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من الغام على ساحة التحرٌر أزالتها  10

  الدستور

 فً الطرٌك لبناء عراق جدٌد مزدهر

اسلة   ن  الب  ري  ش  ورة  ت  صر لث   الن 
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 عراق الغد يبدأ من هنا  

 

عب  مصدر السلطات   الش 
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ق  اءمسث  ب  ه وب  اع عن  كرامن  ه والدف  وق 

ل حق  ب  راعه لن  ن  ذ  ري  ش  ات  ت  ب   وش 

 ( فً الدستور العرالً الجدٌد 1المادة رلم )
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 الممدمة 

العراق له، وهنان نظرٌة تمول ان البناء من الٌوجد على األرض الٌوم بلد بحاجة ألصالح جذري لدر حاجة 
الصفرؼالبا ماٌكون اسهل من اصالح بناٌة مخربة.  أن العبث والدمارالذي حل فً العراق على امتداد خمسٌن 

من أستفحال الفساد الحكومً  3002بعد   عاما كاملة من  الدٌكتاتورٌة والحروب والحصار وماتالها

البلدان التً بدأت من  ضلد ترن البلد جرٌحا ومخربا ومهدما ومستلبا. بع والمحاصصة لنهب األموال العامة
الصفر فً السبعٌنات لد دخلت الٌوم  فً مصاؾ الدول المزدهرة ، فهذه كورٌا الجنوبٌة التً كان العراق 

البلد ولتها فً السبعٌنات من الصفر ،  و كان العراق متمدما علٌها فً السبعٌنات ، وهذه عمان واألمارات بدأتا 
األول فً الشرق األوسط فً بناه التحتٌة ومؤسساته المستملة الكفوءة ومدنه المزدهرة وجامعاته المشهورة 

،  وعمان واألمارات تتصدران دول مفً العال تمدما كثراألدول  00ضمن من والتصاده المتٌن ، والٌوم كورٌا 

عراق، وهو بلد الحضارات األولى واألمبراطورٌات الخراب لد حل فً كل زاوٌة وكل ركن فً ال والمنطمة، 
 الخمس والنهران العظٌمان والطالات البشرٌة المبدعة، واألرض الخصبة التً تكفً ألطعام الشرق باكمله.

   

ان الدٌممراطٌة بشكلها المتعارؾ علٌه التوفر  3002أثبتت تجربة العراق بعد الخروج من الدٌكتاتورٌة عام 

روع فً بناء دولة مزدهرة ومستمرة ، فبناء الدول بحاجة لمادة ذوي عمول وطنٌة وتتمتع حلوال جاهزة للش
بالكفاءة والنزاهة ، والذي حدث للدٌممراطٌة الولٌدة هو العكس تماما ، فمادتها ؼارلون فً مستنمع طابفٌاتهم 

هم وفك بٌع وشراء بناصلبناء دولة ،ووزراء تسنموا م وعرلٌتهم وهم بعٌدٌن كل البعد عن مفاهٌم الوطنٌة
الخبرة  ب معروفة مستملة كفوءة شخصٌات  واولٌس، المناصب بٌن كتل المحاصصة فً العرق والطابفة

والوطنٌة ، فبذروا المال العام فً مشارٌع فاشلة، ونهبوالمال المخصص للبناء ألعادة ثمن ماأشتروه من 
 مناصب ولدفع مستحمات من اوصلهم لمناصبهم، أي األلطاعٌٌن السٌاسٌن من رؤساء الكتل واألحزاب. 

العراق، تتخذ الشكل فمط منها، ألنها فً الوالع أنها الدٌممراطٌة الفرٌدة فً العالم  من نوعها تسود الٌوم  فً 
اسٌة الطابفٌة الحاكمة.  و تحت مظلة هذه الدٌممراطٌة المشوهة تمكنوا ٌتمثل دٌكتاتورٌة النخبة األلطاعٌة  الس

من مصادرة وطن من شعبه لتعبث به وكأنه ملكٌتهم الخاصة ، وتموم بنهب الموارد العامة على مراى الشعب 
رادع او لضاء ٌتحرن لحفظ المال العام ، وأضحى المواطن ؼرٌب فً وطنه، فهو ابن طوابؾ والعالم دون 

