمة هً نفس الشروط الواجبة فً القاضً العادي.

كن القول: رؼم المبلحظات والعٌوب التً شابت وأثارت عند وفً نهاٌة هذا المطلب ٌم       
( ٖٓالنص على تشكٌل المحكمة اإلتحادٌة العلٌا فً العراق سواء كانت من خبلل قانون رقم )

إال أنها تعد الخطوة األساس لبناء  ،النافذٕ٘ٓٓأو من خبلل الدستور العراقً لسنة  ،ٕ٘ٓٓلسنة 
باعتبارها  ،وإرساء دعابم الدٌمقراطٌة وحماٌة حقوق اإلنسان ،والفصل بٌن السلطاتدولة القانون 
وهً بمثابة جهاز مستقل ٌمارس اختصاصاته التً  ،ال تخضع ألي مرجعٌة قضابٌة ،هٌؤة مستقلة

 نص علٌها القانون والدستور. 

 : اختصاصات المحكمة التحادٌة العلٌا: المطلب الثانً

بٌنها قانون المحكمة رقم  ،بسلطات وإختصاصات واسعةتختص المحكمة اإلتحادٌة العلٌا        
النافذ. وبذلك سٌتم تقسٌم هذا المطلب إلى  ٕ٘ٓٓوالدستور العراقً لسنة  ،ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٓ)

 فرعٌن مستقلٌن وعلى الشكل اآلتً: 

 : إختصاصات المحكمة وفق قانونها الداخلً : الفرع األول

النافذ على عدد  ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٓاالتحادٌة العلٌا رقم )( من قانون المحكمة ٗنصت المادة )       
 من اإلختصاصات أوردتها باآلتً: 

الفصل فً المنازعات التً تحصل بٌن الحكومة اإلتحادٌة وحكومات األقالٌم والمحافظات  :اول
 والبلدٌات واإلدارات المحلٌة. 

ت واالنظمة والتعلٌمات واألوامر الفصل فً المنازعات المتعلقة بشرعٌة القوانٌن والقرارا: ثانٌا
الصادرة من أٌة جهة تملك حق إصدارها وإلؽاء التً تتعارض منها مع أحكام  قانون إدارة 
الدولة العراقٌة للمرحلة اإلنتقالٌة، وٌكون ذلك بناًء على طلب من محكمة أو جهة رسمٌة أو 

 من مدع ذي مصلحة. 

 م والقرارات الصادرة من محكمة القضاء اإلداري. النظر فً الطعون المقدمة على األحكا :ثالثا

 النظر بالدعاوى المقامة أمامها بصفة إستبنافٌة وٌنظم إختصاصها بقانون إتحادي. :رابعا

و من نص المادة أعبله هناك بعض المبلحظات أهمها: إن الفقرة الثانٌة تشمل القوانٌن        
و أستعمل المشرع عبارة )القرارات اإلدارٌة( بدالً ول ،والقرارات واألنظمة والتعلٌمات واألوامر

من )األنظمة والتعلٌمات واألوامر( لكان أوفق ألن األنظمة والتعلٌمات واألوامر ما هً إال 
قرارات إدارٌة تنظٌمٌة
(1)

هذا اإلختصاص دخٌل ال ٌلٌق فإن . أما بخصوص الفقرة الثالثة 
 الدرجة األولى فً القضاء العادي اإلداري. بالمحكمة العلٌا ممارسته؛ ألنه من حصة محاكم

أما الفقرة الرابعة من المادة السابقة التً أعطٌت المحكمة سلطة النظر بالدعاوى المقامة       
وهذا  ،أمامها بصفة إستبنافٌة بمعنى إن المحكمة تنظر هذه الدعاوى بإعتبارها محكمة إستبناؾ

نا أن المحكمة تمارس دورها باعتبارها محكمة اإلختصاص مناقض للمنطق والقانون فإذا سلم

                                                           

 .ٖٜٔ، ص ٜٜٙٔماىر صالح عبلوي، مبادئ القانون اإلداري، )دراسة مقارنة(، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل،  (ٔ)



 

(ٕٙٓ) 

استبناؾ فؤمام أي جهة تمٌٌز أحكامها هل سٌكون أمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة ؟ وإذا كان كذلك 
هنا نجد تخبط المشروع الكبٌر بتوزٌع االختصاصات
(1)

. وفً الحقٌقة إن المحكمة لم تمارس هذا 
ٌنظمه القانون اإلتحادي وعلٌه ٌظهر أن هذا النص اإلختصاص مطلقاً لعدم صدور القانون الذي 

مقتبس من بعض إختصاصات المحاكم اإلتحادٌة العلٌا لدول تختلؾ أنظمتها القانونٌة على نظام 
العراق
(2)

. 

ومن المهم اإلشارة إلى أن الرقابة القضابٌة على دستورٌة القوانٌن تكون على نوعٌن وفقاً        
ا تمارس عبر وسٌلتٌن عن طرٌق الدعوى االصلٌة وهنا تسمى الرقابة لوسابل ممارساتها إذ إنه

وباإلستناد  ،بـ)رقابة االلؽاء( وعن طرٌق الدفع بعدم الدستورٌة وهنا تسمى بـ )رقابة االمتناع(
وٌبلحظ إن الرقابة  ،ٕ٘ٓٓ( لسنة ٔ( من النظام الداخلً للمحكمة رقم )ٖ،ٗإلى نص المادتٌن )

ها المحكمة العلٌا هً رقابة اإللؽاء فقط حٌث إن المحاكم العادٌة ال تمارس الدستورٌة التً ٌمارس
رقابة اإلمتناع ألنها تمتنع عن تطبٌق النص أو القرار أو النظام المتعارض مع الدستور وإنما 
تطلب من المحكمة االتحادٌة العلٌا بناًء على طلب منها أو من أحد الخصوم البت بمسالة 

ٌن البت بمسالة الدستورٌة تستؤخر الدعوى المنظورة أمامها لحٌن صدور الدستورٌة وهً الح
وبعد صدور قرار المحكمة بعدم دستورٌة نص ما فهً ال تمتع عن تطبٌق  ،قرار المحكمة العلٌا

القانون من تلقاء نفسها وإنما تطبق قرار المحكمة اإلتحادٌة العلٌا
(3)

. 

 : ستور النافذإختصاصات المحكمة وفق الد:  الفرع الثانً

/ثانٌاً( وفً المادة ٕ٘لٌحدد فً المادة ) ،النافذ ٕ٘ٓٓأورد دستور جمهورٌة العراق لسنة        
( منه إختصاصات المحكمة اإلتحادٌة على وجه الحصر وكان من الطبٌعً أن ٌتوجه 2ٖ)

ها الدستور بهذا االتجاه كون المحكمة اإلتحادٌة مإسسة دستورٌة ٌجب أن تبٌن إختصاصات
ومهامها فضبلً عن تشكٌلها وهٌكلتها وقد أضاؾ هذا الدستور إختصاصات جدٌدة للمحكمة 

أو  ،ٕٗٓٓاإلتحادٌة العلٌا لم تكن ممنوحة كما فً قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة لسنة 
كإختصاصها بتفسٌر نصوص الدستور ،ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٓقانون المحكمة رقم )

(4)
. 

( من الدستور النافذ "أوالً: ٌبت مجلس النواب فً صحة عضوٌة ٕ٘مادة )لقد نصت ال       
ٌجوز  -أعضابه، خبلل ثبلثٌن ٌوماً من تارٌخ تسجٌل االعتراض، بؤؼلبٌة ثلثً أعضابه. ثانٌاً:

الطعن فً قرار المجلس أمام المحكمة اإلتحادٌة العلٌا، خبلل ثبلثٌن ٌوماً من تارٌخ صدوره".  
 تختص المحكمة اإلتحادٌة العلٌا بما ٌؤتً:( 2ٖونصت المادة )

 : الرقابة على دستورٌة القوانٌن واألنظمة النافذة.أولا 

 : تفسٌر نصوص الدستور.ثانٌاا 

                                                           

 .ٕٚابق، ص غازي فيصل ميدي، المصدر الس (ٔ)
 : ، بحث متوفر عمى الموقع اإللكتروني ٖٔمحسن جميل جريح، المحكمة االتحادية في العراق دراسة مقارنة، ص  (ٕ)

                                    http://www.iiraqji.org/researchec/htm1/bahth%20muhsen%jameel.htm. 
كمة االتحادية في حماية حقوق االنسان في العراق، بحث منشور في مجمة  الرافدين لمحقوق، دولة احمد عبد اهلل، وآخرون، دور المح (ٖ)

 .ٜٖٚ(، ص ٕٙٔٓ(  السنة  )ٜٗ( العدد )ٖٔالمجمد )
 (.٘ٛٔ-ٖٛٔ،ص)ٕٚٓٓاريان محمد عمي،الدستور الفدرالي، دراسة مقارنة،رسالة ماجستير،جامعة بغداد، كمية القانون،  (ٗ)



 

(ٖٙٓ) 

: الفصل فً القضاٌا التً تنشؤ عن تطبٌق القوانٌن اإلتحادٌة، والقرارات واألنظمة ثالثاا 
وٌكفل القانون حق كل من مجلس  والتعلٌمات، واإلجراءات الصادرة عن السلطة اإلتحادٌة،

 الوزراء، وذوي الشؤن، من األفراد وؼٌرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

: الفصل فً المنازعات التً تحصل بٌن الحكومة اإلتحادٌة، وحكومات األقالٌم والمحافظات رابعاا 
 والبلدٌات واإلدارات المحلٌة.

 ا بٌن حكومات األقالٌم أو المحافظات.: الفصل فً المنازعات التً تحصل فٌمخامساا 

: الفصل فً األتهامات الموجهة إلى ربٌس الجمهورٌة، وربٌس مجلس الوزراء والوزراء، سادساا 
 وٌنظم ذلك بقانون.

 المصادقة على النتابج النهابٌة لئلنتخابات العامة لعضوٌة مجلس النواب.  :سابعاا 

ضاء اإلتحادي، والهٌبات القضابٌة لؤلقالٌم الفصل فً تنازع اإلختصاص بٌن الق.: أثامناا 
 والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم.

الفصل فً تنازع اإلختصاص فٌما بٌن الهٌبات القضابٌة لؤلقالٌم، أو المحافظات ؼٌر .ب 
 المنتظمة فً إقلٌم.

اً و ٌبلحظ هنا أن هذه اإلختصاصات التً أوكلت للمحكمة اإلتحادٌة العلٌا كثٌرة جد        
و كان ٌمكن ترك  ،ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٓولم ٌقتصر عمى ذكره فً قانون المحكمة رقم ) ،وزابدة

بعضها للهٌبات القضابٌة اإلتحادٌة األخرى مثل محاكم الدرجة األولى )العادٌة واإلدارٌة(، ألن 
هذه اإلختصاصات الكثٌرة تثقل كاهل المحكمة وتعرقل قٌامها بمهامها الدستورٌة المهمة 

وبالتالً  ،ٌمة وال سٌما إختصاصاتها الخطٌرة فً مجال الرقابة على دستورٌة القوانٌنوالجس
نزولها إلى مستوى محاكم الدرجة األولى ومنازعتها فً ممارسة تلك اإلختصاصات. ورؼم ذلك 
فإن المشرع قد عالج النقص والهفوات فً قانون المحكمة وأضاؾ فقرات فٌها نوع من االستقرار 

 لوحدة والمركزٌة فً التطبٌق لنصوص الدستور.السٌاسً وا

 دور المحكمة اإلتحادٌة فً تعزٌز التحول الدٌمقراطً فً العراق:  المجث الثانً

إن إنشاء المحكمة اإلتحادٌة العلٌا فً العراق ٌعد حدثاً دٌمقراطٌاً ومنعطفاً دستورٌاً فً        
وصٌانة  ،طرٌق ترسٌخ مبادئ الدٌمقراطٌةوخطوة مهمة على  ،ٖٕٓٓمسار العملٌة السٌاسٌة بعد 

الدستور بإعتباره القانون األسمى فً البلد من خبلل بناء المبادئ الدستورٌة حٌث وضعت األسس 
الكفٌلة لحماٌة الدستور العراقً من خبلل إختصاصها فً الرقابة وتفسٌر النصوص الدستورٌة 

والذي  ،ٕ٘ٓٓلدستور العراقً النافذ لعام وا ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٓبتؤن وإحكام وفقا لقانون تؤسٌسها )
 نص على إختصاصات المحكمة اإلتحادٌة العلٌا.

عملت المحكمة اإلتحادٌة العلٌا كصمام أمان وركٌزة أساسٌة فً تعزٌز التحول الدٌمقراطً        
فً العراق من خبلل منع أي إنتهاك أو خرق للقوانٌن والدستور النافذ عن طرٌق الحكم بعدم 

وتفسٌر نصوصه ونقض الكثٌر من الفقرات  ،ستورٌة للقوانٌن التً تتعارض مع أحكام الدستورالد
فمن خبلل تفسٌر نصوص الدستور تسطٌع المحكمة العمل على  ،فً بعض القوانٌن الصادرة

إرساء مبدأ دولة القانون و مبدأ الفصل بٌن السلطات و مبدأ تسلسل قواعد القانون وسمو الدستور 



 

(ٙٓٗ) 

اركة فً الشإون العامة والتمتع بالحقوق السٌاسٌة بما فٌها التصوٌت واإلنتخاب وحق المش
 والترشٌح ومبدأ التداول السلمً للسلطة لصالح تعزٌز وإرساء مبادئ الدٌمقراطٌة فً العراق.

سنقسم  ،دور المحكمة اإلتحادٌة فً تعزٌز التحول الدٌمقراطً فً العراقوألجل البحث فً        
دور المحكمة اإلتحادٌة فً تعزٌز مبادئ نتطرق فً المطلب األول إلى  ،ث على مطلبٌنهذا المبح

دور المحكمة فٌما نسلط الضوء فً المطلب الثانً على  ،الدٌمقراطٌة من خبلل الرقابة الدستورٌة
 اإلتحادٌة فً تعزٌز مبادئ الدٌمقراطٌة من خبلل تفسٌر نصوص الدستور.

 : اإلتحادٌة فً تعزٌز مبادئ الدٌمقراطٌة من خالل الرقابة الدستورٌة دور المحكمة:  المطلب األول

النافذ بمبدأ الرقابة الدستورٌة عن طرٌق إنشاء  ٕ٘ٓٓإن أخذ الدستور العراقً لسنة        
عن طرٌق حماٌة الحقوق  ،المحكمة اإلتحادٌة العلٌا ٌعد ضمانة مهمة لتعزٌز مبادئ الدٌمقراطٌة

دة القانون مبدأ الفصل بٌن السلطات ومبدأ استقبلل القضاء ومبدأ تدرج والحرٌات ومبدأ سٌا
وبذلك سٌتم تقسٌم  ،القوانٌن والمبادئ األساسٌة فً بناء دولة القانون التً أكد علٌها الدستور النافذ

 هذا المطلب إلى فرعٌن مستقلٌن وعلى الشكل اآلتً: 

 : مبادئ الدٌمقراطٌة الرقابة الدستورٌة ودورها فً تعزٌز: الفرع األول

والتً تقتضً خضوع  ،إن الرقابة على دستورٌة القوانٌن أعتمد لبلورة مفهوم دولة القانون       
واحترام القواعد والمبادئ المنصوص علٌها فً  ،جمٌع السلطات الدستورٌة إلى أحكام الدستور

 الدستور النافذ وعدم مخالفتها ألحكامها.

حٌث إن مع  ،دستورٌة القوانٌن العامل األساسً فً بناء دولة القانون تعّد الرقابة على       
ومع هذا النص المتحرك تكون الحقوق والحرٌات عرضة  ،النص القانونً له صفات متحركة

ولهذا وبؽٌة الحد من سلبٌات هذا القانون المتحرك البد من إٌجاد وسٌلة ما لضبط  ،للمساس بها
وتحتم وجود محكمة  ،ن التً تفرض خضوع كل السلطات للدستوروهً دولة القانو ،هذا الواقع

وتحمً تلك الحقوق والحرٌات من تعسؾ السلطة التنفٌذٌة  ،مختصة لفرض تؤمٌن هذا الخضوع
تحت سقؾ القانون
(1)

هً صٌانة  ،. فالؽاٌة التً ٌهدؾ إلٌها دولة القانون والدٌمقراطٌة الحدٌثة
ألن من  ،بلل الدستور والرقابة على دستورٌة القوانٌنحقوق المواطنٌن وحماٌة حرٌاتهم من خ

ال حٌاة لمبدأ تسلسل القواعد وال حٌاة لدولة القانون والدٌمقراطٌة ،دون هذه الرقابة
(2)

. 

إن إختصاص المحكمة اإلتحادٌة العلٌا بالرقابة على دستورٌة القوانٌن هو إختصاص عام        
سواء تلك التً تقوم على مخالفات شكلٌة  ،انٌن واألنظمةٌشمل كافة الطعون الدستورٌة على القو

أو التً  ،لؤلوضاع واإلجراءات المقررة فً الدستور بشؤن إقتراح التشرٌع وإقراره وإصداره
تنصب على مخالفة أحكام الدستور
(3)

( من 2ٖ. وهذا ما نص علٌه فً البند )اوالً( من المادة )
ساإل حول دور المحكمة اإلتحادٌة فً الرقابة الدستورٌة الدستور النافذ. وفً هذا الصدد ٌثار ت

( ٖٓٔعلى القوانٌن الصادرة قبل صدور الدستور النافذ ؟ للجواب ٌمكن القول: لقد نصت المادة )
 ،مالم تلػ أو تعدل ،على إن: "تبقى التشرٌعات النافذة معمول بها ،ٕ٘ٓٓمن الدستور النافذ لسنة 

 وفقاً ألحكام هذا الدستور".
                                                           

 (.ٕٚ – ٔٚ، ص )ٜٜٛٔلقانون الدستوري المبناني وأىم األنظمة السياسية في العالم، الدار الجامعية، بيروت، محمد المجذوب، ا (ٔ)
 .ٖٙ، ص ٜٜ٘ٔعزيزه الشريف، دارسة في الرقابة عمى دستورية التشريع، جامعة تكريت،  (ٕ)
 .ٕٖ٘، ص ٕٓٓٓ(، دار النيضة العربية، القاىرة، شعبان أحمد رمضان، ضوابط آثار الرقابة عمى دستورية القوانين )دارسة مقارنة (ٖ)



 

(ٙٓ٘) 

وٌثار تساإل آخر بخصوص الرقابة على دستورٌة القوانٌن التً تمارسها المحكمة        
اإلتحادٌة هل هً رقابة إلؽاء أم رقابة إمتناع ؟ للجواب ٌمكن القول: ٌذهب معظم الدارسٌن إلى 

وٌرى آخرون فً ضوء النصوص  ،إن المحكمة المذكورة تمارس رقابة إمتناع ورقابة اإللؽاء
ؤن الرقابة التً تمارسها المحكمة اإلتحادٌة العلٌا هً رقابة اإللؽاء فقطالحالٌة ب

(1)
. والسند فً 

( من قانون المحكمة االتحادٌة العلٌا والتً نصت على "... ٘( و )ٗذلك ما ورد فً المادة )
 وإلؽاء التً تتعرض مع أحكام قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة ..."

القول: إن دور المحكمة اإلتحادٌة العلٌا عن طرٌق الرقابة الدستورٌة ٌعد وبذلك ٌمكن        
تؤكٌداً لمبدأ سمو الدستور وتجسٌداً لمبدأ تدرج القوانٌن وتحقٌقاً لمبدأ الفصل بٌن السلطات وعنواناً 

وللحٌلولة دون خرق السلطة التنفٌذٌة للحقوق والحرٌات التً نص  ،لدولة القانون والتعبٌر عنها
وصمام أمان لمنع أي إنتهاك أو خرق للقوانٌن التً تصدرها السلطة  ،ٌها الدستور النافذعل

وهذا  ،التشرٌعٌة عن طرٌق الحكم بعدم الدستورٌة للقوانٌن التً تتعارض مع أحكام الدستور
 الدور ٌسهم وٌدعم بشكل كبٌر مبادئ الدٌمقراطٌة وٌقوم بإرسابها.

 : الدستورٌة فً تعزٌز مبادئ الدٌمقراطٌةتطبٌقات الرقابة :  الفرع الثانً

لقد أصدرت المحكمة االتحادٌة العلٌا جملة من األحكام القضابٌة أسهمت بشكل كبٌر فً        
وتجسٌد المبادئ الفقهٌة الدستورٌة المتعلقة بالسمو  ،تعزٌز مبادئ الدٌمقراطٌة وترسٌخ أسسها

دستور، على صعٌد الواقع والتطبٌق فً العدٌد من والعلوٌة للقاعدة الدستورٌة ومنع خرق أحكام ال
 القرارات منها على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌؤتً:

بؤن منع المدعً من السفر ال  ،ٕٙٓٓ/ٖ/2ٕقضت المحكمة اإلتحادٌة فً حكمها الصادر فً  .ٔ
سند له من القانون وفٌه تقٌٌد لحرٌة السفر خارج العراق والعودة إلٌه مما ٌشكل إنتهاك 

 حقوق والحرٌات التً كفلها الدستور.لل

الذي ٌقصد به وسٌلة إختٌار الشعب لحكامة فً  ،فً مجال حماٌة حق التصوٌت أو اإلنتخاب .ٕ
النظام الدٌمقراطً
(2)

بعدم دستورٌة  ،ٕٓٔٓ/ٙ/ٗٔقضت المحكمة فً قرارها الصادر فً  ،
 2ٕٓٓ( لسنة ٕٙم )( من قانون تعدٌل قانون اإلنتخابات رقٖالفقرة )رابعاً( من المادة )

 ،ٕٓ ،ٖٔلتعارضه مع نصوص المواد ) ،ٕ٘ٓٓ( لسنة ٙٔالمعدل لقانون اإلنتخابات رقم )
 ،ولمبدأ العدالة ،واإلنتخاب ،إذ إنه ٌشكل إنتهاكاً لحق التصوٌت ،/ أوال( من الدستور،1ٖ

حٌث إن تطبٌق هذا النص سٌإدي إلى إمكانٌة حرمان من  ،فضبلً تعارضه مع الدستور
ٌقل بصوت واحد عن القاسم اإلنتخابً من الحصول على  ،على عدد من األصوات ٌحصل

وتهمٌش  ،ومن ثّم تجبٌر تلك األصوات لمصلحة الكٌانات الكبٌرة الفابزة ،مقعد بمجلس النواب
 المبلٌٌن من أصوات الناخبٌن.

فً مجال التداول السلمً للسلطة بكونه مبدأ دٌمقراطً قضت المحكمة بالقرار  .ٖ
( من القانون رقم ٖعلى عدم دستورٌة نص المادة ) ٕٕٔٓ/ٙ/ٗٔفً  ٕٕٔٓتحادٌة//إٔ
؛ ألن تحـوٌل صــوت الناخـب بدون إرادته من المرشح الذي إنتخبه إلى 2ٕٓٓ( لسنة ٕٙ)

                                                           

، ٖٕٔٓعبد الرحمن سميمان زيباري، السمطة القضائية في النظام الفدرالي )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، منشورات زين الحقوقية،  (ٔ)
 .ٖٕٙص

 .ٜ٘ص ، ٜٜٔٔمحمد كاظم المشيداني، النظم السياسية، دار الحكمة لمطباعة والنشر، الموصل  (ٕ)



 

(ٙٓٙ) 

مرشـح من قابمـة أخرى لم تتجـه إرادته اإلنتخـابٌة ٌعتبر تعدٌـاً على حقوقه الدستورٌة وٌشكل 
( من الدستور؛ وألن اإلنتخابات هً وسٌلة إسناد السلطة وتدولها ٕٓ)مخالفة لنص المادة 

 السلمً فً النظام الدٌمقراطً.

كما ٌبرز دور المحكمة اإلتحادٌة العلٌا فً حماٌة الحقوق والحرٌات االساسٌة الفردٌة  .ٗ
/ 1/ ٖفً  3ٕٔٓ/ اتحادٌة /  3٘المنصوص علٌها فً الدستور بالقرار الصادر بالعدد 

( لسنة ٕٓٔي قضى بـ "قررت المحكمة االتحادٌة العلٌا، عدم دستورٌة القرار )الذ 3ٕٔٓ
" وبذلك فان الحكم بعدم دستورٌة قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم ٓٓٓوإلؽاءه  22ٗٔ

، جعلت منه أن ٌكون قراراً معدوماً فً أساسه، ذلك إن إلؽاءه ٌسري 22ٗٔ(  لسنة ٕٓٔ)
 رٌخ صدوره ونفاذه.بؤثر رجعً اعتباراً من  تا

 1ٕٔٓ/اتحادٌة/ٙٓٔ، ٗٓٔ، 22فً مجال تكرٌس مبدأ المساواة قضت المحكمة وفق القرار ) .٘
( من قانون ٖحٌث جاء فً الفقرة الحكمٌة عدم دستورٌة نص المادة ) ،(1ٕٔٓ/ٙ/ٕٔفً 

وإلؽابها واعتمدت  ،ٖٕٔٓلسنة  ٘ٗالتعدٌل الثالث لقانون إنتخابات مجلس النواب رقم 
ة بتسبٌبها للحكم بعد الدستورٌة إلى أن ذلك النص القانونً الطعٌن قد خالؾ نص المحكم
( من الدستور التً أقرت مبدأ المساواة ألن حرمان عدد من األشخاص من ٗٔالمواد )

ممارسة حقهم فً التصوٌت عبر إلؽاء أصواتهم فً عدم مساواة مع أقرانهم الذٌن قاموا 
( من الدستور التً أقرت مبدأ حق المواطن فً ٕٓدة )بالتصوٌت، كذلك مخالفة نص الما

/أوال( التً تكفل حرٌة التعبٌر ألن 1ٖالتصوٌت واإلنتخاب والترشٌح ومخالفة نص المادة )
التصوٌت هو وسٌلة للتعبٌر عن أرادة الناخب،  فضبل عن األسباب األخرى الواردة فً 

 حٌثٌات الحكم القضابً الدستوري أعبله. 

إال أنها فً  ،تطبٌقات الرقابة الدستورٌة فً العراق وأن كانت متواضعة وفً بداٌتهاإّن        
فقد أخذت المحكمة اإلتحادٌة العلٌا على  ،الواقع حققت تقدماً فً مجال إرساء مبادئ الدٌمقراطٌة

عاتقها إلؽاء التشرٌع السًء المخالؾ للدستور وألمانً المواطن وحرٌاته واصبحت هذه المحكمة 
 مبلذ لكل من أهدر له حق دستوري.ال

            دور المحكملللة اإلتحادٌلللة فلللً تعزٌلللز مبلللادئ الدٌمقراطٌلللة ملللن خلللالل تفسلللٌر :  المطللللب الثلللانً
 نصوص الدستور

إن النصوص الدستورٌة مهما بلؽت درجة سموها وعلوها، إال أنها قد تثٌر نوع من الجدل        
فً فهمها أو قابلٌتها على التؤوٌل بؤكثر من وجه مما  حول مضمونها، لما قد ٌعترٌها من ؼموض

مما ٌتعٌن وجود جهة مختصة قادرة على  ،ٌجعلها سببا فً حصول الخبلؾ فً وجهات النظر
القٌام بهذه المهمة لمنع اإلنتهاكات الدستورٌة والتً تإثر بشكل مباشر على مبادئ الدٌمقراطٌة. 

 نقسمه على فرعٌن.وبذلك سوؾ نسلط الضوء على هذا المطلب و

 : التفسٌر الدستوري ودوره فً تعزٌز مبادئ الدٌمقراطٌة: الفرع األول

/ثانٌاً( تكلٌفاً أناط به إلى المحكمة 2ٖالنافذ فً المادة ) ٕ٘ٓٓوضع دستور العراق لسنة        
اإلتحادٌة صبلحٌة تفسٌر نصوص الدستور والذي لم ٌكن مدرجاً ضمن إختصاصات المحكمة 



 

(ٙٓ3) 

وال قانون المحكمة الذي أنشؤت المحكمة  ،دٌة العلٌا فً قانون إدارة الدولة للمرحلة اإلنتقالٌةاإلتحا
( من تشرٌعهاٗاإلتحادٌة بموجبه ووكلت إلٌه أحكام معروفة وحسبما جاءت به أحكام المادة )

(1)
. 

المراد والمراد بتفسٌر أحكام الدستور بؤنه تجلٌه ما قد ٌكون قد ظهر على ذلك النص        
بؽٌة رفع الؽموض توصبل إلى تحدٌد مراد الدستور ضمانا  ،استٌضاح الؽموض أو اللبس فٌه

لوحدة تطبٌقه واستقراره وعدم مخالفته
(2)

وٌجب أن ال ٌتمرد المشرع بتفسٌر الحالة المعروضة  ،
بل ٌجب أن ٌكون موضوع التفسٌر مبدأ هاماً من المبادئ الدستورٌة وٌطبق على الحاالت 

وتكون القرارات الصادرة بمثابة سلطة علٌا ٌجب احترامها ووضعها موضع السمو ،ماثلةالم
(3)

. 

وقد ٌثار تساإل حول ماهً الجهة المختصة فً رفع الطلب الدستوري للمحكمة اإلتحادٌة         
 ،؟ للجواب ٌمكن القول: ٌنحصر طلب التفسٌر بإحدى السلطات اإلتحادٌة أو حكومة إحدى األقالٌم

( من الدستور النافذ تتكون من السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة 3ٗالسلطات اإلتحادٌة بنص المادة )و
والقضابٌة
(4)

فمجلس النواب )السلطة التشرٌعٌة( ُتقدم طلبات التفسٌر من ربٌسه أو إحدى دوابر  ،
كما ٌقدم طلب من ربٌس مجلس القضاء األعلى بوصفة ممثبل للسلطة  ،المجلس أو لجانه

أو  ،وكذلك من مجلس الوزراء أو ربٌس الجمهورٌة كونهما ٌمثبلن السلطة التنفٌذٌة ،قضابٌةال
 حكومة إحدى األقالٌم.

وٌثار تساإل آخر حول حجٌة القرارات التً تصدرها المحكمة اإلتحادٌة عن تفسٌر         
لمحكمة نصوص الدستور ؟ للجواب ٌمكن القول: حسب إعتقاد األستاذ مكً ناجً إن قرار ا

بالتفسٌر ملزم من تارٌخ صدوره وإن النشر فً الجرٌدة الرسمٌة لٌس سوى إعبلن  االتحادٌة
أما إذا الحكم والقرار الذي تصدره المحكمة  ،للجمهور لئلطبلع وال ٌإثر على صفة اإللزام

 اإلتحادٌة العلٌا متضمناً عدم دستورٌة نص فً قانون أو قرار أو نظام تشرٌع فإن نشره واجب
وٌكون نافذاً بعد نشره بالجرٌدة الرسمٌة
(5)

. 

وقد عملت المحكمة اإلتحادٌة العلٌا عن طرٌق إختصاصها فً تفسٌر النصوص الدستورٌة        
على ترسٌخ مبدأ سٌادة القانون وتتولى الحفاظ على مبادئ وأحكام الدستور السٌما المتعلقة بمبادئ 

حٌث وضعت األسس الكفٌلة لحماٌة الدستور  ،لعامةالدٌمقراطٌة وبحقوق اإلنسان والحرٌات ا
ودٌمومة النظام الدٌمقراطً لذلك كانت صمام أمان وحماٌة لكل ما نص علٌه الدستور  ،العراقً

كلما كان هناك إنتهاك لحقوقه أو حرمان من ممارستها، كان الرأي القضابً حاسماً فً البت فً ف
ساهمت بشكل كبٌر ٌة التً سنتطرق إلٌها بإختصار وهناك العدٌد من القرارات التفسٌر ،الطلب

 فً حماٌة وتعزٌز النظام الدٌمقراطً وإرساء مبادبه.

                                                           

، ٖٕٔٓفرمان درويش حمد، اختصاصات المحكمة االتحادية العميا في العراق، الطبعة األولى، مكتبة زين الحقوقية واألدبية، بيروت  (ٔ)
 .ٖٛٚص 

رات العربية داوود عبد الرزاق الباز، البلمركزية السياسية الدستورية في االمارات العربية المتحدة، مجمة الشريعة والقانون، جامعة االما (ٕ)
 .ٕٗٙ، ص ٕٔٔٓ(، لسنة ٘ٔالمتحدة، العدد )

 .ٕٖٛ، ص ٜٔٙٔأحمد سويمم العمري، دراسات سياسية، أصول النظم االتحادية، مكتبة االنجمو مصرية، القاىرة،  (ٖ)
مقارن، جمعية القانون الدائم، مجمة القانون ال ٕ٘ٓٓساجد محمد الزاممي، الرقابة عمى دستورية القوانين في العراق في ظل دستور  (ٗ)

 .ٖٙٔ، ص ٜٕٓٓ/ٛ٘المقارن العراقية العدد 
 .ٚٙ، ص ٕٛٓٓغازي فيص ميدي،المحكمة االتحادية العميا ودورىا في ضمان مبدأ المشروعية، الناشر صباح صادق جعفر،بغداد،  (٘)



 

(ٙٓ1) 

 : تطبٌقات تفسٌر الدستور فً تعزٌز مبادئ الدٌمقراطٌة: الفرع الثانً

إن القرارات التفسٌرٌة التً تصدرها المحكمة اإلتحادٌة العلٌا تعد بمثابة خارطة طرٌق        
وبها وعلى هدٌها مإسسات الدولة؛ ألن تفسٌر النصوص الدستورٌة إنما ٌكشؾ تعمل فً ض

اآللٌات الدٌمقراطٌة المتبعة وتعزٌز مبادبها، وٌبٌن أحكام النصوص الدستورٌة وٌوضح ما 
ٌعترٌها من ؼموض وبٌان الجهة السٌاسٌة التً لها الحق فً تشكٌل الحكومة، وكٌفٌة إقتراح 

وبذلك سنتطرق بإختصار  ،آلٌة التصوٌت فً اتخاذ القرارات المهمةمشارٌع القوانٌن وإٌضاح 
 إلى القرارات التفسٌرٌة التً أسهمت بشكل كبٌر فً تعزٌز مبادئ الدٌمقراطٌة:

القرار فً مجال حماٌة حقوق األقلٌات التً كفلها الدستور فقد قضت المحكمة ب  .ٔ
إلصدار تشرٌع ٌنظم كوتا  باإلٌعاز إلى مجلس النواب ،ٕٓٔٓ/ٖ/ٖفً  ٕٓٔٓ/اتحادٌة/ٙ

 األقلٌات من مكونات الشعب العراقً.

الذي حدد نسبة الكوتا النسابٌة فً مجالس  ،3ٕٓٓ/3/ٖٔفً  3ٕٓٓ/ اتحادٌة/ ٖٔالقرار  .ٕ
المحافظات التً لم ٌنص علٌها فً القوانٌٌن التً تنظمها عملٌة إنتخاب مجالس المحافظات 

الدٌمقراطً وٌتناسب مع روح الدستور الذي ٌإكد معلٌٌن ذلك بؤنه ٌنسجم مع مبادئ النظام 
على الكوتا النسابٌة فً البرلمان ألن إستخدام أنظمة الكوتا عامل سٌاسً هام جداً فً تحقٌق 

 فرص المشاركة للنساء.

الذي ألزم السلطات بإعتماد اللؽات السرٌانٌة  ،2ٕٓٓ/ٕ/٘فً  2ٕٓٓ/اتحادٌة/ ٘ٔالقرار  .ٖ
تً فٌها كثافة للمكونات التركمانٌة والسرٌانٌة حٌنما ٌصدر قانون والتركمانٌة فً المناطق ال

 ٌنظم ذلك فكان القرار عبلجاً لذلك النقص التشرٌعً.

الذي عرؾ مفهوم األؼلبٌة البرلمانٌة المطلوبة  ،2ٕٓٓ/1/ٔٔفً  2ٕٓٓ/اتحادٌة/3ٕالقرار  .ٗ
 لة.للتصوٌت على قرار رفع الحصانة عندما لم ٌجد أحد نصا ٌعالج تلك الحا

فسرت بموجبه تعبٌر )الكتلة النٌابٌة األكثر عدداً( الوارد فً  ٕٓٔٓ/اتحادٌة/ٕ٘القرار رقم  .٘
من الدستور وملخص رأي المحكمة بهذا الخصوص )تكلٌؾ مرشح الكتلة النٌابٌة  3ٙالمادة 

 التً أصبحت مقاعدها النٌابٌة فً الجلسة األولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل
 األخرى بتشكٌل مجلس الوزراء(. 

الذي أوعز للسلطة التشرٌعٌة بإعتماد اآلراء  ،ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٕٔفً  ٕٔٔٓ/إتحادٌة/2٘القرار  .ٙ
 الفقهٌة لكافة المذاهب اإلسبلمٌة عند إصدار تشرٌع ٌنظم األحوال الشخصٌة.

قراراً فً مجال سمو الدستور وحماٌة سٌادته ونظامه اإلتحادي الدٌمقراطً أصدرت المحكمة  .3
( من الدستور، خلصت فٌه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورٌة األخرى ذات ٔبتفسٌر المادة )

( من الدستور السلطات اإلتحادٌة كافة 2ٓٔالعبلقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة )
فً  3ٕٔٓ/ إتحادٌة / 2ٖو 2ٕو 2ٔو  12وأدت وفق القرار ) ،بالمحافظة على هذه الوحدة

فً إقلٌم  3ٕٔٓ/2/ٕ٘(، بالحكم  بعدم دستورٌة االستفتاء الجاري ٌوم 3ٕٔٓ/ ٔٔ/ ٕٓ
 كوردستان وفً المناطق األخرى.

بناًء على الطلب الوارد من   ،1ٕٔٓ/ ٔ/ ٕٔبتارٌخ  1ٕٔٓ/ إتحادٌة/ 1القرار التفسٌري رقم  .1
( من الدستور / ثانٌاً ٙ٘، بخصوص تفسٌر أحكام المادة )1ٕٔٓ/ ٔ/ ٕٔمجلس النواب بتارٌخ 
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والتً قضت المحكمة اإلتحادٌة العلٌا بوجوب التقٌٌد بالمدة المحددة فً المادة المذكورة 
 إلنتخاب أعضاء مجلس النواب الجدٌد وعدم جواز تؽٌٌرها.

ٌقضً بدستورٌة جلسة البرلمان التً  ،1ٕٔٓ/ٙ/ٕٔأصدرت المحكمة اإلتحادٌة قرارا بتارٌخ  .2
فٌما  ،قانون اإلنتخابات التشرٌعٌة بعد إجراء العملٌة اإلنتخابٌة عقدها إلجراء تعدٌل ثالث على

وهذه القرارات  ،والتصوٌت الخاص إلقلٌم كردستان ،رفضت إلؽاء أصوات الخارج والنازحٌن
أسهمت بشكل كبٌر فً الحفاظ على العملٌة السٌاسٌة من اإلنهٌار بسبب تجاذبات الكتل 

 وانخفاض عدد الناخبٌن. ،السٌاسٌة

وفً نهاٌة هذا المبحث ٌمكن القول: رؼم حداثة التجربة الدٌمقراطٌة فً العراق وعدم        
نضج بعض النخب السٌاسٌة وكذا المجتمع بالشكل الذي ٌجعل الجمٌع ٌسلمون بالخضوع لدولة 

إال أن المحكمة اإلتحادٌة أستطاعت لعب دور كبٌر وهام  ،القانون وإحترام المإسسات الدستورٌة
وحماٌة الحقوق والحرٌات والمبادئ التً أكد علٌها  ،ٌة التحول الدٌمقراطً وتعزٌز مبادبهفً حما

 الدستور العراقً النافذ.
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 الخاتمة

تبٌن لنا من خبلل دراسة الدور الذي تقوم به المحكمة اإلتحادٌة العلٌا فً العراق فً إرساء       
وتجسٌد مبدأ تدرج القوانٌن وتحقٌق مبدأ الفصل  مبادئ الدٌمقراطٌة و تؤكٌد مبدأ سمو الدستور

من خبلل التصدي فً حاالت كثٌرة لتجاوز  ،بٌن السلطات وعنوان لدولة القانون والتعبٌر عنها
وهو ما تم فً صورة أحكام عدٌدة بعدم دستورٌة النصوص  ،السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة

لذلك ٌمكن اإلشارة إلى بعض النتابج المهمة  ،ودورها الكبٌر بتفسٌر نصوص الدستور ،القانونٌة
 التً ترشحت من خبلل البحث وكذلك بعض التوصٌات فً هذا المجال نوجزها باآلتً:

 : اولا: النتائج

من خبلل تتبع نصوص قانون المحكمة والدستور ٌبلحظ خلوها من أي نص ٌبٌن كٌفٌة إختٌار  .ٔ
العزل أول اإلستقالة. و لم ٌبٌن الشروط  قضاة آخرٌن فً حالة وجود شواؼر بسبب الوفاة أو

 ،والمواصفات الواجب توافرها فً ربٌس وأعضاء المحكمة اإلتحادٌة وإن النص جاء مطلق
 وأن كان حصر أمر التسمٌة والترشٌح بمجلس القضاء األعلى.