هو الٌعرؾ النٌابً الذي وة العرالٌة كمواطن كامل الحموق، تحكمه حكومة تمثل طوابفه والتمثل هوٌته الوطنٌ
ن  لفٌات حاكمة، والتمتكتال سٌاسٌة الطاعٌة وما ٌمثل بلفً البرلمان ، ٌمثله كون األخٌر الٌمثل مواطنٌن 

اجتماعٌة لها للبناء كالمتعارؾ علٌه فً الدٌممراطٌات فً العالم بل وبالتاكٌد تمتلن برامج –برامج التصادٌة 
 نهب وفساد للمال العام، ألنها تعرؾ سعر المنصب الذي تشترٌه.

ٌمكن  ا لانونٌااٌضا نصوٌظن البعض ان أصالح الدستور لوحده ربما سٌوفر الحلول ، وهو امر ممكن، ولكنه 
من الدستور الحالً التً  تضمن للمواطنٌن  :2للمافٌات الحاكمة التسلك علٌه وسحك نصوصه،  فهذه المادة 

الؾ من المتظاهرٌن خالل  30حرٌة الرأي والتجمع والتظاهر السلمً لد سحمته السلطة الحاكمة بمتل وجرح 

ٌفوق ما تفمده الجٌوش النظامٌة خالل هذه الفترة المصٌرة  أكتوبر، وهو رلم 0شهرٌن من بدء أألنتفاضة فً 

جرابمهم لؽٌاب عصا المضاء وؼٌاب دور البرلمان فً فً حتى فً الحروب العالمٌة. فالمجرمون الٌتورعون 
حول هذا العدد الضخم من الضحاٌا، لمحاسبة الحكومة لم ٌمم حتى بعمد جلسة خاصة  الذي مرالبة الحكومة
 م بمن هو لابم على تطبٌمه.فالدستور محكو

هذا هو شعار المتظاهرٌن : اي نرٌد  حكومة ؼٌر فاسدة للبناء وتلتزم بالدستور، وبرلمانا ٌمثل « نرٌد وطن» 

فً العالم الذي جعل المدعً العام المواطن والشعب، ولضاء لوٌا ٌضرب الفساد. والعراق هو البلد الوحٌد 

للجمهورٌة، وهو أهم جهة  لانونٌة تمثل  حموق  الشعب فً كل الدٌممراطٌات فً العالم بجهازه للحفاظ على 

المال العام والمصلحة العامة، ذو مكتب وظٌفً ثانوي ودون صالحٌات تمرٌبا لٌرصد الخرولات والفساد 
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لمشهود تؽطً الكتل األلطاعٌة السٌاسٌة بعضها البعض وفك صفمات الحكومً. وحٌن ٌتحرن المضاء بالجرم ا

إن جل رؤساء الوزراء والوزراء الفاسدسن فً العالم تم كبسهم من خالل  محاصصة الحكم وتؽطٌة فسادها.

وربٌسة  3002دابرة تحمٌمات المدعً العام وتم عزلهم ومحاكمتهم ، هذا ماحدث مع بٌس وزراء اٌطالٌا  عام 

وؼٌرهما . أن المدعً العام  ٌمثل مصالح الشعب الذي هو مصدر  :300ورٌا الجنوبٌة عام وزراء ك

السلطات وأعلى سلطة فً كل بلدان العالم الدٌممراطٌة،  وعٌنه ساهرة على كل  عبث او أخالل باألمانة فً 

سلطة منها فً ممارسة المنصب والمسؤولٌة. أن المافٌات الحزبٌة الحاكمة الترٌد ان ترى من هو اعلى 

 العراق ٌمثل الحك العام ولضاء ٌحمك وٌموم بمحاسبة الفاسدٌن والعابثٌن بمصٌره وبالمال العام. 

أن التطبٌك والفعل والمنهج والوطنٌة والكفاءة فً األنجاز على األرض وما ٌؤدي من نتابج ٌبمى هو المعٌار 

كفاءة الحكومة والبرلمان ولوة المضاء هو من الحمٌمً لترجمة روحٌة أي دستور وطنً الى الوالع ، اي ان 

ٌحدد المسٌرة  الناجحة أو الفاشلة للدولة والمجتمع، وعلٌه فالدٌممراطٌة الحمة تشرع وتطبك سٌاسات  للدفاع 

عن المال العام وعن الدٌممراطٌة والحرٌات وعن الدستور نفسه وتحمً المضاء لدرء خٌانة األمانة فً 

بٌسا للجمهورٌة ، وفً ظل المحاصصة الطابفٌة والعرلٌة الٌوم ٌختفً وٌنتفً كل المنصب، حتى ولو كان ر

 ذلن كون الدولة تصبح ملن األلطاعٌات ولٌست للشعب.

أن بناء الدول هو مسٌرة تحتاج الى رجال وطنٌٌن ، وهنا بالذات ٌبرز دور المابد األجتماعً لهذه المسٌرة . 

كان السلطان لابوس ، ووراء األمارات كان  الشٌخ زاٌد، وماندٌال  فوراء الهند كان ؼاندي ,  ووراء عمان

 –وراء جنوب افرٌمٌا ، وكان ماو تسً تونػ نهضة وراء الصٌن ، وبوتٌن  وراء نهوض روسٌا الجدٌدة 

ومشكلة العراق الٌوم هو ؼٌاب لابد وطنً تجتمع حوله تٌارات المجتمع ، فمادة العراق الٌوم هم على بعد عام 

من هؤالء المادة العظام ،ولو ترن األمر بٌدي أللترحت استٌراد لابد بناء دولة من الخارج ، كما فعل  ضوبً

. وربما ٌكون احد المادة 30;0لادة ثورة العشرٌن حٌنما استمدموا الملن فٌصل  لبناء دولة العراق الولٌدة عام 

جر  بٌن متظاهري التحرٌر ،فهم ٌعرفون فً المستمبل من هؤالء الشباب ذوي المعدن الصامد والوعً المتف

وٌعون وماٌجب ان ٌكون علٌه العراق ،وماٌجب عمله ألزاحة األلؽام امام بناء الدولة العرالٌة الجدٌدة، وهً 

مهمة كبٌرة وعسٌرة . ومهمة الكتاب هً للتحاور معهم   فً تشخٌص هذه االلؽام الٌوم والعمل معا لوضع 

تبصال السرطان المافٌوي الٌوم ومنعه من العودة مستمبال من جدٌد بلون عالجات ممترحة لادرة على أس

وثٌاب اخرى بعد ان لبس ثٌاب الدٌن والطابفة والعرق تحت اسم الدٌممراطٌة، ولكن هٌهات ان ٌنجح ذلن  

 امام هذه التضحٌات الجسام والوعً الوطنً الشبابً المتطلع لبناء عراق جدٌد مزدهر .
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 توطئة 

واحدة من أعظم األنتفاضات الوطنٌة  للشعب العرالً التً ستدخل  ;300تشرٌن الثانً عام 0دلعت  فً أن

التارٌخ المعاصر، لٌس فمط للعرالٌٌن، بل فً لابمة  الثورات األصٌلة  للشعوب، كالثورة الفرنسٌة أو 

نرٌد مكانا نعٌش فٌه بكرامة  ،  اي«نرٌد وطن»أكثر عمما تحمل شعارا أنسانٌا  فهً أألمرٌكٌة أو الروسٌة، 

كمواطنٌن.أنها واحدة من مالحم األنسانٌة العظٌمة ، تفوق المطالبة األجتماعٌة بالعدل وبالخبز للجابعٌن، فهً 

تطالب  بالكرامة للمواطن بعد ان نحرت مافٌات الفساد التً تسمً نفسها احزابا وكتال سٌاسٌة جسم الدولة 

 ولوضت روح المواطنة والوطنٌة.العرالٌة ونهبت اموال الدولة 

جاءت انتفاضة اكتوبر فً بلد ؼنً وٌمتلن دستورا دٌمراطٌا ، ولكنه ملؽوم بمنابل مؤلتة امام مسٌرة المجتمع 

العرالً، فهو ٌنص صراحة على تمسٌم المجتمع الى طوابؾ واعراق بدل توحٌده على اساس المواطنة. 