ٌبلحظ أن هناك قوانٌن سابقة وقرارات لمجلس قٌادة الثورة المنحل ما زالت نافذة بموجب  .ٕ
( من الدستور ونفاذها ٌشكل إنتهاكاً لحقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة وٌخالؾ ٖٓٔدة )الما

 مبادئ الدٌمقراطٌة التً أكد علٌها الدستور النافذ. 

أن اإلختصاصات التً أوكلت للمحكمة اإلتحادٌة العلٌا كثٌرة جداً وزابدة وال ٌلٌق بالمحكمة  .ٖ
ٌبات القضابٌة اإلتحادٌة األخرى، ألن وكان ٌمكن ترك بعضها لله ،العلٌا ممارستها

اإلختصاصات الكثٌرة تثقل كاهل المحكمة و تعرقل قٌامها بمهامها الدستورٌة المهمة والجسٌمة 
 وال سٌما إختصاصاتها الخطٌرة فً مجال الرقابة على دستورٌة القوانٌن.

وإن األخٌرة لن  ،ةتعد المحكمة اإلتحادٌة العلٌا من أهم الضمانات لتعزٌز مبادئ الدٌمقراطٌ .ٗ
بعٌداً عن الضؽوطات  ،ٌصلب لها عود ولن تنمو بؽٌاب قضاء مستقل فاعل ورصٌن

 فالمحكمة توفر رقابة دابمة وفعالة على جمٌع المإسسات للتقٌد مبادئ الدستور. ،والتدخبلت

فً إن تطبٌقات المحكمة اإلتحادٌة العلٌا فً العراق وأن كانت متواضعة وفً بداٌتها إال أنها  .٘
الواقع قد حققت تقدماً إلى األمام فً هذا المجال واخذت المحكمة اإلتحادٌة العلٌا على عاتقها 
إلؽاء التشرٌع السًء المخالؾ للدستور وألمانً المواطن وحرٌاته وأصبحت هذه المحكمة 

 المبلذ لكل من أهدر له حق دستوري.

ت والتحدٌات الزالت تعرقل عمل إن حداثة التجربة الدٌمقراطٌة فً العراق تشوبها العقبا .ٙ
ومن تلك العقبات والتحدٌات اإلرث الكبٌر الذي تركه النظام  ،المحكمة اإلتحادٌة العلٌا

وعدم  ،الدكتاتوري التعسفً بحق أبناء الشعب ومإسساته اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة
 وإستمرار التدخبلت الدولٌة. ،نضج النخب السٌاسٌة
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 : صٌاتثانٌاا: التو

ٌنبؽً اإلسراع بإصدار قانون جدٌد للمحكمة ٌوضح تشكٌلة المحكمة وشروط العضوٌة  .ٔ
وٌبٌن  ،باإلعتماد على أساس الكفاءة والخبرة والمهنٌة واالبتعاد عن مبدأ المحاصصة

 وتفعٌل دورها فً بناء وحماٌة الدٌمقراطٌة. ،اختصاصاتها بدقة ووضوح

أو تعدٌل التشرٌعات التً تشكل إنتهاكاً  ،الدستور النافذ ( منٖٓٔندعو إلى تعدٌل نص المادة ) .ٕ
 للحقوق والحرٌات وللنظام الدٌمقراطً الجدٌد.

لذا  ،لم ٌنص الدستور على قٌام المحكمة اإلتحادٌة بالبت فً دستورٌة القوانٌن من تلقاء نفسها  .ٖ
 نقترح على المشرع العراقً أن ٌنص على ذلك صراحة.

 ،/ سادساً/ ب( من الدستورٔٙ( و )2ٗلحاصل بٌن النصوص )رفع التعارض والتناقض ا .ٗ
 / ثانٌاً( من الدستور.ٕٔٔ/ثالثا( وبٌن المادة )2ٖوكذلك بٌن نص المادة )

ندعو لسن قانون إجراءات مساءلة ربٌس الجمهورٌة وربٌس مجلس الوزراء والوزراء كونه  .٘
 بادئ الدٌمقراطٌة.إختصاصاً ضرورٌاً من أجل كبح التعدي على الحقوق والحرٌات وم

وعلى أٌة حال فانه الشً ٌبلػ درجة الكمال منذ والدته، بل ٌحتاج إلى الزمن لكً ٌنمو        
وٌتعاظم، وإن تجربة المحكمة اإلتحادٌة العلٌا مفخرة للعراقٌٌن جمٌعاً وعبلمة ممٌزة فً النظام 

 الدٌمقراطً.
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 المصادر

 : اولا: الكتب

 ،مكتبة االنجلو مصرٌة ،أصول النظم اإلتحادٌة ،دراسات سٌاسٌة ،لعمريأحمد سوٌلم ا .ٔ
 .2ٙٔٔ ،القاهرة

 .ٕٔٓٓ ،القاهرة ،دار النهضة ،النظرٌة العامة للقانون الدستوري ،رمزي الشاعر .ٕ

دار  ،ضوابط آثار الرقابة على دستورٌة القوانٌن )دارسة مقارنة( ،شعبان أحمد رمضان .ٖ
 .ٕٓٓٓ ،القاهرة ،النهضة العربٌة

 ،السلطة القضابٌة فً النظام الفدرالً )دراسة مقارنة( ،عبد الرحمن سلٌمان زٌباري .ٗ
 .ٖٕٔٓ ،منشورات زٌن الحقوقٌة ،الطبعة األولى

 .22٘ٔ ،جامعة تكرٌت ،دارسة فً الرقابة على دستورٌة التشرٌع ،عزٌزه الشرٌؾ .٘

الناشر  ،أ المشروعٌةالمحكمة اإلتحادٌة العلٌا ودورها فً ضمان مبد ،ؼازي فٌصل مهدي .ٙ
 .1ٕٓٓ ،بؽداد ،صباح صادق جعفر

  ،ٔط ،المحكمة اإلتحادٌة العلٌا ودورها فً ضمان مبدأ المشروعٌة ،ؼازي فٌصل مهدي  .3
 .1ٕٓٓبؽداد 

 ،الطبعة األولى ،اختصاصات المحكمة اإلتحادٌة العلٌا فً العراق ،فرمان دروٌش حمد .1
 .ٖٕٔٓبٌروت  ،مكتبة زٌن الحقوقٌة واألدبٌة

دار الكتب للطباعة  ،)دراسة مقارنة( ،مبادئ القانون اإلداري ،ماهر صالح عبلوي  .2
 .22ٙٔ ،جامعة الموصل ،والنشر

الدار  ،القانون الدستوري اللبنانً وأهم األنظمة السٌاسٌة فً العالم ،محمد المجذوب .ٓٔ
 .221ٔ ،بٌروت ،الجامعٌة

  .22ٔٔالموصل  ،طباعة والنشردار الحكمة لل ،النظم السٌاسٌة ،محمد كاظم المشهدانً .ٔٔ

 : ثانٌاا: رسائل ومجالت بحوث 

كلٌة  ،جامعة بؽداد ،رسالة ماجستٌر ،دراسة مقارنة ،الدستور الفدرالً ،أرٌان محمد علً .ٔ
 .3ٕٓٓ ،القانون

 ،البلمركزٌة السٌاسٌة الدستورٌة فً اإلمارات العربٌة المتحدة ،داوود عبد الرزاق الباز .ٕ
 .ٕٔٔٓلسنة  ،(٘ٔالعدد ) ،جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة ،نمجلة الشرٌعة والقانو

دور المحكمة اإلتحادٌة فً حماٌة حقوق اإلنسان فً  ،وآخرون ،دولة أحمد عبد هللا .ٖ
 .ٕٙٔٓ(  السنة  2ٗ( العدد )ٖٔالمجلد ) ،بحث منشور فً مجلة الرافدٌن ،العراق
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 ٕ٘ٓٓالعراق فً ظل دستور  الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً ،ساجد محمد الزاملً .ٗ
 .2ٕٓٓ/1٘جمعٌة القانون المقارن العراقٌة العدد  ،مجلة القانون المقارن ،الدابم

بحث متوفر على الموقع  ،أشكال القضاء اإلتحادي ،قاسم حسن العبودي .٘
http://www.iraqja.org/researches/qasem%20federal%20design

.ht    

بحث متوفر على بحث على الموقع  ،ادٌة فً العراقالمحكمة اإلتح ،محسن جمٌل جرٌح .ٙ
http://www.iiraqji.org/researchec/htm1/bahth%20muhsen%ja   

 : ثالثاا: القوانٌن

 النافذ. ٕ٘ٓٓالدستور العراقً لسنة  .ٔ

 )الُملؽى(.ٕٗٓٓلة اإلنتقالٌة لسنة قانون إدارة الدولة للمرح .ٕ

 .ٕ٘ٓٓ( لسنة ٖٓقانون المحكمة اإلتحادٌة العلٌا رقم ) .ٖ
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لدازيحتبدٌتلعهىلانُظبولاإلسلحتىللانعساقليٍلاندونتلاملىحدةلاىللاندونتلاإلـأث
 

 المقدمة:

ممارسة الصبلحٌات االدارٌة فً دولة كانت موحدة منذ تؤسٌسها ثم لٌس من شك ان 
إنما ٌخلؾ العدٌد من االشكالٌات على  –ابتداءا  –تحولت الى اتحادٌة بؽٌر ارادتها الحرة 

 ٖٕٓٓنٌسان  2وحتى  2ٕٔٔالصعٌدٌن النظري والتطبٌقً، فمنذ تؤسٌس الدولة العراقٌة سنة 
لدولة الموحدة رؼم التفاوت بٌنها فً منح الصبلحٌات االدارٌة والدساتٌر العراقٌة تؤخذ بنظام ا

للوحدات االدارٌة المختلفة، اال ان تحول الدولة صوب النظام االتحادي بفعل قانون ادارة الدولة 
الذي  ٕ٘ٓٓومن بعده دستور جمهورٌة العراق لسنة  ٕٗٓٓالعراقٌة للمرحلة االنتقالٌة لسنة 

حدث خلبل واضحا فً هٌكلٌة وتوزٌع الوظٌفة االدارٌة االدارٌة صدرة بإرادة شعبٌة، انما ا
بالدولة، فلٌس من المنطق القانونً وال من الواقع السٌاسً ان ٌتم الخلط بٌن درجات البلمركزٌة 
فً توزٌع الصبلحٌات وان تؽدو حكومة المركز محددة الصبلحٌات فً حٌن ٌبقى ما ٌستجد من 

جانب االداري فضبل عن ؼٌر االداري فً دولة كانت موحدة تجمع حق المحافظات واالقالٌم فً ال
فٌها حكومة المركز جل الصبلحٌات االدارٌة، وهذا ما ٌفسر النزعة االنفصالٌة لبعض 

 المحافظات من جهة والمطالبة بإنتزاع صبلحٌات ذات طابع سٌادي من جهة اخرى.

ركزٌة اإلدارٌة هو استقبلل سابر والواقع ان من بٌن اهم األركان التً تقوم علٌها البلم
هذا  ،الوحدات البلمركزٌة عند ممارسة اختصاصاتها ولكن تحت إشراؾ او رقابة سلطة المركز 

واحٌانا المشرع ولٌس حكومة المركز ذاتها، = ومع  –االستقبلل الذي ٌكون مصدره الدستور 
ه الوحدات البلمركزٌة تحت انما تمارس ،ذلك ال ٌمكن التسلٌم ان هذا االستقبلل ٌكون مطلقاً 

إشراؾ او رقابة الحكومة المركزٌة .وبالتالً ٌنبؽً اٌجاد توازن فً تنظٌم هذه الرابطة بالشكل 
ولكن انعدام رقابة المركز او ضعفها انما ٌجعل من ٌحفظ وحدة الدولة من الناحٌة القانونٌة، 

ضمون البلمركزٌة االدارٌة، البلمركزٌة االدارٌة تقؾ على مشارؾ الفٌدرالٌة بشكل ٌخالؾ م
ولهذا البد من تصحٌح مسار االستقبلل االداري للوحدات ) المحافظات( فً العراق بشكل ٌنسجم 

( لسنة ٕٔمع مبادئ البلمركزٌة االدارٌة ال كما اتى به قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم )
 المعدل. 1ٕٓٓ

 اشكالٌة البحث : 

بٌن اإلقلٌم )وحدة سٌاسٌة( وبٌن المحافظة  ٕ٘ٓٓق لعام ساوى دستور جمهورٌة العرا
ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم )وحدة إدارٌة( من حٌث تؽلٌب تشرٌعات أي منهما على القانون اإلتحادي 

( فً ممارسة االختصاصات المشتركة، وهذا ما ٌمثل تخبطاً تشرٌعٌاً فرٌداً، ٘ٔٔفً المادة )
الفٌدرالٌة( والتً ٌمكن لها ان تسن تشرٌعات بإسم )قانون( فالبلمركزٌة السٌاسٌة التً تعنً ) 

وهً تختلؾ عن البلمركزٌة اإلدارٌة التً تعنً )تنظٌم إداري( ال اكثر، ألن بعض المحافظات 



 

(ٙٔ٘) 

ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم ال زالت ترتكن الى هذه المادة بسن تشرٌعات تحمل إسم )قانون( ، إذ 
 تور فضبلً عن القوانٌن اإلتحادٌة.تخالؾ بتشرٌعاتها حتى مضامٌن الدس

سار  1ٕٓٓ( لسنة ٕٔومن باب آخر فإن قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم )
على ذات المنوال بجعل صبلحٌات المحافظات ذات طابع واسع حٌث منح مجالس المحافظات 

ور، بل ان الدستور لم صفة ) السلطة التشرٌعٌة( خبلفا لمبدأ البلمركزٌة االدارٌة الوارد بالدست
ٌخضع مجالس المحافظات لرقابة الحكومة المركزٌة رؼم انه تبنى مبدأ البلمركزٌة االدارٌة 
وبذلك خرج الدستور عن هذا المبدأ، ثم اتت التشرٌعات لتجعل صبلحٌات المحافظات واسعة عن 

از التفوٌض طرٌق )نقل( الصبلحٌات من المركز الى المحافظات رؼم ان الدستور نص على جو
 ولٌس النقل.

 أهمٌة البحث : 

تؤتً اهمٌة البحث من خبلل ما تحمله فكرة التحول من دولة بسٌطة الى دولة مركبة وما 
لهذا االثر من تداعٌات على الصعٌدٌن النظري والتطبٌقً، من هنا فإن هذا البحث ٌشكل محاولة 

ختبلؾ القانونً بشؤن التشرٌعات فً ابراز ذلك االثر بشكل جلً للوقوؾ على اهم تداعٌات اال
التً نجمت عن هذا التحول فضبل عن الوقوؾ على النظام االداري االمثل فً مثل هذا الجانب، 
من هنا فإن للبحث فً هذا الموضوع اهمٌة واضحة من خبلل طرح الرإى وتحلٌل الوقابع 

 القانونٌة ذات الصلة بالموضوع.

 اهداف البحث: 

 البحث بما ٌلً: ٌمكن ان تتلخص اهداؾ 

الوقوؾ بدقة على تحلٌل نمط وطبٌعة العبلقة بٌن المركز والوحدات فً العراق من الجانب  .ٔ
 االداري وتحدٌدا عن طرٌق االثر الذي تركه تحول العراق من الدولة الموحدة الى االتحادٌة.

الدستورٌة  اعادة تقٌٌم العبلقة االدارٌة بٌن المركز والوحدات ومدى انسجامها مع القواعد  .ٕ
 الرصٌنة والمبادئ السامٌة للقانون فً فكرة بناء الدولة. 

 منهجٌة البحث: 

سنتخذ من المنهج التحلٌلً منحى لدراستنا للموضوع، حٌث نستهدي بنصوص قانون ادارة 
 ٕ٘ٓٓودستور جمهورٌة العراق لسنة  ٕٗٓٓالدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة لسنة 

بالموضوع، فضبل عن التعرٌج على آراء الفقه المعاصر و موقؾ والتشرٌعات ذات الصلة 
القضاء الدستوري من طبٌعة العبلقة بٌن المركز والوحدات كنتٌجة مباشرة للتحول من الدولة 

 الموحدة الى االتحادٌة.

 خطة البحث: 

سنتولى بٌان اثر تحول العراق من الدولة الموحدة الى الدولة االتحادٌة على النظام 
داري فً مبحثٌن، المبحث االول اتساع نطاق البلمركزٌة االدارٌة، ونقسمه الى مطلبٌن، اال

المطلب االول مجال الصبلحٌات االدارٌة، والمطلب الثانً، التفوٌض االداري المتبادل 
للصبلحٌات، اما المبحث الثانً فنتناول فٌه، اعلوٌة التشرٌعات المحلٌة وانعدام رقابة حكومة 



 

(ٙٔٙ) 

قسمه الى مطلبٌن، المطلب االول اعلوٌة التشرٌعات المحلٌة، والمطلب الثانً انعدام المركز، ون
 رقابة حكومة المركز، ونحاول اختتام الدراسة بؤهم ما ٌمكن التوصل الٌه من نتابج وتوصٌات.

 إتساع نطاق الالمركزٌة الدارٌة:  المبحث األول

على ان )جمهورٌة  ٕ٘ٓٓ  نصت المادة االولى من دستور جمهورٌة العراق لسنة 
العراق دولة اتحادٌة واحدة مستقلة ذات سٌادة واحدة ونظام الحكم فٌها جمهوري نٌابً برلمانً 

( النص على ) ٌتكون ٙٔٔدٌمقراطً وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق( كما جاء فً المادة )
كزٌة وإدارات النظام االتحادي فً جمهورٌة العراق من عاصمة وأقالٌم ومحافظات المر

محلٌة(
(1)

/ ثانٌاً( فقد نصت على )تمنح المحافظات التً لم تنتظم فً إقلٌم ٕٕٔ، إما المادة ) 
الصبلحٌات اإلدارٌة والمالٌة الواسعة بما ٌمكنها من إدارة شإونها على وفق مبدأ البلمركزٌة  

اإلدارٌة  وٌنظم ذلك بقانون (
(2)

المادة )ال ٌخضع مجلس  ،  كما ورد فً الفقرة )خامساً( من ذات
المحافظة لسٌطرة او إشراؾ اٌة وزارة او أٌة جهة ؼٌر مرتبطة  بوزارة وله مالٌة مستقلة(
(3)

 ،
( نصت على )على كل ما لم ٌنص علٌه فً االختصاصات الحصرٌة ٘ٔٔعبلوة على ان المادة )

فً إقلٌم و للسلطات  االتحادٌة ٌكون من  صبلحٌة األقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة 
الصبلحٌات األخرى المشتركة بٌن الحكومة االتحادٌة واألقالٌم تكون األولوٌة فٌها لقانون األقالٌم 

( من ٖٕٔوالمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم فً حالة الخبلؾ بٌنهما( ، كما جاء بالمادة )
عكس بموافقة الدستور النص على )ٌجوز تفوٌض سلطات الحكومة االتحادٌة للمحافظات او بال

الطرفٌن وٌنظم ذلك بقانون(
(4)

، وسنتناول فً المطلب االول مجال الصبلحٌات االدارٌة وفً 
 المطلب الثانً التفوٌض االداري المتبادل للصبلحٌات وذلك بما ٌلً:

 : مجال الصالحٌات الدارٌةاألول : المطلب 

وقانون   ٕ٘ٓٓعراق لسنة ان نظام البلمركزٌة اإلدارٌة التً جاء بها دستور جمهورٌة ال
المعدل انما  أثار خبلفا واسعا،  1ٕٓٓ( لسنة ٕٔالمحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم )

فالبلمركزٌة التً اتى بها الدستور اصبحت تتراوح بٌن البلمركزٌة االدارٌة تارة وبٌن الفٌدرالٌة 
ثار كثرة الخبلفات بٌن تارة اخرى، ولم تكن المركزٌة ادارٌة بالمعنى الدقٌق، وهذا ما أ

المحافظات وحكومة المركز بشؤن مجال الصبلحٌات، ولذلك سنبحث مجال الصبلحٌات االدارٌة 
فً فرعٌن، الفرع االول المجال االستراتٌجً، ونخصص الفرع الثانً لبٌان ادارة الموارد 

 : الطبٌعٌة، والفرع الثالث لتوضٌح ادارة الخدمات االساسٌة، وذلك وفقا لما ٌلً

 : المجال الستراتٌجًاألول : الفرع  

بمجرد اعتناق العراق للدولة االتحادٌة برزت فكرة اتساع اختصاصات االجزراء 
المحافظات( بشكل واسع، حتى ان مجال الصبلحٌات فً النطاق  –االتحادٌة )االقالٌم 

 االستراتٌجً شمل ما ٌلً:

 
                                                           

 . ٕ٘ٓٓ( من دستور جميورية العراق لعام  ٙٔٔ،ٔالمواد ) ((ٔ
 . ٕ٘ٓٓمن دستور جميورية العراق لعام /ثانيًا ( ٕٕٔ( المادة )(ٕ
 . ٕ٘ٓٓ/ خامسًا ( من دستور جميورية العراق لعام  ٕٔٔالمادة ) ((ٖ
 . ٕ٘ٓٓ( من دستور جميورية العراق لعام  ٖٕٔ،٘ٔٔ( المواد ) (ٗ



 

(ٙٔ3) 

 مٌدان العالقات الخارجٌة:  :اول 

الخارجٌة للدولة بسلطة اإلتحاد فً الدساتٌر الفٌدرالٌة، فدولة اإلتحاد  ُتناط الشإون
الفٌدرالً هً التً ٌعترؾ لها القانون الدولً بالشخصٌة القانونٌة الدولٌة
(1)

، وبالتالً ٌكون 
لئلتحاد دون الوحدات الدخول فً عبلقات دولٌة
(2)

، ورؼم ذلك، شهد هذا المسلك بعض 
لبعض الوالٌات حق التمثٌل  2ٗٗٔستور اإلتحاد السوفٌتً السابق لعام االستثناءات، فقد اباح د

الخارجً، وقد زال ذلك االستثناء بعدما كان أحد اسباب تفكك وزوال اإلتحاد بؤسره
(3)

، ورؼم 
ذلك اباح الدستور للوحدات السٌاسٌة )االقالٌم( سلطة فتح مكاتب فً السفارات والبعثات 

فقة السلطة التشرٌعٌة اإلتحادٌة على ذلك، حٌث نصت المادة الخارجٌة، دون ان ٌشترط موا
( منه على )تإسس مكاتب لئلقالٌم والمحافظات فً السفارات والبعثات الدبلوماسٌة لمتابعة ٕٔٔ)

 الشإون الثقافٌة واإلجتماعٌة واإلنمابٌة(.

ٌُثار اإلشكال بشؤن اطبلق ٌد السلطة التشرٌعٌة فً األقالٌم   لسن ما تبتؽٌه وأمام هذا النص 
من قوانٌن لتنظٌم ممارسة هذا اإلختصاص، فً حٌن ان الدساتٌر الفٌدرالٌة ال تنمح للوحدات 
سلطة تشرٌعٌة فً المٌدان الخارجً إال ضمن نطاق محدود، بإعتبار ان فً ذلك احتمال المساس 

بسٌادة السلطة اإلتحادٌة وضرورة حصر التمثٌل الخارجً بٌدها
 (4)

. 

هذا اإلختصاص انما ٌنبؽً ان ٌمارس من خبلل وزارة الخارجٌة االتحادٌة ونعتقد ان   
ولٌس من خبلل مكاتب تابعة للوحدات المكونة لئلتحاد ٌكون مقرها فً السفارات والبعثات 
الدبلوماسٌة فً الخارج، ألن الوحدات ال تملك اٌاً من مظاهر السٌادة الخارجٌة فً النظام 

وماسٌة تمثل مصالح الدولة ككل وبجمٌع الوسابل المشروعة ضمن الفٌدرالً، فالبعثات الدبل
الحدود التً ٌقرها القانون الدولً
(5)

. 

 : اقرار تعدٌل الدستور:ثانٌا 

( النص على تشكٌل لجنة نٌابٌة إلعداد التعدٌل الدستوري فقد نصت ٕٗٔتضمنت المادة )
بموافقة أؼلبٌة المصوتٌن، وإذا لم  ٌكون اإلستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً  -على )..رابعاً 

/رابعاً( اشترطت ٌٕٗٔرفضه ثلثا المصوتٌن فً ثبلث محافظات أو أكثر(، وبهذا فإن المادة)
لتمام التعدٌل عدم رفضه من قبل ثلثً المصوتٌن فً ثبلث محافظات، ولنا ان نتساءل هل من 

( محافظة؟ سٌما فً ظل عدم 1ٔالمنطقً ان ٌتحكم ثلثً ثبلث محافظات فقط بمصٌر دولة فٌها )
تحدٌد الدستور الجهة التً تحدد ان هذا التعدٌل او ذاك من شؤنه ان ٌنتقص من صبلحٌات 

                                                           

 .ٜٔٔ، صٜٜٛٔ(  حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة، (ٔ
شأن دور الوحدات المكونة لئلتحاد في ميدان المعاىدات الدولية : ينظر:  صبلح جبر البصيصي، ابرام المعاىدات الدولية ( لمتفصيل ب(ٕ

 وما بعدىا. ٖٕ، صٕٓٔٓ(،ٜفي الدول الفيدرالية، مجمة القانون والسياسة، جامعة صبلح الدين، اربيل، العدد)
 .ٓٛٔ( ابراىيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص(ٖ
، ٜٛٚٔعادل الطباطبائي، النظام اإلتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة )دراسة مقارنة(، مطبعة القاىرة الجديدة، القاىرة،  ((ٗ

( الواليات صبلحية عقد االتفاقيات ٔ/ٙ٘في المادة ) ٜٜٜٔ.  وعمى سبيل المثال خول دستور اإلتحاد السويسري لعام ٜٜص
( منو لموحدات سمطة الموافقة عمى المعاىدات الدولية التي يبرميا ٕ/ٖفي المادة ) ٕٜٓٔنمسا لعام االقتصادية. ومنح دستور ال

 اإلتحاد إذا كانت تمس الحدود التابعة لتمك الوحدات.
 .ٜٔٙٔ( من اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبموماسية لسنة ٖ( المادة )٘)



 

(ٙٔ1) 

األقالٌم، وبذلك ٌمكن لسلطات اإلقلٌم ان تتذرع بؤن تعدٌبلً ما ٌمس او ٌنتقص من صبلحٌاتها، 
 فٌكون اإلسقاط مصٌر ذلك التعدٌل.

 : بٌعٌةإدارة الموارد الط:  الفرع الثانً

( من الدستور آلٌة التشارك بشؤن ادارة واستثمار ثروتً النفط والؽاز ٕٔٔنظمت المادة )
تقوم الحكومة اإلتحادٌة بإدارة النفط والؽاز المستخرج من الحقول الحالٌة مع  -بالنص على )أوالً 

التوزٌع  حكومات األقالٌم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصؾ ٌتناسب مع
السكانً فً جمٌع انحاء الببلد، مع تحدٌد حصة لمدة محددة لؤلقالٌم المتضررة، والتً حرمت 
منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتً تضررت بعد ذلك، بما ٌإمن التنمٌة المتوازنة 

وحكومات األقالٌم  تقوم الحكومة اإلتحادٌة -للمناطق المختلفة من الببلد، وٌنظم ذلك بقانون. ثانٌاً 
والمحافظات المنتجة معاً برسم السٌاسٌات اإلستراتٌجٌة البلزمة لتطوٌر ثروة النفط والؽاز، بما 
ٌحقق اعلى منفعة للشعب العراقً، معتمدة احدث تقنٌات مبادئ السوق وتشجٌع اإلستثمار( وقد 

 ( من الدستور منها: ٕٔٔاثٌرت جملة من اإلشكالٌات بشؤن نص المادة )

 :إقتصار التشارك التشرٌعً على الحقول الحالٌة  .1

إقتصر الدستور على تنظٌم التشارك التشرٌعً بشؤن حقول النفط والؽاز )الحالٌة( فً 
/ اوالً(، وهً الحقول الموجودة فعلٌاً وقت صدور الدستور، ولكنه لم ٌتطرق إلى ٕٔٔالمادة )

ل مدى خضوعها لذات التنظٌم الدستوري مصٌر الحقول )المستقبلٌة(، وهذا ما ٌثٌر التساإل حو
مع نظٌرتها )الحقول الحالٌة(، أم ان اإلختصاص التشرٌعً بشؤن الحقول المستقبلٌة ٌكون من 
إختصاص األقالٌم والمحافظات إستناداً إلى عدم إٌرادها ضمن اإلختصاصات الحصرٌة للحكومة 

بٌن الحكومة اإلتحادٌة مع األقالٌم ( وال ضمن اإلختصاصات المشتركة ٓٔٔاإلتحادٌة فً المادة )
/ اوالً( عرضة للتؤوٌبلت ٕٔٔ(، األمر الذي ٌجعل المادة)ٗٔٔوالمحافظات فً المادة )

واإلجتهادات التفسٌرٌة
(1)

. ولذلك ٌمٌل رأي فً الفقه الى ان األمور أو الشإون التً ٌعود امر 
واسعة بحٌث ان توزٌع اإلختصاص البت فٌها لسلطات اإلتحاد الفٌدرالً ؼالباً ما تحدد بنصوص 

)بٌن اإلتحاد والوالٌات( ٌتوقؾ فً الواقع على )التفسٌرات( التً تعطً لهذه النصوص اكثر مما 
تتضمنه بالفعل
(2)

 . 

 :طرٌقة تحدٌد الدستور آللٌة رسم استراتٌجٌة تطوٌر الثروة  .2

لتطوٌر ( من الدستور اإلختصاص برسم السٌاسات اإلستراتٌجٌة ٕٔٔمنحت المادة )
ثروتً النفط والؽاز فً الحقول الحالٌة للسلطات اإلتحادٌة وسلطات األقالٌم والمحافظات المنتجة 
)معاً(، وان كلمة )معاً( توحً بوجوب اشراك األقالٌم والمحافظات المنتجة للثروة إلى جانب 

المستقبلٌة  الحكومة اإلتحادٌة فً رسم وتحدٌد آلٌات هذه اإلستراتٌجٌة. أما بالنسبة للحقول
وانسجاماً مع الدستور، فمن باب اولى ان ال ٌكون لئلقلٌم اإلنفراد بإدارتها دون تنظٌمها بقانون 
اتحادي ٌكفل آلٌات التصرؾ بها، فاإلحتٌاطً العراقً من النفط ؼٌر المكتشؾ أو المستخرج 

ة( والذي اخضعه )الحقول المستقبلٌة( ٌفوق بكمٌاته ما تم استخراجه واكتشافه )الحقول الحالٌ

                                                           

يدي، الصناعة النفطية في العراق ) التحديات واالفاق(، مركز العراق لمدراسات، ( ينظر: كامل عبلوي كاظم الفتبلوي،  حسن لطيف الزب (ٔ
 .٘ٙٔ، صٕ٘ٔٓبغداد، 

 .ٜٕٔ – ٕٛٔ، صٕٚٓٓ( منذر الشاوي، النظرية العامة في القانون الدستوري، دار ورد لمنشر والتوزيع، بدون مكان نشر،  (ٕ



 

(ٙٔ2) 

( ببراً ٕٙ٘الدستور لموافقة الحكومة اإلتحادٌة، إذ تشٌر الدراسات إلى ان العراق لدٌه اكثر من )
( ببرا فقطٕ٘ٔنفطٌاً لم ٌكتشؾ منها سوى  )

(1)
. 

 : إدارة الخدمات األساسٌة:  الفرع الثالث

رٌعً بٌن التشارك التش ٕ٘ٓٓ( من دستور جمهورٌة العراق لعام ٗٔٔاوجبت المادة )
السلطات اإلتحادٌة والوحدات المكونة لئلتحاد فً مجاالت الصحة والتعلٌم والكمارك، فنصت 
 –على )تكون اإلختصاصات اآلتٌة مشتركة بٌن السلطات اإلتحادٌة وسلطات األقالٌم.. سادساً 

مة فً رسم السٌاسة التعلٌمٌة والتربوٌة العامة بالتشاور مع األقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظ
الى منح الوحدات المكونة لئلتحاد سلطة  ٕ٘ٓٓاقلٌم(. وانبرى دستور جمهورٌة العراق لعام 

( النص على )تكون ٗٔٔالتشارك التشرٌعً فً مٌدان الصحة العامة، فقد جاء بالمادة )
رسم السٌاسة  –اإلختصاصات اآلتٌة مشتركة بٌن السلطات اإلتحادٌة وسلطات األقالٌم...خامساً 

ٌة العامة بالتعاون مع األقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم...(الصح
(2)

ومنح دستور  ،
اإلختصاص التشرٌعً بشؤن الطاقة الكهربابٌة الى السلطة  ٕ٘ٓٓجمهورٌة العراق لعام 

اإلتحادٌة وسلطات األقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم على سبٌل التشارك التشرٌعً، فقد 
( من الدستور )تكون اإلختصاصات اآلتٌة مشتركة بٌن السلطات اإلتحادٌة ٗٔٔالمادة ) جاء فً

تنظٌم مصادر الطاقة الكهربابٌة الربٌسة وتوزٌعها( إدارة الكمارك فقد  -وسلطات األقالٌم.. خامساً 
 نصت على )تكون اإلختصاصات اآلتٌة مشتركًة بٌن السلطات اإلتحادٌة وسلطات االقالٌم. أوالً ـ
إدارة الكمارك بالتنسٌق مع حكومات األقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم، وٌنظم ذلك 
بقانون(. وكذلك النص فً مجال )رسم( السٌاسة البٌبٌة )تكون اإلختصاصات اآلتٌة مشتركًة بٌن 

من التلوث،  السلطات اإلتحادٌة وسلطات األقالٌم.. ثالثاً ـ رسم السٌاسة البٌبٌة لضمان حماٌة البٌبة
 والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع االقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً أقلٌم(. 

للوحدات المكونة لئلتحاد  ٕ٘ٓٓ( من دستور جمهورٌة العراق لعام ٗٔٔمنحت المادة )و
سلطة التشارك التشرٌعً مع سلطة اإلتحاد فً مسابل التنمٌة والتخطٌط العام، فقد نصت على 

ن اإلختصاصات اآلتٌة مشتركًة بٌن السلطات اإلتحادٌة وسلطات األقالٌم...رابعاً ـ رسم )تكو
 سٌاسات التنمٌة والتخطٌط العام(.

وهناك من ٌرى ضرورة ان تمارس الوحدات المكونة لئلتحاد صبلحٌة التخطٌط العام 
ا التنموٌة كونها بالتشارك مع السلطات اإلتحادٌة ألن تلك الوحدات مسإولة عن تحدٌد اولوٌاته

عارفة بالوسابل التً تمكنها من بلوغ التنمٌة المبتؽاة ولذا تمنح سلطة التشارك فً تخطٌط التنمٌة 
التً ٌنبؽً ان تنسجم مع خطط التنمٌة الوطنٌة التً ترسمها وزارة التخطٌط اإلتحادٌة
(3)

. 

 

                                                           

 عبد اهلل سممان،  عبد الجبار عبود الحمفي،  حيدر الفريجي، النفط العراقي ( حسن لطيف كامل الزبيدي،  احمد عبد الصاحب ،  ىيثم (ٔ
 . ٚٗٔ، صٕ٘ٔٓوالسياسة النفطية في العراق والمنطقة في ظل االحتبلل االمريكي ) رؤية مستقبمية(، مركز العراق لمدراسات، بغداد، 

والتي نصت عمى  ٕ٘ٓٓواًل( من دستور جميورية العراق لعام / آٖ( المبلحظ ان ىذا النص ينسجم والغاية التي صرحت بيا المادة )(ٕ
)تكفل الدولة لمفرد ولؤلسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان االجتماعي والصحي والمقومات االساسية لمعيش في حياة حرة كريمة تؤمن 

 ليم الدخل المناسب والسكن المبلئم(.   
وقانون المحافظات رقم  ٕ٘ٓٓتحادية بالسمطات المحمية وفق دستور العراق لعام عمي ىادي حميدي الشكراوي، عبلقة السمطة اال  (ٖ)

 .ٜٔ، صٕٕٔٓ، وزارة الدولة لشؤون المحافظات، بغداد، ٕ، ضمن ) دراسات حول البلمركزية(،جٕٛٓٓ( لسنة ٕٔ)



 

(ٕٙٓ) 

 : التفوٌض الداري المتبادل للصالحٌات:  المطلب الثانً

تفوٌض االختصاصات من المركز الى االجزاء ؼٌر موجودة، اال انه وبمجرد  كانت مسؤلة
تحول العراق صوب الدولة االتحادٌة، ورؼبة من المإسسٌن الجدد على تمتع المحافظات بؤكبر 

التفوٌض ، وسنتولى بٌان نطاق  ٕ٘ٓٓقدر من الصبلحٌات، فقد اجاز الدستور العراقً لسنة 
االول، ثم نتولى بٌان آلٌة التفوٌض فً الفرع الثانً، وذلك وفق التفوٌض االداري فً الفرع 

 االتً:

 : نطاق التفوٌض الدارياألول : الفرع 

وهو  ،طبقاً للقواعد التً تحكم تفوٌض اإلختصاص فإنه ٌكون بناًء على نص صرٌح 
مدة إذ ٌقوم الربٌس اإلداري بتفوٌض جزٍء من اختصاصاته المست ،ٌنحدر من األعلى الى أسفل

من القانون الى مرإوسٌه، أما تفوٌض اإلختصاص بناًء على اتفاق جهتٌن إدارٌتٌن، فهو نادر 
الحصول فً الحٌاة العملٌة
(1)

( من دستور جمهورٌة العراق لعام ٖٕٔ. فً حٌن ان المادة )
جعلت التفوٌض ممكناً بٌن مستوى اتحادي )الحكومة اإلتحادٌة( ومستوى دون إتحادي  ٕ٘ٓٓ
( من الدستور عالجت مسؤلة تفوٌض السلطات بٌن ٖٕٔوالمبلحظ ان المادة )ظات( )المحاف

الحكومة االتحادٌة، والمحافظات بآلٌة ؼٌر دقٌقة، فمن جهة المصطلح الذي اوردته هذه المادة فإن 
)التفوٌض( ٌكون من السلطة األعلى للسلطة األدنى، فً حٌن ان التفوٌض وفقاً لهذه المادة اصبح 

تٌن وكؤنهما متوازٌتٌن فهو تفوٌض متبادل وبموافقة الطرفٌن، ومن ؼٌر المنطقً ان بٌن سلط
 حكومات المحافظات( سلطتٌن متوازٌتٌن. –تكون )الحكومة االتحادٌة

 : آلٌة التفوٌض الداري:  الفرع الثانً

على قانون المحافظات  ٖٕٔٓ( لسنة  2ٔ( من قانون التعدٌل الثانً رقم )ٕٔان المادة )
تحدثت عن نقل للصبلحٌات من الحكومة اإلتحادٌة  1ٕٓٓ( لسنة ٕٔر المنتظمة فً اقلٌم رقم )ؼٌ

الى المحافظات تدرٌجٌاً ولٌس مجرد تفوٌض؟ وهنا سوؾ ٌنتقل اإلختصاص الدستوري بالكامل 
 من سلطة اإلتحاد الى الوحدات اإلدارٌة. 

(، لؾ عن )تفوٌض السلطة( ٌختٕٔوالواقع ان نقل اإلختصاص الذي نصت علٌه المادة )
وبٌن منح  ،إذ ٌذهب رأي الى التمٌٌز  بٌن تفوٌض السلطة فً داخل الجهاز اإلداري الواحد

فتفوٌض السلطة ٌتحلل  ،اإلختصاصات األصلٌة بمقتضى القانون للهٌبات والمنظمات البلمركزٌة 
 ،لطاته مإقتاً الى قرار اداري ٌفوض بمقتضاه الربٌس اإلداري احد مرإوسٌه ممارسة بعض س
وٌستطٌع الربٌس ان ٌرجع عن التفوٌض فً أي وقت بما سبق ان فوضه بقرار الحق
(2)

، ولنا أن 
نتساءل عن امكانٌة رجوع للحكومة اإلتحادٌة عن تفوٌضها فً بعض اإلختصاصات الدستورٌة 

تفوٌض التً فوضتها للمحافظات؟، ففً اعتقادنا ال ٌمكن للحكومة اإلتحادٌة الرجوع فً ذلك ال
)نقل الصبلحٌات بالكامل( ألن دورها اصبح مقتصراً على مجرد )رسم السٌاسة العامة( ولٌس 

( لسنة 2ٔ( من قانون التعدٌل الثانً رقم )ٕٔالخوض فً التفاصٌل، بدلٌل ان نص المادة )
لم ٌجعل ذلك  1ٕٓٓ( لسنة ٕٔعلى قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم ) ٖٕٔٓ

( لسنة ٕٔال على قانون )1ٕٔٓ( لسنة ٓٔ. بل ان قانون التعدٌل الثالث رقم )إقتاً التفوٌض م

                                                           

 . ٚ٘ٔ، ص  ٜٙٚٔلعربية، القاىرة ، ، دار النيضة إطعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع األدارة العامة لمقانون ، ط ((ٔ
 .ٕٕٓ، صٕٗٓٓعبد الغني بسيوني عبد اهلل، التنظيم اإلداري، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ( (ٕ



 

(ٕٙٔ) 

( منه لٌستثنى االستثناء وذلك من خبلل استثناء وزارتً التربٌة ٕٔانما عاد فً المادة ) 1ٕٓٓ
والصحة والبٌبة من نقل الصبلحٌات الى المحافظات مما اربك التفوٌض مرة اخرى
(1)

. 

 لوٌة التشرٌعات المحلٌة وإنعدام رقابة حكومة المركزأع:  المبحث الثانً

، األسس النظرٌة للعبلقة بٌن المحافظات ؼٌر  ٕ٘ٓٓبٌن دستور جمهورٌة العراق لسنة 
المنتظمة فً إقلٌم والسلطات االتحادٌة فً العراق ، حٌث منح المحافظات التً لم تنتظم فً إقلٌم 

ا ٌمكنها من إدارة شإونها وفقاً لمبدأ البلمركزٌة  الصبلحٌات اإلدارٌة والمالٌة  الواسعة بم
اإلدارٌة مبٌناً االختصاصات الحصرٌة للسلطات المركزٌة وكذلك االختصاصات  المشتركة، وما 

إما فٌما ٌتعلق بحدود عداها فهو من اختصاص االقلٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم، 
زمانٌة ومكانٌة ال ٌمكن لها ان تتعداها وهذا ما  سرٌان التشرٌعات المحلٌة فهً محكومة بحدود

/ اوالً وثانٌاً( وقانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم ٕٕٔنص علٌه الدستور فً المادة )
/ ثالثاً( منه3/ ثانٌاً( والمادة )ٔالمعدل فً المادة ) 1ٕٓٓ( لسنة ٕٔ)

(2)
وعلٌه فان المحافظة  ،

وهذه المسؤلة مشابهة لممارسة الدولة  ،ة االدارٌة لهذه المحافظةتبسط سلطاتها داخل حدود الوحد
ومن ثم فان قواعد االختصاص  ،لسٌادتها فً داخل حدود اقلٌمها على وفق مبدأ اقلٌمٌة القانون

هً التً تحكم تلك التشرٌعات
((3

 . 

وان المشرع الدستوري توسع فً منح االختصاصات للمحافظات واإلقالٌم  حٌث أعطى    
ألولوٌة فً التطبٌق للقانون الذي ٌصدره اإلقلٌم أو المحافظة ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم  فً حالة ا

التعارض مع القانون االتحادي
(4)

، وسوؾ نتناول فً المطلب األول اعلوٌة التشرٌعات المحلٌة، 
 وفً المطلب الثانً انعدام رقابة الحكومة المركزٌة على المحافظات وفق ما ٌلً: 

 :أعلوٌة التشرٌعات المحلٌة األول :  المطلب

من بٌن جمٌع الدساتٌر االتحادٌة فً العالم  ٕ٘ٓٓانفرد دستور جمهورٌة العراق لسنة 
عندما جعل األعلوٌة للقوانٌن المحلٌة على القوانٌن االتحادٌة فً سابر الصبلحٌات المشتركة بٌن 

 ٕ٘ٓٓستور جمهورٌة العراق لعام ( من د٘ٔٔالمركز والمحافظات، وان المتتبع لنص المادة )
سٌجد بؤن الدستور خلط بٌن نظام البلمركزٌة االدارٌة ) إستقبلل تنفٌذي للوحدات فقط فً الدول 
الموحدة(  وبٌن نظام البلمركزٌة السٌاسٌة )الفٌدرالٌة( فاإلقلٌم وحدة سٌاسٌة تمارس اختصاصاتها 

اإلتحادٌة وهو بذلك ٌختلؾ عن البلمركزٌةالتشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة بمعزل عن السلطة 
(5)

 ،
بٌنما المحافظة ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم ما هً  إال وحدات ادارٌة تستقل بممارسة السلطة التنفٌذٌة 

ال ؼٌر
(6)

وتخضع للقانون اإلتحادي، وهذا ما اقره مبدأ )البلمركزٌة االدارٌة(، 
(1)

، وان النظام 

                                                           

( لسنة ٕٔعمى قانون المحافظات غير المنتظمة في اقميم رقم ) ٕٛٔٓ( لسنة ٓٔ( من قانون التعديل الثالث رقم )ٕٔ( نصت المادة )(ٔ
ٕٓٓٛ . 

 المعدل. ٕٛٓٓلسنة  ٕٔ/ ثالثًا( من قـانون المحافظات غير المنتظمة في اقميم رقـم ٚ/ اواًل وثانيًا( والمادة )ٔلنص المادة )ينظر (  (ٕ
 .ٚٗامير عبد اهلل احمد ، المرجع السابق ص ((ٖ
 .  ٕ٘ٓٓ( من دستور جميورية العراق لسنة ٘ٔٔ-ٗٔٔ-ٖٔٔ-ٕٔٔ-ٔٔٔ -ٓٔٔ( المواد ) (ٗ
 وما بعدىا. ٕ٘، صٜٙٚٔتري، في القانون العام ) المركزية والبلمركزية(، مطبعة المعارف، بغداد، (  منير محمد الو (٘
 وما بعدىا. ٗٛٔ، صٕٔٔٓ( ينظر:  ماىر صالح عبلوي الجبوري، الوسيط في القانون االداري، المكتبة القانونية، بغداد، (ٙ



 

(ٕٕٙ) 

( بالنص على )ٌتكون النظام اإلتحادي ٙٔٔكله فً المادة )اإلتحادي العراقً جاء النص على ش
فً جمهورٌة العراق من عاصمة وأقالٌم ومحافظات المركزٌة وادارات محلٌة(
 (2)

 . 

( من الدستور على )كل ما لم ٌنص علٌه فً اإلختصاصات ٘ٔٔفً حٌن نصت المادة )
ظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم الحصرٌة للسلطات اإلتحادٌة ٌكون من صبلحٌة األقالٌم والمحاف

والصبلحٌات االخرى المشتركة بٌن الحكومة اإلتحادٌة واألقالٌم تكون األولوٌة فٌها لقانون 
 األقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم فً حالة الخبلؾ بٌنهما(. 

قد ٌفهم منه انه منح للمحافظات ؼٌر  ٕ٘ٓٓوبذلك فإن دستور جمهورٌة العراق لعام 
نتظمة فً إقلٌم )وهً وحدات ادارٌة ولٌست أقالٌم(الم

(3)
حق سن القانون الذي ٌؽلب تطبٌقه على  ،

( و ٘ٔٔالقانون اإلتحادي فً حال التعارض بٌنهما، وقد وقع الدستور فً خلط تام بٌن المادتٌن )
دي ( منه، من خبلل منح اإلدارة البلمركزٌة سلطة تشرٌع قانون ٌعلو على القانون اإلتحاٙٔٔ)

فً حال التعارض بٌنهما
 (4)

( 2ٔبٌد ان المشرع ابتعد عن روح الدستور فً التعدٌل الثانً رقم )، 
ونص فً المادة  1ٕٓٓ( لسنة ٕٔلقانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم ) ٖٕٔٓلسنة 

( ٗٔٔ،ٖٔٔ،ٕٔٔ/ سادساً( على ان )تدار اإلختصاصات المشتركة المنصوص علٌها بالمواد )ٕ)
ن الدستور بالتنسٌق وبالتعاون بٌن الحكومة اإلتحادٌة والحكومات المحلٌة وتكون األولوٌة فٌها م

( من ٘ٔٔلقانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم فً حالة الخبلؾ بٌنهما وفقاً الحكام المادة )
 الدستور(. 

 : انعدام رقابة حكومة المركز:  المطلب الثانً

ٌُعد استقبلل الوحدا ت اإلدارٌة فً الدولة وتمتعها بالشخصٌة المعنوٌة انعتاقاً لهذه الوحدات ال 
من الرقابة، فذلك ال ٌتفق مع منطق الدولة القانونٌة التً ٌخضع فٌها الجمٌع حكاماً ومحكومٌن 

لحكم القانون
(5)

، فمثل هذا اإلستقبلل البد ان ٌتؤرجح بٌن وحدة الدولة ووحدة السٌاسة العامة لها، 

                                                                                                                                                                                                 

اهلل، القانون االداري ) دراسة تطبيقية ألسس القانون االداري وتطبيقاتيا في  ( حول البلمركزية االدارية ينظر:  عبد الغني بسيوني عبد(ٔ
 . ٘ٗٔ، صٕ٘ٓٓمصر( ، منشأة المعارف، االسكندرية، 

( من الدستور، ولكن ىذا القانون ٕٕٔتطبيقا لنص المادة ) ٕٛٓٓ( لسنة ٕٔ( صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقميم  رقم )(ٕ
( من الدستور التي حددت نطاق المحافظات بكونيا تعمل وفق مبدأ البلمركزية األدارية في ٕٕٔمضمون المادة )جاء بشكل مخالف ل

( منو، كما جاء في االسباب الموجبة من ىذا القانون ٕحين ان ىذا القانون منح لممحافظة صبلحية )التشريع والرقابة( في المادة )
داراتيا . ولغرض تنظيم ىذه النص عمى )بالنظر لسعة اإلختصاصات والصبل حيات التي منحيا دستور جميورية العراق لممحافظات وان

اإلختصاصات والصبلحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم عمى أساس النظام اإلتحادي )الفدرالي( والنظام البلمركزي والفتقار 
          ( من الدستور والتي تحدثت عن مبدأ ٕٕٔيخالف نص المادة ) التشريعات الحالية لمثل ىذا الوضع شرع ىذا القانون( وىذا ما

 ) البلمركزية االدارية( في حين ان االسباب الموجبة الواردة في ىذا القانون نصت عمى ) الفيدرالية( اي البلمركزية السياسية.
 .ٔٔ، صٕٕٔٓ، بغداد، ( ينظر: نبيل عبد الرحمن حياوي، الفيدرالية والبلمركزية، المكتبة القانونية(ٖ
قد حاولت التغمب عمى ىذا الفرض من خبلل  ٕٛٓٓ( لسنة ٖٔ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقميم رقم )ٕإال ان المادة )( (ٗ

نصيا عمى تغميب القانون اإلتحادي عمى قانون المحافظة غير المنتظمة في إقميم حينما نصت عمى )مجمس المحافظة ىو أعمى 
شريعية و رقابية ضمن الحدود اإلدارية لممحافظة ليا حق إصدار التشريعات المحمية في حدود المحافظة بما يمكنيا من إدارة سمطة ت

 شؤونيا وفق مبدأ البلمركزية اإلدارية بما ال يتعارض مع الدستور و القوانين االتحادية(.
               ة السمطة المركزية عمى ىيئات االدارة المحمية في العراق، ضمن كتابجعفر عبد السادة بيير ، التنظيم الدستوري والقانوني لرقاب( ٘)

 .ٖٕٔ،  صٕٕٔٓ) دراسات حول البلمركزية (،  وزارة الدولة لشؤون المحافظات،  بغداد، 



 

(ٕٖٙ) 

ال ٌعد استقبلل الوحدات اإلدارٌة منحة من حكومة المركز او تسامحاً منها بقدر ما ٌكون ولهذا 
استقبلالً مصدره الدستور، فٌكون مقٌداً بقٌد الرقابة المركزٌة على نشاط تلك الوحدات
(1)

.  

وبخبلؾ ما ٌجب ان ٌكون فً منطق البلمركزٌة اإلدارٌة من خضوع الوحدات اإلدارٌة 
المركزلرقابة حكومة 

(2)
، اصبح ما هو كابن المسلك الذي سلكه دستور جمهورٌة العراق لعام 

بإخضاع الوحدات اإلدارٌة لرقابة السلطة التشرٌعٌة اإلتحادٌة ٕ٘ٓٓ
(3)

، وهو ضرب من 
ضروب الخروج على مبادئ البلمركزٌة اإلدارٌة التً تقتضً بؤن تخضع هذه الوحدات لرقابة 

طة التشرٌعٌة االتحادٌةالحكومة اإلتحادٌة ولٌس السل
(4)

/خامساً( من ٕٕٔ، بل ان نص المادة )
الدستور جاء لٌمنح مجالس المحافظات وضعاً ؼٌر معهود فً األنظمة البلمركزٌة اشبه 

بالحصانة
(5)

، حٌنما نص على )ال ٌخضع مجلس المحافظة لسٌطرة او اشراؾ اٌة وزارة او جهة 
( 2ٔ( من قانون التعدٌل الثانً رقم )ٕنصت المادة )ؼٌر مرتبطة بوزارة وله مالٌة مستقلة(. و

 -على )ثالثاً: 1ٕٓٓ( لسنة ٕٔعلى قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم ) ٖٕٔٓلسنة 
 تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب( .

ولم ٌؤخذ المشرع العراقً بالحسبان ان رقابة الحكومة اإلتحادٌة على الوحدات اإلدارٌة من 
ت نظام البلمركزٌة اإلدارٌةثواب

(6)
، إذ ان من شؤنها الحٌلولة دون فرط عقد الدولة وتفتتها، وعدم 
جعل المجالس تعمل وفق ما ٌحلو لها دون رقٌب كونها محدودة الخبرة فتٌة النضج، ناهٌك عن 
 ان الرقابة المركزٌة على المحافظات من شؤنها القضاء على اٌة نزعة من نزعات اإلنفصال سٌما

إذا كانت هنالك ظروؾ مإاتٌة للتهدٌد باإلنقسام
(7)

، وٌشٌر الواقع السٌاسً فً العراق الى ان 
بعض المحافظات كالبصرة، ومٌسان، وتكرٌت، واألنبار، طالبت باإلستقبلل وتكوٌن اقالٌم 
بمبررات ال تبلبم التوجهات الوطنٌة، وبدافع الضؽط على حكومة اإلتحاد إلنتزاع القدر األكبر 

 ن اإلختصاصات بصرؾ النظر عن اإلعتقاد بالمصلحة الوطنٌة.م

معنى الرقابة  ٕٔٔٓ/ٓٔ/1ٔوقد فسرت المحكمة اإلتحادٌة العلٌا فً قراراها الصادر فً 
ففً الطلب الذي قدمه مجلس محافظة بابل إلى المحكمة اإلتحادٌة العلٌا  ،على الوحدات اإلدارٌة

/خامساً( من الدستور والتً تنص على ٕٕٔفً المادة )لتفسٌر معنى الرقابة رؼم عدم ورودها 

                                                           

 .ٚٛ( سميمان محمد الطماوي، مبادئ القانون االداري) دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص(ٔ
 .ٜٗ، صٕٗٓٓعبد اهلل، التنظيم االداري، منشأة المعارف، االسكندرية،  ( عبد الغني بسيوني(ٕ
نصت عمى )تتكون السمطة التشريعية اإلتحادية من مجمس النواب  ٕ٘ٓٓ( من دستور جميورية العراق لعام ٛٗ( رغم ان المادة )ٖ)

المعدل منح لمجمس النواب وحده سمطة  ٕٛٓٓ( لسنة ٕٔومجمس اإلتحاد( إال ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقميم رقم )
الرقابة عمى المحافظات غير المنتظمة في اقميم دون ان يشرك مجمس اإلتحاد في تمك الرقابة، األمر الذي قد ُيعد خمبًل اضافيًا في 

 صيغة التوازن بين سمطات النظام الفيدرالي في العراق.
دارة البلمركزية اإلقميمية، اطروحة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة النيرين، بغداد، انتصار شبلل مارد، الحدود القانونية لسمطة اإل ((ٗ

 .ٕٕ، صٕٛٓٓ
 .ٕٖٔ( جعفر عبد السادة بيير، مرجع سابق، ص٘)
ت ( لمتفصيل ينظر:  غازي فيصل ميدي، آفاق البلمركزية اإلدارية في العراق، مجمة العراق الفدرالي، مركز الدراسات والتنمية لمدراساٙ)

 .ٕٔ، صٕ٘ٓٓ(، بغداد، ٔواألبحاث، العدد)
( امير عبد اهلل احمد، اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقميم وضمانة الرقابة عمييا، مكتبة القانون المقارن، بغداد، (ٚ

 .ٕٓ، صٕٗٔٓ



 

(ٕٙٗ) 

)ال ٌخضع مجلس المحافظة لسٌطرة وإشراؾ أٌة وزارة أو أٌة جهة ؼٌر مرتبطة بوزارة وله 
( ٕٔ( من قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة بإقلٌم رقم )3ٗمالٌة مستقلة( وورودها فً المادة )

المحافظة والمجالس لرقابة وتدقٌق دٌوان  م المعدل والتً تنص على )تخضع دوابر1ٕٓٓلسنة 
الرقابة المالٌة وفروع الهٌبات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور( حٌث وجدت المحكمة 
اإلتحادٌة العلٌا بعد التدقٌق والمداولة بإن كلمة الرقابة الواردة فً قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة 

ج عن إختصاصات المحكمة اإلتحادٌة العلٌا المنصوص المعدل ٌخر 1ٕٓٓ( لسنة ٕٔبإقلٌم رقم )
( لسنة ٖٓ(من قانون المحكمة اإلتحادٌة العلٌا رقم )ٗ(من الدستور والمادة )2ٖعلٌها فً المادة )

وٌدخل ضمن أختصاص مجلس شورى الدولة. والمبلحظ ان هذا القرار تضمن إحالة  ٕ٘ٓٓ
الدولة، وهو ما ٌإكد على إتباع مجالس اإلختصاص بتفسٌر معنى )الرقابة( إلى مجلس شورى 

المحافظات نظام البلمركزٌة اإلدارٌة
(1)

. 

المعدل على منح  1ٕٓٓ( لسنة ٕٔوسار قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم )  
مجلس النواب بدالً من الحكومة سلطة الرقابة المباشرة على مجالس المحافظات، فلمجلس النواب 

 ٌلً: فً هذا الشؤن ما 

 : نافذةإلغاء قرارات مجالس المحافظات لمخالفة الدستور والقوانٌن ال .1

ٌمتلك مجلس النواب سلطة الؽاء القرارات التً ٌسنها مجلس المحافظة، وجاء فً المادة    
المعدل النص  1ٕٓٓ( لسنة ٕٔ/ثانٌا/أ( من قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم )ٕٓ)

اب أن ٌعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت ُمخالفة لمجلس النو -على )أ
وفً حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلؽاء القرار باألؼلبٌة  ،للدستور أو القوانٌن النافذة

 البسٌطة(.

وإذا كان مجلس النواب ٌملك سلطة اإلعتراض على قرارات مجالس المحافظات فإن    
المعدل عن تحدٌد  1ٕٓٓ( لسنة ٕٔ( من القانون رقم )ٕٓن صمت المادة )التساإل ٌثار بشؤ

الجهة التً ٌتم اإلعتراض امامها؟ فهل هو اعتراض ذاتً ٌتم بإعادة القرار مشفوعاً بؤسباب 
اإلعتراض الى مجلس المحافظة ذاته، ثم ماذا عن الجهة التً تتولى تحدٌد اوجه التعارض بٌن 

لقوانٌن اإلتحادٌةتشرٌعات مجلس المحافظة وا
(2)

 . 

( لسنة ٕٔ( من قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم )ٕٓوالواضح ان نص المادة )  
المعدل ذهب الى منح مجلس النواب سلطة اإلعتراض على قرارات مجالس المحافظات  1ٕٓٓ

بالمشرع اٌراد مثل  إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانٌن اإلتحادٌة، ولنا ان نتساءل ما الذي حدا
هذا النص، فالقرار هو تشرٌع فرعً ال ٌستند فً صدوره الى الدستور وانما ٌكون استناده الى 

                                                           

 . ٕٓٔٓ/ٙ/ٗٔفي ( الصادر ٕٓٔٓ/ اتحادية /ٕٗقرار المحكمة اإلتحادية العميا  رقم )( ينظر بشأن ذلك : (ٔ
التي  ٕ٘ٓٓ( من دستور جميورية العراق لعام ٖٜ( نعتقد ان المحكمة اإلتحادية العميا ىي الجية المختصة بذلك استنادًا لنص المادة )ٕ)

، نصت عمى ) تختص المحكمة اإلتحادية العميا بما يأتي ... ثالثًا :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين اإلتحادية
والقرارات واالنظمة والتعميمات، واالجراءات الصادرة عن السمطة اإلتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجمس الوزراء، وذوي الشأن، 

رابعًا :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة اإلتحادية، وحكومات  -من االفراد وغيرىم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة 
 . افظات والبمديات واالدارات المحمية.(األقاليم والمح



 

(ٕٙ٘) 

القانون العادي، وفق تدرج القواعد القانونٌة
(1)

، وإذا كان القانون العادي ٌصدر استناداً الى 
مساساً بمهابة الدستور ان الدستور، فكٌؾ للقرار ان ٌخالؾ اسمى قاعدة قانونٌة بالدولة، ألٌس 

نقرن عدم الدستورٌة بٌن الدستور والقرار، رؼم ان المسافة بعٌدة بٌنهما، فمرتبة الدستور هً 
السمو والعلو الشكلً والموضوعً، فهو ٌتربع على هرم وعرش التشرٌعات فً الدولة، وبالتالً 

رة للقضاء الدستوري وهو ٌسمو على سابر التشرٌعات، ثم ان الحكم بعدم الدستورٌة سلطة مقر
الذي ٌقرر ما إذا كان القانون المعٌن دستورٌاً أم مخالفاً للدستور
(2)

( من الدستور 2ٖ، فالمادة )
منحت للمحكمة اإلتحادٌة العلٌا سلطة الرقابة على دستورٌة القوانٌن واألنظمة النافذة ولٌس 

تها ولٌس عدم دستورٌتها؟ )القرارات(، ألن القرارات تشرٌعات فرعٌة ٌحكم بعدم مشروعٌ
فالقضاء االداري ٌختص بفحص مشروعٌة القرار اإلداري
(3)

، ومسؤلة كهذه ال تدخل فً مٌدان 
/اوالً( من الدستور حدد انواع التشرٌعات التً ٌجوز 2ٖالقضاء الدستوري، وان نص المادة )

 دون القرارات.   الطعن بعدم دستورٌتها امام القضاء الدستوري وهً القوانٌن واألنظمة فقط

المعدل  1ٕٓٓ( لسنة ٕٔوالبلفت ان األسباب  الكامنة خلؾ اإلعتراض حصرها قانون ) 
بعدم مخالفة الدستور والقوانٌن اإلتحادٌة، ومسؤلة كهذه تكشؾ عن تنبه المشرع العادي مرة 

تحادٌة ( من الدستور بشؤن األعلوٌة بٌن القوانٌن اإل٘ٔٔاخرى الى اإلشكال الوارد بالمادة )
 والمحلٌة، وجاء لٌإكد مبدأ اعلوٌة قانون اإلتحاد، والذي ذهبت إلٌه سابر الدساتٌر الفٌدرالٌة.

ونعتقد ان سلطة اإلعتراض على قرارات الوحدات اإلدارٌة قد كشفت عن طبٌعة التشرٌعات التً 
لمنتظمة فً اقلٌم ( من قانون المحافظات ؼٌر إٌٓملك مجلس المحافظة اصدارها، فالبلفت ان المادة )

المعدل لم تتحدث عن )قوانٌن( وإنما تحدثت عن )قرارات(، فإذا كان لمجلس  1ٕٓٓ( لسنة ٕٔرقم )
النواب وهو السلطة الرقابٌة األعلى صبلحٌة اإلعتراض حتى على القرار، فمن باب اولى ان تكون له 

ر الى طبٌعة التشرٌعات التً هذه المادة ٌشٌ، (4)صبلحٌة االعتراض على )القانون(، إال ان منطوق
 تصدر عن مجالس المحافظات بكونها تشرٌعات فرعٌة ولٌست )قوانٌن(. 

 : سلطة حل الوحدات اإلدارٌة .2

، (5)ٌنصرؾ مفهوم الحل الى انهاء العضوٌة فً المجلس قبل حلول المدة الدستورٌة المحددة   
عدم التناؼم بٌن المركز والوحدات وللحل اسباب عدة كسوء استعمال السلطة واإلنحراؾ بها ، او 

( من قانون المحافظات ٕٓاإلدارٌة، وٌتمتع مجلس النواب بسلطة حل مجالس المحافظات وفقاً للمادة )
المعدل التً نصت على )أوالً : ٌحل المجلس والمجالس  1ٕٓٓ( لسنة ٕٔؼٌر المنتظمة فً اقلٌم )

ًء على طلب ثلث األعضاء فً الحاالت المحلٌة باألؼلبٌة المطلقة لعدد أعضاء المجلس بنا
فقدان ثلث  -ٖمخالفة الدستور والقوانٌن. .ٕ.اإلخبلل الجسٌم باألعمال والمهام الموكلة إلٌه.ٔاآلتٌة:

لمجلس النواب حل المجلس باألؼلبٌة المطلقة لعدد أعضابه بناءاً  -األعضاء شروط العضوٌة. ثانٌاً..ب
 د أعضابه..(.على طلب المحافظ ، أو طلب من ثلث عد

                                                           

 .ٚٔ٘، صٕٕٔٓ( سميمان محمد الطماوي، النظرية العامة لمقرارات اإلدارية، دار الفكر العربي، القاىرة، ٔ)
( لمتفصيل ينظر: محمد ماىر ابو العينين، االنحراف التشريعي والرقابة عمى دستوريتو ) دراسة تطبيقية(، الكتاب االول )التطور ٕ)

 وما بعدىا. ٕٗٔ، صٖٕٔٓالتاريخي لفكرة االنحراف(، المركز القومي لئلصدارات القانونية، القاىرة، 
 .ٕٗٔ، صٖٕٓٓ( وسام صبار العاني، اإلختصاص التشريعي لئلدارة في الظروف العادية، البناء لمطباعة، عمان، ٖ)
 .ٗٛمجيد بكر، مرجع سابق، ص( لمتفصيل بشأن منطوق النص القانوني ومفيومو ينظر:  عصمت عبد الٗ)
 .  ٕٛ٘، ص ٕ٘ٓٓ، دار النيضة العربية، القاىرة، ٘( رمزي طو الشاعر، النظرية العامة لمقانون الدستوري، ط٘)



 

(ٕٙٙ) 

 الخاتمة

 النتائج:

انه وقع فً تناقض، فتارًة  ٕ٘ٓٓالمبلحظ على المشرع فً دستور جمهورٌة العراق لعام  .ٔ
ٌتجه إلى تقوٌة دور األقالٌم أو المحافظات ؼٌر المنتظمة فً إقلٌم وتارًة ٌتجه إلى تدعٌم دور 

ت األقالٌم السلطات اإلتحادٌة عن طرٌق اشراكها فً إختصاصات اخرى مع حكوما
والمحافظات، وهو ما ٌخالؾ القاعدة العامة التً اجمع علٌها الفقه بؤن انشاء الدولة اإلتحادٌة  
عن طرٌق التحول للدولة البسٌطة ) كما فً العراق( ٌخلق دستوراً اتحادٌاً ٌمٌل إلى تدعٌم 

 إختصاصات اإلتحاد على حساب الوحدات.
( لسنة ٕٔومن بعده قانون المحافظات رقم ) ٕ٘ٓٓانحرؾ دستور جمهورٌة العراق لسنة   .ٕ

عن مبادئ البلمركزٌة االدارٌة بشكل واضح جدا، فطالما ان مجالس المحافظات ؼٌر  ٕ٘ٓٓ
المنتظمة فً إقلٌم لٌس لها سلطة سن القوانٌن كونها محكومة بمبدأ البلمركزٌة اإلدارٌة وفقاً 

ٌع، فإن ما ٌصدر عن مجالس ( من الدستور التً لم تعطها سلطة التشرٕٕٔللمادة )
ٌخرج عن كونه قرارات تنظٌمٌة إقلٌمٌة على العكس مما اتجه الٌه قانون  المحافظات ال

 المحافظات اعبله.
تشٌر الى الى تناقض المشرع وارتباكه فً تحدٌد  ٕ٘ٓٓان قراءة الدستور العراقً لسنة  .ٖ

ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم ، ففً  الطبٌعة القانونٌة للعبلقة بٌن السلطات المركزٌة والمحافظات
اؼلب نصوص الدستور فؤن المحافظات تحضى بالوضع نفسه واالختصاصات التً تتمتع بها 
االقالٌم حٌث ٌمنح الدستور وٌمنح االقالٌم الحق فً ممارسة االختصاصات التً لم ٌحددها 
ت الدستور على انها ضمن االختصاصات الحصرٌة للسلطات المركزٌة ، واالختصاصا

المشتركة بٌن مستوًٌ الحكم مع إعطاء االولوٌة لقانون المحافظات فً حال الخبلؾ بٌنها 
 وبٌن القانون االتحادي فً مجال االختصاصات المشتركة.

 التوصٌات:
( من الدستور على نحو ٌجعل االعلوٌة للقوانٌن االتحادٌة على ٘ٔٔتعدٌل نص المادة ) .ٔ

ات فمن ؼٌر المنطق القانونً ان تعتبر تشرٌعات التشرٌعات التً تسنها مجالس المحافظ
 المركز بمثابة استثناء على تشرٌعات االقالٌم والمحافظات.

( بشكل ٌجعل المحافظات ومجالسها خاضعة خضوعا مباشرا لرقابة ٕٕٔتعدٌل المادة ) .ٕ
الحكومة االتحادٌة ) مجلس الوزراء( ذلك لضمان التزامها بالدستور وتماشٌا مع مبادئ 

 مركزٌة االدارٌة الذي تعتبر الرقابة المركزٌة احد اهم اركانه ومكوناته.البل
تعدٌبل شامبل لٌنسجم  1ٕٓٓ( لسنة ٕٔتعدٌل قانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً اقلٌم رقم ) .ٖ

مع قواعد البلمركزٌة االدارٌة وخصوصا حذؾ مصطلح )السلطة التشرٌعٌة( كوصؾ ٌلحق 
 ض مع مبدأ البلمركزٌة االدارٌة.مجالس المحافظات الن ذلك ٌتناق

 
 
 
 
 

 



 

(ٕٙ3) 

 المصادر

 الكتب: :اول

ايٛش ػجذ هللا اؽًذ، اخزصبصبد يغبنظ انًؾبفظبد غٛش انًُزظًخ فٙ الهٛى ٔضًبَخ انشلبثخ  .1

 .6112ػهٛٓب، يكزجخ انمبٌَٕ انًمبسٌ، ثغذاد، 
ار عبود حسن لطٌؾ كامل الزبٌدي،  احمد عبد الصاحب ،  هٌثم عبد هللا سلمان،  عبد الجب .6

الحلفً،  حٌدر الفرٌجً، النفط العراقً والسٌاسة النفطٌة فً العراق والمنطقة فً ظل 
 .ٕ٘ٔٓاالحتبلل االمرٌكً ) رإٌة مستقبلٌة(، مركز العراق للدراسات، بؽداد، 

 .221ٔحسٌن عثمان محمد عثمان، النظم السٌاسٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة،  .3
، دار النهضة العربٌة، القاهرة، ٘العامة للقانون الدستوري، طرمزي طه الشاعر، النظرٌة  .2

ٕٓٓ٘ . 

 6116عهًٛبٌ يؾًذ انطًبٔ٘، انُظشٚخ انؼبيخ نهمشاساد اإلداسٚخ، داس انفكش انؼشثٙ، انمبْشح،  .5

، داس انُٓضخ 6طؼًٛخ انغشف ، يجذأ انًششٔػٛخ ٔضٕاثظ خضٕع األداسح انؼبيخ نهمبٌَٕ ، ط .2

 .1272انؼشثٛخ، انمبْشح ، 

ػبدل انطجبطجبئٙ، انُظبو اإلرؾبد٘ فٙ دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ انًزؾذح )دساعخ يمبسَخ(، يطجؼخ  .7

 .1272انمبْشح انغذٚذح، انمبْشح، 

 6112ػجذ انغُٙ ثغَٕٛٙ ػجذ هللا، انزُظٛى اإلداس٘، يُشؤح انًؼبسف، اإلعكُذسٚخ،  .2

ألسس القانون االداري  عبد الؽنً بسٌونً عبد هللا، القانون االداري ) دراسة تطبٌقٌة .2
 .ٕ٘ٓٓوتطبٌقاتها فً مصر( ، منشؤة المعارؾ، االسكندرٌة، 

            كامل عبلوي كاظم الفتبلوي،  حسن لطٌؾ الزبٌدي، الصناعة النفطٌة فً العراق  .11
 .ٕ٘ٔٓ)التحدٌات واالفاق(، مركز العراق للدراسات، بؽداد، 

 6111االداس٘، انًكزجخ انمبََٕٛخ، ثغذاد،  يبْش صبنؼ ػالٔ٘ انغجٕس٘، انٕعٛظ فٙ انمبٌَٕ .11

يؾًذ يبْش اثٕ انؼٍُٛٛ، االَؾشاف انزششٚؼٙ ٔانشلبثخ ػهٗ دعزٕسٚزّ ) دساعخ رطجٛمٛخ(،  .16

انكزبة االٔل )انزطٕس انزبسٚخٙ نفكشح االَؾشاف(، انًشكض انمٕيٙ نإلصذاساد انمبََٕٛخ، 

 . 6113انمبْشح، 

ٌٕ انذعزٕس٘، داس ٔسد نهُشش ٔانزٕصٚغ، ثذٌٔ يكبٌ يُزس انشبٔ٘، انُظشٚخ انؼبيخ فٙ انمبَ .13

 .6117َشش، 

يُٛش يؾًذ انٕرش٘، فٙ انمبٌَٕ انؼبو ) انًشكضٚخ ٔاناليشكضٚخ(، يطجؼخ انًؼبسف، ثغذاد،   .12

1272 . 

ٔعبو صجبس انؼبَٙ، اإلخزصبص انزششٚؼٙ نإلداسح فٙ انظشٔف انؼبدٚخ، انجُبء نهطجبػخ،  .15

 . 6113ػًبٌ، 

 تحوز ودراساخ: 

ؼفش ػجذ انغبدح ثٓٛش ، انزُظٛى انذعزٕس٘ ٔانمبََٕٙ نشلبثخ انغهطخ انًشكضٚخ ػهٗ ْٛئبد ع .1

االداسح انًؾهٛخ فٙ انؼشاق، ضًٍ كزبة )دساعبد ؽٕل اناليشكضٚخ (،  ٔصاسح انذٔنخ 

 6116نشؤٌٔ انًؾبفظبد،  ثغذاد، 
انمبٌَٕ ٔانغٛبعخ، صالػ عجش انجصٛصٙ، اثشاو انًؼبْذاد انذٔنٛخ فٙ انذٔل انفٛذسانٛخ، يغهخ  .6

 .6111(،2عبيؼخ صالػ انذٍٚ، اسثٛم، انؼذد)



 

(ٕٙ1) 

ػهٙ ْبد٘ ؽًٛذ٘ انشكشأ٘، ػاللخ انغهطخ االرؾبدٚخ ثبنغهطبد انًؾهٛخ ٔفك دعزٕس انؼشاق  .3

، ضًٍ )دساعبد ؽٕل 6112( نغُخ 61ٔلبٌَٕ انًؾبفظبد سلى ) 6115نؼبو 

 6116، ٔصاسح انذٔنخ نشؤٌٔ انًؾبفظبد، ثغذاد، 6اناليشكضٚخ(،ط
غبص٘ فٛصم يٓذ٘، آفبق اناليشكضٚخ اإلداسٚخ فٙ انؼشاق، يغهخ انؼشاق انفذسانٙ، يشكض  .2

 .6115(، ثغذاد، 1انذساعبد ٔانزًُٛخ نهذساعبد ٔاألثؾبس، انؼذد)

  قراراخ قضائيح: 

 . 12/2/6111( انصبدس فٙ 6111/ ارؾبدٚخ /26لشاس انًؾكًخ اإلرؾبدٚخ انؼهٛب  سلى ) .1
 الرسائل الجامعٌة:

انتصار شبلل مارد، الحدود القانونٌة لسلطة اإلدارة البلمركزٌة اإلقلٌمٌة، اطروحة دكتوراه،  .ٔ
 .1ٕٓٓكلٌة الحقوق، جامعة النهرٌن، بؽداد، 

 ذشريعاخ:

 .6115دعزٕس عًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ  .1
 .6112( نغُخ 61لبٌَٕ انًؾبفظبد غٛش انًُزظًخ فٙ الهٛى سلى ) .6
 ػهٗ لبٌَٕ انًؾبفظبد غٛش انًُزظًخ فٙ الهٛى 6113نغُخ  (12لبٌَٕ انزؼذٚم انضبَٙ سلى ) .3
 . 6112( نغُخ 11لبٌَٕ انزؼذٚم انضبنش سلى ) .2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ٕٙ2) 

ل-انعساقلأمنىذجب ل-لانتعبوٌلاندويللالسرتدادلاأليىاللاملهسبت

 الملخص :

إن جرررابم الفسرراد بكافررة تصررنٌفاتها ومسررمٌاتها تعررد مررن أهررم المشرراكل الكبٌرررة التررً واجهررت 
وتواجرره العررراق إلررى ٌومنررا هررذا، منهررا اسررتؽبلل المناصررب للمنفعررة الخاصررة والعمررل علررى ؼسررٌل 

المتؤتً من تلك الجرابم واألخطر من ذلك كله نهب األموال العراقٌة سواء فً زمن السرلم  األموال
أم النزاع المسلح وتهرٌبها داخلٌراً أو إلرى الخرارج ،األمرر الرذي اثرر كثٌرراً علرى األداء االقتصرادي 

 والسٌاسً والثقافً واالجتماعً وحتى الصحً.

ء السراق على القٌام بتهرٌب األموال علرى وان هناك العدٌد من العوامل التً ساعدت هإال
سبٌل المثال الظروؾ السٌاسٌة وتعقد وهشاشة المشهد األمنً والتنافس ألؤلخبلقرً علرى المناصرب 
احٌاناً وتقلٌد الؽٌر وضعؾ التشرٌعات سواء على المستوى الوطنً أم الردولً والقٌرود المفروضرة 

ك مررن األسررباب التررً أدت إلررى تطررور هررذه علررى القضرراء وضررعؾ التنسررٌق والتعقٌررب إلررى ؼٌررر ذلرر
 الجرٌمة فً الدول السٌما العراق.

لررذلك فررؤن كررل دولررة لوحرردها وبشرركل منفرررد ال تسررتطٌع منفررردة إن تواجرره هررذه الظرراهرة 
السررترداد موجوداتهررا المهربررة، لررذا اتجهررت إرادة المجتمررع الرردولً إلررى القٌررام بالعمررل الجمرراعً 

 للتصدي لها.

اسررترداد هررذه الموجررودات أو عابرردات الجرٌمررة الحررل األمثررل لهررذه  لررذلك فرران العمررل علررى
المشكلة، لكن مرا هرً اآللٌرات المتبعرة فرً ذلرك؟ هرل إن الوثرابق الدولٌرة بٌنرت ذلرك كلره أم أعطرت 
المجال للتشرٌعات الوطنٌة للدول األطراؾ فٌها، فكل ذلك رسرالة مرن المجتمرع الردولً مفادهرا انره 

ذا السلوك الؽٌر مشروع، ذا فؤن الهدؾ من هذا البحث ٌتمثل فً اإلجابة لن ٌتسامح مع القابمٌن به
علررى الفرضررٌات واإلشرركالٌات محاولررة إلٌجرراد الحلررول البلزمررة للتحرردٌات التررً قررد تعٌررق الجهررود 

 الوطنٌة والدولٌة الهادفة السترداد األموال المهربة.

 

 

 

 

 



 

(ٖٙٓ) 

 : المقدمة

مجتمع الدولً بكافة مكوناته من دول ومنظمات إن الفساد احد المشكبلت التً ٌعانً منها ال
دولٌة وأفراد، وأصبح احد القضاٌا الربٌسٌة الشابكة لتداخل وتشابك خٌوطه مرع القضراٌا األخررى، 

 وتزاٌد أنواعها وأوصافها بسرعة مخٌفة جداً.

وٌعد تهرٌب األموال من اخطر ممارسات الفساد الترً ٌرتكبهرا بعرض األشرخاص مرن ذوي 
خلفٌررات السٌاسررٌة البررارزة، األمرر الررذي ٌررإثر علررى جوانرب الحٌرراة المختلفررة مررن اقتصرراد الخبررة وال

 وتنمٌة وأعمار وتعلٌم وسٌاسة....الخ.