طابفٌة ٌدعونها تٌارات، برلمان منتخب دٌممراطٌا ولكنه الٌمثل  أكثر من الطاعٌات سٌاسٌة عرلٌة و

والبرلمانً ال ٌمثل المواطن فً منطمة سكناه ،كما مألوؾ  فً البرلمانات، بل ٌمثل كتلة ألطاعٌة السٌاسٌة، 

ووجوده فً البرلمان لٌدافع أساسا عن مصالح ربٌس كتلته، ولٌس عن مصالح المواطنٌن . والؼرابة أن ساهم 

% فمط من الناخبٌن، اي ان البرلمان عدٌم الشرعٌة  :0سوى  :300فً أخر انتخابات لمجلس النواب عام 

% من الشعب المؽلوب على امره، ومن هؤالء خرجت األنتفاضة الباسلة بمٌادة شباب باسل 3:كونه الٌمثل 

ومستعد للتضحٌة فً سبٌل وطن فاضل .  والحكومة ،الؽٌر شرعٌة اساسا للسبب أعاله ، شكلها وكالعادة 

وفك المحاصصة، ال لتمدٌم الخدمات كبمٌة حكومات العالم ، بل لتدٌرها مافٌات فساد همها األلطاع السٌاسً 

األساس سرلة المال العام،. وهكذا ترن الشعب محصورا فً الزاوٌة ٌنهش فٌه الفمر والبطالة وأنعدام 

 الخدمات ومستمبل مظلم،  ومن تململ منه كانت له عصابات األلطاعٌات المسلحة بالمرصاد. 

أتت انتفاضة تشرٌن الباسلة لوضع كرامة  األنسان والمواطن أوال، وأسترجاع وطن صودرمنهم على حٌن 

بانتظار وطن ومواطن حربعٌش فً باسم مظلومٌة الطابفة والعرق بعد عمود عاشوها  بمحاصصة أتت ؼرة

عاشوا السابك، وامً الصدالنظام الدٌكتاتوري  ضدالتضحٌات تمدٌم الصبر وو تظام دٌممراطً  وكان دٌدبهم

مؤسسات العرٌمة لأ النظام تورٌطه فٌها، ودمر التً تمحروبه األللٌمٌة والدولٌة  لمعه ولساوة لساوة تحت 

معا ، وتحت انواع الممع والمجتمعٌة بناه التحتٌة  من صحة وتعلٌم وجامعات ودمرت دولة العرالٌة لل

 دجال، ولكنهم فوجبوا ان المادم  3002 عام ً  بعدومصادرة الحرٌات. وتأمل الناس خٌرا ببدٌل دٌممراط

حلبجة واألنفال، وهم تجار األنتفاضة وسارق وناهب ، وٌتحدث باسم الدٌن واألبمة  وشهداء  و، بالمبادئ

اكتوبر خرجوا فً أنتفاضة باسلة وثورة شعبٌة لل نظٌرها فً العالم للمضاء على حكومة  0سٌاسة الؼٌر. فً 

ضع  حد ألجل وة والفساد السٌاسً واألداري الذي ساد الدولة من اعلى الهرم الى اسفله،المحاصصة األلطاعٌ

وانهاء الفساد السلطوي ، من اجل الشروع ببناء دولة حدٌثة وعادلة تاخذ والمحاصصة لألستهتار السٌاسً 

رونها على بالوطنٌة وتجمع كل العرالٌٌن دون محاصصة او تمٌٌز، ولبناء وطن ومدن مزدهرة ، كالتً ٌ

 ٌحتضر.والعالم بخٌر وبلدهم مدمر كل شاشات التلفزة فً كل انحاء العالم، فهم ٌرون 

أن الطرٌك لبناء الدولة العرالٌة الجدٌدة هو طرٌك ملٌا باأللؽام والعوابك األجتماعٌة واأللتصادٌة والثمافٌة 

شعبنا ، بدأه الثوار بتضحٌات ول خطوة لوضع العالج، وهو طرٌك شاق على أوالسٌاسٌة، وتشخٌصها ٌشكل 
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جسام و بحلول جذرٌة ، فالخٌر بوضع حلول ترلٌعٌة طرحتها علٌهم السلطة المافٌوٌة الفاسدة لتعمل الٌوم 

تسود فٌه  زمن تسٌطر فٌه الملٌشٌات المسلحة ووتعود العلة السرطانٌة من جدٌد بعد برهة من الزمن فً 

 مافٌات الفساد فً العراق.