وبالتالً الن ٌكون هناك استقرار وال نزاهة وال عدالرة بكافرة جوانبهرا إال مرن خربلل العمرل 
السرررطان والررذي نؤمررل آن  علررى اسررترداد األمرروال المهربررة، وكرران والزال العررراق ٌعررانً مررن هررذا

تساهم أجهزته الوطنٌة والعهود الدولٌة السٌما اتفاقٌة األمرم المتحردة لمكافحرة الفسراد فرً تنفٌرذ أهرم 
 مبادبها آال وهو استرداد األموال المهربة.

 : أولا: أهمٌة الدراسة

لمترتبرة تتمثل أهمٌة البحرث فرً إبرراز مفهروم اسرترداد األمروال المهربرة وأهمٌتهرا واآلثرار ا
 على تهرٌبها من ثم بٌان اآللٌات التً من الممكن ان تعمل على استردادها.

 : ثانٌاا: إشكالٌة الدراسة

تتمثل اإلشكالٌة فً أن استرداد األموال أو الموجودات المهربة ٌثٌر الكثٌرر مرن التناقضرات 
ن إرجاعهرا، زٌرادة التً قد تإثر على العبلقات بٌن الدول السرٌما فرً حرال امتنراع إحردى الردول عر

على ان الجهرود الدولٌرة الترً تبرذل فرً مواجهرة هرذه الحالرة تراثرت برالتطور العلمرً والتكنولروجً 
وعولمة المجتمرع الردولً الرذي أعراق ذلرك احٌانراً ،األمرر الرذي ٌسرتلزم  العمرل علرى إٌجراد وإبرراز 

حقٌقررً، مررع االحترررام التررام الجهررود الوطنٌررة والدولٌررة الرامٌررة إلررى اسررتعادة األمرروال إلررى  مكانهررا ال
 للملكٌة العامة.

 : ثالثاا: فرضٌة الدراسة

تتمثرررل فرضرررٌة الدراسرررة كلمرررا كانرررت آلٌرررات االسرررترداد ال تواكرررب التطرررور الحاصرررل فرررً 
المجتمعات ظلت هذه األموال خارج مكانها الحقٌقرً هرذا مرن جانرب، ومرن جانرب أخرر أن الجهرود 

 من التعاون الدولً الذي ٌعد وسٌلة فعالة لبلسترداد. الفردٌة للدولة ال تكفً لوحدها بل البد

 : رابعاا: منهجٌة البحث

اعتمدنا على المنهج التحلٌلً والمقارن أحٌاناً  للوقوؾ عند بعض الوثابق البلزمة إلكمال 
 موضوع بحثنا.

 



 

(ٖٙٔ) 

 : خامساا: هٌكلٌة البحث

معطٌات أساسرٌة ل عنوان اتساقاً مع قدمنا، فقد قسمنا البحث إلى مقدمة و مبحثٌن األول حم
لتعرٌؾ استردادا ألمروال المهربرة،  قسرم إلرى مطلبرٌن األول حمرل عنروان ماهٌرة األمروال المهربرة 

جرراء تحررت عنرروان والثررانً جرراء لٌوضررح ماهٌررة عملٌررات اسررترداد األمرروال المهربررة، أمررا المبحررث  
م تقسٌمه إلى مطلبرٌن  األول الجهود الدولٌة السترداد األموال المهربة والتحدٌات التً تواجهها  وت

لبٌان الجهود الدولٌرة الرامٌرة السرترداد األمروال المهربرة  والثرانً لبٌران تحردٌات اسرترداد األمروال 
 المهربة، وانهٌانا البحث بخاتمة تضمنت أهم االستنتاجات والمقترحات ..... ومن هللا التوفٌق

 ل المهربةمعطٌات أساسٌة لتعرٌف استردادا ألموا:  المبحث األول

إن البحث فً موضوع المبحث أعبله ٌستلزم منا تقسٌمه إلى مطلبٌن األول ٌتعلق بتوضرٌح 
ماهٌة األموال المهربة وفً المطلب الثانً نوضرح ماهٌرة عملٌرات االسرترداد و أهمٌتهرا و أثارهرا، 

 كل ذلك وفق التفصٌل اآلتً:

 : ماهٌة األموال المهربة:  المطلب األول

دولً فً العقود األخٌرة تزاٌد كبٌر فً الحدٌث عن عملٌات الفساد، ومرا قرد شهد المجتمع ال
ٌرافقها من تهرٌب لؤلموال التً تإثر وتعٌق عملٌات التنمٌة واالستثمار، ولبٌان ذلرك المفهروم نقرر 
سلفاً بعدم وجود تعرٌؾ دقٌرق لؤلمروال أو الموجرودات المهربرة ، فقٌرل إنهرا" أصرول مرن كرل نروع 

ادٌة أم ؼٌر مادٌة منقولة أو ثابترة ملموسرة أو ؼٌرر ملموسرة والمسرتندات والصركوك سواء أكانت م
التً تثبت حجة ملكٌة أو مصلحة فً تلك األصول"
(1)

، أو هً" األموال واألصول أٌراً كران نوعهرا 
الترً اسرتولى علٌهرا أي شررخص طبٌعرً أو اعتبراري مرن األمرروال العامرة للدولرة، والناتجرة بطرٌررق 

مباشررر عرن ارتكراب أي جرٌمررة مرن جرررابم الفسراد المنصروص علٌهررا فرً القرروانٌن مباشرر أو ؼٌرر 
النافذة"
(2)

، او هً " األموال واألصول اٌراً كران نوعهرا الترً اسرتولى علٌهرا أي شرخص طبٌعرً أو 
اعتباري من األموال العامة للدولة، والناتجة بطرٌق مباشر أو ؼٌر مباشر عن ارتكاب أي جرٌمرة 

المنصرروص علٌهررا فررً القرروانٌن النافررذة، والتررً ٌحصررل علٌهررا كبررار المرروظفٌن مررن جرررابم الفسرراد 
العمومٌٌن الذٌن ٌتبوإن مراكز قٌادٌة مثل رإساء الدول وهذا ال ٌتم أال مرن خربلل الفسراد الممرنهج 
حٌن ٌترأس الدولة موظفون فاسدون ٌعملون على تحقٌرق منرافع ؼٌرر مشرروعه بواسرطة السررقات 

الحكومٌة"
(3)

. 

التفاقات الدولٌة فإنها قد تباٌنت فً إعطاء أو فً اسرتخدام التسرمٌات الترً تطلرق علٌهرا أما ا
، واتفاقٌررة الجرٌمررة 2٘ٗٔكالممتلكررات كررالتً اسررتخدمتها اتفاقٌررة حماٌررة الممتلكررات الثقافٌررة لعررام 

المنظمررة واالتفاقٌررة العربٌررة واالتفاقٌررة العربٌررة للجرٌمررة المنظمررة، واالتفاقٌررة األمرٌكٌررة 
(4)

، وورد 
مصطلح  متحصبلت أو متحصبلت الجرٌمرة بوصرفها" الممتلكرات أو األشرٌاء أو األمروال الترً ترم 

                                                           

(1)Stolen Asset Recovery, Agood practiess Guid for Non-conviction based asset forfeiture, 
s.greenberg,the world bank,2009,p.195  

 .ٗ، صٕٗٔٓمحمد الغمري، مشروع قانون استرداد األموال المنيوبة، المكتب العربي لمقانون،  (ٕ)
(3) Stolen Asset Recovery towards a global architecture for assetrecovery ,op.cit.p3.  

 .ٕٗٓٓربية لمكافحة الفساد لعام من االتفاقية الع ٘/ٔ، والمادة ٕٕٓٓمن اتفاقية الجريمة المنظمة لعام  ٗ/ٕالمادة  (ٗ)



 

(ٖٕٙ) 

التحصررل علٌهررا بطرٌررق مباشررر أو ؼٌررر مباشررر مررن ارتكرراب جرٌمررة مشررمولة بهررذه االتفاقٌررة"
(1)

 ،
واستخدم كذلك مصطلح عابردات أو عابردات الجرٌمرة أو عابردات الفسراد كمرا فرً االتفاقٌرة العربٌرة 

لمكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب
(2)

، إال إن العدٌرد مرن االتفاقٌرات الدولٌرة اسرتخدم مصرطلح  
الموجودات لتشمل كافة األصول واألمروال والممتلكرات كاالتفاقٌرة العربٌرة لمكافحرة ؼسرل األمروال 

د الردقٌق وتموٌل اإلرهاب وقوانٌن مكافحة ؼسٌل األموال، فهذا التبراٌن مرن ناحٌرة قرد ٌربرك التحدٌر
للنطاق القانونً لهذه الموجودات ومن ناحٌة أخررى ٌصرب فرً المصرلحة العامرة إلبقراء المصرطلح 
فضررفاض وٌسررتوعب كررل األمرروال المهربررة أٌرراً كانررت تسررمٌتها وطبٌعتهررا وجنسررها والتررً قررد تظهررر 
ب مستقببلً السٌما فً ظل التطور التكنولوجً الذي ٌعد سبلح ذو حدٌن هذا من جانرب ، ومرن جانر

أخر إلمكانٌة تطبٌق نصوص االتفاقٌات التً تجرم ذلك وعردم إفربلت المهرربٌن بحجرة عردم وجرود 
 نصوص قانونٌة تعاقب على ذلك.

لذلك ٌمكننرا القرول بران األمروال المهربرة هرً كرل شرًء لره قٌمرة مادٌرة أو معنوٌرة ثابرت أو 
ة الوطنٌرة والدولٌرة وقرد منقول ٌرتم الحصرول علٌره بطرٌقرة ؼٌرر مشرروعه مخالفرة للقواعرد القانونٌر

ٌعبررر حرردود الدولررة أو ٌبقررى فررً الدولررة ذاتهررا مررن خرربلل تؽٌٌررر مكرران تواجررده الحقٌقررً، سررواء تررم 
الحصول علٌه بطرٌق مباشر أو ؼٌر مباشر فرً أي عملٌرة مخالفرة للدسرتور والتشررٌعات الوطنٌرة 

 األخرى والدولٌة.

 :ربة ماهٌة عملٌات استرداد األموال المه:  المطلب الثانً

اختلؾ الفقه فً تعرٌؾ مصطلح االسترداد ارتباطراً بالعابردات فمرنهم مرن وقرؾ عنرد نطراق 
القانون الوطنً رابطاً إٌاهرا بالجرٌمرة، والربعض األخرر وسرع مرن ذلرك متخرذاً مرن القرانون الردولً 
نطاقرراً بوصررؾ تلررك األمرروال تعبررر الحرردود الوطنٌررة، فقٌررل بررؤن االسررترداد هررو" أي إجررراء تقرروم برره 
الدولة الطالبة لبلسترداد اتجاه الدولة المطالبة بالتسلم عن أموال أو أشخاص اتهموا بارتكاب عمرل 

ؼٌر مشروع مضر بمصلحة الدولة الطالبة لبلسترداد"
(3)

، ما ٌبلحظ على هذا التعرٌؾ عردم بٌانره 
بؤنرره"  لطبٌعررة اإلجررراءات المتخررذة هررل هررً قضررابٌة أم إدارٌررة أم قانونٌررة ام ؼٌررر مررا ذكررر، وقٌررل

مجموعة التردابٌر القضرابٌة وؼٌرر القضرابٌة والجهرود المبذولرة مرن الردول السرتعادة األصرول الترً 
نهبت من ثرواتهرا، ومواردهرا والمتؤتٌرة مرن الفسراد والترً ترم تهرٌبهرا إلرى دول أجنبٌرة"
(4)

، أي ان 
العرراق فران هذا التعرٌؾ حصر إجراءات استردادها باآللٌات القضابٌة فقرط دون ؼٌرهرا، أمرا فرً 

نص على أن تعمرل هرذه الهٌبرة علرى منرع الفسراد وبمرا إن  ٕٔٔٓلعام  ٖٓقانون هٌبة النزاهة رقم 
األموال المهربة تقع تحت طابلة الفساد فإنها تردخل ضرمن اختصاصرها
(5)

، وذلرك مرن خربلل إنشراء 

                                                           

 .ٕٓٔٓمن االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة لعام  ٘/ٕالمادة  (ٔ)
 .ٕٓٔٓمن االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب لعام  ٖ/ٔالمادة (ٕ)
، بحث مقبول لمنشر في مجمة ٖٕٓٓكافحة الفساد لسنةد. خالد عكاب حسون، استرداد الموجودات في إطار اتفاقية األمم المتحدة لم (ٖ)

 .ٙ، صٕٚٔٓجامعة كركوك، كمية القانون والعموم السياسية، 
د. عادل عبد العال خراشي، استرداد األموال واألصول المتحصمة عن جرائم الفساد في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  (ٗ)

 .ٜٔ، صٕٙٔٓدار الجامعة الجديد، اإلسكندرية، والقانون الوضعي والفقو اإلسبلمي، 
 .ٕٔٔٓلعام  ٖٓمن قانون ىيئة النزاىة العراقي رقم  ٖالمادة  (٘)



 

(ٖٖٙ) 

دابرررة معنٌررة باسررترداد األمرروال العراقٌررة المهربررة إلررى الخررارج
(1)

د فررً قررانون ، زٌررادة علررى مررا ور
صندوق استرداد األموال العراقٌة الذي اكتفى برالنص علرى طلرب األمروال المهربرة خرارج العرراق 

والمهربة من قبل العراقٌٌن أنفسهم أو األجانب ٖٕٓٓقبل سنة 
(2)

. 

أما على الصعٌد الدولً فان هناك  من ٌررى تباٌنراً فرً اسرتخدام المصرطلح الرذي ٌعبرر عرن 
األموال المتحصلة بصورة ؼٌر مشروعة وعن طرٌق الفساد، األمرر الرذي استرداد الموجودات أو 

ٌإدي إلى إرباك فً تحدٌد النظام القانونً، بٌنما ٌرى بعرض الخبرراء عردم وجرود هرذا التبراٌن الن 
كررل مصررطلح لرره داللترره القانونٌررة والفنٌررة ولرره نطرراق تطبٌررق ٌتحرردد فررً ضرروء االتفاقٌررات المتعلقررة 

ٕٓٓٓاقٌرة األمرم المتحردة لمكافحرة الجرٌمرة المنظمرة عبرر الوطنٌرة لعرام باالسترداد السرٌما اتف
(3)

 ،
 ونتفق مع الرأي الثانً بوصفه األقرب إلى التطبٌق من الناحٌة العملٌة.

فررً حررٌن اكتفررت اتفاقٌررة األمررم المتحرردة لمكافحررة الفسرراد بررالنظر إلررى االسررترداد بوصررفه مررن 
إن تمد بعضها ببعض بؤكبر قردر مرن العرون فرً هرذا  المبادئ األساسٌة وعلى الدول اإلطراؾ فٌها

الموضوع
(4)

. 

ولبلسترداد أهمٌة كبٌرة سواء من الناحٌة القانونٌرة والسٌاسرٌة أو االقتصرادٌة والتنموٌرة، إذ 
تتمثل بان استرداد األموال المهربة من خبلل الجهرود الوطنٌرة والدولٌرة الفاعلرة لره اثرر كبٌرر علرى 

ة المعنٌررة بالمحافظررة علررى األمرروال و معاقبررة مرتكبررً هررذه الجرررابم األمررر تفعٌرل السٌاسررة التشرررٌعٌ
الذي ٌمنع المحصلٌن على هذه األموال مرن تبٌٌضرها ومرن ثرم اسرتخدامها فرً النشراطات اإلرهابٌرة 
اإلجرامٌة  فً الدول النامٌة أو الدول التً تمرر بمراحرل انتقالٌرة مسرتؽلٌن هشاشرة الوضرع األمنرً 

حٌررة أخرررى منررع تهرٌررب هررذه األمرروال ٌسرراهم بشرركل كبٌررر علررى ردع ومعاقبررة مررن ناحٌررة، ومررن نا
القابمٌن بعملٌات الفساد من خربلل حرمران المسربولٌن الفاسردٌن مرن الحصرول علرى المكاسرب ؼٌرر 

 المشروعة.

أمررا فررً الجانررب الرردولً فرران تعزٌررز التعرراون الرردولً بررٌن الرردول ٌسرراهم فررً تحقٌررق السررلم  
تعزٌز العبلقات الدولٌة القابمة على احترام أموال الدول باعتبارهرا أمرواالً  واألمن الدولٌٌن ومن ثم

لئلنسانٌة جمعاء، األمر الذي ٌقلل من عملٌات تدوٌل الجرٌمة وعبورها للحدود الوطنٌة فرً ضروء 
التطور الحاصل فً وسابل التكنولوجٌا، األمر الرذي سرٌولد قناعرة لردى المجررم بؤنره مبلحرق أٌنمرا 

 ي زمان.كان وفً أ

                                                           

 .ٕٔٔٓلعام  ٖٓمن قانون ىيئة النزاىة العراقي رقم ٚ/ٓٔالمادة  (ٔ)
 .ٕٕٔٓلعام  ٜمن قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم  ٕالمادة  (ٕ)
الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، رسالة ماجستير، جامعة خضير بسكرة، كمية الحقوق والعموم  مقدر منيرة، التعاون (ٖ)

، دار ٔو ما بعدىا ، و سيد احمد عابدين، النظام القانوني الدولي السترداد األموال الميربة، ط ٙٔ ، صٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓالسياسية، 
نما بينت المقصود بالممتمكات ، إذ إن االتفاٙٔ، صٕٚٔٓالنيضة العربية، القاىرة،  قية أعبله لم تعط تعريفًا السترداد الموجودات وان

/ج من االتفاقية، زيادة عمى بيانيا المقصود بعائدات الجرائم سواء تم استحصاليا ٕبوصفيا تغطي الموجودات، لممزيد ينظر المادة 
 ٖٕٓٓالحال في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  /ه من االتفاقية، وكذلكٕبطريق مباشر أو غير مباشر كذلك في المادة 

 /د منيا.ٕفي المادة 
 .ٖٕٓٓمن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٔ٘المادة  (ٗ)



 

(ٖٙٗ) 

زٌادة على ذلرك لهرذه األمروال المهربرة أهمٌرة اقتصرادٌة بالؽرة لبلسرتفادة منهرا فرً عمالٌرات 
االسررتثمار واألعمررار، وبنرراء البنررى التحتٌررة بمختلررؾ المجرراالت، لكررن تهرٌبهررا ٌررإدي إلررى انعرردام أو 

لرٌادٌررة إلررى التررؤخٌر فررً القٌررام بررذلك، أو االسررتدانة وبقرراء الدولررة مدٌنررة مررن خرربلل مررنح المشررارٌع أ
جهررات معٌنررة بررذاتها لضررٌاع حجررم األمرروال المهربررة التررً ٌررتم تهرٌبهررا عبررر قنرروات ؼٌررر قانونٌررة 
الرتباطها بصور الفساد، والجرٌمة عبر الوطنٌة، األمر الرذي ٌقلرل االحتٌراطً الردولً للعملرة ممرا 

فقر والبطالة والتشررد ٌإثر كثٌرا على الناحٌة االقتصادٌة لؤلفراد األمر الذي ٌإدي إلى ما ٌسبب ال
وزٌادة المتسولٌن والتخلؾ عن التعلٌم السٌما بٌن فبة الشباب األمر الذي ٌإدي إلرى انتشرار األمٌرة 
والجهل وضٌاع جٌل كل ذلك ٌعد من العوامل المإثرة واآلثار المترتبرة لتهرٌرب األمروال وتؤثٌرهرا 

 ة وؼٌر ذلك.  على حقوق اإلنسان المتصلة بالحق فً الصحة والتعلٌم والحٌا

 الجهود الدولٌة لسترداد األموال المهربة والتحدٌات التً تواجهها:  المبحث الثانً 

للوقوؾ عند دور المجتمع الدولً فً اسرترداد األمروال المهربرة ومرا ٌواجره هرذا االسرترداد 
مررن تحرردٌات مباشرررة أو ؼٌررر مباشرررة سنقسررم المبحررث إلررى مطلبررٌن، المطلررب األول ٌبررٌن الجهررود 
الدولٌة الرامٌة إلى استرداد األموال المهربة والمطلب الثانً ٌوضح المعوقات التً تعرد تحردٌا فرً 

 سبٌل منع استردادها كل ذلك ٌكون وفق التفصٌل األتً:

 :الجهود الدولٌة الرامٌة لسترداد األموال المهربة :  المطلب األول

 -ت الدولٌرة العالمٌرة واإلقلٌمٌرةالردول والمنظمرا -اهتم المجتمرع الردولً مرن خربلل أشخاصره
بمحاربة الفساد والعمل على مكافحته وبمرا إن األمروال المهربرة هرً إحردى نترابج سررطان العصرر 
الفسرراد، فقررد اهتمررت األمررم المتحرردة برره وجعلترره مررن أولوٌاتهررا إذ كرران لقرررار الجمعٌررة العامررة لؤلمررم 

صررفه أول قرررار ٌرردٌن ذلررك، ولعررب أثررره البررالػ بو 23٘ٔدٌسررمبر  ٘ٔفررً  ٖٗٔ٘المتحرردة المرررقم 
مكتب األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة دوراً بارزاً فً ذلك من خبلل عمله علرى تعزٌرز 
القدرة فً مجال استرداد األموال المهربة من خربلل تقردٌم المسراعدة القانونٌرة المتبادلرة برٌن الردول 

ات الثنابٌرة أو المتعرددة األطرراؾ، واسرتناداً والعمل على تسلٌم المجررمٌن مرن خربلل إبررام االتفاقٌر
والمتعلررق بإصرردار االتفاقٌررة  ٖٕٓٓفررً  ٗ/1٘إلررى قرررار الجمعٌررة العامررة لؤلمررم المتحرردة ذي الرررقم 

المتعلقة بمكافحة الفساد قرر األمٌن العام تكلٌؾ المكتب بتولً مهام أمانرة مرإتمر الردول األطرراؾ 
مررن  ٖٙعلررى القٌررام باألنشررطة الررواردة فررً المررادة  مررن خرربلل العمررل علررى دعرروة الرردول األطررراؾ

االتفاقٌررة ومسرراعدة الرردول األطررراؾ فٌهررا علررى تقرردٌم المعلومررات وضررمان التنسررٌق الرربلزم مرررع 
المنظمات الدولٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة ذات الصلة بهذا الموضوع
(1)

. 

الفسراد فرً فٌٌنرا زٌادة على ذلك قامت األمم المتحردة بإعرداد برنرامج دولرً عرالمً لمكافحرة 
مررن قبررل عرردد مررن الخبررراء وبمسرراعدة مكتررب األمررم المتحرردة لمراقبررة المخرردرات ومنررع  ٕٓٓٓعررام 

الجرٌمة ومركرز مكافحرة الجرٌمرة الدولٌرة فراتفقوا علرى الوسرابل وكٌفٌرة مواجهرة هرذه المشركلة
(2)

 ،
آلمنررة لؤلمرروال والؽاٌررة مررن ذلررك هررو العمررل علررى دعررم الجهررود الدولٌررة الرامٌررة إلنهرراء المرربلذات ا

ألمتحصررله مررن الفسرراد والعمررل مررع البلرردان النامٌررة والمراكررز العالمٌررة لمنررع القٌررام بؽسررل األمرروال 

                                                           

 .ٖٕٓٓلعام  ٗ/ٛ٘من قرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة المرقم  ٖالفقرة  (ٔ)
 .ٙٓٔ، صٕ٘ٓٓن ال توأمة، المكتب الجامعي الحديث، د. عامر الكبيسي، الفساد والعولمة تزام (ٕ)



 

(ٖٙ٘) 

وتبٌٌضررها كررل ذلررك مررن خرربلل الترردرٌب وبنرراء القرردرات مررن خرربلل القٌررام بررورش العمررل والرردورات 
 3ٌٕٓب أكثرر مرن التدرٌبٌة للمإسسات واألفراد العاملٌن فً هرذا المجرال، إذ قامرت المبرادرة بتردر

دولررة مررن مختلررؾ القررارات، زٌررادة علررى ذلررك فرران الؽاٌررة مررن هررذه المبررادرة هررً  3ٓمشررارك مررن 
مساعدة البلدان على استعادة أموالها المهربرة مرن خربلل تقردٌم المسراعدات التقنٌرة كالمشرورة الفنٌرة 

كل ذلك مرن خربلل  لبٌان أفضل الممارسات العملٌة لتطوٌر السٌاسات التً تسهل عملٌة االسترداد،
قٌام المبادرة بنشر أوراق السٌاسات وأدلة الخبراء وإنشاء قاعدة بٌانات لتساعد الممارسٌن فً هذا 

المجال للعمل بفاعلٌة السترداد األموال المهربة 
(1)

. 

ولم ٌتوقؾ األمر عند ذلك بل تضافرت الجهود الدولٌة مرن خربلل اتفراق الردول مرع بعضرها 
المنظمرات الدولٌرة علرى إبررام اتفاقرات دولٌرة محاولرة العمرل علرى تجررٌم البعض أو تحت إشرراؾ 

إبررام اتفاقٌرة األمرم المتحردة علرى سربٌل المثرال مرن ذلرك تهرٌب األموال والعمل على اسرترجاعها، 
مرن ترم إبررام اتفاقٌرة ، وكرذلك ٕٓٓٓلمكافحة الجرٌمة المنظمة عبرر الوطنٌرة برالٌرمو اٌطالٌرا عرام 

بوضررع وتنفٌررذ التررً سررمحت لكررل دولررة منظمررة إلٌهررا  ٖٕٓٓافحررة الفسرراد لعررام األمررم المتحرردة لمك
وترسٌخ سٌاسرات نشرطة وجدٌرة لمكافحرة ذلرك، وقٌامهرا بتقٌرٌم دوري للصركوك والوثرابق القانونٌرة 

إلرى ؼٌرر ذلرك   والتدابٌر اإلدارٌة لتقدٌر مدى فعالٌة تلك النصوص وكفاٌتها للحد من تلك الجرٌمة
مررن المبررادرات
(2)

أمررا علررى المسررتوى اإلقلٌمررً قامررت جامعررة الرردول العربٌررة بإصرردار عرردد مررن  ،
االتفاقٌات ذات الطابع اإلقلٌمً الهادفة إلى توطٌد العبلقرة برٌن دول المنطقرة للعمرل علرى الحرد مرن 
ظرراهرة الفسرراد والعمررل علررى مكافحترره وعملررت علررى إلررزام الرردول برررد الموجررودات التررً آلررت إلٌهررا 

من تلك االتفاقٌات على سبٌل المثال االتفاقٌة العربٌرة لمكافحرة الفسراد لعرام بصورة ؼٌر مشروعة ف
واالتفاقٌررة العربٌررة لمكافحررة الجرٌمررة المنظمررة عبررر الوطنٌررة واالتفاقٌررة العربٌررة لمكافحررة  221ٔ

اإلرهاب والقانون العربً االسترشادي للتعاون القضرابً الردولً فرً المسرابل الجنابٌرة، رؼرم ذلرك 
ود الرردول العربٌررة السررترداد األمرروال المهربررة ضررعٌؾ جرردا رؼررم قٌررام هٌبررة النزاهررة نرررى برران جهرر

على األموال المتحصلة من التهرٌب فً بعض دول الجوار ٕٓٔٓالعراقٌة بإٌقاع الحجز عام 
(3)

. 

المعدل على انره لبلدعراء  2ٙٓٔلعام  2٘ٔأما فً العراق إذ نص قانون االدعاء العام رقم 
لجهرات األخررى الترً ٌعٌنهرا القرانون إقامرة الردعوى برالحق العرامالعام زٌرادة علرى ا

(4)
وأكرد علرى  ،

الجهات التً تقروم برالتحقٌق إخبرار االدعراء العرام بالجناٌرات والجرنح فرور العلرم بهرا وعلرى الردوابر 
وكافة المإسسات إخباره حاالً عن أي جناٌة أو جنحة تتعلرق برالحق العرام وجررابم الفسراد .....
 (5)

، 
ما نصه على أن للهٌؤة  صبلحٌة التحقٌرق  ٕٔٔٓلعام  ٖٓكذلك فً قانون هٌبة النزاهة رقم  وورد

                                                           

ومن تمك الدراسات مثبَل: دليل استرداد األموال الموجودات الميربة ودليل الممارسات الجيدة لمصادرة األصول دون االستناد إلى أدانو  (ٔ)
ت لمتطبيق، لممزيد ينظر: د. سيد احمد جنائية ومكافحة الفساد وتتبع واسترداد الموجودات الميربة تقرير عن تقدم العمل وتوصيا

 .ٛ٘عابدين، مرجع سابق، ص
 د.ميا محمد ايوب، التشريعات القانونية العراقية المتعمقة بمحاربة الفساد في العراق، بحث منشور عمى الموقع االلكتروني: (ٕ)

 www.nazaha.iq/pdf_up  ٕٔة تاريخ الزيار/ٚ/ٕٓٔٛ. 
 . ٘، ص ٕٕٔٓباسل يوسف عبداهلل، معوقات تعزيز التعاون الدولي والتحديات الخاصة باسترداد األصول، ىيئة النزاىة العراقية،  (ٖ)
 المعدل. ٜٓٙٔلعام  ٜ٘ٔمن قانون االدعاء العام  العراقي رقم  ٕالمادة  (ٗ)
 المعدل. ٜٓٙٔلعام  ٜ٘ٔمن قانون االدعاء العام  العراقي رقم  ٛالمادة  (٘)

http://www.nazaha.iq/pdf_up


 

(ٖٙٙ) 

فً أي قضٌة من قضاٌا الفساد تحت إشراؾ قاضً التحقٌق المختص
 (1)

، وتتولى دابرة االسترداد 
بوصفها من إحدى دوابر هٌبة النزاهة مهمة جمرع المعلومرات والقٌرام بمتابعرة المتهمرٌن المطلروبٌن 

دى الهٌبررة فررً خررارج العررراق والعمررل علررى اسررترداد أمرروال الفسرراد المهربررة للخررارج بالتعرراون لرر
والتنسٌق مع الجهات األخرى المعنٌة فً ذلك
(2)

 . 

 : تحدٌات استرداد األموال المهربة:  المطلب الثانً

دولٌررة بداٌررة ٌمكررن القررول أن اتفاقٌررة األمررم المتحرردة لمكافحررة الفسرراد تكرراد أن تكررون الوثٌقررة ال
الوحٌدة التً تناولت الفسراد بهرذا التعمرق الردقٌق السرٌما حرٌن ألزمرت الردول األطرراؾ فٌهرا باتخراذ 
ترردابٌر تشرررٌعٌة، إال إن اسررترداد األمرروال المهربررة ٌعررد مررن المشرراكل الكثٌررر التعقٌررد لمررا ترتبرره مررن 

ر دول المنشرؤ إذ عواقب وخٌمرة وذك لسرهولة تهرٌبهرا السرٌما المتؤتٌرة مرن جررابم الفسراد الترً تردم
تقروض المعونررة الخارجٌررة بررٌن الرردول وتزٌررد مرن الفقررر وتسرراعد علررى التهرٌررب الضرررٌبً وتسررتنفذ 

 احتٌاطً العملة وتعٌق بالنهاٌة عملٌات االستثمار واإلصبلح والتنمٌة. 

رؼم المعوقات أعبله إال إن هنراك العدٌرد مرن التحردٌات الترً قرد تواجره عملٌرات االسرترداد 
على سبٌل المثال ال الحصرر السررٌة المصررفٌة الترً تعرد مرن الحقروق الخاصرة لؤلفرراد  ذاتها منها

وؼالباً ما ٌحافظ علٌها المصرؾ ذاته بوصفه محافظاً على أموال العمٌرل معره والعكرس منره ٌعنرً 
إفشاءه إلسررار مهنتره، وهرذه السررٌة تباٌنرت التشررٌعات فرً األخرذ بهرا برٌن مرن تجعلهرا مطلقرة أو 

ا مررا كانررت هنرراك عملٌررات تحوٌررل مشرربوهةمحررددة إذ
(3)

، وتلعررب الموابمررة بررٌن التشرررٌعات الوطنٌررة 
للدول أي بٌن الردول المصردرة أو المنشرؤ والردول المسرتوردة و أحٌانراً ٌقتضرً األمرر عبرور حردود 
أكثر من دولة، األمر الذي ٌعنً وجود أكثر من تشرٌع لمعالجة هذه الحالة والتً قد تتعارض فٌما 

السررٌما حٌنمررا تحرردد المبرراح والمجرررم مررن األفعررال بٌنهررا
(4)

، إذ إن االخررتبلؾ فررً الررنظم القانونٌررة 
التشرٌعٌة بٌن الدول األطراؾ فً اتفاقٌات مكافحة الفساد هو مرا ٌخلرق المعوقرات الترً ترإدي إلرى 
و حدوث مشاكل ٌصعب فٌها عملٌات االسترداد وقد ٌإدي هذا األمر إلرى إفشرال العملٌرة بؤكملهرا، أ

قد ٌتمثرل األمرر برنقص الخبررة القانونٌرة والقضرابٌة، أو قٌرام السرلطات التشررٌعٌة بتشررٌع القروانٌن 
الضررعٌفة والمسررهلة لعملٌررات التهرٌررب أو إلٌقافهررا مررن خرربلل مررنح الحصررانات واالمتٌررازات لنوابهررا 

ن التررً والقرروانٌ ٕ٘ٓٓوالتررً تمنررع مررن مبلحقررتهم، مررثبلً فدسررتور  جمهورٌررة العررراق النافررذ لعررام 
اقرر بعرض اآللٌرات القانونٌرة  ٕٔٔٓلعرام  ٖٓالنزاهرة رقرم  صردرت بنراًء علٌره ماعردا قرانون هٌرؤة

من ٌرتكب هذه الجرابم، لكن االتفاقٌة قٌدت كل ذلك بصدور قررار  الفاعلة والملزمة للجمٌع بتعقب
مرا ٌرإدي إلرى  من المحكمة المختصة أٌاً كان نوعها األمر الذي ٌتٌح للمتهم الدفاع عن نفسه، وهرو

أن ٌسررتفٌد منرره المجرررمٌن بوصررؾ العررراق ال ٌسررتفٌد مررن هررذه االتفاقٌررة فررً اسررترداد الممتلكررات 
المنسوبة لبعض السٌاسٌٌن ممن ارتكب بها جرابم إرهابٌة والترً ارتبطرت بجررابم الفسراد لصردور 

 ٕٗٓٓلعرام  ٖٔأحكام خاصة بهم من المحكمة الجنابٌة المركزٌة الترً ترم تؤسٌسرها براألمر المررقم 
بوصؾ الردول تنظرر إلرى هرذه المحكمرة علرى أنهرا محكمرة خاصرة أنشرؤت فرً ظرروؾ خاصرة وال 

                                                           

 .ٕٔٔٓلعام  ٖٓمن قانون ىيئة النزاىة العراقي رقم  ٔٔالمادة  (ٔ)
 .ٕٔٔٓلعام  ٖٓ/ سابعًا من قانون ىيئة النزاىة العراقي رقم ٓٔالمادة  (ٕ)
 النافذ. ٕٗٓٓلعام  ٜٗمن قانون المصارف العراقي رقم  ٜٗينظر بيذا الشأن ما نصت عميو المادة  (ٖ)
 .ٖٕ، صٕٗٓٓ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ٔفتاح سميمان، عمميات مكافحة غسيل األموال، طد. عبد ال (ٗ)



 

(ٖٙ3) 

ٌنطبق علٌها وصؾ المحكمة العادٌة، األمر الذي ٌعرقرل كثٌرراً الجهرود العراقٌرة الرامٌرة السرتعادة 
ت أموالرره المهربررة مررن خرربلل القٌررام بمصررادرتها وهررذا مررا ٌنطبررق بذاترره علررى مررا صرردر مررن قرررارا

، كرذلك فرؤن  الترؤثٌرات السٌاسرٌة تكراد ٕ٘ٓٓلسنة . ٓٔبموجب قانون المحكمة الجنابٌة العلٌا رقم 
أن تكون عابقاً أمام هذه الهٌبة للقٌام بواجبها، إذ اخذ طابع الصراع ؼٌرر األخبلقرً والشررعً برٌن 

الجهرود األحزاب والكترل السٌاسرٌة مرن خربلل التشركٌك بجمٌرع الخطروات اإلصربلحٌة وعرقلرة كرل 
فً منع ذلك برل علرى العكرس أحٌانراً  الرامٌة لمحاسبة الوزراء الفاسدٌن ولم تؤلو هذه الجهات جهداً 

العراقرً بتصروٌر  تعمل على استؽبلل امتداداتها اإلقلٌمٌة أو الدولٌرة والعمرل علرى تحرٌرك الشرارع
هرذا مرن جانرب ومرن  مذهبٌرة، األمرر زوراً وبهتانراً بؤنره اسرتهداؾ علرى خلفٌرة طابفٌرة أو قومٌرة أو

 جانب أخر أن الجهات المعنٌة بالرقابة فٌها ٌعوزها التنسٌق والعمل المنظم.

وأحٌاناً تتدخل المسابل اإلجرابٌة حٌنما ٌدعً احد األطراؾ عدم كفاٌة األدلة ومقبولٌتهرا أو 
ٌاع نرروع األدلررة المطلوبررة أو إطالررة اإلجررراءات البلزمررة لعملٌررات االسررترداد والتررً تررإدي إلررى ضرر

واختفاء اثر الدلٌل، لكون عملٌات االسترداد عملٌات حساسة جداً من حٌث الوقرت كرل ذلرك بسربب 
تنامً عملٌات ؼسرٌل األمروال فرً العرالم مرن خربلل تنروع األسرالٌب المسرتعملة للقٌرام بهرا كإرهراق 
 الدولررة بالرردٌون بالمشررارٌع الباهظررة التكررالٌؾ والطوٌلررة األمررد وإضرراعة المصررارؾ لئلجررراءات
البلزمة لتحدٌد أسماء العمبلء ومتابعة حساباتهم وعملٌات تحوٌلهم للعملة، وظهور مافٌرات ٌردٌرها 
أحٌاناً القابمٌن على إدارة الدولة هذا من جانب،  ومن جانب أخر التكالٌؾ الباهظة التً تسرتوجبها 

ن مرن ذوي الخبررة عملٌات االسترداد من توفٌر الخبراء والمحامٌٌن الوطنٌٌن والدولٌٌن والمحاسبٌ
لتسررهٌل اسررتعادة األمرروال ألنهررا تتطلررب مهررارات خاصررة وأسررالٌب ممٌررزة للتحقٌررق وتتبررع األمرروال 

المهربة خارج الدولة كما هو الحال فً العراق
(1)

. 

زٌادة على ذلك ٌلعرب التعراون الردولً دوراً برارزاً وتحردٌاً كبٌرراً وعقبرة أمرام اسرترداد تلرك 
وى المطلوب، األمر الذي ٌتطلب السماح للدول المتضرررة مرن أن ترفرع األموال إذا لم ٌكن بالمست

دعواهررا أمررام المحرراكم الدولٌررة مررن خرربلل تلقٌهررا المسرراعدات أو العمررل علررى إنشرراء هٌبررات دولٌررة 
متخصصة تساهم فً عملٌات االسترداد أو تساعد الدول فٌما بٌنها من خربلل تبرادل الخبررات للحرد 

و التعراون مرع مرا موجرود مرن منظمرات دولٌرة متخصصرة كمسراهمة أو من هذه الظاهرة، كإنشراء أ
التررً شرركلت وسررٌلة  3ٕٓٓالموقعررة مررع البنررك الرردولً والتررً أطلقررة فررً سرربتمبر  STARمبررادرة 

تعاون فعالة وذللت العقبات أمام االسترداد بوصفها ترمً شراكة ترمرً إلرى تردعٌم الجهرود الدولرة 
من الفساد أن تحصل على المبلذات االمنه كرل ذلرك مرن خربلل الرامٌة إلى منع األموال المتحصلة 

عمل المبادرة مع البلدان النامٌة على منع ذلك وتسهٌل عملٌات استرداد األموال المهربة
(2)

  . 

فان التقادم فً مسؤلة استرداد األموال المهربة ٌلعب دورا كبٌراً ألن الكثٌرر فضبلً عن ذلك 
فتررات معٌنرة لرفرع الردعوى أو لمثرول مرتكرب الجرٌمرة أمرام  من التشررٌعات تحردد مردد زمنٌرة أو

محاكمهررا، فررإذا انتهررت المرردة تمتنررع تشرررٌعات بعررض الرردول مررن اتخرراذ اإلجررراءات البلزمررة لسررٌر 

                                                           

افحة الفساد، نرمين مرمش وناظم لحام وعصمت صوالحة، اإلطار الناظم السترداد األصول عمى المستوى المحمي والدولي، ىيئة مك (ٔ)
  .ٙٔ، صٕ٘ٔٓفمسطين ، 

جية الجنائية لمفساد في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة عبير فؤاد إبراىيم، الموا (ٕ)
 .ٕٖٛ، صٕٙٔٓالمنصورة، 



 

(ٖٙ1) 

الردعوى المدنٌررة والجنابٌرة سررواء مرن قبررل الدولرة التررً أرسرلت طلررب المسراعدة المتبادلررة أو الدولررة 
لجرروء إلرى الحماٌرة القضررابٌة لحماٌرة حقهرا فررً اسرترداد األمرروال المتلقٌرة، أي أنهرا تفقررد حقهرا فرً ال

المهربة
(1)

، وقد أحسنت اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد حٌن نصت علرى إن " تتخرذ كرل دولرة 
طررؾ فرً إطرار قانونهرا الرداخلً عنرد االقتضراء مردة تقرادم طوٌلرة تبردأ فٌهرا اإلجرراءات القضرابٌة 

هذه االتفاقٌة وتعمل على تحدٌد مدة للتقادم أطول أو تعلرق العمرل بره فرً بشؤن أي فعل مجرم وفقاً ل
الحاالت التً ٌخشى منها إفبلت الجانً من ٌد العدالة"
(2)

، ألهمٌة هذه المردة الترً تعرد مرن اآللٌرات 
 التً تمنع إفبلت المجرمٌن من العدالة للمدة المحددة .

سربباً أساسرٌا وتحردٌاً للجمٌرع مرن سرلطات والى جانب ذلك كله ٌعد الواقع األمنرً المترؤرجح 
الدول الثبلث واألفراد والجهات المعنٌة بمتابعة ملفات الفساد ومرا ٌرنجم عنهرا مرن تهرٌرب لؤلمروال 
وٌضعؾ ثقة الدول األخرى بها أو على العكس قد تستؽل الدول األخرى هذا الواقرع وٌسرهل علٌهرا 

 قلٌلة من المافٌات أو الفاسدٌن القابمٌن بها. استقبال متحصبلت تلك الجرابم أو شرابها بؤسعار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وما بعدىا. ٕٓٔ، صٖٕٓٓعباس حكمت فرمان، القوة التنفيذية لؤلحكام الجزائية، رسالة ماجستير، كمية القانون، جامعة بغداد،  (ٔ)
 .ٖٕٓٓمن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  ٜٕالمادة  (ٕ)



 

(ٖٙ2) 

 الخاتمة

 : أولا: الستنتاجات

ٌعررد الفسرراد سرررطان العصررر بررالرؼم مررن التطررور الحاصررل علررى جمٌررع األصررعدة وتعررد عملٌررة  .ٔ
 تهرٌب األموال احد أهم صور جرابم الفساد. 

ؾ االسترداد وتبٌن آلٌة وإجرراءات عدم وجود تعرٌؾ موحد ودقٌق فً التشرٌعات الوطنٌة تعر .ٕ
 االسترداد بشكل ٌتواءم مع اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

جعلت اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد االسترداد احد المبرادئ األساسرٌة الترً خصصرت لره  .ٖ
 فصبلً كامبلً فً المتن.

ن خربلل اسرترداد األمروال المهربرة إلرى تعد هٌبة النزاهة من الهٌبات المعنٌرة بمكافحرة الفسراد مر .ٗ
 الخارج رؼم المعوقات والتحدٌات التً تواجهها.

 : المقترحات : ثانٌاا 

دعوة جمهورٌة العراق لبلنضمام إلى كافة االتفاقٌات الدولٌة المعنٌرة بمحاربرة الفسراد، والعمرل . ٔ
دق علٌهررا العررراق والتررً صررا ٖٕٓٓاتفاقٌررة األمررم المتحرردة لمكافحررة الفسرراد لعررام علررى تفعٌررل 
 .3ٕٓٓلعام   ٖ٘بالقانون رقم

تفعٌررل دور وزارة الخارجٌررة العراقٌررة ومنررع المجررامبلت السٌاسررٌة فررً هررذا المضررمار تحررت أي  .ٕ
مسمى كان، للقٌام بدورها الحقٌقً من خبلل التعاون مع وزارة العدل ومجلس القضراء األعلرى 

الواقرع األمنرً واالقتصرادي بسربب تهرٌبها مرن خربلل اسرتؽبلل ضرعؾ السترداد األموال ومنع 
 الفساد المستشري فً بعض مفاصل الدولة.

التؤكٌد على قٌام المرجعٌات الدٌنٌة بالقٌام بردورها الفعرال فرً ترسرٌخ ثقافرة محاسربة الرذات قبرل  .ٖ
 محاسبة الؽٌر من خبلل بٌان حرمة تهرٌب المال العام والعمل على استرداده.

بكافة أنواعها من القٌام بمراجعة شاملة لؤلمروال العراقٌرة فرً  دعوة الجهات الرقابٌة فً العراق .ٗ
الررداخل والخررارج مررن خرربلل الضررؽط علررى البنررك المركررزي العراقررً للعمررل علررى القٌررام برردوره 
الحقٌقً فً مكافحة جرابم ؼسٌل األموال ومنع وضبط األمروال الترً ٌرراد تهرٌبهرا إلرى خرارج 

موال المإسس تنفٌذا لقانون مكافحة ؼسرٌل األمروال العراق،  من خبلل مكتب مكافحة ؼسٌل األ
 . ٕٗٓٓلعام   2ٖالمرقم 

دعوة كلٌات القانون والحقوق فً الجامعات العراقٌة من تؤهٌل المحامٌن المحترفٌن للقٌرام بردور  .٘
حقٌقً للذهاب الدول العربٌة واألوربٌة التً تعرض أموال العراق فرً متاحفهرا ودور العررض 

 جنً من وراءها أموال طابلة،  للتفاوض معها من اجل استردادها.دون خجل من ذلك وت
دعوة المشرع العراقً إلى إعطاء وصؾ قانونً لتعرٌؾ االسرترداد فرً قرانونً هٌبرة النزاهرة   .ٙ

بمررا ال ٌخررالؾ نصرروص اتفاقٌررة األمررم  ٕٕٔٓوقررانون صررندوق اسررترداد أمرروال العررراق لعررام 
 المتحدة لمكافحة الفساد.

راؾ فً اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفسراد أو أي اتفاقٌرة إقلٌمٌرة إلرى توحٌرد دعوة الدول األط .3
تشرٌعاتها الوطنٌة السترداد األموال المهربة لمرا لره مرن دور فرً معررؾ المبراح والمجررم مرن 

 العملٌات.
 العمل على أن ٌكون تعدٌل التشرٌعات الوطنٌة التً تتناول اسرترداد األمروال المهربرة بعٌرداً كرل .1

البعد عن التؤثٌر على السٌادة الوطنٌة فٌها، والعمل على وضرع آلٌرات الحماٌرة فٌهرا زٌرادة علرى 
 عملٌات اإلببلغ عن جرابم الفساد. 



 

(ٙٗٓ) 

 قائمة المصادر والمراجع

 :اول": الكتب 

باسل ٌوسرؾ عبردهللا، معوقرات تعزٌرز التعراون الردولً والتحردٌات الخاصرة باسرترداد األصرول،  .ٔ
 .ٕٕٔٓراقٌة، هٌبة النزاهة الع

، دار النهضرررة ٔسرررٌد احمرررد عابررردٌن، النظرررام القرررانونً الررردولً السرررترداد األمررروال المهربرررة، ط .ٕ
 .3ٕٔٓالعربٌة، القاهرة، 

د. عادل عبد العال خراشً، استرداد األموال واألصول المتحصلة عن جرابم الفساد فرً ضروء  .ٖ
قره اإلسربلمً، دار الجامعرة الجدٌرد، اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد والقرانون الوضرعً والف

 .ٕٙٔٓاإلسكندرٌة، 
 .ٕ٘ٓٓد. عامر الكبٌسً، الفساد والعولمة تزامن ال توأمة، المكتب الجامعً الحدٌث،  .ٗ
، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، ٔد. عبد الفتاح سلٌمان، عملٌات مكافحة ؼسٌل األموال، ط .٘

ٕٓٓٗ. 
 .ٕٗٔٓألموال المنهوبة، المكتب العربً للقانون، محمد ألؽمري، مشروع قانون استرداد ا .ٙ
نرمٌن مرمش وناظم لحام وعصمت صوالحة، اإلطار الناظم السترداد األصول على المسرتوى  .3

 .ٕ٘ٔٓالمحلً والدولً، هٌبة مكافحة الفساد، فلسطٌن ، 
 : ثانٌاا: الرسائل والطارٌح الجامعٌة

زابٌة، رسرالة ماجسرتٌر، كلٌرة القرانون، جامعرة عباس حكمت فرمان، القوة التنفٌذٌة لؤلحكام الج .ٔ
   وما بعدها. ٕٓٔ، صٖٕٓٓبؽداد، 

عبٌر فإاد إبراهٌم، المواجهرة الجنابٌرة للفسراد فرً إطرار اتفاقٌرة األمرم المتحردة لمكافحرة الفسراد،  .ٕ
 .ٕٙٔٓأطروحة دكتوراه، كلٌة الحقوق، جامعة المنصورة، 

لجرٌمررة المنظمررة، رسررالة ماجسررتٌر، جامعررة مقرردر منٌرررة، التعرراون الرردولً فررً مجررال مكافحررة ا .ٖ
 .ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓخضٌر بسكرة، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، 

 : ثالثاا: البحوث والدورٌات

د. خالررد عكرراب حسررون، اسررترداد الموجررودات فررً إطررار اتفاقٌررة األمررم المتحرردة لمكافحررة الفسرراد  .ٔ
ون والعلرروم السٌاسررٌة، ، بحررث مقبررول للنشررر فررً مجلررة جامعررة كركرروك، كلٌررة القررانٖٕٓٓلسررنة
ٕٓٔ3. 
 : الوثائق الدولٌة رابعاا:

 .ٕٕٓٓاتفاقٌة الجرٌمة المنظمة لعام  .ٔ
 . ٖٕٓٓاتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  .ٕ
 .ٕٗٓٓاالتفاقٌة العربٌة لمكافحة الفساد لعام   .ٖ
 .ٕٓٔٓاالتفاقٌة العربٌة لمكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب لعام  .ٗ

 : تشرٌعات الوطنٌةخامساا: ال

 المعدل. 2ٙٓٔلعام  2٘ٔقانون االدعاء العام  العراقً رقم  .ٔ
 النافذ. ٕٗٓٓلعام  2ٗقانون المصارؾ العراقً رقم  .ٕ
 . ٕ٘ٓٓدستور جمهورٌة العراق لعام  .ٖ
 .ٕٔٔٓلعام  ٖٓقانون هٌبة النزاهة العراقً رقم  .ٗ



 

(ٙٗٔ) 

 .ٕٕٔٓلعام  2قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم  .٘
 : المواقع اللكترونٌةسادساا: 

د.مها محمد أٌوب، التشرٌعات القانونٌة العراقٌة المتعلقة بمحاربة الفساد فً العراق، بحث  .ٔ
تارٌخ الزٌارة   www.nazaha.iq/pdf_up منشور على الموقع االلكترونً:

ٕٔ/3/ٕٓٔ1. 
 : : المراجع الجنبٌةسابعاا 

1. Stolen Asset Recovery, A good practices Guido for Non-
conviction based asset forfeiture, s. Greenberg, the world 
bank,2009.  
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(ٕٙٗ) 

ليٍلوجهتلَظسللبَىٍَتلانتعبوٍَبثليفلظملانتحىالثلاملعبصسة
 

 المقدمة :

ربما تكون الظروؾ التً ٌمر بها العالم الٌوم من انتشار للبطالة وصعوبة الحصول على 
الؽذاء مشابهة إلى حد كبٌر للظروؾ التً اسهمت فً ظهور وتنامً التعاونٌات فً صورها 

كل ربما التطبٌق األكثر تعبٌراً عن مضمون المنظمة األولى ، ناهٌك عن كون التعاونٌات تش
االقتصاد االجتماعً التضامنً إلى الحد الذي اقترن اسمها  باسمه ، بل أن اسمها ٌختزل لدى 
الكثٌرٌن مصطلح االقتصاد االجتماعً التضامنً وكؤنها مرادفة له ، ناهٌك عن السهولة التً ٌتم 

ة التً تحققها ألعضابها والتً انعكست اٌجابٌاً على بها انشاء الجمعٌات التعاونٌة والنتابج الطٌب
 ظهور صورها البدابٌة األولى وؼٌرها من تطبٌقات هذا النوع من االقتصاد.

وٌمثل الوضع االقتصادي فً العراق خاصة بعد التحوالت الجذرٌة التً حدثت فً 
االجتماعً المجتمع على جمٌع المستوٌات ، ارضٌة خصبة لنشؤت ونمو تطبٌقات االقتصاد 

التضامنً بشكل عام والتعاونٌات بشكل خاص بالشكل الذي ٌجعلها تحل الكثٌر من المشكبلت 
التً تعانً منها الببلد ، سٌما وانها تجسد بل تلبً متطلبات مرحلة التحول من االقتصاد الموجه 

 إلى اقتصاد السوق الحر. 

 رق إلى ما ٌؤتً :ـ وبؽرض اإلحاطة بالموضوع من كافة الجوانب ال بد من التط

 أهمٌة الدراسة: أولا :

تنبع أهمٌة الدراسة من أهمٌة التعاونٌات ذاتها وما ٌمكن أن تلعبه من دور فعال فً جمٌع 
مجاالت الحٌاة وخاصة االقتصادٌة واالجتماعٌة وانعكاساتها على الجوانب البٌبٌة والصحٌة 

م فً تحقٌق النمو االقتصادي وحل المشكبلت والسٌاسٌة واألمنٌة والثقافٌة وؼٌرها ، عبر االسها
االقتصادٌة من خبلل توفٌر فرص العمل وتوفٌر التموٌل البلزم للمشروعات االقتصادٌة الجدٌدة 
ومكافحة التضخم والكساد وؼٌرها ، ناهٌك عن تمثٌلها مرحلة وسط فً التحول االقتصادي 

 المنشود.

 مشكلة الدراسة : ثانٌاا :

 سة فً ما ٌؤتً :ـ تتجلى مشكلة الدرا

قصور النظرة المجتمعٌة إلى التعاونٌات فً العراق واعتبارها من ترسبات الماضً القرٌب  .ٔ
 وشكبلً من أشكال االقتصاد االشتراكً التً ثبت عدم نجاحها. 

قدم التشرٌعات العراقٌة ذات الصلة بالتعاونٌات وعدم تناسبها والواقع االقتصادي الحر الذي  .ٕ
 لٌوم. تعٌشه الببلد ا

 الصعوبات المرتبطة بالوصول إلى االبتمان والتموٌل المطلوب إلنجاز اعمالها.  .ٖ



 

(ٖٙٗ) 

 ضعؾ التنسٌق بٌن التجمعات التعاونٌة وما ٌقوده إلى انخفاض قدراتها التنافسٌة والتفاوضٌة. .ٗ

 فرضٌة الدراسة : ثالثاا :

 تنطلق الدراسة من الفرضٌات اآلتٌة :ـ 

لسفً للتعاونٌات المتمثل فً صبلحٌتها للعمل فً جمٌع الفلسفات الحاجة إلى ابراز األساس الف  .ٔ
 االقتصادٌة من اسبلمٌة واشتراكٌة ورأسمالٌة.

وضع تشرٌع قانونً موحد ٌضم جمٌع االحكام المتعلقة بالتعاونٌات فٌجمع شتاتها وٌبوبها  .ٕ
 وٌنسقها وٌرفع التعارض واالختبلؾ بٌنها وٌجعلها تحاكً التحوالت المعاصرة.

تماد اسلوب حوكمة التعاونٌات وتخلٌصها من آفة البٌروقراطٌة والفساد المالً واالداري اع .ٖ
 وتشجٌع تموٌلها وحصولها على االبتمان المطلوب.

توفٌر متطلبات التنسٌق والتعاون بٌن التجمعات التعاونٌة بما ٌرفع من قدراتها التنافسٌة  .ٗ
 والتفاوضٌة.

 منهج الدراسة : رابعاا :

دراستنا المنهج التحلٌلً االستنباطً للنصوص القانونٌة ذات الصلة سنعتمد فً 
بالتعاونٌات للتعرؾ على مدى توافقها مع الواقع وابراز مواطن القوة فٌها وتعزٌزها ، ومواطن 

 الوهن ومحاولة تجاوزها ، للوصول إلى أفضل الحلول لمشكلة الدراسة.

 هٌكلٌة الدراسة : خامساا :

تقسٌم الدراسة على ثبلثة مباحث من خبلل البحث فً أساس وفً سبٌل ذلك سٌتم 
التعاونٌات عبر التؤصٌل لها من النواحً المختلفة وخاصة التارٌخٌة والفلسفٌة والقانونٌة وذلك فً 
المبحث أول ، ثم ولوج مفهومها وخصابصها وطبٌعتها القانونٌة فً مبحث ثانً ، لنصل بعدها 

وتجمعات ادخار وؼٌرها فً مبحث ثالث ، ثم نختم دراستنا بؤهم  إلى انواعها من جمعٌات تعاونٌة
 االستنتاجات والتوصٌات ، وهللا الموفق. 

 أساس التعاونٌات:  المبحث األول

قبل ان نتعرؾ على معنى التعاونٌات ومضمونها من مفهوم وممٌزات وطبٌعة تجمعاتها ، 
ات التعاون من النواحً التارٌخٌة ٌفترض بنا ان نتناول بشًء من التفصٌل أساس قٌام تطبٌق

لنعرؾ البذور االولى لها وكٌؾ تطورت ومرت بالعصور الوسطى حتى وصلت إلى صورتها 
الحالٌة المنظمة ، وكذلك النواحً الفلسفٌة لنتطرق إلى التفسٌر الفلسفً لها فً ظل المذاهب 

تناول أساسها الدستوري المختلفة من وضعٌة وسماوٌة ، فضبلً عن النواحً القانونٌة من خبلل 
 والقانونً وآلٌات تنفٌذها.

وعلى ذلك وجب علٌنا تقسٌم هذا المبحث على ثبلثة مطالب نخصص األول لؤلساس 
 -التارٌخً للتعاونٌات والثانً لؤلساس الفلسفً لها والثالث واألخٌر لؤلساس القانونً ، وكما ٌؤتً:

 : األساس التارٌخً للتعاونٌات:  المطلب األول

قد شهدت عندما كنت صؽٌراً فً نهاٌة سبعٌنٌات القرن الماضً فً قرٌة هٌجل صؽٌر ل
( كٌؾ ان ابناء القرٌة ٌتعاونون فً عاصمة التارٌخٌة للدولة االشورٌةالتابعة لقضاء الشرقاط )ال



 

(ٙٗٗ) 

كثٌر ، ان لم نقل جمٌع ، الظروؾ التً تواجه أي منهم سواء كانت شخصٌة أو اجتماعٌة أو 
نتاجٌة أو عشابرٌة أو عسكرٌة أو ؼٌرها ، فالتعاون ٌبدأ من توفٌر مستلزمات البناء طبٌعٌة أو ا

للمنازل الطٌنٌة البسٌطة بإنشاء القطع التً ٌتكون منها الجدار والتً ٌطلقون علٌها )اللبِن( واقامة 
الجدار وتسقٌؾ الؽرؾ بفروع االشجار ووضع القش ومن ثم تؽطٌة بالطٌن بؤكثر من طبقة عبر 

ملٌة تسمى )اللٌاص( وما ٌتبع ذلك من التعاون فً توفٌر مستلزمات العٌش فً المنزل من ع
فراش واوانً طبخ وؼٌرها ، وكذلك التعاون فً زراعة االرض وحصادها وتسوٌق مشتقاتها 
وكذلك فً العناٌة بالماشٌة وخاصة فً مجال الرعً وقص الصوؾ وتنظٌفه وؼزله ومواجهة 

هٌك عن التعاون فً المناسبات السعٌدة كاألعراس والمناسبات الحزٌنة الضواري الفتاكة ، نا
واألمراض وؼٌرها عبر جمع مبالػ للمساعدة والوقوؾ بجانب صاحب المناسبة االجتماعٌة 
ودعمه مادٌاً ومعنوٌاً ، والحال ذاته فً مواجهة االعتداءات من القرى أو األقوام األخرى اعتماداً 

برٌة راسخة ، فكم من حرب دامت سنوات طوٌلة ما كان لها ان تطول على عادات وتقالٌد عشا
إلى تلك المدد لوال التعاون بٌن ابناء كل قرٌة أو كل عشٌرة ، بل حتى فً مواجهة الكوارث 
الطبٌعٌة حٌث ٌتكاتؾ الجمٌع فً الوقوؾ بوجه تلك المصابب التً ال ٌمكن بمفرده أن ٌتخلص 

هً موجات الجراد التً تمر سنوٌاً بالمنطقة فً نهاٌة فصل  منها ، وكانت أبرز تلك الكوارث
الربٌع وكذلك فٌضانات نهر دجلة وما ٌتطلبه من وضع سدود ترابٌة طوٌلة تمنع أو تقلل من 

 تمدده وتخفض من اثاره السلبٌة على حٌاة ابناء المجتمع وممتلكاتهم ومحاصٌلهم الزراعٌة.

و أؼلبها ، تعود إلى جذور تارٌخٌة ضاربة فً وال شك ان كل هذه االشكال للتعاون ، أ
عمق التارٌخ ، وهو ما اثبتته الدراسات التارٌخٌة حٌث أن االشكال الفطرٌة للتعاون بؤبسط 
صوره وجدت فً العصور القدٌمة فً ببلد الرافدٌن وببلد النٌل وببلد السند ، إذ ساعدت البٌبة 

رفت االقوام التً سكنت ببلد النٌل بعض التجمعات ونمط الحٌاة فٌها على التعاون المستمر، فقد ع
التعاونٌة وظهر أول تجمع لئلقراض فً العالم فً الصٌن وذلك لمواجهة متطلبات المواسم الدٌنٌة 
وزراعة االرض وحصاد منتجاتها وتسوٌقها وطبقت قبابل األنكا واالرتك فً امرٌكا الجنوبٌة 

البلقان صورة من صور الزراعة الجماعٌة ، وفً  فكرة التعاون فً الزراعة ، كما عرفت شعوب
ببلد الرافدٌن فقد مارس السومرٌون العمل الجماعً فً الزراعة عبر العمل فً المزارع الملكٌة 
ومزارع المعبد من خبلل تقسٌم العمل بٌنهم على شكل فرق متعددة ثم توسع وازدهر العمل 

ة جماعٌة ، كما عرؾ البابلٌون التعاون الجماعً بظهور الحرؾ فاخذ الحرفٌون ٌعملون بصور
الزراعً فً استثمار االرض المملوكة لؤلسرة أو للقبٌلة ، مما تطلب من المشرع االقدم تارٌخٌاً 
الملك حمورابً أن ٌضمن قانونه نصوصاً تنظم العبلقة بٌن األفراد المتعاونٌن فضبلً عن العبلقة 

مالكً االراضً والفبلحٌن ، واألكثر من ذلك فقد بٌنهم وبٌن الدولة ، ناهٌك عن العبلقة بٌن 
عرؾ البابلٌون بعض صور التعاون فً انشاء الطرق وبناء الحصون واقامة البوابات للمدن 

الكبٌرة ولم تخل ببلد الؽرب أٌضاً من بعض صور التعاون البدابً البسٌط
(1)

. 

ب فقد استخدم اما فً العصور الوسطى ونتٌجة لظهور نظام االقطاع وخاصة فً الؽر
االقطاعٌون االرقاء فً التعاون بٌنهم فً مواجهة المخاطر التً ٌتعرضون إلٌها ، أما فً الشرق 
ونتٌجة لظهور االسبلم فقد تطور التعاون بعد ان وجد له أساساً شرعٌاً راسخاً فً القرآن الكرٌم 

ُث ِ  َعَلى رَمَعََتنُْإ َتَن  *ِب ِّ َتْ تماُوَإٰى َترَمَعََتنُْإ َعَلى ْ ُ  ﴿: والسنة النبوٌة الشرٌفة ومنها قوله تعالى  ُْْلِ

                                                           

 .ٗٔ، صٜٓٛٔ( خالد لفتة شاكر: النظام القانوني لمتعاونيات ، دار الرشيد لمنشر، بغداد ، ٔ)



 

(ٙٗ٘) 

( )هللا فً عون العبد ما دام العبد فً عون اخٌه( وؼٌرها من اآلٌات وقوله )،  (1) ﴾َتُْ ُعُدَتْ ِ 

القرآنٌة الكرٌمة واالحادٌث النبوٌة الشرٌفة التً تصب فً الحث على التعاون والتً ال نود 
هذا الموضع من الدراسة ، فما ٌهمنا أن اإلسبلم اقر الكثٌر من اشكال  الخوض فً تفاصٌلها فً

التعاون المعروفة قبل ظهوره ما دامت متوافقة مع أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء ، فٌما أنكر 
فً الوقت ذاته العدٌد من تلك االشكال كلما خالفت أحكام الشرٌعة الؽراء ،  فإذا كان التعاون فً 

عة وتربٌة الحٌوانات ومواجهة المخاطر الطبٌعٌة وتوفٌر المال فهو حبلل ، فٌما حرم مجال الزرا
التعاون على توفٌر الخمور واالتٌان بها واالعانة على الزنا وتسهٌله واالدالل علٌه واعانة الظلمة 
واالعانة على ؼٌر الحق بشكل عام ، وهو ما هذب من جهود التعاون ووجهها الوجهة التً تخدم 

لمجتمع والدٌن والدولة بعد ان كانت متاحة ومفتوحة ٌلجها من ٌشاء ووقتما ٌشاء وحٌثما ٌشاء ، ا
بل ان التعاون اضٌؾ إلٌه باعث آخر إلى البواعث الدنٌوٌة التً كانت تحركه اال وهو الباعث 
ٌث الدٌنً الذي كان السبب فً الكثٌر من تطبٌقات التعاون منها ما هو تقلٌدي ومنها ما هو حد

ظهر مع ظهور االسبلم كالتعاون فً نشر الدٌن وبناء المساجد واعانة الفقٌر وتجهٌز الجنود 
 وؼٌرها.

اما فً العصر الحدٌث فقد تم تطوٌر صور التعاون التقلٌدٌة لتكون فً شكل واطار جدٌد 
ال ٌمثل استمراراً لئلشكال القدٌمة ، بل فً صورة منظمة ومإطرة بشكل دقٌق
(2)

قرن ، فمنذ ال 
اسس اربعة عمال فً بارٌس الجمعٌة المسٌحٌة لعمال صناعة  1ٖٗٔالتاسع عشر وبالتحدٌد سنة 

الحلً المذهبة وقد نجحت الجمعٌة نجاحاً باهراً حتى فتحت فروع لها فً بعض المدن الفرنسٌة 
 عامبلً من عمال 1ٕفً بلدة روتشدل فً انكلترا ، إذ أنشؤ  1ٗٗٔوخاصة فً بارٌس وتلتها سنة 

النسٌج جمعٌة رواد روتشدل العادلٌن فكانت أول جمعٌة استهبلكٌة حققت نتابج كبٌرة على 
مستوى انكلترا وحظٌت باهتمام منقطع النظٌر وانتشر صٌتها فً اؼلب الدول فقامت فً فرنسا 
 والمانٌا وبقٌة دول اوربا جمعٌات مشابها فكانت بمثابة الشرارة للحركة التعاونٌة العالمٌة والتً
جاءت بمجملها كردة فعل على االوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة المتردٌة واستؽبلل 

التجار للفقراء
(3)

. 

ولم ٌخرج العراق عن التطورات اعبله ولكن التعاونٌات فً شكلها الحدٌث لم تظهر فٌه 
تؤسٌس أول حٌث تم  2ٖ3ٔاال بعد انتهاء الثلث األول من القرن العشرٌن وبالتحدٌد فً سنة 

 2ٗٗٔجمعٌة تعاونٌة عراقٌة من عدد من الموظفٌن فً مزرعة الزعفرانٌة واستمرت حتى سنة 
حٌث تم حلها ألسباب سٌاسٌة ، ولكن التعاونٌات استمرت ، ؼٌر أن اؼلب الجمعٌات التعاونٌة 
التً انشؤت كان مصٌرها الفشل وذلك لعدم وجود قانون خاص بالتعاونٌات فً الببلد وكانت 

الذي لم  2ٕٕٔلسنة  ٕٕالجمعٌات التعاونٌة تستند فً عملها على قانون الجمعٌات العراقً رقم 
ٌكن مخصصاً للعمل التعاونً وانما للجمعٌات بشكل عام ، واستمر الحال كذلك حتى صدر أول 

2ٗٗٔلسنة  3ٕقانون للتعاون وهو قانون الجمعٌات التعاونٌة رقم 
(4)

نً ،  فوفر لها االطار القانو 

                                                           

 . ٕ( المائدة /ٔ)
 .ٗٔال سنة نشر، صجبلل زكي : التعاون من اجل القضاء عمى مشاكمنا االجتماعية، الدار القومية لمطباعة والنشر ، ببل مكان و  (ٕ)
( جورج السير : التعاون ، ترجمة عبد الرحمن شبل حسين ووفيق عبد العزيز فيمي ، الدار القومية لمطباعة والنشر ، ببل مكان وال ٖ)

 .ٖٔسنة نشر ، ص
 .ٜٗٗٔ/ٖ/ٖٔفي  ٕٕٚٔنشر في جريدة الوقائع العراقية بعددىا المرقم  (ٗ)



 

(ٙٗٙ) 

للعمل واالنتشار رؼم انه لم ٌؤخذ بنظر االعتبار الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة فً الببلد فقد 
جاء مؤخوذاً عن قانون التعاون الهندي المصري ولم ٌفرق فً المعاملة بٌن الشركة التجارٌة 

تعثر والتخبط والجمعٌة التعاونٌة فكان أن واجهته الكثٌر من العقبات فً التطبٌق فافرز حالة من ال
، وبالتالً فشل العدٌد من الجمعٌات فً تحقٌق اهدافها فكانت النتٌجة الحل والتجمٌد والتصفٌة ، 

بنك التسلٌؾ التعاونً الذي تساهم وزارة  2٘ٙٔإال أن المشرع اراد تدارك األمر فؤسس فً سنة 
القروض للتعاونٌات فً  % من رأسماله وتساهم الجمعٌات التعاونٌة بالباقً ، ٌقدمٔ٘المالٌة بــ 

العراق ، ؼٌر ان ضعؾ رأسمال البنك ومشاكله االدارٌة والفنٌة قلصت من دوره فبقت 
التعاونٌات مقتصرة على الجانب الخدمً وخاصة جمعٌات بناء المساكن والجمعٌات االستهبلكٌة 

جمعٌة ، فتنبه  (ٕ٘ال ) 2٘1ٔ، اما الجمعٌات االنتاجٌة والتسلٌفٌة فكانت ال تتجاوز بحلول عام 
2٘2ٔلسنة  3ٌٖات التعاونٌة برقم المشرع إلى ذلك فاصدر قانون جدٌد للجمع

(1)
بعد تحول  ،
لسنة  ٖٙٔالحكم من ملكً إلى جمهوري وأردفه بإنشاء المصرؾ التعاونً بموجب القانون رقم 

ٔ2٘2
(2)

أن لٌحل محل بنك التسلٌؾ التعاونً وبزٌادة اربعة اضعاؾ برأس المال ، فكان  ،
ازدهرت نسبٌاً الخدمة التعاونٌة ولكن ازدهارها كان على مستوى الكم أكثر من النوع مما ادى 
إلى حل وتصفٌة وتجمٌد عمل العدٌد من الجمعٌات بذرابع مختلفة نتٌجة لسٌطرة كبار التجار 
والشركات على التجارتٌن الداخلٌة والخارجٌة ، وبقً الحال كذلك حتى صدور قانون التعاون 

23ٓٔلسنة  ٕٕٓقم ر
(3)

كما صدر قانون  2٘2ٔالذي الؽى قانون الجمعٌات التعاونٌة لسنة  ،
 23ٓٔلسنة  3ٔٔاالصبلح الزراعً رقم 

(4)
وكذلك قانون المصرؾ الزراعً التعاونً  رقم  ،

المعدل 23ٗٔلسنة   ٓٔٔ
 (5)

233ٔلسنة  ٖٗوكذلك قانون الجمعٌات الفبلحٌة رقم  ،
(6)

، وقانون 
النافذ 233ٔلسنة  3ٙت االسكان التعاونً السكنٌة رقم الزام جمعٌا

(7)
وقانون صنادٌق الضمان  ،

النافذ 233ٔلسنة  ٙ٘ٔفً الجمعٌات الفبلحٌة التعاونٌة رقم 
(8)

، ومع ما اسهمته كل هذه القوانٌن  
فً تنشٌط القطاع التعاونً وانشاء المزارع الجماعٌة وتموٌل الجمعٌات الفبلحٌة والتعاونٌة 

رى ، إال أن قلة الوعً بؤهمٌة التعاونٌات لدى اعضابها واجبارٌة االنتماء فً البعض منها األخ
وسٌطرة العناصر الحزبٌة المرتبطة بالحكومة على الجمعٌات واالتحادات التً تشرؾ علٌها 
افرؼها من محتواها وجعلها مرتبطة بالحكومة ومنفذة لقراراتها فكانت اشبه بدوابر حكومٌة بل 

كان ارتباطها بالحكومة اكثر من ؼٌرها من دوابر الدولةربما 
(9)

. 

                                                           

 .ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/ٓٔفي  ٕٚ٘ددىا المرقم ( نشر في جريدة الوقائع العراقية بعٔ)
 .ٜٜ٘ٔ/٘/ٗفي  ٗٙٔ( نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددىا المرقم ٕ)
 .ٜٓٚٔ/ٓٔ/ٓٔفي  ٖٜ٘ٔ( نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددىا المرقم ٖ)
 .ٜٓٚٔ/٘/ٖٓفي  ٗٛٛٔ( نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددىا المرقم ٗ)
 .ٜٗٚٔ/ٛ/ٕ٘في  ٜٖٕٔالعراقية بعددىا المرقم ( نشر في جريدة الوقائع ٘)
 .ٜٚٚٔ/ٖ/ٕٛفي  ٜٕٚ٘( نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددىا المرقم ٙ)
 .ٜٚٚٔ/٘/ٖٕفي  ٕٛٛ٘( نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددىا المرقم ٚ)
 .ٜٚٚٔ/ٕٔ/ٕٙفي  ٕٕٚٙ( نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددىا المرقم ٛ)
 .ٖ٘-ٕ٘ن التفاصيل حول التعاونيات في العراق ينظر خالد لفتة شاكر، مصدر سابق ، ص( لممزيد مٜ)



 

(ٙٗ3) 

وقد دفع ذلك المشرع إلى محاولة رفع المعوقات أمام القطاع التعاونً فاصدر قانون 
المعدل  22ٕٔلسنة  ٘ٔالذي حل محله قانون التعاون رقم  21ٕٔلسنة  1٘التعاون رقم 

(1)
، 

النافذ ٕٕٓٓلسنة  ٙ٘ وتبعه قانون الجمعٌات الفبلحٌة التعاونٌة رقم
(2)

.  

إال أن المبادئ العامة فً هذه القوانٌن لم تتؽٌر وانما تؽٌرت اآللٌات فقط فكانت النتابج 
ؼٌر مختلفة وبقٌت ذات المعوقات تعصؾ بالقطاع التعاونً العراقً ولم ٌتؽٌر من األمر شٌباً 

لتعاونً محكوماً بنفس القوانٌن ، إذ ظل القطاع ا ٖٕٓٓبتؽٌر النظام السٌاسً فً العراق بعد عام 
التً كانت سابدة قبل سقوط النظام ، رؼم التؽٌر الذي اصاب الواقع االقتصادي العراقً والفلسفة 
التً ٌإمن بها القابضٌن على السلطة من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر ، ناهٌك عن 

على عمل الجمعٌات التعاونٌة بجمٌع  انتشار الفساد االداري والمالً وؼٌاب الرقابة الفعالة
انواعها واالتحادات المشرفة علٌها ودخولها فً حلبة السٌاسة وتجاذبات االحزاب السٌاسٌة 
والعملٌة االنتخابٌة ، كل ذلك جعل القطاع التعاونً فً العراق الٌوم مرتبكاً ٌخدم المصالح 

ة فً البلد مما ٌتطلب حلوالً عاجلة الشخصٌة لؤلعضاء المتنفذٌن فٌها المرتبطٌن بؤحزاب متنفذ
تتمثل فً وضع تشرٌعات جدٌدة تناسب الظروؾ الحالٌة التً تمر بها الببلد وتخلٌصه من هٌمنة 
االحزاب المتنفذة والجهات االمنٌة المسٌطرة ، وال نبالػ ان قلنا ان الحل ال ٌمكن ان ٌكون للقطاع 

واالداري المنتشر فً الدولة وهٌباتها  التعاونً بمعزل عن حل جذري لوضع الفساد المالً
 ووضع قطاعاتها بما فٌها القطاع التعاونً.

 : الاساس الفلسفً للتعاونٌات:  المطلب الثانً

ٌجدر بنا ونحن نؤصل فلسفٌاً للتعاونٌات أن نتناول أصل هذه التطبٌقات فً كل من المذهب 
جب تقسٌم هذا المطلب على ثبلثة الفردي والمذهب االشتراكً والمذهب اإلسبلمً ، ومن ثم و

 -فروع وكما ٌؤتً :

 : األساس الفلسفً للتعاونٌات فً المذهب الفردي:  الفرع األول

تشٌر اؼلب الدراسات التً تناولت بالبحث والتفصٌل التعاونٌات أن هذه األخٌرة كانت 
ت المهمشة والتً عبارة عن ردة فعل عن الظروؾ القاسٌة والمزرٌة التً مرت بها وتمر بها الفبا

افرزتها الفلسفة الفردٌة بعد الثورة الصناعٌة من الفقراء والعاطلٌن عن العمل فً توفٌر قوتهم 
بالحد االدنى من االمكانٌات ومن اشباع االحتٌاجات
(3)

. 

                                                           

 .ٕٜٜٔ/ٙ/ٜٕفي  ٕٖٔٗ( نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددىا المرقم ٔ)
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ٘في  ٜٖٛ٘( نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددىا المرقم ٕ)
عاونيات النسوية في التمكين االقتصادي لممرأة من خبلل االستخدام االمثل لمتمويل األصغر محمد الفاتح عبد الوىاب العتيبي : دور الت (ٖ)

 ، متاح عمى شبكة االنترنت عمى الرابط اآلتي : ٚ، صٕٔٔٓاكتوبر  ٖ-ٕ، بحث مقدم إلى المؤتمر االقتصادي بجامعة االحفاد لمفترة من 
https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-ar-the-role-of-women-cooperatives-
in-the-economic-empowerment-of-women-through-the-optimal-use-of-microfinance-
94356_0.pdf 

 .ٗٔجبلل زكي ، مصدر سابق ، ص -
 .ٜٓجورج السير ، مصدر سابق ، ص -



 

(ٙٗ1) 

واذا كان ذلك ٌصح لتفسٌر وجود بعض انواع التعاونٌات وخاصة الجمعٌات التعاونٌة التً 
صناعٌة التً شهدتها اوربا ، ولكن ماذا عن التعاونٌات األخرى التً كانت ظهرت بعٌد الثورة ال

موجودة قبٌل تلك الفترة ؟ وماذا عن الجمعٌات التعاونٌة التً نشؤت وترعرعت فً ظل فلسفٌات 
أخرى بعٌدة كل البعد عن الفلسفة الفردٌة وخاصة منها الجمعٌات التعاونٌة التً تؤسست فً الدول 

 الدول التً تتبنى المنهج اإلسبلمً؟االشتراكٌة أو 

إلى ان التعاونٌات تعد بدٌبلً عن  2ٕٓٓوبذلك فقد ذهب تقرٌر االمم المتحدة عام 
الخصخصة ذلك انه وبعد انهٌار المعسكر االشتراكً وتحول الكثٌر من الدول االشتراكٌة إلى 

ر من الدعوات أن تبنً اقتصاد السوق من خبلل اللجوء إلى الخصخصة ولكن كان هناك الكثٌ
تحل التعاونٌات محل الخصخصة لتحول ملكٌة اموال ومصانع ومزارع القطاع العام إلى 
مجموعة من التعاونٌات لتشكل الجمعٌات التعاونٌة الصورة االبرز لها ، اضافة إلى تجمعات 

التعاون الخدمً والمنظمات المجتمعٌة األخرى
(1)

. 

بقدر ما هً دعوة إلى االبتعاد عن وسٌلة الخصخصة اال ان ذلك باعتقادنا ال ٌشكل وصفاً 
واالتجاه العتماد التعاونٌات كوسٌلة لحل اشكالٌة ملكٌة اموال القطاع العام واداراتها بعد 
التطورات التً شهدها االقتصاد العالمً ، كما ان تلك الدعوة كانت تحتاج إلى قرارات حكومٌة 

مالٌة وبالتحدٌد صندوق النقد الدولً ومجموعة البنك تتبناها بٌد ان ضؽط المنظمات الدولٌة ال
 الدولً ومنظمة التجارة العالمٌة حال دون تنفٌذ تلك الدعوة اال فً نطاق ضٌق.