التً تواجه مجتمعنا العرالً فً الدستور وخارج الدستور ٌشخص بشكل صرٌح ودلٌك األلؽام  أن هذا الكتاب

فً مسٌرته نحو الدولة المستمرة العادلة والمزدهرة ، وٌطرح سبل ازالة هذه األلؽام للنماش مع الثوار اساسا ، 

لتمكن شعبنا بدء السٌر فً  واولها األصالح الدستوري ،،لمعالجة هذه العللوٌشخص الحلول كجسور مترابطة 

األرث واألستمرار فً تطوٌر  الوكن والوطنٌة،سترجاع ألطرٌمه للعٌش فً دولة وطنٌة ولألستمرار، 

الحضاري األنسانً العرٌك الذي بدأ من سومر وبابل،  األمهات األولى للحضارة العالمٌة. واذا كنا نحن 

فنحن اٌضا والثورات  لتمى الحضارات واألدٌان هذه الحضارات العرٌمة ومؤسسً دار الحكمة وم صانعً

للعراق مجده الالبك بٌن األمم، بعد ان وصل  للشعب العرالً حرٌته ولنعٌد  النهوض   علىلادرون الٌوم 

الحضٌض على اٌدي المافٌات  السٌاسٌٌة التً تسمً نفسها كتال وأحزابا تحكم منذ سبعٌنات المرن الماضً 

شباب التحرٌر الهابلة لتضحٌات عد التؽٌٌر األدوار، وهٌهات ان ٌستمر ذلن الٌوم بوالى الٌوم فً لعبة 

 لمحافظات المنتفضة.لاألعتصام النجؾ وفً ساحات  فًوساحة ثورة العشرٌن والبحرٌة والحبوبً 
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 نبذة عن المؤلف

 

  23;0ولد الدكتور لبٌب سلطان فً مدٌنة بؽداد عام  -

 متماعد  من لسم الهندسة الكهربابٌة فً جامعة سان دٌاكو ، والٌة كالٌفورنٌااستاذ جامعً  -

ناشط فً مجال الحموق المدنٌة وترأس جمعٌات الدفاع عن الحموق المدنٌة والدفاع عن الشعب  -

 العرالً فً كندا والوالٌات المتحدة.

نشر بحوثا ومماالت عدٌدة تتناول الفساد الحكومً ولضاٌا الشعب والمجتمع العرالً منشورة على  -

  www.akhbaar.orgمولع األخبار 

 فً تأسٌس تجمع المثمفٌن العرالٌٌن ساهماول ٌوم انطاللها  و ذساهم فً انتفاضة تشرٌن الباسلة من -

 المستملٌن. 

هداء  الأ 

هداء  رواح الطاهرة  لش  اسلة  الى الأ  ورة  الب  ى  ساحات  الث 
طل ف  ات  الصامد الن  ب  ن  والى الس  ري  ش  ه  ت  اض  ف  ث   اب 

 

 

 

 

 خصص رٌع هذا الكتاب أللامة نصبٌن فً ساحتً التحرٌر والحبوبً تخلٌدا للشهداء األبطال مع اسمائهم  
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 الفهرس

 لؽم المحاصصة السٌاسٌة  اللؽم األول:

 لؽم التمثٌل النٌابً ولانون األنتخابات   اللؽم الثانً: 

 واأللالٌم مهام السلطات األتحادٌة لؽم  أللؽم الثالث: 

 اللؽم الرابع: لؽم مجالس المحافظات  

 اللؽم الخامس: لؽم تهمٌش المضاء ودور المدعً العام

 اللؽم السادس: لؽم الفساد الحكومً ونهب المال العام

 المٌلٌشٌات المسلحة :  لؽم األحزاب و اللؽم السابع

 :  لؽم حشر الدٌن فً السٌاسة والدولة اللؽم الثامن

 اللؽم التاسع : لؽم البطالة والركود األلتصادي وسوء أستخدام موارد النفط

 اللؽم العاشر: لؽم الفمر واألمٌة واألستهانة بكرامة األنسان العرالً
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 األول بابال