وٌذهب كارلٌل إلى ان التعاون ٌمثل نظاماً اقتصادٌاً واجتماعٌاً ثالثاً ٌقؾ مع النظامٌن 
( لتجاوز cooperative Economy)الرأسمالً واالشتراكً وٌطلق علٌه االقتصاد التعاونً 

النتابج السلبٌة والكارثٌة لكبل النظامٌن السابدٌن وٌحقق نتابج اٌجابٌة معتدلة
(2)

. 

ؼٌر ان قوالً كهذا ٌعكس كما الرأي األول التناقض بٌن التعاونٌات وبٌن كل من االقتصاد 
ن انه ال ٌتفق مع ما سبق الرأسمالً واالقتصاد االشتراكً وٌعدها بدٌبلً عن كل منهما ، ناهٌك ع

ان انتهٌنا إلٌه من كون االقتصاد االجتماعً التضامنً بما فٌه من تعاونٌات هو ردٌؾ ومكمل 
 لبلقتصاد المعتمد فً الدولة سواء كان اقتصاد حراً أو موجهاً أو إسبلمٌاً.

واالرجح ان التعاونٌات العاملة ضمن المجتمع والنظام الرسمالً هً بدوافع مختلفة 
اقتصادٌة واجتماعٌة وما ٌتفرع عنها من دوافع مالٌة وصحٌة وبٌبٌة وتنظٌمٌة فالحاجة إلى 
تحسٌن الظروؾ االقتصادٌة والحصول على المزٌد من المزاٌا االقتصادٌة ومنها زٌادة الدخل 
والخدمات ومستوى هذه الخدمات والنهوض بالمستوى المعاشً كلها دوافع اقتصادٌة ومالٌة ، 

إلى التكاتؾ بٌن افراد المجتمع االنسانً وحب االنسان ألخٌه االنسان والحاجة إلى والحاجة 

                                                                                                                                                                                                 

يمكين في اقتصاد السوق ، دار الرواد المزدىرة ، ببل مكان وال سنة د. مجيد مسعود : التعاونيات لنظام حماية صغار المنتجين والمست -
 .ٕٕنشر ، ص

جواد كاظم شحاثة : دور المعمومات في فاعمية تقويم اداء المنظمات التعاونية في العراق ، بحث منشور في مجمة الغري لمعموم  -
 .ٜٓٔاالقتصادية واالدارية ، ببل مكان وال سنة نشر ، ص

تفصيل ذلك ميند حامد : سياسات لتفعيل الحركة التعاونية الفمسطينية ، منشورات معيد ابحاث السياسات االقتصادية ( ينظر في ٔ) 
 .ٓٔ، ص ٕٓٔٓالفمسطينية ) ماس ( ببل مكان نشر  ، 

 .ٜ( ميند حامد، مصدر سابق ، صٕ)  



 

(ٙٗ2) 

العٌش بؤمن واطمبنان واالبتعاد عن الصراعات والنزاعات والحاجة إلى العٌش فً صحة وامن 
جسدي وكذلك الحاجة إلى العٌش فً ظل بٌبة خالٌة من الملوثات المختلفة والحاجة إلى تنظٌم 

جتمع بكافة مستوٌاتها من االسرة إلى العشٌرة فالقبٌلة فالمدٌنة فالدولة إلى العالم الحٌاة فً الم
بؤجمعه وفق قواعد ومعاٌٌر محددة هً دوافع اجتماعٌة صحٌة بٌبٌة تنظٌمٌة وهً برمتها ما ٌدفع 

إلى اللجوء إلى انشاء التعاونٌات بجمٌع اشكالها وصورها البدابٌة البسٌطة والحدٌثة المنظمة
(1)

. 

وال شك ان ما ٌساعد على انشاء وعمل هذه التعاونٌات فً ظل االنظمة الرأسمالٌة هو 
الحرٌة التً ٌتٌحها هذا النظام لكل اشكال التجمع بما فٌها االحتكارات رؼم كون االخٌرة ربما 
تشكل احدى العوابق الكبٌرة ، بل ان الواقع اثبت انها تحارب التعاونٌات وتسعى إلى الهٌمنة 

ها ، ولكن ذلك ٌكون من باب الحرٌة والمنافسة المفتوحة بٌن جمٌع عناصر واشخاص علٌ
 االقتصاد الحر.

 : األساس الفلسفً للتعاونٌات فً المذهب الشتراكً:  الفرع الثانً

ٌذهب جانب كبٌر من علماء االقتصاد والمالٌة العامة وفقهاء القانون إلى ان التعاونٌات من 
موجه فهً تساعده وتعاونه فً تحقٌق األهداؾ المتعلقة بالمصلحة العامة فهً تطبٌقات االقتصاد ال

تساعد فً مد السلطة العامة بما تحتاجه من معلومات خاصة بتكلفة انتاج السلع فً سبٌل اعتماد 
التسعٌرة الحكومٌة ، وكذلك فإنها تساعدها فً مكافحة السوق السوداء ، إذ ان الجمعٌات التعاونٌة 

نتاجٌة منها ال ٌمكن ان تحول السلعة التً تقوم بإنتاجها إلى السوق وانما تتٌحها وخاصة اال
للمستهلكٌن وخاصة منهم المنتمٌن إلٌها
(2)

. 

ؼٌر ان رأٌا كهذا وبحكم تسطٌحه لؤلمور ٌصبح ؼٌر مقبوالً كونه ٌؤخذ بنظر االعتبار 
ب التً تسٌطر على السلطة فً التعاونٌات التً تتبناها السلطات الحكومٌة وتشرؾ علٌها االحزا

الدولة وتجعلها تسٌر فً فلك االقتصاد الموجه وال تحٌد عن توجهاته ، بل ان بعض هذه 
التعاونٌات تكون العضوٌة فٌها اجبارٌة ، وٌتناسى ان االصل فً التعاونٌات هو االنتماء الحر 

ماد الدٌمقراطٌة فً االدارة واالستقبللٌة عن السلطات العامة واالحزاب السٌاسٌة ، فضبلً عن اعت
وهً جمٌعاً كما ؼٌرها من ممٌزات التعاونٌات باعتبارها تطبٌقاً من تطبٌقات االقتصاد 
االجتماعً التعاونً ال وجود لها فً قوامٌس االقتصاد الموجه والفلسفة االشتراكٌة ذات النزعة 

 الشمولٌة.

                                                           

يد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس( ببل ( فتحي السروجي : اصبلح وتطور القطاع التعاوني الفمسطيني ، منشورات معٔ)  
 .٘، ص ٕ٘ٔٓمكان نشر ، 

 .ٔالعتيبي ، مصدر سابق ، ص -
الجمعيات التعاونية وأسس قيام المشروع التعاوني نشأت وتطور الحركة التعاونية، تقرير منشور عمى شبكة االنترنت عمى الرابط  -

 التالي :
https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-ar-cooperative-societies-and-the-

basis-for-establishing-a-cooperative-project-153278_0.pdf 
ايناس احمد محمد الحسين : أثر الجمعيات التعاونية الزراعية عمى التنمية الريفية ، حالة جمعية حمة كوكو التعاونية الزراعية والية  -

 .ٕ٘-ٕٗ، ص ٕٚٓٓالسودان ، بحث ماجستير مقدم إلى كمية الزراعة ، جامعة الخرطوم ،  الخرطوم ـ
 .ٓٗ( ينظر في تفصيل ذلك ، جبلل زكي ، مصدر سابق ، صٕ)



 

(ٙ٘ٓ) 

وعلى هذا األساس ذهب البعض
(1)

ى العكس من الرأي الؽالب إلى عد التعاونٌات وعل ،
احد الحلول التً ٌطرحها عصرنا الحاضر فً سبٌل اٌجاد نظام اقتصادي جدٌد خال من الظلم 
والفوضوٌة التً ٌفرزها النظام الرأسمالً وفً الوقت ذاته بعٌدة عن الثقل والضؽط ؼٌر المحدود 

اون هو افضل من ٌخلؾ للنظام االشتراكً المركزي أو التعسفً المقٌت ، وٌإكد ان طرٌق التع
النظام الرأسمالً فً ببلد الؽرب والنظام االشتراكً فً ببلد الشرق ذلك ان األخٌر حسب وصفه 
ٌسهل علٌه اقامة نظامه نتٌجة االكراه الذي ٌمارسه ولكنه لم ٌقدم حبلً افضل من التعاون ، بل 

فٌا وبولونٌا واالتحاد على العكس فقد حدثت ردات فعل عنٌفة ضد قساوة هذا النظام فً ٌوؼسبل
السوفٌتً وٌتوقع ان ٌتطور كل من النظامٌن الرأسمالً واالشتراكً إلى نقطة التقاء محتملة هً 

 التعاونٌات.

على ان انكار كل صلة للتعاون بالنظام االشتراكً واعتباره ردة فعل عن المظالم التً 
ن توقعاته بتطور النظامٌن افرزها األخٌر فٌه شًء من التطرؾ وعدم الدقة ، ناهٌك عن ا

الرأسمالً واالشتراكً إلى نظام تعاونً واحد اثبت فشل تنبإاته فقد وضعت تلك التصورات فً 
منتصؾ القرن العشرٌن وها نحن على وشك انهاء الخمس األول من األلفٌة الثالثة ولم ٌتطور 

اد السوفٌتً السابق مطلع النظام االشتراكً إلى نظام تعاونً بل انهار نهابٌاً بعد تفكك االتح
تسعٌنٌات القرن الماضً وتحولت الدول التً كانت تعتمد االشتراكٌة إلى تبنً الرأسمالٌة 
المتطرفة ، كما لم ٌتطور النظام الرأسمالً إلى االضمحبلل والتحول إلى نظام تعاونً واحد ، بل 

الزمات التً ضربته والتً تكٌؾ مع الظروؾ التً ٌمر بها االقتصاد العالً وبقً شامخاً رؼم ا
استطاع ان ٌتخلص منها بذكاء مستؽبلً مٌزة التكٌؾ التً ٌنماز بها من قرٌناته من االقتصادات 
الوضعٌة األخرى وخاصة االقتصاد االشتراكً المتطرؾ لمبادبه وافكاره وؼٌر القادر على 

 التجدد واالندماج فً االوضاع والظروؾ الجدٌدة.

ثٌر من المشتركات بٌن النظام االشتراكً والتعاونٌات بشكل خاص والحقٌقة ان هناك الك
كتحقٌق المصلحة العامة وعدم الخضوع لقوانٌن السعر االقتصادٌة واالبتعاد عن الهدؾ الربحً 
المادي البحت ، ومع ذلك فان وسابل كل منهما مختلفة فالملكٌة فً النظام االشتراكً عامة وهً 

ل بالمنتمٌن للتعاونٌة )مع التؤكٌد على ان هناك خبلفاً فقهٌاً كبٌراً حول فً التعاونٌات جماعٌة تتمث
الطبٌعة القانونٌة لملكٌة اموال التعاونٌة( ، فضبلً عن اقتصار نطاق التعاونٌة على خدمة اعضابها 
، أما النظام االشتراكً فنطاقه واسع جداً فهو ٌسعى إلى خدمة جمٌع مواطنً الدولة ، بل حتى 

الشتراكٌة األخرى ، ناهٌك عن ان مإسسات االقتصاد االشتراكً تحاول جاهدة ان تجبر الدول ا
 التعاونٌات لخدمة النظام االشتراكً وتفرؼها من محتواها.

وبذلك فان التعاونٌات تحاول فً كل من النظامٌن الرأسمالً واالشتراكً استثمار الحرٌة 
ؾ إلٌها الثانً للنمو والتطور واالزدهار فً ظل التً ٌوفرها األول ، والمصلحة العامة التً ٌهد

حرب ضروس تخوضها ضد كبرٌات االحتكارات والشركات متعددة الجنسٌات فً األول 
ومعركة صعبة مع الحزب المسٌطر على السلطة فً الثانً لتكون اعمالها امام مد وجزر وحسب 

 قدرتها على المقاومة والمطاولة.

 

                                                           

 وما بعدىا. ٜٗ( جورج السير ، مصدر سابق ، صٔ)



 

(ٙ٘ٔ) 

 : سفً للتعاونٌات فً النظام السالمًاألساس الفل:  الفرع الثالث

إذا كان االختبلؾ قد دب بٌن العلماء والفقهاء حول المرجعٌة الفلسفٌة للتعاونٌات فً 
النظامٌن الرأسمالً واالشتراكً بٌن من ٌجعلها تعود الحد النظامٌن وبٌن من ٌنكر أي ارتباط لها 

مقبولة فً كل منهما ، فإن مثل هذا بؤي منهما وبٌن من حاول جاهداً ان ٌجعلها على االقل 
الخبلؾ ال نظٌر له فً الرسابل السماوٌة التً اقرت االطر العامة للتعاون وعدته مثبلً اعلى ٌجب 
التمسك به واتخاذ سبٌبلً للعمل والعبادة ومواجهة ظروؾ الحٌاة إلى حد اعتباره مرتكزاً روحٌاً 

دئ اللحمة واالٌثار والتضامن ودعت إلى التعاون ودٌنٌاً للتعاونٌات فقد اكدت المسٌحٌة على مبا
بقولها )ال ٌنظر االنسان إلى ما هو لنفسه بل إلى ما هو لؤلخرٌن أٌضاً (
(1)

، كما ارسى االسبلم 
قاعدة راسخة للتعاون بٌن ابناء المجتمع سواء على المستوى االقتصادي أو االجتماعً أو 

جاءت أحكام العبادات والمعامبلت تدعو إلى  السٌاسً أو ؼٌرها من المستوٌات األخرى فقد
التعاون بؤكثر من نوع من انواع الحكم الشرعً التكلٌفً من واجب ومحرم ومندوب ومكروه 

ُث ِ  َعَلى رَمَعََتنُْإ َتَن  *َترَمَعََتنُْإ َعَلى ُْ ِب ِّ َتْ تماُوَإٰى ﴿ ومباح فقد جاء فً القرآن الكرٌم    .(2)﴾ُعُدَتْ ِ َتْ ُ  ُْْلِ
ُعَتِصُمْإ ِنَحُبِل ْ لاِه َءِمهًعَ َتَن ﴿ وكذلك قوله عز وجل ،  (3)﴾َتَأَحلا ْ لاُه ُْ بَمُهَع َتَح اَم ْ  ِّنََ﴿  :وقوله تعالى ْت

وقوله ،  (4)﴾ضُمُلإِنُكُ  إََأُصَبُحُت  نِِوُعَمِتِه ِيُخَإْنًَُهَن نمَ  إََأ افَ  َأُعَدْسً  ُكوُت ُ  ِي ُ  َعَلُهُك ُ  ْ لاهِ  نُِعَمتَ  َتْ ُُكُ ْت *رَمَف اُضْإ

َِكهَن َتُْنَن ْ هاِبهِل َتْ هاَئِِلهَن َتِإال ْ  ِّ ﴿ :الباري الكرٌم ِِ َتآَرى ُْ َمََ  َعَلٰى ُحبِِّه َ ِتي ُْ ُوُ َنٰى َتُْ َهَتََمٰى َتُْ َمَه  ضََ

خاطا ( وقوله أٌضاً ) خٌر الناس انفعهم للناس( وكذلك   ٌحتكر اال( )الوكذلك قوله ) ، (5)﴾

هذا فضبلً عن اآلٌات  (ٌد هللا مع الجماعة)وقوله أٌضاً  ) حب ألخٌك ما تحب لنفسك (( قوله )
القرآنٌة الكرٌمة واالحادٌث النبوٌة الشرٌفة التً تإكد على االنتماء الطوعً للدٌن والمساواة بٌن 

ٌن فً االنتماء إلى الجمعٌات التعاونٌة ومعاملة اعضابها وضرورة مشاورتهم واالستنارة المإمن
بآراء الجمٌع وعدم التفرد فً اتخاذ القرار والتؤكٌد على أن االنسان مستخلؾ فً االرض وان 
الملك هلل تعالى والحث على التشارك بشكل عام سواء كان بشكل جمعٌة أو شركة والتؤكٌد ان 

فً كل تشاركالبركة 
(6)

. 

كل ذلك سٌضفً عامبلً دٌنٌاً وعنصراً أو وازعاً دٌنٌاً فً الموضوع فٌدفع إلى التعاون 
ٌضاؾ إلى الدوافع واألسباب والحاجات الوضعٌة من اقتصادٌة واجتماعٌة تحدثت عنها فً 

وعاً فٌسهم الفروع السابقة من هذا المطلب ، وهو ما ٌنعكس اٌجابٌاً على القطاع التعاونً كماً ون
 فً زٌادة عدد التعاونٌات التً لٌس فٌها مخالفة ألحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة والمجتمع اإلسبلمً.

ومع اننا ال نجد اهتماماً من الفقه اإلسبلمً بالجمعٌات التعاونٌة والتعاونٌات بشكل عام 
ود ومعامبلت فً قٌاساً باالهتمام الواسع الذي ٌبدٌه الفقه بالشركات الخاصة وما تبرمه من عق

سبٌل لحاقها بركب التطور السرٌع للمجتمع ، ونؤمل من الفقه ان ٌلتفت إلى هذه التطبٌقات 
                                                           

 .ٕٙ( ايناس الحسين ، مصدر سابق ، صٔ)
 .ٕ :ة المائد (ٕ)
 .ٕ٘ٚ :البقرة  (ٖ)
 .ٖٓٔ :آل عمران (ٗ)
 .ٚٚٔ:البقرة ( ٘)
 .ٕٔ-ٜٔر سابق ، ص( ينظر في تفصيل ذلك خالد لفتة شاكر ، مصدٙ)



 

(ٕٙ٘) 

التعاونٌة وٌضع لها المعاٌٌر الشرعٌة ضمن معاٌٌر هٌبة المحاسبة والمراجعة للمإسسات 
اتها على االسبلمٌة وتسلٌط الضوء على هذا القطاع المهم فً الدول اإلسبلمٌة التً ركزت تشرٌع

تنظٌم القطاع التعاونً ولكن تنظٌمه كان بطعم االنظمة الوضعٌة ، وهو ما حصل فً السعودٌة 
والسودان حٌث صدرت فٌها العدٌد من االنظمة والقوانٌن التً تضع الخطوط العرٌضة 

فٌها والتفصٌلٌة للقطاع التعاونً
(1)

التً  فالتارٌخ ٌزخر بالعدٌد من التطبٌقات التعاونٌة البسٌطة ،
ٌمكن االستناد الٌها فً وضع قواعد عامة واخرى تفصٌلٌة لتجمعات تعاونٌة منشودة ، فقد اعتمد 

( اسلوب التعاون فً بناء مسجده فً المدٌنة المنورة وكذلك فً حفر الخندق حول الرسول )
المدٌنة فً السنة الخامسة من الهجرة النبوٌة الشرٌفة
(2)

. 

 : انونً للتعاونٌاتاألساس الق:  المطلب الثالث

عندما اصدر  2ٗٗٔعلى الرؼم من ان المشرع العراقً ولج القطاع التعاونً منذ العام 
ت تشرٌعات فً وبذلك ٌعد من اوابل الدول العربٌة التً وضع 3ٕقانون الجمعٌات التعاونٌة رقم 

ت فبل من مصطلح التعاونٌا ٕ٘ٓٓ، اال ان الدستور العراقً النافذ لسنة هذا الخصوص
( فقط ولكنها جاءت ٗٔٔو ٖٔٔوالجمعٌات التعاونٌة فقد وردت فٌه كلمة التعاون فً المادتٌن )

اقلٌم فً مجال توزٌع  للداللة على التنسٌق بٌن االقالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً
( منه للتؤكٌد على حرٌة 2ٖ، كما وردت كلمة جمعٌة أو جمعٌات فً المادة )االختصاصات
ٌات بشكل عام ومنها ضمناً الجمعٌات التعاونٌة ، وكذلك لٌقرر عدم جواز اجبار أي تؤسٌس الجمع

شخص على االنضمام أو االستمرار فً عضوٌة أي حزب أو جمعٌة بما فٌها الجمعٌات التعاونٌة 
( إلى الجمعٌة الوطنٌة )البرلمان( ، وكنا نتمنى على ٖٖٔهذا فضبلً عن االشارة فً المادة )

وري العراقً ان ٌولً اهتماماً خاصاً بالتعاونٌات بشكل عام والجمعٌات التعاونٌة المشرع الدست
بشكل خاص وان ٌشدد على بعض أهم مبادبها فً نصوصه وقواعده السامٌة ، فبل ٌكتفً 
بالنصوص أعبله التً ال تفً بالؽرض والواردة ضمن الحقوق والحرٌات العامة فً الباب الثانً 

( 3ٖ( والحرٌات الواردة فً المادتٌن )٘ٔق فً الحرٌة الوارد فً المادة )من الدستور ومنها الح
 (.ٓٗو )

كما ان التشرٌعات العادٌة التً تحكم القطاع التعاونً فً العراق تعد تشرٌعات قدٌمة 
احدثها صدر قبل خمسة عشر عاماً ولم ٌتم تحدٌثها على الرؼم من التطورات السٌاسٌة 

التً مرت بالببلد وخاصة ما تعلق منها بالتوجه نحو اعتماد اقتصاد واالقتصادٌة واالجتماعٌة 
السوق ، ناهٌك عن تبعثر وتعدد القوانٌن التً تحكم هذا القطاع ، فالقانون النافذ فٌما ٌتعلق 

المعدل ، فضبلً عن قانون  22ٕٔلسنة  ٘ٔبالتعاونٌات ؼٌر الزراعٌة هو قانون التعاون رقم 
، اما فً  233ٔلسنة  3ٙتعاونٌة بتشٌٌد العمارات السكنٌة رقم الزام جمعٌات االسكان ال

وقانون  23ٗٔلسنة  ٓٔٔالتعاونٌات الفبلحٌة فقد صدر قانون المصرؾ الزراعً  التعاونً رقم 
النافذ وقانون الجمعٌات  233ٔلسنة  ٙ٘ٔصنادٌق الضمان فً الجمعٌات الفبلحٌة التعاونٌة رقم 

 النافذ. ٕٕٓٓسنة ل  ٙ٘الفبلحٌة التعاونٌة رقم 

وبذلك فإن األمر ٌتطلب تحدٌث تلك القوانٌن وجمعها فً قانون واحد ٌواكب كل هذه 
التطورات وحبذا لو تضمن هذا القانون تنظٌماً ألشكال أخرى من التعاونٌات وان ال ٌقؾ عند 

                                                           

 النافذ. ٜٜٜٔقانون التعاون السوداني لسنة  -ىــ النافذ. ٜٕٗٔلسنة  ٗٔنظام الجمعيات التعاونية السعودي رقم ( ٔ)  
 .ٕٚ( ينظر في تفصيل ىذه ايناس الحسين ، مصدر سابق ، صٕ)  



 

(ٖٙ٘) 

د ٌقع الجمعٌات التعاونٌة كشكل وحٌد للتعاون فً العراق ، وٌفضل لو كان هذا القانون المنشو
 ضمن اطار قانون اشمل واعم هو قانون لبلقتصاد االجتماعً التضامنً.

 التعرٌف بالتعاونٌات:  المبحث الثانً

لعلنا تؤخرنا كثٌراً عن التعرٌؾ بالتعاونٌات ، ومن هنا وجب علٌنا ولوج مفهومها ومعرفة 
صها وطبٌعتها القانونٌة معناها من الناحٌتٌن اللؽوٌة واالصطبلحٌة ، ومن ثم بٌان اركانها وخصاب

 لنتحول بعدها إلى تفصٌل تطبٌقاتها المختلفة من ادخار جماعً وجمعٌات تعاونٌة وؼٌرها.

وعلى ذلك فٌجدر بنا ان نقسم هذا المبحث على ثبلثة مطالب نتحدث فً األول عن مفهوم 
 -:التعاونٌات وفً الثانً عن خصابصها وفً الثالث عن طبٌعتها القانونٌة وكما ٌؤتً

 : مفهوم التعاونٌات:  المطلب األول

ٌبقى االلمام بؤي موضوع قاصراً مالم ٌتم التعرؾ على مفهومه وولوج مفهومه لؽًة 
واصطبلحاً فالتعاون لؽة هو ) فعل : خماسً الزم (. َتَعاَوْنُت ، أََتَعاَوُن ، َتَعاَوْن مصدر َتَعاُوٌن  ، 

ِة ، َعاَوَن  ٌَ اُن الَقْر َباِح أََتَعاَوُن َتَعاَوَن ُسكَّ ، أََعاَن ، َساَعَد َبْعُضُهْم َبْعضاً ، ومثلها آَزَر ِعْنَد الصَّ

ِسٌُم َعلَى إِْعبلَِن َمِجًِء النُّوِر  ومنها قوله تعالى فً اآلٌة  َترَمَعََتنُْإ َعَلى  ﴿من سورة المابدة  َٕوالنَّ
أي َتآَزُروا ، وَتَعاُوٌن  )ع و ن ( مصدر َتَعاَوَن ، (1)﴾ ُدَتْ ْ ِب ِّ َتْ تماُوَإى َتَن رَمَعََتنُْإ َعَلى ِْْلُثِ  َتْ عُ 

آُزُر ، اْلُمَساَعَدةُ  َعاُوُن  واْلُمَإاَزَرةُ ، التَّ َنُهُم التَّ ٌْ ْجَمُع َب ٌَ
(2)

 . 

أما اصطبلحاً  فقد قٌلت عدة تعرٌفات للتعاونٌات منها تعرٌفها بؤنها ) شكل من اشكال   
التً تإمن العدٌد من فرص العمل فً مختلؾ انحاء العالم ،  منظمات المجتمع المدنً الفاعلة

وتساهم فً الحد من الفقر وتدعم العدٌد من الؽاٌات االنمابٌة (
 (3)

.  

وٌبدو لنا ان هذا التعرٌؾ اقرب إلى الشرح والتوضٌح منه إلى التعرٌؾ ، فضبلً عن أن 
مكن قبوله على اطبلقه فاذا وصؾ التعاون بانه شكل من اشكال منظمات المجتمع المدنً ال ٌ

كانت التعاونٌة تتفق مع منظمات المجتمع المدنً فً كثٌر من المشتركات اال انها تختلؾ عنها فً 
ان التعاونٌة ٌمكن ان تبؽً الربح ، ناهٌك عن كون التعاونٌة تهدؾ إلى خدمة اعضابها دون 

 ؼٌرهم.

من االشخاص اتفقوا على ان  وعرفت أٌضاً بؤنها )عبارة عن تنظٌمات تتؤلؾ من مجموعة
ٌنضم بعضهم لبعض من اجل العمل سوٌة فً سبٌل تلبٌة حاجاتهم االقتصادٌة واالجتماعٌة ، وفقاً 

للقٌم والمبادئ االساسٌة للتعاون المتعارؾ علٌها عالمٌاً(
 (4)

. 

                                                           

  .ٕورة المائدة : ( سٔ)
-https://www.almaany.com/ar/dict/arي :( المعاني لكل رسم معنى ، منشور عمى شبكة االنترنيت ، متاح عمى الرابط اآلتٕ)

ar/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/ 
،  ٗ( االسكوا : االقتصاد االجتماعي التضامني اداة لتحقيق العدالة االجتماعية ، سمسمة السياسات العامة ، اوراق موجزة ، بيروت ، ع ٖ)

 .ٔ، ص ٕٗٔٓاكتوبر 
 تضامني ، تقرير منشور عمى شبكة االنترنت ، متاح عمى الرابط اآلتي :( االقتصاد االجتماعي والٗ)

http://www.ces.ma/ar/Pages/Auto-saisines/AS-19-2015-economie-sociale-et-solidaire.aspx. 



 

(ٙ٘ٗ) 

وٌعٌب هذا التعرٌؾ االطالة التً كان االجدر تجاوزها ، كما انه اؼفل االشارة إلى اكثر 
 من مرتكز من مرتكزات التعاونٌات.

منظمات اقتصادٌة بنٌت على جهود ذاتٌة ، بحٌث تلعب هذه كما عرفت كذلك بؤنها )
المنظمات دوراً ملموساً فً رفع مستوى الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة ألعضابها والمجتمع 

المحلً أٌضاً (
 (1)

. 

نٌة خدمة المجتمع وهو ما ال ٌتفق وٌبلحظ على هذا التعرٌؾ بانه جعل من أهداؾ التعاو
مع حقٌقة التعاونٌات من خدمة اعضابها فحتى لو ادت بصورة ؼٌر مباشرة إلى نتابج اٌجابٌة 

 بالنسبة للمجتمع فان ذلك ال ٌشكل هدفاً للتعاونٌة وانما هو نتٌجة طبٌعٌة لخدمة اعضابها.

تلبٌة احتٌاجاتهم وعرفت كذلك بانها )جمعٌات مستقلة من اشخاص اتحدوا طواعٌة ل
االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة المشتركة ، ٌتطلعون لذلك من خبلل مإسسة مملوكة للجمٌع 

وتدار بشكل دٌمقراطً (
 (2)

.
 
 

وٌبدو لنا ان هذا التعرٌؾ قد تجاوز الكثٌر من عٌوب التعرٌفات األخرى ، إال أن فٌه نوع 
جماعٌة للجمعٌة رؼم الخبلؾ على طبٌعة ملكٌة من االطالة ، فضبلً عن تؤكٌده على الملكٌة ال

 اموال الجمعٌة.

وعرفت أٌضاً بؤنها )جمعٌة تطوعٌة من البابعٌن والمشترٌن ، تإسس بهدؾ تحسٌن 
االسعار للبابعٌن والمشترٌن ، والوصول إلى ذلك عن طرٌق منشؤة خاصة بهم سواء للبابعٌن أو 

المشترٌن(
 (3)

 . 

والتكرار ؼٌر المبرر على ان التعاونٌات تقوم بٌن البابعٌن  ومن الواضح التركٌز والتؤكد
أو المشترٌن واالكثر من ذلك فان قصر التعاونٌات على صورة الجمعٌات امر ؼٌر مقبول ، 

 باإلضافة إلى اؼفال التعرٌؾ العدٌد من مرتكزات التعاونٌات .

بؽرض تحقٌق  وعرؾ البعض التعاون بؤنه ) تجمٌع واتحاد ، لبعض االشخاص وجهودهم
هدؾ مشترك وذلك عن اقصر طرٌق وباقل تكلفة وعلى احسن وجه (
 (4)

. 

وٌبلحظ على هذا التعرٌؾ تركٌزه على طرٌقة التعاون وتكلفته المنخفضة والخدمات 
االفضل التً ٌقدمها، ولكن ذلك ربما ال ٌكون دٌدن التعاونٌات فقد تسلك طرقاً طوٌلة نوعاً ما ، 

 بماً افضل الخدمات لؤلعضاء وانما بما ٌتفق مع قدراتها وامكانٌاتها.كما انها ال تحقق دا

وعلى الرؼم من أن وضع التعرٌؾ هو من مهام الفقه والقضاء فان المشرع فً بعض 
الدول قد وضع تعرٌفات للتعاونٌات ومنها تعرٌؾ المشرع السعودي للتعاونٌة بؤنها )مجموعة 

هما معاً اتفقوا ان ٌنظم بعضهم إلى بعض إلنشاء  تتؤلؾ من اشخاص ذاتٌٌن أو اعتبارٌن أو

                                                           

 . ٚ، مذكور لدى ميند حامد ، مصدر سابق ، ص ٜٕٓٓ( تعريف االمم المتحدة لسنة ٔ)
 http//www.icq.coop/coop/principles;htnelترنيت ، متاح عمى الرابط اآلتي : ( مقال منشور عمى شبكة االنٕ)
 .٘ٚ( ينسب ىذا التعريف اليمينيالوف ، مذكور لدى ميند حامد ، مصدر سابق، صٖ)
 .ٖ( محمد العتيبي ، مصدر سابق ، صٗ)



 

(ٙ٘٘) 

مقاولة تتٌح لهم تلبٌة حاجٌاتهم االقتصادٌة واالجتماعٌة وتدار وفق القٌم والمبادئ االساسٌة 
للتعاون المتعارؾ علٌها (
 (1)

. 

وٌبلحظ على هذا التعرٌؾ انه ٌخلط بٌن التعاونٌة بشكل عام وبٌن الجمعٌة التعاونٌة التً 
 والتطبٌق االبرز للتعاونٌات دوٌا ان ترادفها. تعد الشكل

وقد عرؾ المشرع العراقً التعاون بؤنه ) تنظٌم جماهٌري اجتماعً واقتصادي هدفه 
تطوٌر العبلقات االقتصادٌة فً المجتمع من النمط الفردي إلى النمط الجماعً بما ٌنسجم مع 

تعاونٌة (السٌاسة العامة للدولة وبما ٌحقق افضل االداء للحركة ال
 (2)

. 

وٌتجلى بشكل واضح النزعة التوجٌهٌة فً هذا التعرٌؾ حٌث وصؾ التعاون بانه تنظم 
جماهٌري وكابننا فً ثورة وتم ابراز فكرة االنتقال من التعامل الفردي إلى التعامل الجماعً فً 

االشتراكٌة ، اشارة إلى ضرورة االنتقال من النزعة الفردٌة إلى النزعة الجماعٌة فً الطرٌق إلى 
ومن هنا وبعٌداً عن رأٌنا فً ضرورة ابتعاد المشرع عن وضع التعرٌفات وترك هذه المهمة للفقه 
والقضاء فٌبدو لنا ان المشرع العراقً مدعو إلى الؽاء هذه المادة بما تتضمنه من تعرٌؾ أو على 

صادٌة واالجتماعٌة التً االقل تعدٌل التعرٌؾ الذي تحتوٌه بما ٌتناسب واالوضاع السٌاسٌة واالقت
 تمر بها الببلد الٌوم وبما ٌجعله ٌعبر تعبٌراً صادقاً عن مضمون التعاونٌات.

ونرى بان التعرٌؾ االكثر دقة للتعاونٌات هو القول بؤنها تجمع مجموعة من االشخاص 
لمبادئ للقٌام بنشاط من انشطة االقتصاد االجتماعً التضامنً لتلبٌة احتٌاجاتهم المشتركة وفقاً 

 التعاون العالمٌة.

وبهذا نكون قد وضعنا تعرٌفاً جامعاً مانعاً ، ناهٌك عن صٌاؼته بؤسلوب المختصر المفٌد 
مستفٌدٌن من تضمٌنه مصطلحات لها دالالت معروفة ومنها االقتصاد االجتماعً التضامنً 

ٌفات األخرى فبل ومبادئ التعاون العالمٌة ، متجاوزٌن جمٌع االشكاالت التً وقعت فٌها التعر
اطالة وال دخول فً التفاصٌل وال اشارة إلى اصطبلحات ؼٌر دقٌقة ٌمكن ان توسع فً مفهوم 
التعاونٌات أو تضٌق منه ، فضبلً عن شمول التعرٌؾ لجانبٌن مهمٌن فً التعاونٌات حٌث تناول 

قٌة التعرٌفات إذ االنشطة التً تقوم بها هذه التعاونٌات باإلضافة إلى تكوٌنها ولٌس كما فعلت ب
ركزت اهتمامها على التكوٌن دون ابراز ما تقوم به من انشطة ووصفها والى أي اقتصاد تنتمً ، 

 -ومن هذا التعرٌؾ ٌمكننا استخبلص عناصر التعاونٌات وهً :

 ممارسة نشاط من أنشطة االقتصاد االجتماعً التضامنً.   .ٔ
ٌة أو كبلهما :ـ وبهذا فهً تشبه التؤمٌن تتكون من مجموعة من االشخاص الطبٌعٌة أو المعنو  .ٕ

التعاونً ولكنها تختلؾ عن المسإولٌة المجتمعٌة التً ٌمكن ان ٌقوم بها شخص واحد
(3)

. 
هدفها تلبٌة االحتٌاجات المشتركة لؤلعضاء :ـ وبذلك ٌمكن ان تحقق ارباحاً من تصرفاتها   .ٖ

على ان تستخدم هذه االرباح على ان تكون هذه االرباح للمجموعة ولٌس لشخص واحد فٌها و

                                                           

 .ٕٗٔٓالمتعمق بالتعاونيات السعودي لسنة  ٕٔٔ/  ٕٔ( من قانون رقم ٔ( المادة )ٔ)
 المعدل. ٕٜٜٔلسنة  ٘ٔ( من قانون التعاون العراقي رقم ٔ( تنظر المادة )ٕ)
( ينظر في تفصيل االقتصاد االجتماعي التضامني والتأمين التعاوني والمسؤولية المجتمعية د. احمد خمف حسين الدخيل : االقتصاد ٖ)

ورة القيت عمى طمبة الدكتوراه قانون عام ، كمية الحقوق ، االجتماعي التضامني وتطبيقاتو في القانون العراقي ، محاضرات غير منش
 وما بعدىا. ٕ٘، صٕٛٔٓ/ٕٚٔٓجامعة تكريت ، الفصل األول 



 

(ٙ٘ٙ) 

فً اشباع الحاجات االقتصادٌة واالجتماعٌة أو الثقافٌة وبهذا تختلؾ التعاونٌات عن منظمات 
المجتمع المدنً التً ال تقتصر اهدافها على خدمة اعضابها بل خدمة المجتمع بؤسره بما فٌه 

 االعضاء.
اونً الدولً والتً تشمل ما ٌؤتًاعتماد مبادئ التعاون العالمٌة التً اقرها الحلؾ التع  .ٗ

(1)
 :ـ

  العضوٌة الختٌارٌة المفتوحة : . أ

إذ ان االصل ان ٌكون االنضمام إلى التعاونٌات بجمٌع اشكالها وصورها اختٌارٌاً ناهٌك 
عن ترك العضوٌة فٌها الذي ٌنبؽً ان ٌكون اختٌارٌاً أٌضاً فً االصل ، فضبلً عن ان 

ل من تتوفر فٌهم شروط معٌنة دون أي تمٌٌز ألي سبب العضوٌة ٌنبؽً ان تكون متاحة لك
 كان سواء تعلق بالجنس أو العمر أو المركز االجتماعً أو المعتقد الدٌنً أو السٌاسً.

 دٌمقراطٌة الدارة والرقابة :  . ب

إذ ٌفترض بؤعضاء التجمع التعاونً ان ٌتولون ادارة تجمعهم وٌشاركون فً رسم سٌاسة 
ت وكذلك مراقبة عمل الجمعٌات االدارٌة التً ٌتم اختٌارها لهذا التجمع واتخاذ القرارا

الؽرض ، وذلك من خبلل اشتراكهم فً اجتماعات الهٌبة العامة وتمتعهم بحقوق متساوٌة فً 
التصوٌت ، إذ ان لكل عضو صوت واحد بؽض النظر عن نسبة مساهمته من رأس مال 

 التعاونٌة.

 المشاركة القتصادٌة ل عضاء:  .جـ

على كل عضو من اعضاء التعاونٌة ان ٌساهم فً رأس مالها بمبلػ معٌن ، ناهٌك عن 
االشتراكات السنوٌة التً قد تقرر التعاونٌة جمعها من االعضاء وٌنبؽً ان ٌترك جزء من 
اموال التعاونٌة لتنمٌة التعاونٌة فٌما ٌوزع الزابد على االعضاء وفقاً لما تم االتفاق علٌه بٌنهم 

 فق واالهداؾ التً نشؤت التعاونٌة من اجلها.وبما ٌت

  الشخصٌة الذاتٌة المستقلة: .د

ٌفترض بالتعاونٌة ان تتمتع بشخصٌة قانونٌة مستقلة عن االعضاء المنتمٌن إلٌها لتتمتع 
بؤهلٌة تتفق واألؼراض التً تم انشاءها من اجلها، بل ان االستقبللٌة ال تكون عن االعضاء 

لتعاونٌات وعن هٌبات الدولة المختلفة وعن أي جهة وطنٌة أو دولٌة فقط وانما عن بقٌة ا
اخرى، وهو ما ال ٌمكن ضمانه اال بتكاتؾ جهود جمٌع االعضاء فً الرقابة على مصادر 

 تموٌل التعاونٌة واوجه انفاقها وذلك عبر ادارة دٌمقراطٌة مستقلة.

  التعلٌم والتدرٌب والمعلومات :.هــ 

ات نشر الوعً التعاونً بٌن افراد المجتمع الذي تعٌش فٌه وتدرٌب ٌتوجب على التعاونٌ
وتعلٌم اعضابها على كٌفٌة العمل فٌها بجمٌع المستوٌات على كٌفٌة ادارة التعاونٌة وتنبٌها 

                                                           

 ( عمى شبكة االنترنت. Icaموقع الحمف التعاوني الدولي )  -( ينظر في تفصيل ىذه المبادئ ٔ)
 .٘ركة التعاونية ، مصدر سابق ، صالجمعيات التعاونية واسس قيام المشروع التعاوني ونشأة وتطور الح -
 .ٚفتحي السروجي ، مصدر سابق ، ص -
 .ٜٖ-ٖٚايناس الحسين ، مصدر سابق ، ص -



 

(ٙ٘3) 

والنهوض بواقعها االقتصادي وتنشٌط اعمالها للوصول إلى تقدٌم افضل الخدمات أو تلبٌة 
 سلٌمة الحتٌاجات االعضاء.

  التعاون بٌن التعاونٌات: .و

االصل ان تكون التعاونٌة ملبٌة الحتٌاجات اعضابها فقط ولكن ذلك ال ٌمنع التعاونٌة من 
تنمٌة روح التعاون والتنسٌق مع قرٌناتها على المستوٌات المحلً والوطنً والدولً من خبلل 

 االنضمام أو تكوٌن االتحادات التعاونٌة.

  الهتمام بشإون المجتمع: .ز

ال ٌمكن ان تعمل التعاونٌة بمعزل عن المجتمع الذي تعٌش فٌه فمع ان أهداؾ واؼراض 
التعاونٌة تنحصر فً خدمة اعضابها، اال انه ومن باب المسإولٌة المجتمعٌة ٌفترض 
بالتعاونٌات االهتمام بمجتمعها الذي تعٌش فٌه وتضع السٌاسات التً تخدمه والتً ٌوافق علٌها 

 ت حر ودٌمقراطً.االعضاء فً تصوٌ

 : خصائص التعاونٌات:  المطلب الثانً

تتمٌز التعاونٌات بمجموعة من الخصابص التً تتشابه فً بعضها مع تطبٌقات االقتصاد 
االجتماعً التضامنً األخرى وتختلؾ فً بعضها عنها ، وٌمكن ادارج ابرز تلك الخصابص بما 

 -ٌؤتً:

  أولا: األقدم تارٌخٌاا :

ت اقدم تطبٌقات االقتصاد االجتماعً التضامنً من الناحٌة التارٌخٌة فقد تعد التعاونٌا
شكلت اللبنات االولى لبناء هذا االقتصاد ووضعت البذور االولى له فً العصور القدٌمة 
واستمرت بالتطور مروراً بالعصور الوسطى لتصل إلى اعلى مستوٌاتها فً العصر الحدٌث، 

 لحدٌث عن األساس التارٌخً للتعاونٌات.وهو ما الحظناه بشكل جلً عند ا

  ثانٌاا: البساطة فً العمل:

ربما تشكل التعاونٌات التطبٌق االبسط من حٌث العمل فبل تعقٌد وال روتٌن وال 
     بٌروقراطٌة فكل تجمع ٌسعى إلى التكاتؾ فً تلبٌة احتٌاجات االعضاء المنتمٌن له ٌشكل

العمل بعٌداً عن التعقٌدات التً ٌمكن ان تشهدها  تعاونٌة ، تستطٌع ان تعمل وفق ابسط اشكال
 التطبٌقات األخرى من تامٌن تعاونً ومسإولٌة مجتمعٌة ووقؾ وؼٌرها.

  ثالثاا: السهولة فً التكوٌن :

بالنظر لما تنماز به التعاونٌات من بساطة فً العمل وبعد عن التعقٌد فقد تعزز ذلك 
الدول قبل حتى ان تكون هناك قوانٌن تعاونٌة خاصة  بسهولة تكوٌنها ، إذ انها تكونت فً اؼلب

توفر لها االطار القانونً ، وهو ما ٌعكس البساطة فً التكوٌن بحٌث ال تحتاج حتى فً صورها 
المنظمة المعروفة ؼالباً إلى قانون خاص بها ذلك انها ٌمكن ان تشكل وفقاً للقواعد العامة فً 

 القانون.

 



 

(ٙ٘1) 

  رابعاا: العدد الكبٌر:

شك فً ان السهولة فً التكوٌن والبساطة فً العمل سٌنعكس اٌجابٌاً على عدد ال 
التعاونٌات التً تنتشر على مستوى العالم باسره لتشكل العدد االكبر بٌن تطبٌقات االقتصاد 

( ٗ٘ٔٔاالجتماعً التضامنً ، إذ تثٌر بعض الدراسات إلى ان عدد التعاونٌات فً العراق بلػ )
، أما فً الؽرب فقد بلػ عدد التعاونٌات واالتحادات  ٕٗٔٓاونٌاً حتى عام ( اتحاداً تعٙٔو)

وٌإكد التحالؾ التعاونً الدولً ان حوالً ملٌون انسان  ٖٕٔٓحتى نهاٌة عام  ٕٕٕٓٔالتعاونٌة 
( دولة وان هناك اربعة من كل عشرة اشخاص 2٘حول العالم ٌمثلون االتحادات التعاونٌة لــ )

واحدة فً كندا ، فً حٌن ٌنتمً حوالً سبعة مبلٌٌن شخص إلى التعاونٌات اعضاء فً تعاونٌة 
%( من الشعب المالٌزي ، أما فً النروٌج فهناك 3ٕفً مالٌزٌا وهم ٌشكلون نسبة تصل إلى )

%( من مجموع الشعب النروٌجً ٓٗ( ملٌون عضو ٌنتمون إلى تعاونٌات لٌشكلون )ٕحوالً )
%( من الشعب االسبانً فً ٘ٔ( ملٌون شخص أي )3،ٙوكذلك فً اسبانٌا حٌث ٌشترك )

تعاونٌات متعددة
(1)

. 

  خامساا: خدمة العضاء:

من اهم ممٌزات التعاونٌات انها تسعى إلى تحقٌق نتابج طٌبة لؤلعضاء المنتمٌن الٌها 
وبذلك فهً تختلؾ عن المسإولٌة المجتمعٌة ولكنها تشبه فً ذلك إلى حد كبٌر التؤمٌن التعاونً ، 

د ان ذلك ال ٌنفً بؤي حال من االحوال الخدمة التً تقدمها للمجتمع بصورة ؼٌر مباشرة من بٌ
خبلل االكتفاء الذي تحققه فً الخدمات التً تقدمها ألعضابها فتخفؾ الثقل على الدولة وهٌباتها 

 العامة وهً تإدي دورها فً اشباع الحاجات العامة.

 سادساا: تعدد األهداف :

نٌات ال ٌقتصر على الجانب المالً فقط انما ٌتجاوزه إلى أهداؾ اخرى ان هدؾ التعاو 
اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة وؼٌرها من األهداؾ التً انعكست اٌجابٌاً على تعدد انواع 
التعاونٌات فهناك التعاونٌات االستهبلكٌة والتعاونٌات االنتاجٌة والتعاونٌات الخدمٌة والتعاونٌات 

ال بل ان هناك انواع متعددة ومتخصصة لكل نوع من انواع التعاونٌات فاذا ما الثقافٌة وؼٌرها، 
اخذنا التعاونٌات االستهبلكٌة وجب ان نعرؾ ان هناك تعاونٌات متخصصة فً انواع معٌنة من 

وؼٌرها السلع كالخضر وانواعه واخرى بالسلع المعمرة
(2)

، واألكثر من ذلك فإن بعض الدول قد 
ببعض التعاونٌات كما فعل المشرع العراقً عندما خصص القانون رقم وضعت قوانٌن خاصة 

لسنة  ٘ٔللجمعٌات الفبلحٌة التعاونٌة بالرؼم من وجود قانون التعاون رقم  ٕٕٓٓلسنة  ٙ٘
 المعدل الذي ٌحكم القطاع التعاونً فً العراق . 22ٕٔ

  سابعاا: اختالف احجامها:

                                                           

 .ٚ( لممزيد من التفاصيل ينظر فتحي السروجي ، مصدر سابق ، صٔ)
 ٗاالسكوا : القتصاد االجتماعي التضامني اداة لتحقيق العدالة االجتماعية ، مصدر سابق ، ص -

 .ٖٗ-ٖٖايناس الحسين ، مصدر سابق ، ص –في انواع التعاونيات حسب اليدف الذي تبتغيو  ( ينظرٕ)
الصادر عن اكاديمية االقتصاد االجتماعي والتكافمي، اغادير المغرب ، بعنوان االقتصاد االجتماعي والتضامني فرص  ٖٕٔٓدليل  -

 .ٕٔـٖٔنظمة العمل الدولية ، صعمل اكثر من اجل الشباب ، منشورات الحركة الدولية لمتدريب ، م



 

(ٙ٘2) 

ؽرض الذي تروم تحقٌقه لؤلعضاء وانما فً تتعدد انواع التعاونٌات لٌس من ناحٌة ال
اختبلؾ احجامها فبٌنما تكون هناك بعض التعاونٌات صؽٌرة جداً كالجمعٌات الفبلحٌة اتً تكون 

 على مستوى قرٌة واحدة.

بل ان هناك ما هو اصؽر منها والتً تتجسد فً تجمعات االدخار البسٌطة التً تتكون من 
ة معٌنة أو الزمبلء فً وظٌفة محددة بحٌث ال ٌتجاوز عددهم اعداد بسٌطة من االصدقاء فً منطق

العشرة اعضاء ، فٌما نجد ان هناك تعاونٌات كبٌرة جداً تتعدى المستوى المحلً بل والوطنً 
لتصل إلى المستوى الدولً فتكون اشبه بشركة كبرى تضم اعداداً هابلة من االعضاء وتعمل وفقاً 

الدارٌةلنظام داخلً ٌنظم عمل اجهزتها ا
(1)

. 

 : معوقات التعاونٌات:  الفرع الثانً

على الرؼم من النتابج الطٌبة التً حققتها التعاونٌات لسهولة التكوٌن وبساطة العمل ومع 
ان اعداد هذه التطبٌقات تتزاٌد بشكل مستمر ؼٌر ان ذلك ال ٌعنً بؤي حال من االحوال خلوها 

ن هناك العدٌد من المعوقات التً تقؾ حاببلً دون من أي معوقات وال ٌواجهها أي عراقٌل ، بل ا
 -نجاحها والتً ٌمكن تبوٌبها ضمن ثبلث فقرات ، وابرز هذه المعوقات:

 :  أولا: المعوقات القانونٌة

إن ؼموض النصوص القانونٌة الخاصة بالتعاونٌات والفراغ التشرٌعً الذي ٌحدث لؽٌاب 
فً األحكام العامة الخاصة التً تنظمها ، الحكم فً بعض المسابل ٌإدي إلى قصور واضح 

ناهٌك عن ؼٌاب األحكام القانونٌة الخاصة بضرورة اعتماد الحوكمة إلدارة التعاونٌات مما 
ٌنعكس سلباً على األهداؾ والؽاٌات التً انشؤت من اجلها وٌإدي ربما إلى انتشار الفساد المالً 

واالداري فً ادارات هذه التعاونٌات
(2)

. 

من ذلك فان قدم بعض القوانٌن التً تحكم القطاع التعاونً وعدم مواكبتها  واالكثر
للتطورات التً ٌشهدها المجتمع ٌإدي إلى فجوة كبٌرة بٌن واقع القطاع التعاونً والنصوص 
الحاكمة لها ، وهو ما نجده فً اؼلب الدول العربٌة ومنها العراق حٌث ٌحكم القطاع التعاونً 

( عاماً وقانون الجمعٌات الفبلحٌة التعاونٌة الذي صدر قبل ٕ٘صدر قبل )قانون التعاون الذي 
( عاماً وٌا لٌت األمر وقؾ عند مشكلة المدة الزمنٌة فقد تعززت بعدم مواكبة التطورات فً ٘ٔ)

تلك القوانٌن للتحوالت والتؽٌرات والتطورات التً شهدها المجتمع العراقً فً كافة النواحً 
النظام البرلمانً الفٌدرالً ( واالقتصادٌة )التخلً عن االقتصاد الموجه واالتجاه السٌاسٌة )اعتماد 

نحو اعتماد اقتصاد السوق الحر ( واالجتماعٌة وؼٌرها ، مما ٌتطلب التفاتة سرٌعة من المشرع 
لتحرٌك قطاع التعاون عبر اصدار قانون عام جدٌد للتعاون فً العراق ٌؤخذ بنظر االعتبار كل 

ؽٌرات وٌجسد التناؼم والتوافق بٌن القانون والواقع لٌكون القانون كما ٌقال المرآة العاكسة تلك المت
 لحال القطاع التعاونً وٌجعلها اكثر فابدة وٌبعدها عن المناكفات السٌاسٌة والتجاوزات الحزبٌة.

  ثانٌاا: المعوقات القتصادٌة :

                                                           

( دور التعاونيات والجمعيات التعاونية والمنظمات في اسواق التأمين الشاممة صادرة عن المنتدى االستشاري السابع في كولومبيا ، ٔ)
 .ٕٓٔ، ص ٕٙٔٓسريبلنكا ، نوفمبر 

 .ٛ، ص ٕ٘ٔٓلسنة  ٜٔ( تقرير المجمس االقتصادي واالجتماعي والبيئي المغربي، احالة ذاتية رقم ٕ)



 

(ٙٙٓ) 

التموٌل أو صعوبة الحصول علٌه  تتجلى ابرز المعوقات االقتصادٌة للتعاونٌات فً ضعؾ
مما ٌجعلها تلجؤ إلى الدولة أو منظمات المجتمع المدنً الوطنٌة منها والدولٌة ، وعدم االعتماد 
على قدراتها الذاتٌة الضعٌفة فً االصل مما ٌنعكس سلباً على استقبللٌتها وٌجعلها تابعة ومنفذة 

ركة التعاونٌة ان تنمو وتزدهر ، مما ٌتطلب لتوجٌهات الجهات المانحة والتً ربما ال ترٌد للح
حركة دإوبة من التعاونٌات ذاتها ومن هٌبات الدولة ذات الصلة للتنسٌق فٌما بٌنها لتقوم األخٌرة 
بمنح االمتٌازات للقطاع الخاص الذي ٌقوم بتموٌل بعض االنشطة التعاونٌة دون ان ٌكون لهذا 

ً ان تتمتع بها ، إذا ما علمنا ان الدعم الحكومً المباشر التموٌل أي أثر فً االستقبللٌة التً ٌنبؽ
للتعاونٌات عبر مدها بالتموٌل البلزم من الخزٌنة العامة للدولة سواء كان ذلك باستخدام اسلوب 
المنح أو المكافآت أو االعانات التً تدفع دون مقابل سٌجعل من هذه التعاونٌات اتكالٌة ولن تحقق 

، وستبتعد عن قاعدة االقتصاد التً ٌنبؽً أن تلتزمها فً عملٌات االنفاق هذا النتابج المرجوة منها 
من جهة ، ومن جهة اخرى فان مثل هذا الحل سٌدفع الكثٌر من المتطفلٌن على القطاع التعاونً 
           إلى انشاء تجمعات تعاونٌة صورٌة للظفر بتلك المعونات المالٌة دون ان تعمل على ارض

ذ ما علمنا توفر االرضٌة الخصبة لمثل هكذا تصرفات فً ظل فساد اداري ومالً الواقع ، إ
 مستشري فً مفاصل الدولة فً المنطقة العربٌة بؤكملها.

هذا فضبلً عن المنافسة الشدٌدة التً تشهدها التعاونٌات من القطاعٌن العام والخاص إذا ما 
تلكه مإسسات القطاع العام من امكانٌات علمنا ضعؾ االمكانٌات وضعؾ القدرات االدارٌة بما تم

مالٌة عالٌة ، وما تتمتع به شركات القطاع الخاص من ادارات على مستوى عالً من الكفاءة 
 والتطور واالستعانة بؤحدث التقنٌات.

نعم ٌمكن ان ٌضاؾ إلى ذلك عدم الثقة بالتعاونٌات واعتبارها لدى الكثٌرٌن بؤنها من 
دها شكبلً من اشكال أو تطبٌقات االشتراكٌة التً ثبت فشلها وأنها ترسبات الماضً القرٌب وع

 تعمل بالضد من اقتصاد السوق الحر ومحاولة للرجعٌة إلى االشتراكٌة المقٌتة.

  : ثالثاا: المعوقات الجتماعٌة

ٌرجح الكثٌرٌن أسباب فشل وتعثر العدٌد من التعاونٌات فً االقتصادات العربٌة إلى 
وقات االجتماعٌة التً لٌس لها وجود فً بقٌة بقاع العالم ومنهامجموعة من المع

(1)
 :-

 
 

انخفاض مستوى الفكر التعاونً لدى ابناء المجتمع ، مما ٌنعكس سلباً على الرؼبة فً   .ٔ
 االنخراط والعمل فٌها ممن ٌفترض أن ٌنتموا إلٌها.

عادات وتقالٌد ونظرة انخفاض مستوى انخراط الفبات المهمشة كالنساء وذوي االعاقة بسبب   .ٕ
اجتماعٌة بالٌة ، فً الوقت الذي ٌفترض بهذه التطبٌقات )التعاونٌات( ان تستثمر الطاقات 

 المعطلة لهذه الفبات وضمها إلى باقً الطاقات البشرٌة المكونة للمجتمع.
ضعؾ كفاءة العاملٌن فً االجهزة االدارٌة والرقابٌة للتعاونٌات ، وذلك بسبب عزوؾ   .ٖ

 عن ولوج هذه االعمال وتركها ألشخاص جاءوا لتحقٌق اؼراض ومصالح شخصٌة. االكفاء
هٌمنة اشخاص ومجموعات واحزاب على ادارة التعاونٌات ، وذلك بسبب ما تدرٌه علٌهم   .ٗ

 من اموال مستؽلٌن الفساد المالً واالداري الذي تنماز به ادارتها فً الؽالب.

                                                           

 . v و  vi( فتحي السروجي ، مصدر سابق ، صٔ)



 

(ٙٙٔ) 

ونٌات والجهات الحكومٌة ذات الصلة بقصد النهوض ؼٌاب التنسٌق الحقٌقً بٌن ادارات التعا  .٘
 بواقع القطاع التعاونً وخاصة فً مجال التدرٌب والتعلٌم والتؤهٌل.

ؼٌاب ، أو على االقل ، ضعؾ الرقابة الحقٌقٌة التً تمر بها الهٌبات التعاونٌة وخاصة الهٌبة   .ٙ
ل ٌرٌد من ؼٌره أن ٌبدأ العامة وشٌوع ثقافة االبتعاد عن الواجهة فً التصدي للفاسدٌن فك

بالنقد واثارة موضوع الفساد ، فً ظل انتشار مافٌات الفساد وقوتها وهٌمنتها على المشهد فً 
 مستوٌاته كافة السٌاسٌة واالقتصادٌة والمالٌة وحتى االجتماعٌة من خبلل شراء الذمم.

 : الطبٌعة القانونٌة للتعاونٌات:  المطلب الثالث

ث عن التعاونٌات من التعرؾ على طبٌعتها القانونٌة مع ان المهمة هنا ال بد لنا ونحن نتحد
تبدو أكثر صعوبة من تناول سابقاتها من موضوعات التعاونٌات فتعدد القوانٌن ذات الصلة 
بالتعاونٌات من دولة إلى أخرى ، وفً الدولة الواحدة قد تجد هناك أكثر من قانون ٌحكم 

القوانٌن تنظم عمل الجمعٌات التعاونٌة فقط وكؤنها الصورة  التعاونٌات ، ناهٌك عن ان اؼلب
والتطبٌق الوحٌد للتعاونٌات متناسٌة الصور البسٌطة لتجمعات االدخار الجماعً االختٌارٌة منها 
واإلجبارٌة والتً اؼفل المشرع تنظم الكثٌر منها فً اؼلب الدول ومنها العراق ، ومن هنا وجب 

 -ما ٌؤتً:تناول كل منها على حدة وك

 أولا: تجمعات الدخار الجماعً الختٌارٌة :

( شخصاً ٕٓوالتً تقوم على عدد قلٌل من االصدقاء ال ٌتجاوز فً اؼلب االحٌان الــ ) 
على ان ٌدفع كل منهم مبلػ معٌن كل شهر فتجمع المبالػ وتعمل قرعة أو ٌتم االتفاق على ان 

األمر كل شهر حتى ٌحصل كل االعضاء على تعطى فً كل شهر ألحد االعضاء وهكذا ٌتكرر 
 المبلػ كامبلً فعندها إما أن ٌتوقؾ التجمع أو ٌتم تجدٌده.

والحقٌقة ان مثل هذه التجمعات ال تمنح الشخصٌة المعنوٌة ألنها اصبلً لم تكن من ضمن 
، التجمعات التً المنظمة قانوناً ، فضبلً عن ان االعضاء ال ٌقومون بتسجٌلها بصورة رسمٌة 
وهً باعتقادنا اقرب إلى القرض الجماعً الذي ٌجرٌه كل افراد المجموعة الحدهم كل شهر ، 
وبما ان العملٌة ستكرر كل شهر وان الدور سٌؤتً على الجمٌع طالما ٌتم التساوي بٌن عدد 

 االشهر وعدد افراد المجموعة ومن ثم فهً نوع من انواع القرض الجماعً االختٌاري.

عقد القرض الشهري التزاماً على الشخص الذي ٌحصل على القرض بؤن وبالتالً ٌرتب 
 ٌدفع اقساط هذا القرض بشكل شهري لبقٌة افراد المجموعة.

  ثانٌاا: تجمعات الدخار الجماعً اإلجبارٌة :

وهً التجمعات التً ٌنشؤها المشرع بؽرض حماٌة حقوق بعض االشخاص نتٌجة لعدم 
كاملة التً تإهلهم للتصرؾ بتلك األموال وخشٌة من تجاوزات اقرب تمتعهم باألهلٌة القانونٌة ال

الناس إلٌهم على هذه االموال والمثال الحً علٌها األموال التً ٌتم اٌداعها لدى دابرة رعاٌة 
القاصرٌن ، فاذا ما توفً شخص معٌن وترك بعض الورثة القاصرٌن فان حصصهم ٌتم اٌداعها 

ٌتم تسلٌمها لهم اال عند بلوؼهم سن الرشد لدى دابرة رعاٌة القاصرٌن وال
(1)

، ومن ثم فبل 

                                                           

 .ٜٓٛٔ/٘/٘في  ٕٕٚٚالذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددىا المرقم  ٜٓٛٔلسنة  ٛٚ( قانون رعاية القاصرين رقم ٔ) 



 

(ٕٙٙ) 

شخصٌة معنوٌة للتركة المودعة لدى هذه الدابرة وانما ٌبقى كل وارث مالكاً لحصته من التركة 
 ولكنها توضع كودٌعة لدى تلك الدابرة فالموضوع اقرب إلى عقد الودٌعة القانونً.

  ثالثاا: الجمعٌات التعاونٌة :

عات التً تمنح الشخصٌة المعنوٌة المستقلة عن االعضاء المكونٌن لها وبالتالً وهً التجم
ثار الخبلؾ الفقهً حول ملكٌة اموال هذه التجمعات التعاونٌة بٌن من ٌعدها مملوكة على الشٌوع 
بٌن اعضاء الجمعٌة ، وبٌن من ٌعتبرها مملوكة للجمعٌة باعتبارها الشخص المعنوي الذي ٌمثل 

وبٌن من ٌعطً نظاماً خاصاً لهذه الملكٌة حسب النظام االقتصادي الذي تعمل فٌه من الجمعٌة ، 
رأسمالً أو اشتراكً وٌقرر على ضوء ذلك كون الجمعٌة فً النهاٌة اما شخص من اشخاص 

القانون العام أو شخص من اشخاص القانون الخاص
(1)

. 

عٌات فهو من ٌحدد ملكٌتها ونرى بؤن األمر ٌعتمد على القانون الذي تخضع له هذه الجم
 وهو من ٌحدد كونها شخصٌاً معنوٌاً عاماً ام خاصاً سواء كان ذلك تصرٌحاً ام تلمٌحاً.

هــ  2ٕٗٔ/ٖ/ٓٔ( الصادر بتارٌخ ٗٔفمثبلً لو اخذنا نظام الجمعٌات السعودي رقم )م/
شهار فً المادة نجده ٌقرر اكتساب الجمعٌة للشخصٌة المعنوٌة بمجرد اتمام عملٌتً التسجٌل واإل

الرابعة منه ، مما ٌدل على أن الملكٌة للجمعٌة ولٌس لؤلعضاء إال أنه عاد واقر بقدرة العضو 
المنسحب على استرداد قٌمة أسهمه فً المادة الخامسة ، ومن ثم رجع لٌقرر عدم جواز الحجز 

معٌة لجمٌع االسهم ولكن على أموال الجمعٌة إال وفاء لدٌونها ، ومن هنا فٌبدو جلٌاً أن الملكٌة للج
ذلك ال ٌمنع العضو من االنسحاب ومن ثم الحصول على قٌمة أسهمه ، وعلى الرؼم مما ٌبدو 
علٌه بؤن الجمعٌة من االشخاص المعنوٌة الخاصة اال ان المشرع السعودي اخضع الجمعٌة فً 

لمنح واالعانات اتً ( لرقابة وزارة الشإون االجتماعٌة وٌعود ذلك باعتقادنا لكثرة اٖٙالمادة )
تدفعها الدولة لهذه الجمعٌات
(2)

 . 

فقد منحها أٌضاً الشخصٌة  23ٙٔلسنة  ٖٔاما قانون الجمعٌات التعاونٌة االماراتً رقم 
المعنوٌة المستقلة عن االعضاء
(3)

واجاز للعضو االنسحاب بشروط معٌنة واسترداد قٌمة  ،
اسهمه
(4)

ة مع جواز استرداد تلك الملكٌة من قبل العضو وبالتالً فملكٌة األسهم تكون للجمعٌ ،
المنسحب ، فٌما خبل القانون من أي نص ٌتعلق بالرقابة وكذلك أي نص ٌتعلق باعتبارها من 
اشخاص القانون العام ام الخاص ، ومن ثم فالراجح أنها من أشخاص القانون الخاص كونها فً 

 األصل تعتمد التموٌل الذاتً.

إلى منح التعاونٌة  ٕٗٔٓلسنة  ٕٔٔ/ٕٔعاونٌات المؽربً رقم فً حٌن ذهب قانون الت
الشخصٌة المعنوٌة واالستقبلل المالً عن االعضاء المكونٌن لها ولكنه اجاز لكل عضو 

االنسحاب منها وفق شروط معٌنة
(5)

، وبهذا فالحكم فٌه ال ٌختلؾ كثٌراً عن القانونٌن االماراتً 
 والسعودي.

                                                           

 .٘٘ٔ-ٕٔٔ( لممزيد من التفاصيل ينظر خالد لفتة شاكر ، مصدر سابق، صٔ)
 م الجمعيات السعودي النافذ.( من نظآٖ( المادة )ٕ)
 ( من قانون الجمعيات االماراتي النافذ.ٖ( م )ٖ)
 ( من قانون الجمعيات االماراتي النافذ.ٙ( م )ٗ)
 ( من قانون التعاونيات المغربي النافذ.ٗو  ٕ( تنظر )٘)



 

(ٖٙٙ) 

أحكام الجمعٌات التعاونٌة بٌن قانون التعاون وقانون الجمعٌات أما فً العراق فقد توزعت 
( واقر 2الفبلحٌة التعاونٌة ، إذ اكد األول على الشخصٌة المعنوٌة المستقلة للجمعٌة التعاونٌة )م

( وشدد على عدم جواز بٌع السهم أو التصرؾ فٌه اال ٕ/ ؾ3المسإولٌة المحدودة للجمعٌة )م
( وان التصفٌة ال ٌمكن ان تإدي إلى حصول العضو على أكثر ٔ/ ؾ2ٔللوفاء بدٌون الجمعٌة )م

( وان العمل التعاونً عمل طوعً ال ٌعتمد على دعم الدولة ٖ/ ؾٕ٘من القٌمة الفعلٌة للسهم )م 
( ومن هنا فان ٔ( ، أما الثانً فقد اشار إلى الشخصٌة المعنوٌة للجمعٌة الفبلحٌة )مٙ/ ؾٖٗ)م 

 ى ان الملكٌة للجمعٌة ولٌس لؤلعضاء.كل هذه األحكام تدل عل

وفً اطار آخر اشار األول إلى ان العمل التعاونً لٌس جزءاً من القطاع العام مما ٌدل 
داللة واضحة على ان الجمعٌة التعاونٌة هً شخص من اشخاص القانون الخاص ، رؼم أنه أكد 

معتمدة فً منشآت القطاع على اعتماد التنظٌمات التعاونٌة األسس والمعاٌٌر واالجراءات ال
( وان الجمعٌة 3ٖاالشتراكً ) العام ( واخضع حسابات الجمعٌة لرقابة دٌوان الرقابة المالٌة )م

( وأن أموالها تعد امواالً عامة 1ٖتستطٌع استٌفاء دٌونها وفقاً لقانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة )م
تخل بصفة الشخص المعنوي الخاص  ألؼراض تطبٌق القوانٌن العقابٌة فهذه األحكام جمٌعاً ال

التً الزمت الجمعٌة التعاونٌة فهً مجرد دعم وحماٌة ورعاٌة لهذه الجمعٌات ومنحها بعض 
 االمتٌازات التً ال نظٌر لها فً القطاع الخاص. 

 التطبٌقات التعاونٌة:  المبحث الثالث

مهام البحث  لعل مهمة احصاء كافة التطبٌقات التعاونٌة هً المهمة االصعب من بٌن
العلمً فً التعاونٌات وذلك للمرونة الكبٌرة التً تتمٌز بها من بٌن تطبٌقات االقتصاد االجتماعً 
التضامنً ، ناهٌك عن تعدد الموضوعات التً ٌمكن أن ٌتخذها التعاون وعلى جمٌع المستوٌات 

ن ان تخطر على بال االقتصادٌة االجتماعٌة والمالٌة والبٌبٌة والثقافٌة وؼٌرها، فكل فكرة ٌمك
مجموعة من االشخاص للتعاون فً مجال معٌن حسب الحاجة إلى ذلك التعاون ٌمكن أن ٌفضً 
إلى تعاونٌة ، وهو ما ٌحدث فً الجانب العملً حٌث تعددت وتنامت وتطورت اشكال وصور 

وقت  التعاونٌات فً كل دولة من الدول وتختلؾ كذلك من دولة إلى أخرى وفً الدولة الواحدة من
آلخر ، ففً كل وقت تجد رواجاً لنوع وشكل معٌن من التعاونٌات حسب حاجة المجتمع 

 وجماعاته الصؽٌرة والكبٌرة.

ولكن المتتبع للدراسات القانونٌة ذات الصلة بالتعاونٌات وواقع هذه التعاونٌات فً مختلؾ 
ار الجماعً والثانٌة الدول ٌإشر نوعٌن من التطبٌقات الربٌسٌة االولى تتمثل بتجمعات االدخ

تتجسد فً الجمعٌات التعاونٌة ذات االؼراض المختلفة وتضاؾ إلٌها صور أو تطبٌقات أخرى 
ٌمكن ان نطلق علٌها بالتطبٌقات ؼٌر المسماة على اعتبار أنه ال ٌمكن ادراجها ضمن صنؾ 

 معٌن من الصنفٌن الربٌسٌن.

األول لتجمعات االدخار وعلٌه وجب تقسٌم هذا المبحث على ثبلثة مطالب نخصص 
الجماعً من اختٌارٌة واجبارٌة والثانً للجمعٌات التعاونٌة بكافة أنواعها والثالث واألخٌر 

 -للتعرؾ على التعاونٌات األخرى وكما ٌؤتً:

                                                                                                                                                                                                 

ة وليست متوقفة عمى تصرف معين ، وقد يعترض البعض عمى عممية االسترداد ويعدىا اخبلاًل بالممكية التي يفترض ان تكون نيائي
 ويمكن بسيولة الرد عمى ذلك بان االسترداد ربما ال يكون لما قدمو العضو بل لقيمتو.



 

(ٙٙٗ) 

 : تجمعات الدخار الجماعً:  ولالمطلب األ

الكبٌرة وألن بالنظر للحاجة الماسة إلى المال لتموٌل كافة انواع المشارٌع الصؽٌرة و
المصارؾ تفرض شروطاً قاسٌة فً منح القروض لٌس أقلها شرط الفابدة الربوٌة المرتفعة فً 
الؽالب ، مما دفع الكثٌرٌن من اصحاب تلك المشارٌع الذٌن ٌجدون صعوبة فً الحصول على 

ر فً تلك القروض المصرفٌة أو ٌعتبرونها مكلفة جداً أو ؼٌر ذات جدوى اقتصادٌة ، إلى التفكٌ
اٌجاد بدابل عن القروض المصرفٌة فٌكون لها ذلك عبر اللجوء إلى تعاونٌات االدخار االختٌاري، 
بل ان الدولة فً بعض االحٌان تجد من المناسب أن ٌتم ادخار أموال بعض األشخاص للمحافظة 

 على حقوقهم من تجاوزات أقرب الناس إلٌهم.

خصص األول للحدٌث عن تجمعات االدخار وبهذا علٌنا تقسٌم هذا المطلب على فرعٌن ن
 -الجماعً االختٌارٌة والثانً للكبلم عن تجمعات االدخار الجماعً االجبارٌة وكما ٌؤتً:

 : تجمعات الدخار الجماعً الختٌارٌة:  الفرع األول

ٌبدو لنا أن تجمعات االدخار الجماعً االختٌارٌة هً ابسط صور التعاونٌات واكثرها 
قت الحاضر ، فبل نجد دابرة من دوابر الدولة فً العراق الٌوم وال شركة من شركات عدداً فً الو

القطاع الخاص أو باألحرى كل مجموعة من ذوي الدخول المحدودة الذٌن ٌحصلون على مرتب 
أو اجر شهري إال وتجد بٌنهم أكثر من تجمع من تجمعات االدخار الجماعً التً ٌتم انشابها 

شاركت شخصٌاً فً العدٌد من التجمعات التً انشؤت لهذا الؽرض بٌن  بشكل اختٌاري ، وقد
أساتذة وموظفً كلٌة الحقوق بجامعة تكرٌت ومن سكنة الحً السكنً الجامعً الخاص بجامعة 

 تكرٌت.

وتقوم فكرة هذه التجمعات ، كما اسلفنا عند الحدٌث عن الطبٌعة القانونٌة للتعاونٌات فً 
دراسة ، على قٌام كل عضو فً التجمع بدفع مبلػ معٌن شهرٌاً فً المبحث السابق من هذه ال

التجمع وٌكون المبلػ متساوي من الجمٌع وتجري القرعة أو باالتفاق على أن ٌعطى هذا المبلػ 
الحد االعضاء وٌتكرر هذا االجراء بشكل شهري إلى أن ٌتسلم كل عضو مبلػ االدخار ، فإذا 

خاص ٌدفع كل منهم مبلػ ملٌون دٌنار فاذا بدأ التجمع فً شهر افترضنا قٌام التجمع من عشرة اش
كانون الثانً فحصلت القرعة واالتفاق على ان ٌحصل العضو )أ( على مبلػ االدخار فً هذا 
الشهر والبالػ عشرة مبلٌٌن دٌنار ، وٌتكرر األمر فً شهر شباط فٌدفع مثبلً العضو )ب( على 

صل إلى شهر تشرٌن األول حٌث ٌحصل العضو االخٌر المبلػ وهكذا ٌستمر األمر إلى أن ٌ
ولٌكن )س( على آخر مبالػ التجمع وعندها إما ان ٌتوقؾ التجمع أو ٌتم تجدٌده بنفس المجموعة 

 أو بإضافة أو استبدال بعض االعضاء وبذات المبلػ أو بمبلػ أكثر أو أقل.

لدٌنا فً العراق بالـ  وبالنظر للطبٌعة القرضٌة الرضابٌة لهذه التجمعات ٌطلق علٌها
( للداللة على كونها نوعاً من أنواع التسلٌؾ أو االقراض أو االدخار ، وعلى الرؼم من سلفة)

األهمٌة التً ٌمكن ان تحتلها هذه التجمعات فً جانب تنشٌط الحركة االقتصادٌة عبر استثمار 
منها مما ٌنعكس اٌجابٌاً مبالػ تلك السلؾ فً تموٌل بعض المشارٌع االقتصادٌة وخاصة الصؽٌرة 

على زٌادة مداخٌل ابناء هذه الفبة من افراد المجتمع، بٌد ان الواقع ٌإكد استخدام مبالػ هذه 
التجمعات فً االتفاق على شراء السلع االستهبلكٌة وذلك بسبب المٌل الحدي العالً لبلستهبلك 

ادي لدٌها وعدم اعتمادها لدى لدى هذه الفبة من ابناء المجتمع ، ناهٌك عن ضعؾ الوعً االقتص
االجهزة الحكومٌة من وزارات تعلٌم وعمل وشإون اجتماعٌة ومنظمات مجتمع مدنً بل وحتى 



 

(ٙٙ٘) 

منظمات دولٌة متخصصة ، ونتمنى هنا ونحن فً خضم أزمة مالٌة عالمٌة أن ٌسعى المجتمع 
مات مجتمع مدنً الدولً والمجتمعات الوطنٌة بما فٌها من منظمات دولٌة وهٌبات حكومٌة ومنظ

إلى توعٌة المجتمع بؤهمٌة وضرورة استؽبلل ، بل استثمار هذه الوسٌلة البسٌطة فً تكوٌنها 
الكبٌرة فً نتابجها فً انشاء مشارٌع استثمارٌة وان كانت صؽٌرة فإنها ستحقق بمجموعها نتابج 

 واعدة لبلقتصاد.

قانونً متكامل لهذا المصدر وربما ال تكفً حمبلت التوعٌة تلك ، بل البد من وضع نظام 
المهم من مصادر التموٌل بحٌث ٌتم ضمان حقوق االعضاء ومنح بعض التسهٌبلت القانونٌة 
واالدارٌة للمشارٌع التً تقام بهذه الوسٌلة من وسابل التموٌل ، إذا ما علمنا الطرق البدابٌة التً 

بٌن اعضاء التجمع ، فبل تسجٌل تتم بها مثل هذه التجمعات والتً تعتمد على الثقة المتبادلة 
رسمً التفاق االدخار وال تخطٌط له وال فابدة حقٌقٌة منها لبلقتصاد ، خاصة وانها تتم بشكل 

 عشوابً.

 : تجمعات الدخار الجماعً الجبارٌة:  الفرع الثانً

هناك تطبٌق لنوع مختلؾ من انواع تجمعات االدخار الجماعً ، ٌكون بشكل اجباري هو 
وضعه القانونً إلى الودٌعة منه إلى القرض بموجبه ٌتم اٌداع المبالػ النقدٌة التً تإول  اقرب فً

للقاصر سواء كان صؽٌراً لم ٌبلػ سن الرشد أو جنٌناً  محجوراً علٌه أو ؼابباً أو مفقوداً أو كل من 
تقرر عمله انه ناقص االهلٌة أو فاقدها
(1)

رٌن التً ، ٌتم إٌداعها فً حساب دابرة رعاٌة القاص
انشابها المشرع العراقً للمحافظة على اموال القاصر من تصرفاته وتصرفات الوصً أو القٌم ، 
فضبلً عن اشرافها على تصرفات الوصً أو القٌم على االموال العٌنٌة العابدة للقاصر سواء كانت 

ة رعاٌة منقولة أو عقارٌة فبل ٌحق له ان ٌقوم بؤي تصرؾ علٌها اال بعد أخذ موافقة دابر
القاصرٌن
(2)

. 

والحقٌقة وبعٌداً عن االنتقادات الفقهٌة الموجهة لنظام دابرة القاصرٌن وقانونه فً العراق 
والظروؾ والمبلبسات واالسباب التً دفعت إلى اٌجاد مثل هذا النظام أو اصدار هذا القانون ، 

بلوغ الصؽٌر سن الرشد  ورؼم ان االموال المودعة لدى دابرة رعاٌة القاصرٌن والتً تعاد عند
أو اكتمال اهلٌة القاصر فان الوصؾ االفضل لهذه االموال انها ودٌعة اجبارٌة ، وبالتالً فان هذه 
الدابرة سٌكون لدٌها الكثٌر من األموال التً ٌكمن ان تستثمرها لتثمٌر هذه األموال أوالً ثم لتموٌل 

ز النشاط االقتصادي فً البلد ثانٌاً أو بعض المشارٌع االقتصادٌة بالشكل الذي ٌسهم فً تعزٌ
 استخدامها كمصدر لتموٌل انشاء صندوق ثروة سٌادي ثالثاً.

 : الجمعٌات التعاونٌة:  المطلب الثانً

ربما تشكل هذه الصورة التطبٌق األكثر شهرة من بٌن صور التعاونٌات ، وربما تكون 
عات متعددة ففً العراق مثبلً خصص التطبٌق الذي اهتمت التشرٌعات بتنظٌمه وافردت له تشرٌ

لها المشرع قانون التعاون وقانون الجمعٌات الفبلحٌة التعاونٌة ، فضبلً عن القوانٌن األخرى فكان 
هناك الكثٌر من انواع الجمعٌات منها ما ارتبط باإلنتاج فكانت جمعٌات تعاونٌة انتاجٌة سواء 

مجاالت االنتاج األخرى ، ومنها ما تعلق تعلقت باإلنتاج الزراعً ومنها ما ارتبطت ببقٌة 

                                                           

 .ٜٓٛٔلسنة  ٛٚ( من قانون رعاية القاصرين رقم ٖ( ينظر المادة )ٔ)
 .ٜٓٛٔلسنة  ٛٚ( من قانون رعاية القاصرين رقم ٛ٘ -ٓٗ( تنظر المواد )ٕ)



 

(ٙٙٙ) 

باالستهبلك فكانت جمعٌات استهبلكٌة ومنها ما اهتمت بتقدٌم الخدمات فكانت جمعٌات خدمٌة 
ٌركز بعضها على اإلسكان لتكون جمعٌات إسكانٌة وبعضها ٌتعلق بإدارة المجمعات السكنٌة 

وؼٌرها كثٌر
(1)

. 

نٌة فً أكثر الدول النامٌة ومنها العراق اال انها وعلى الرؼم من كثرة عدد الجمعٌات التعاو
بدت فً اآلونة االخٌرة لٌس لها وجود فعلً رؼم وجودها على الجانب النظري وبشكل قوي 
حٌث تشكل رقماً كبٌراً عند حساب اعدادها ولكنها فً الحقٌقة ال تعمل ، اللهم اال النزر القلٌل 

نبٌن النظري والعملً إلى الفجوة بٌن القوانٌن المنظمة منها وٌعود السبب فً هذه الفجوة بٌن الجا
( سنة ، ناهٌك عن عدم مواكبتها للتطورات التً ٘ٔلها التً ٌعود احدثها إلى ما ٌتجاوز الــ )

من تؽٌٌر للنظام السٌاسً واالقتصادي وما جره من  ٖٕٓٓشهدتها الساحة العراقٌة بعد العام 
جتماعٌة وبٌبٌة وؼٌرها، فضبلً عن ؼٌاب الدعم المالً انعكاسات على المجاالت األخرى من ا

واالسناد الحكومً الذي كانت تتلقاه هذه الجمعٌات والذي كان له دور كبٌر فً بقاء تلك الجمعٌات 
تعمل وكؤنها هٌبات عامة ولٌست تعاونٌة وذلك بسبب النهج االشتراكً الذي كانت تسٌر علٌها 

وتؽٌر النهج نحو اقتصاد السوق الحر وتوقؾ الدعم الحكومً الدولة سابقاً ، ومع تؽٌر النظام 
وانخفاض مستوى الرقابة من االجهزة الرقابٌة نتٌجة انتشار الفساد المالً واالداري مما ٌتطلب 
وقفه حقٌقٌة من المشرع فً البداٌة لتعدٌل التشرٌعات القابمة أو باألحرى استبدالها بقوانٌن جدٌدة 

ما ذكر أعبله ، ناهٌك عن تحرك المإسسات الحكومٌة إلزالة كل اشكال  تؤخذ بنظر االعتبار كل
 التدخل الحكومً فٌه وتوفٌر البٌبة الحرة للعمل والتطور.

 : التعاونٌات األخرى:  ب الثالثالمطل

هناك الكثٌر من الصور األخرى للتعاونٌات والتً تثار الشكوك حول امكانٌة ادراجها 
تعاونٌات من تجمعات ادخار جماعً وجمعٌات تعاونٌة ، ومنها ما تحت العنوانٌن السابقٌن لل

 ٌؤتً:

  أولا: تجمعات تولٌد الطاقة الكهربائٌة وتشغٌل مشارٌع الماء :

تنتشر وبشكل واسع فً العراق صور لبعض التجمعات التً تنظم عملٌة تولٌد الطاقة 
ماسة إلى الطاقة الكهربابٌة فً ظل الكهربابٌة وتوزٌعها على األعضاء فٌها وذلك نتٌجة للحاجة ال

انخفاض مستوى الخدمات التً توفرها الدولة فً هذا المجال، وهو ما ٌوحً للوهلة األولى بان 
هذه التجمعات هً عبارة عن جمعٌات تعاونٌة خدمٌة باعتبارها تقدم الكهرباء ألعضابها أو 

ا على األعضاء وربما تبٌع الفابض جمعٌات تعاونٌة إنتاجٌة كونها تنتج الكهرباء وتقوم بتوزٌعه
 منها على الراؼبٌن بالشراء.

واذا كنا نقر أنها من الناحٌة الموضوعٌة ال تختلؾ عن الجمعٌات التعاونٌة فً شًء إال 
أنها من الناحٌة الشكلٌة ال ٌمكن ان توصؾ بؤنها جمعٌات ، فالجمعٌة تقوم على أساس تقدٌم طلب 

سها ومنحها الشخصٌة المعنوٌة فً الوقت الذي ال ٌنطبق ذلك على تؤسٌس وٌتم الموافقة على تؤسٌ
واقع هذه التجمعات التً تقوم بمجرد اتفاق أبناء حً أو قرٌة أو محلة معٌنة على جمع مبلػ من 
المال وشراء ماكنة تولٌد كهرباء وتعٌن مشؽل لتلك الماكنة واالنفاق على انتخاب هٌبة مشرفة 

من خطوط الكهرباء لؽٌر االعضاء بقدر عدد ) االمبٌرات ( التً على ادارتها وبٌع الفابض 
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ٌحصل علٌها كل عضو وربما االستفادة من االرباح التً ٌحققها بٌع الخطوط الفابضة أو شراء 
 ماكنة تولٌد احتٌاطٌة.

النخفاض  ٖٕٓٓوٌبدو لنا أن هكذا تجمعات نشطت بشكل واسع فً العراق بعد العام 
مٌة وخاصة األساسٌة منها ، إذ وجد المواطن نفسه امام خٌارٌن اما مستوى الخدمات الحكو

اللجوء إلى القطاع الخاص وبالتالً تحمل اعباء كبٌرة بدفع مبالػ طابلة أو االنحٌاز إلى فكرة 
التعاون فكان أن دفع بفطرة التعاون وانخفاض التكالٌؾ وتشجٌع منظمات المجتمع المدنً ودعم 

االمرٌكً التً ارادت ترسٌخ ثقافة االستؽناء عن خدمات الدولة فشجعت وتشجٌع قوات االحتبلل 
 أي سبٌل من سبل التوجه نحو اقتصاد السوق الحر فوجدت ضالتها فً فكرة التعاون تلك.

وبهذا نشؤت الكثٌر من التجمعات الخاصة بإنشاء مشارٌع الماء والكهرباء بل وحتى اقامة 
التعاون فً ادامة تلك المشروعات أو ترمٌمها والنهوض البناٌات المدرسٌة بشكل تعاونً ، و

بواقعها ، فبل زلت اذكر فً أولى سنوات االحتبلل االمرٌكً للعراق وقبل ان تنشط المقاومة كٌؾ  
جاء احد المترجمٌن بمجموعة من قوات االحتبلل والتقت بوجهاء القرٌة وسؤلتهم ان كان لدٌهم 

وع الماء وتلؾ ماكنة السحب الضخمة ، فقامت قوات أي مشاكل جماعٌة فُطرحت مشكلة مشر
االحتبلل بتزوٌد القرٌة بمضخة الماء على ان ٌقوم ابناء القرٌة بالتعاون فً تكالٌؾ ربطها 
واالنفاق علٌها وادامتها ، وشكلت لهذا الؽرض لجنة تتولى ادارة االموال التً ٌتم جمعها وانفاقها 

ٌدار بهذه الطرٌقة حتى الٌوم مع بقاء المشروع رسمٌاً  على ذلك المشروع ، وال زال المشروع
تابعاً إلدارة واشراؾ مدٌرٌة ماء صبلح الدٌن وٌتولى تشؽٌله موظؾ حكومً معٌن لهذا 

 الؽرض.

 ثانٌاا: تعاونٌات الحوانٌت المدرسٌة :

تقوم فكرة تعاونٌات الحوانٌت المدرسٌة على أساس قٌام من ٌرؼب من التبلمٌذ والمعلمٌن  
بالمساهمة بتكوٌن رأسمال الحانوت المدرسً وتقوم ادارة المدرسة باألشراؾ على الحانوت من 
خبلل شراء الحلوٌات والقرطاسٌة وبٌعها للتبلمٌذ سواء المساهمٌن فً الحانوت أو ؼٌرهم وهكذا 
حتى انتهاء العام الدراسً حٌث ٌتم تصفٌة الحانوت وتوزع االرباح والخسابر على المساهمٌن 

 ل بنسبة مساهمته فٌه.ك

ونرى بان هذا التطبٌق فٌه تشجٌع وحث وتوعٌة للطلبة على تبنً االفكار التعاونٌة 
بطرٌقة عملٌة تحاكً العقلٌة التً ٌمر بها الطفل وتبتعد عن االسلوب النظري فً التوعٌة 

ان التطبٌق والتثقٌؾ والذي ال ٌتناسب لوحده ربما مع اعمار هذه الفبة من ابناء المجتمع ، إذ 
 العملً سٌرسخ هذه الفكرة فالتعلم فً الصؽر كالنقش على الحجر كما ٌقال.

ومع الفوابد الكثٌرة التً توفرها هذه الحوانٌت اال ان االهتمام بها ضعؾ فً عموم 
المدارس ورٌاض االطفال فً العراق بسبب انخفاض الوعً التعاونً لدى المعلمٌن انفسهم 

تطلب وقفة جادة فً هذا الخصوص من وزارة التربٌة واالٌعاز إلى وادارات المدارس مما ٌ
مدٌرٌاتها فً المحافظات كافة بضرورة تطبٌق هذه التعاونٌات وتوعٌة التبلمٌذ بؤهمٌتها 
واعتبارها اساساً ألفكار تعاونٌة أكبر فً المستقبل لتسهم فً حل المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة 

مكان الحانوت ، إلى مستثمر خارجً ٌمكن ان ٌستؽل التبلمٌذ وٌبٌع  واالبتعاد عن اسلوب تؤجٌر
علٌهم الحلوٌات بؤسعار عالٌة مقارنة باألسعار السابدة فً السوق ال لشًء إال للحصول على 
 المزٌد من االرباح وهو ما ٌعزز البؽض للرأسمالٌة وٌكرس الفوارق الطبقٌة والحقد المجتمعً.



 

(ٙٙ1) 

اعمام هذه التجربة على المإسسات التعلٌمٌة التابعة لوزارة  واالكثر من ذلك فإنه ٌمكن
التعلٌم العالً والبحث العلمً لتشمل الكافترٌات المقامة فً الكلٌات والمعاهد والتً عادة ما تكون 
اكبر فً مساحتها واعلى من حٌث رأسمالها واكثر ربحاً مما سٌؽري الطلبة باإلسهام فٌها 

رٌة لدى الكثٌر منهم خاصة وانهم على ابواب دخول سوق العمل وٌحاكى ربما العقلٌة التجا
والبحث عن فرصة عمل ربما ال تتوفر لدى القطاع العام ، فتواجهه مشكلة تموٌل مشروعه 
الخاص فٌلجؤ إلى التعاون مع بعض زمبلء الدراسة إلنشاء مشروع تعاونً ٌولد ربما بسٌطاً 

باح محاكٌاً تجربة االمس القرٌب التً اشترك فٌها فً فٌكبر وٌتطور فٌدري علٌهم المزٌد من االر
 الحانوت المدرسً ومن ثم الحانوت الجامعً.

وال شك ان مثل هذا االقتراح قد ال ٌبلقً قبوالً من المسإولٌن عن الشإون المالٌة من 
 الوزارة سٌما وانه سٌإدي إلى حرمان الوزارة من اٌرادات اٌجار تلك الكافترٌات ولكن مثل هذا
الرفض ٌهتم بالجوانب السطحٌة للموضوع وٌهمل لب المسؤلة، فاذا ما علمنا انخفاض اٌرادات 
هذه االٌجارات بحٌث ال تتناسب مطلقاً مع الفابدة التً ستجنٌها الدولة والمجتمع بؤسره من ترسٌخ 

ٌبقون فكرة التعاون بٌن ابنابه ، فاذا ما اؼفلنا هذه الفكرة فان الكثٌر من خرٌجً الكلٌات س
ٌحاولون الحصول على فرصة عمل فً القطاع العام ولن ٌفكروا بالبحث عن مشروع تعاونً مع 
بعضهم البعض وبالتالً سٌبقون عاطلٌن عن العمل فتزٌد نسب البطالة ، مما ٌدفع الدولة إلى 
ادراج هإالء ضمن الفبات العاطلة عن العمل وبالتالً التسجٌل ضمن برنامج شبكة الحماٌة 

تماعٌة لتقوم الدولة باإلنفاق علٌهم على شكل دفعات اعانات اجتماعٌة للعاطلٌن عن العمل االج
وهو ما ٌكلؾ الدولة مبالػ طابلة اكبر بكثٌر مما ٌمكن ان تحصل علٌه من اٌرادات ناتجة عن 

 اٌجار الحوانٌت والكافتٌرٌات وؼٌرها.

  : رابعاا: المزارع الفالحٌة التعاونٌة الجماعٌة

التطبٌقات التارٌخٌة التً كانت موجودة فً العراق ، إذ نص على انشاء هذا  وهً من
النافذ لتضم المشاركٌن  23ٓٔلسنة  3ٔٔالنوع من التعاونٌات قانون االصبلح الزراعً رقم 

بعملهم أو بعملهم ووسابل انتاجهم فً اقتصاد المزرعة التعاونٌة الجماعٌة على أساس الملكٌة 
نتاج والعمل الجماعً وتنظٌم جهودهم ومصالحهم المشتركة وتوزٌع الدخل الجماعٌة لوسابل اإل

بٌنهم وفقاً للمبادئ واألسالٌب التعاونٌة واالشتراكٌة
(1)

. 

ومن هنا فان المشرع جعل من هذه المزارع التعاونٌة نوعاً من انواع التعاونٌات والخاصة 
انون واالراضً التً تم تخصٌصها لهذا باألراضً التً تم توزٌعها على الفبلحٌن وفقاً لذلك الق

الؽرض من قبل الدولة وؼٌرها من االرضً المإجرة للفبلحٌن وبالتالً فان ملكٌة االراضً فً 
االصل تعود للدولة ، وقد اجاز المشرع للفبلح المنظم إلى المزرعة التعاونٌة ان ٌنسحب منها 

وان ٌسترد قطعة االرض المخصصة له أو التً ٌستؤجرها
(2)

. 

وبالرؼم من النتابج الطٌبة التً حققتها هذه المزارع فً بداٌة أنشابها إال أن ما نص علٌه 
( من القانون من ضرورة اتباع المبادئ واالسالٌب 1ٖالمشرع فً عجز الفقرة )ب( من المادة )

                                                           

النافذ  الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية  ٜٓٚٔلسنة  ٚٔٔ( من قانون اإلصبلح الزراعي رقم ٖٛ( تنظر الفقرة )ب( من المادة )ٔ)
 .ٜٓٚٔ/٘/ٖٓفي  ٗٛٛٔبعددىا المرقم 

 .ٛٙ( خالد لفتة شاكر ، مصدر سابق ، صٕ)
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االشتراكٌة فً تنظٌم الجهود وتوزٌع الدخول بٌن االعضاء افراغ لهذه المزارع من محتواها 
علها اقرب إلى القطاع العام منها إلى القطاع التعاونً ، فباتت بعدة مدة وجٌزة من انشابها وج

حبراً على ورق وكاد أن ٌنفرط عقدها لوال السٌطرة الحزبٌة على مفاصلها مما ابقاها عبارة عن 
حتى استرد كل عضو من  ٖٕٓٓهٌاكل جوفاء ال روح فٌها ، وما ان تؽٌر النظام فً عام 

هذه المزارع قطعة االرض التً ٌستؤجرها واعاد التعاقد علٌها مع دوابر الزراعة فً اعضاء 
المنطقة التً ٌقطنها وبدأ بزراعتها بشكل منفرد، على الرؼم من بقاء النصوص القانونٌة التً 

 تنشؤ هذه المزارع نافذة حتى اآلن.

لهذا النوع من  ونرى بان المشرع مدعو عاجبلً ؼٌر اجل إلى الؽاء النصوص المنظمة
التعاونٌات وخاصة ما تعلق منها باألسلوب االشتراكً حٌث ال تتناسب هذه التفاصٌل مع 
الظروؾ والمستجدات والواقع االقتصادي العراقً مما ٌتطلب نصوص جدٌدة تتناؼم مع 

 األوضاع الحالٌة والتوجه الجدٌد فً البلد.

  : خامساا: التعاونٌات فً العالم الفتراضً

ان انتشرت وسابل التواصل االجتماعً وكونت عوالم افتراضٌة اكثر اتساعاً وشموالً بعد 
من العالم الواقعً الذي كان ٌعٌشه االنسان ، سهل ذلك الكثٌر من سبل التواصل وقرب البعٌد 
وسهل الصعب وتجاوز الحدود ورفع القٌود وهو ما انعكس اٌجابٌاً على القطاع التعاونً بشكل 

تعاونٌات الموجودة فً العالم الواقعً فرصة التواصل والتعاون مع نظرٌاتها على عام فمنح ال
مستوى الوطن والعالم بؤسره وكذلك مع المنظمات الدولٌة ذات االهتمام بالقطاع التعاونً بشكل 

 عام أو بالقطاع التعاونً فً بلد ما.

عالم االفتراضً تتعاون ولم ٌقؾ األمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى اقامة مجموعات فً ال
فً مجاالت متعددة منها ما هو متخصص ومنها ما هو عام ومنها ما هو مؽلق ومنها ما هو 
مفتوح ، ٌطلق على تلك المجموعات بالَكروبات ٌتعاون اعضابها فً مجال أو مجاالت محددة من 

للكثٌر منها خبلل تبادل االفكار والمعلومات وحتى البٌانات والرسومات والصور التً ٌكون 
جانب مادي وان كانت ؼٌر محسوسة فً االصل ، فقد ٌتم مشاركة كتاب أو براءة اختراع أو أي 
نتاج علمً آخر أو أنتاج فنً أو ادبً وؼٌره ضمن مجموعة محددة دون ان ٌسمح بمشاركته 
خارج المجموعة من خبلل مشاركته بطرٌقة محمٌة تمنع حفظه ومشاركته مرة أخرى وهو ما 

ها الٌوم فرصة للتعاون االسهل واالسرع واالكثر عدالة وربما األكثر انتشاراً وسعة من ذلك ٌجعل
الذي ٌحدث فً العالم الواقعً ، فعلى سبٌل المثال ال الحصر فقد قمنا بإنشاء َكروب على برنامج 

تبادل فٌه التلًكرام لفقه القانون المالً ضم مجموعة كبٌرة من اساتذة القانون المالً فً العراق ن
االفكار والمعلومات والكتب واالبحاث الخاصة بالقانون المالً ونناقش فٌه العدٌد من 
الموضوعات ذات الصلة ، بالشكل الذي ٌسهم فً رفع مستوى نظرٌات الفقه المالً واللحاق 

 بالركب المتسارع لبقٌة اقرانه من الفقه القانونً العام منه والخاص.

مثبلً بالتؤكٌد لدٌهم مجموعة على احد برامج التواصل االجتماعً كما ان طلبة الدكتوراه 
ٌتعاونون فٌها على تلبٌة متطلبات دراسة الدكتوراه فً القانون العام ، من خبلل تبادل التبلٌؽات 
وكشاكٌل المحاضرات والمصادر العلمٌة وربما حتى التخفٌؾ من وطؤة االرهاق العلمً من 

زح لتلطٌؾ األجواء العلمٌة وترطٌبها ، ومن ثم العودة إلى التحذٌر خبلل تبادل بعض النكات والم
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من صعوبة بعض الموضوعات واالساتذة واخذ الحٌطة والحذر عبر الدراسة بشكل مستفٌض 
 والتهٌبة لبلمتحان بكل وسابل العلم والمعرفة.

وعات وٌكاد ال ٌخلو جوال أي واحد منا الٌوم من االشتراك فً ما ال ٌقل عن عشرة مجم
أو َكروبات على برامج مختلفة للتواصل االجتماعً ٌتعلق بعضها بالجانب االجتماعً واآلخر 
بالجانب الوظٌفً والثالث بالجانب االكادٌمً وربما رابع ٌتعلق بالجانب السٌاسً وخامس لؤلمور 

 العشابرٌة وسادس للشإون األسرٌة وهكذا.

قدمة فً الشؤن االلكترونً ولها باع طوٌل ولؤلسؾ فان الكثٌر من الدول وان كانت دول مت
وتارٌخ عرٌق فً هذا الشؤن ، فإنها لم تنظم مثل هذه التعاونٌات عبر وضع القواعد القانونٌة 
المنظمة لها رؼم أنها ؼزت العالم واصبحت تشمل البشرٌة جمعاء ، فهذه التعاونٌات ربما كانت 

االجتماعً التضامنً ، فقد ٌحدث التؤمٌن  اوضح من مثٌبلتها من التطبٌقات األخرى لبلقتصاد
التكافلً فً العالم االفتراضً عندما ٌتم استخدام المشاركة أو التعلٌقات أو حتى االعجاب لحماٌة 
صفحة أو موقع معٌن على أحد وسابل التواصل االجتماعً ، وكذا الحال مع المسإولٌة 

اظهر واوضح واعمق فً مجال  المجتمعٌة وربما حتى الوقؾ االلكترونً ، ولكنها تكون
 التعاونٌات.
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 الخاتمة

وفً ختام دراستنا ال بد من تسطٌر اهم االستنتاجات والتوصٌات وذلك فً نقطتٌن ، وكما 
 ٌؤتً:ـ 

 أولا : الستنتاجات :

 ٌمكن القول بؤن ابرز استنتاجات هذه الدراسة هً :ـ        

عاون بؤبسط صوره وجدت فً العصور القدٌمة فً ببلد الرافدٌن أن االشكال الفطرٌة للت  .ٔ
وببلد النٌل وببلد السند ، أما فً العصور الوسطى وخاصة فً الؽرب فقد استخدم 
االقطاعٌون االرقاء فً التعاون بٌنهم فً مواجهة المخاطر التً ٌتعرضون إلٌها ، وفً 

ان وجد له أساساً شرعٌاً راسخاً فً الشرق ونتٌجة لظهور االسبلم فقد تطور التعاون بعد 
القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة ، فً حٌن تم تطوٌر صور التعاون التقلٌدٌة فً 
العصر الحدٌث لتكون فً شكل واطار جدٌد ال ٌمثل استمراراً لئلشكال القدٌمة ، بل فً 

 صورة منظمة ومإطرة بشكل دقٌق.
ث فً العراق اال بعد انتهاء الثلث األول من القرن لم تظهر التعاونٌات فً شكلها الحدٌ  .ٕ

 حٌث تم تؤسٌس أول جمعٌة تعاونٌة عراقٌة. 2ٖ3ٔالعشرٌن وبالتحدٌد فً سنة 
محكوماً بنفس القوانٌن  ٖٕٓٓظل القطاع التعاونً بعد تؽٌر النظام السٌاسً فً العام   .ٖ

قع االقتصادي العراقً التً كانت سابدة قبل سقوط النظام ، رؼم التؽٌر الذي اصاب الوا
والفلسفة التً ٌإمن بها القابضٌن على السلطة من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق 

 الحر.
تحاول التعاونٌات فً كل من النظامٌن الرأسمالً واالشتراكً استثمار الحرٌة التً   .ٗ

دهار فً ٌوفرها األول ، والمصلحة العامة التً ٌهدؾ إلٌها الثانً للنمو والتطور واالز
ظل حرب ضروس تخوضها ضد كبرٌات االحتكارات والشركات متعددة الجنسٌات فً 
األول ومعركة صعبة مع الحزب المسٌطر على السلطة فً الثانً لتكون اعمالها امام مد 

 وجزر وحسب قدرتها على المقاومة والمطاولة.
ٌماً لنشؤة التعاونٌات هناك العدٌد من النصوص القانونٌة التً تشكل اساساً قانونٌاً سل  .٘

وتطورها ؼٌر أن التشرٌعات التً تحكم التعاونٌات فً العراق تعد تشرٌعات قدٌمة احدثها 
صدر قبل خمسة عشر عاماً ولم ٌتم تحدٌثها على الرؼم من التطورات السٌاسٌة 
واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً مرت بالببلد وخاصة ما تعلق منها بالتوجه نحو اعتماد 

 اد السوق ، ناهٌك عن تبعثر وتعدد القوانٌن التً تحكمها.اقتص
التعاونٌات هً تجمع مجموعة من االشخاص للقٌام بنشاط من انشطة االقتصاد   .ٙ

 االجتماعً التضامنً لتلبٌة احتٌاجاتهم المشتركة وفقاً لمبادئ التعاون العالمٌة.
قتصاد االجتماعً هناك ثبلثة عناصر التعاونٌات هً ممارسة نشاط من أنشطة اال  .3

التضامنً ، وانها تتكون من مجموعة من االشخاص الطبٌعٌة أو المعنوٌة أو كبلهما ، 
وان هدفها هو تلبٌة االحتٌاجات المشتركة لؤلعضاء ، وانها تعتمد مبادئ التعاون العالمٌة 

 التً اقرها الحلؾ التعاونً الدولً.
طبٌقات االقتصاد االجتماعً التضامنً ، تتمٌز التعاونٌات بانها االقدم تارٌخٌاَ ضمن ت  .1

فضبلً عن البساطة فً العمل والسهولة فً التكوٌن وكثرة العدد وخدمة االعضاء وتعدد 
 االهداؾ واختبلؾ االحجام.
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هناك مجموعة من المعوقات التً تواجه التعاونٌات منها ما ٌتعلق بالجانب القانونً ومنها  .2
 الجانب االجتماعً.ما ٌرتبط بالشؤن االقتصادي أو حتى 

تختلؾ الطبٌعة القانونٌة للتعاونٌات حسب نوع التطبٌق التعاونً فتجمعات االدخار  .ٓٔ
الجماعً االختٌارٌة هً قروض جماعٌة وتجمعات االدخار الجماعً االجبارٌة هً اقرب 

 الى عقد الودٌعة اما الجمعٌات التعاونٌة فهً جمعٌات بكل معنى الكلمة.
لٌدٌة للتعاونٌات هناك اشكال اخرى للتعاون كتعاونٌات تولٌد الطاقة إلى جانب الصور التق .ٔٔ

الكهربابٌة وتشؽٌل مشارٌع الماء ، وكذلك تعاونٌات الحوانٌت المدرسٌة ، والتعاونٌات فً 
 العالم االفتراضً.

 ثانٌاا : التوصٌات :

 بناء على ما جاء أعبله نوصً بما ٌؤتً :ـ         

لعراقً اهتماماً خاصاً بالتعاونٌات بشكل عام والجمعٌات اٌبلء المشرع الدستوري ا .ٔ
التعاونٌة بشكل خاص وان ٌشدد على بعض أهم مبادبها فً نصوصه وقواعده السامٌة ، 
وال ٌكتفً بالنصوص التً ال تفً بالؽرض والواردة ضمن الحقوق والحرٌات العامة فً 

( والحرٌات الواردة ٘ٔفً المادة )الباب الثانً من الدستور ومنها الحق فً الحرٌة الوارد 
 (.ٓٗ( و )3ٖفً المادتٌن )

تحدٌث القوانٌن التعاونٌة وجمعها فً قانون واحد ٌواكب كل هذه التطورات االقتصادٌة   .ٕ
واالجتماعٌة والسٌاسٌة ، وحبذا لو تضمن هذا القانون تنظٌماً ألشكال أخرى من 

شكل وحٌد للتعاون فً العراق ، وٌفضل التعاونٌات وان ال ٌقؾ عند الجمعٌات التعاونٌة ك
لو كان هذا القانون المنشود ٌقع ضمن اطار قانون اشمل واعم هو قانون لبلقتصاد 

 االجتماعً التضامنً.
وضع نظام قانونً متكامل لتجمعات االدخار الجماعً االختٌارٌة كونها تشكل مصدراً   .ٖ

االعضاء ومنح بعض مهماً من مصادر تموٌل المشروعات بحٌث ٌتم ضمان حقوق 
التسهٌبلت القانونٌة واالدارٌة للمشارٌع التً تقام بهذه الوسٌلة من وسابل التموٌل ، إذا ما 
علمنا الطرق البدابٌة التً تتم بها مثل هذه التجمعات والتً تعتمد على الثقة المتبادلة بٌن 

 اعضاء التجمع.
قات التعاونٌة ووضع المعاٌٌر الشرعٌة قٌام فقهاء الشرٌعة االسبلمٌة بااللتفات إلى التطبٌ  .ٗ

ضمن معاٌٌر هٌبة المحاسبة والمراجعة للمإسسات االسبلمٌة وتسلٌط الضوء على هذا 
القطاع المهم فً الدول اإلسبلمٌة التً ركزت تشرٌعاتها على تنظٌم التعاونٌات ولكن 

 تنظٌمها كان بطعم االنظمة الوضعٌة.
المعدل بما تتضمنه من  22ٕٔلسنة  ٘ٔعاون رقم الؽاء المادة االولى من قانون الت  .٘

تعرٌؾ أو على االقل تعدٌل التعرٌؾ الذي تحتوٌه بما ٌتناسب واالوضاع السٌاسٌة 
واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً تمر بها الببلد الٌوم وبما ٌجعله ٌعبر تعبٌراً صادقاً عن 

 مضمون التعاونٌات.
ذات الصلة بحركة دإوبة للتنسٌق فٌما بٌنها لتقوم قٌام التعاونٌات ذاتها وهٌبات الدولة   .ٙ

األخٌرة بمنح االمتٌازات للقطاع الخاص الذي ٌقوم بتموٌل بعض االنشطة التعاونٌة دون 
ان ٌكون لهذا التموٌل أي أثر فً االستقبللٌة التً ٌنبؽً ان تتمتع بها بعٌداً عن التموٌل 

 الحكومً المباشر الذي ٌسبب مشاكل كبٌرة.
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الرقابة الحقٌقٌة للهٌبات التعاونٌة وخاصة الهٌبة العامة وترك ثقافة االبتعاد عن  تفعٌل .3
الواجهة فً التصدي للفاسدٌن ، فً ظل انتشار مافٌات الفساد وقوتها وهٌمنتها على 

 المشهد فً مستوٌاته كافة السٌاسٌة واالقتصادٌة والمالٌة وحتى االجتماعٌة.
ابرة رعاٌة القاصرٌن كمدخرات اجبارٌة لتثمٌرها أوالً ثم استثمار االموال المودعة لدى د  .1

لتموٌل بعض المشارٌع االقتصادٌة بالشكل الذي ٌسهم فً تعزٌز النشاط االقتصادي فً 
 البلد ثانٌاً أو استخدامها كمصدر لتموٌل انشاء صندوق ثروة سٌادي ثالثاً.

كافة بضرورة تطبٌق تعاونٌات  قٌام وزارة التربٌة باالٌعاز إلى مدٌرٌاتها فً المحافظات  .2
الحوانٌت المدرسٌة وتوعٌة التبلمٌذ بؤهمٌتها واعتبارها اساساً ألفكار تعاونٌة أكبر فً 
المستقبل لتسهم فً حل المشاكل االقتصادٌة االجتماعٌة واالبتعاد عن اسلوب تؤجٌر مكان 

حلوٌات بؤسعار الحانوت ، إلى مستثمر خارجً ٌمكن ان ٌستؽل التبلمٌذ وٌبٌع علٌهم ال
عالٌة مقارنة باألسعار السابدة فً السوق ال لشًء إال للحصول على المزٌد من االرباح 

 وهو ما ٌعزز البؽض للرأسمالٌة وٌكرس الفوارق الطبقٌة والحقد المجتمعً.
اعمام تجربة تعاونٌات الحوانٌت المدرسٌة إلى المإسسات التعلٌمٌة التابعة لوزارة   .ٓٔ

البحث العلمً لتشمل الكافترٌات المقامة فً الكلٌات والمعاهد والتً عادة التعلٌم العالً و
ما تكون اكبر فً مساحتها واعلى من حٌث رأسمالها واكثر ربحاً مما سٌؽري الطلبة 
باإلسهام فٌها وٌحاكى ربما العقلٌة التجارٌة لدى الكثٌر منهم خاصة وانهم على ابواب 

ل ربما ال تتوفر لدى القطاع العام ، فتواجهه دخول سوق العمل والبحث عن فرصة عم
مشكلة تموٌل مشروعه الخاص فٌلجؤ إلى التعاون مع بعض زمبلء الدراسة إلنشاء 
مشروع تعاونً ٌولد ربما بسٌطاً فٌكبر وٌتطور فٌدري علٌهم المزٌد من االرباح محاكٌاً 

 الحانوت الجامعً.تجربة االمس القرٌب التً اشترك فٌها فً الحانوت المدرسً ومن ثم 
الؽاء النصوص المنظمة للمزارع الفبلحٌة التعاونٌة الجماعٌة وخاصة ما تعلق منها   .ٔٔ

باألسلوب االشتراكً حٌث ال تتناسب هذه التفاصٌل مع الظروؾ والمستجدات والواقع 
االقتصادي العراقً مما ٌتطلب نصوص جدٌدة تتناؼم مع األوضاع الحالٌة والتوجه 

 د.الجدٌد فً البل
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 المصادر

 : الكرة .أ

عالل صكٙ : انزؼبٌٔ يٍ اعم انمضبء ػهٗ يشبكهُب االعزًبػٛخ، انذاس انمٕيٛخ نهطجبػخ ٔانُشش  . 1

 ، ثال يكبٌ ٔال عُخ َشش.
عٕسط العٛش : انزؼبٌٔ رشعًخ ػجذ انشؽًٍ شجم ؽغٍٛ  ٔٔفٛك ػجذ انؼضٚض فًٓٙ ، انذاس . 6

 ثال يكبٌ ٔال عُخ َشش.انمٕيٛخ نهطجبػخ ٔانُشش ، 
 .1221خبنذ نفزخ شبكش: انُظبو انمبََٕٙ نهزؼبَٔٛبد ، داس انششٛذ نهُشش، ثغذاد ،  . 3

فزؾٙ انغشٔعٙ : اصالػ ٔرطٕس انمطبع انزؼبَٔٙ انفهغطُٛٙ ، يُشٕساد يؼٓذ اثؾبس . 2

 .6115انغٛبعبد االلزصبدٚخ انفهغطُٛٙ ) يبط( ثال يكبٌ َشش ، 

انزؼبَٔٛبد نُظبو ؽًبٚخ صغبس انًُزغٍٛ ٔانًغزٓهكٍٛ فٙ الزصبد انغٕق ،  د. يغٛذ يغؼٕد :. 5

 داس انشٔاد انًضدْشح ، ثال يكبٌ ٔال عُخ َشش.

يُٓذ ؽبيذ : عٛبعبد نزفؼٛم انؾشكخ انزؼبَٔٛخ انفهغطُٛٛخ ، يُشٕساد يؼٓذ اثؾبس انغٛبعبد . 2

 .6111االلزصبدٚخ انفهغطُٛٛخ ) يبط ( ثال يكبٌ َشش  ، 

 :لرسائل واالطاريح العلميح ا .ب 

اُٚبط اؽًذ يؾًذ انؾغٍٛ : أصش انغًؼٛبد انزؼبَٔٛخ انضساػٛخ ػهٗ انزًُٛخ انشٚفٛخ ، ؽبنخ   .1

عًؼٛخ ؽهخ كٕكٕ انزؼبَٔٛخ انضساػٛخ ٔالٚخ انخشطٕو ـ انغٕداٌ ، ثؾش يبعغزٛش يمذو إنٗ 

 .6117كهٛخ انضساػخ ، عبيؼخ انخشطٕو ، 

 :مقاالخ والرقارير الثحوز والدراساخ وال . جـ 

د. اؽًذ خهف ؽغٍٛ انذخٛم : االلزصبد االعزًبػٙ انزضبيُٙ ٔرطجٛمبرّ فٙ انمبٌَٕ   .1

انؼشالٙ ، يؾبضشاد غٛش يُشٕسح انمٛذ ػهٗ طهجخ انذكزٕساِ لبٌَٕ ػبو ، كهٛخ انؾمٕق ، 

 .6117/6112عبيؼخ ركشٚذ ، انفصم األٔل 
نزؾمٛك انؼذانخ االعزًبػٛخ ، عهغهخ االعكٕا : االلزصبد االعزًبػٙ انزضبيُٙ اداح   .6

 .6112، اكزٕثش  2انغٛبعبد انؼبيخ ، أساق يٕعضح ، ثٛشٔد ، ع 
االلزصبد االعزًبػٙ ٔانزضبيُٙ ، رمشٚش يُشٕس ػهٗ شجكخ االَزشَذ ، يزبػ ػهٗ انشاثظ   .3

 اٜرٙ :

http://www.ces.ma/ar/Pages/Auto-saisines/AS-19-2015-economie-
sociale-et-solidaire.aspx 

نغُخ  12رمشٚش انًغهظ االلزصبد٘ ٔاالعزًبػٙ ٔانجٛئٙ انًغشثٙ، اؽبنخ رارٛخ سلى   .2

6115. 

انغًؼٛبد انزؼبَٔٛخ ٔأعظ لٛبو انًششٔع انزؼبَٔٙ َشؤد ٔرطٕس انؾشكخ انزؼبَٔٛخ ، رمشٚش  .5

 يُشٕس ػهٗ شجكخ االَزشَذ ػهٗ انشاثظ انزبنٙ :

https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-ar-
cooperative-societies-and-the-basis-for-establishing-a-cooperative-
project-153278_0.pdf 

عٕاد كبظى شؾبصخ : دٔس انًؼهٕيبد فٙ فبػهٛخ رمٕٚى اداء انًُظًبد انزؼبَٔٛخ فٙ انؼشاق ،   .2

  يكبٌ ٔال عُخ َشش.ثؾش يُشٕس فٙ يغهخ انغش٘ نهؼهٕو االلزصبدٚخ ٔاالداسٚخ ، ثال
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انصبدس ػٍ اكبدًٚٛخ االلزصبد االعزًبػٙ ٔانزكبفهٙ، اغبدٚش انًغشة ،  6113دنٛم   .7

ثؼُٕاٌ االلزصبد االعزًبػٙ ٔانزضبيُٙ فشص ػًم اكضش يٍ اعم انشجبة ، يُشٕساد 

 انؾشكخ انذٔنٛخ نهزذسٚت ، يُظًخ انؼًم انذٔنٛخ.

ًبد فٙ اعٕاق انزؤيٍٛ انشبيهخ ، صبدسح ػٍ دٔس انزؼبَٔٛبد ٔانغًؼٛبد انزؼبَٔٛخ ٔانًُظ .2

 .6112انًُزذٖ االعزشبس٘ انغبثغ فٙ كٕنٕيجٛب ، عشٚالَكب ، َٕفًجش 

يؾًذ انفبرؼ ػجذ انْٕبة انؼزٛجٙ : دٔس انزؼبَٔٛبد انُغٕٚخ فٙ انزًكٍٛ االلزصبد٘ نهًشأح   .2

صبد٘ ثغبيؼخ يٍ خالل االعزخذاو االيضم نهزًٕٚم األصغش ، ثؾش يمذو إنٗ انًؤرًش االلز

 ، يزبػ ػهٗ شجكخ االَزشَذ ػهٗ انشاثظ اٜرٙ : 6111اكزٕثش  3-6االؽفبد نهفزشح يٍ 
https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-ar-the-role-
of-women-cooperatives-in-the-economic-empowerment-of-women-
through-the-optimal-use-of-microfinance-94356_0.pdf 

 انًؼبَٙ نكم سعى يؼُٗ ، يُشٕس ػهٗ شجكخ االَزشَٛذ ، يزبػ ػهٗ انشاثظ اٜرٙ :  .11
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/ 

 يمبل يُشٕس ػهٗ شجكخ االَزشَٛذ ، يزبػ ػهٗ انشاثظ اٜرٙ :  .11

 http//www.icq.coop/coop/principles;htnel 
 ( ػهٗ شجكخ االَزشَذ. Icaيٕلغ انؾهف انزؼبَٔٙ انذٔنٙ )   .16

 : القوانين واألنظمح والرعليماخ والمصادر الرسميح األخرى.د 

 انُبفز. 1271نغُخ  117لبٌَٕ اإلصالػ انضساػٙ سلى   .1

 انُبفز. 1222لبٌَٕ انزؼبٌٔ انغٕداَٙ نغُخ   .6
 انًؼذل. 1226نغُخ  15لبٌَٕ انزؼبٌٔ انؼشالٙ سلى   .3

 انُبفز. 1272نغُخ  13لبٌَٕ انغًؼٛبد االيبسارٙ سلى   .2
 انُبفز. 6112نغُخ  16/116لبٌَٕ انزؼبَٔٛبد انًغشثٙ سلى  .5
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