 لغم المحاصصة السٌاسٌة 

  الطوائفعلى اساس السلطوٌةالمحاصصة لغم  .0

تمزله  اربا ، هذا سان اردت ان تدمر بلدا فدع مرض األنمسام العرلً والمومً والطابفً تمزله، وهً 

لد لضت على ملٌون  0:80ماٌعلمنا إٌاه التارٌخ المرٌب وكذلن البعٌد ، فهذه الحرب األهلٌة األمرٌكٌة عام 

البالؽٌن ولتها، وهذه ٌوؼسالفٌا دمرتها صراع العرلٌات، ولبلها اٌرلندا % من السكان 30ونصؾ امرٌكً اي 

، والتارٌخ البعٌد ٌعلمنا أن أعظم  92;0ٌة فً لبنان عام لم الطابفً،  ومثلهما الحرب األهمزلها األنمسا

 .األمبراطورٌات لوادي الرافدٌن لد دمرت نتٌجة لحروب داخلٌة بٌن بابل واشور 

 عصراألنتمال الى  دول المواطنة العصر الحدٌث ،  ٌمدمه لنامجتمعً بٌن الطوابؾ عالج األنمسام ال 

التً تمٌم الحموق المتساوٌة لمواطنٌها  دون تمٌٌز فً العرق والمومٌة أوالدٌن او المذهب ، والٌوم  والعلمانٌة 

كلتها الحروب األهلٌة ألتً والى كل دول أوربا اومعها دول اسٌا ،جمٌع الدول المستمرة بدء من اسٌا فً الهند 

بنجاح وبعضها المتساوٌة لمواطنة ال علمانٌة لجمٌعها تمٌم دوفعلى مدى لرون ، ومعها دول امرٌكا الالتٌنٌة 

ٌتكون من عشرات المومٌات واألدٌان والطوابؾ ، جمٌعها تعٌش بسالم ،فهً دول المساواة  بٌن المواطنٌن 

وهً بلدا فً العالم  020مٌرٌكا وكندا  ٌهاجر الٌها من هب ودب من دون تمٌٌز . وهذه بلدان الهجرة مثل ا

دولة المواطن والمواطنة المتساوٌة وتمكنت من خلك دوال موحدة العلمانٌة وفلسفة  خٌر مثال على نجاح 

 عام. 300ولوٌة من شبه فراغ لبل 

بل ٌكرس الداء فدستوره الٌسعى أللامة دولة المواطنة ٌمثل العراق الٌوم استثناء عن كل دول العالم الحالً 

الامة دولة وحكومة على مبادئ األنمسام  العرلً والطائفً السرطانً الذي أدى لتدمٌر الدول والمجتمعات: 

من الكرد وطوابؾ التشٌع والتسنن األسالموي  لد رسموه بمنهجٌة تماسم  3002.فواضعوا دستور عام 

 طنٌة ولدولة المواطنةحدة الووهو حل مدمر للوالطوابؾ تحت أسم المساواة،  والثروات بٌن اتالسلط

الوطن بمرة فٌه ، األساس الموٌم الذي تموم علٌه الدول المعاصرة الٌوم .أنهم وضعوا الدستور لٌكون والمواطن

تمٌم حكومات وسلطات تمسم وزاراتها ومؤسساتها محاصصة دستورٌة حلوب لمادة الطوابؾ من خالل مواد 

،ال لخدمة المواطن والنهوض بالبناء، بل لنهب المال العام لصالح لادة الطوابؾ والممربٌن منهم. كمؽانمبٌنهم 

ومهامه توزٌع  واضحى البرلمان الذي ٌنتخب دٌممراطٌا لتمثٌل الشعب، هو  أكبر بٌت للمحاصصة

الى ادنى  درجة وزٌر وسفٌر ومدٌر عام ووكالءه منمؤسسات الدولة فً مناصب الوالوزارٌة « الكعكات»

وكتلها السٌاسٌة وظٌفته الطوائف لمثٌل بل مجلس ، للمواطنٌن الشعب وتمثٌل لفهو لٌس مجلس ،  مرتبة

سفراء الو هوزراءربٌس الوزراء و، وفٌه ٌتم األتفاق على تعٌٌن هندسة المحاصصة العرلٌة الطائفٌة األولى 

، وفٌه اٌضا ٌتم التستر على رؤوس الفساد من خالل لجان نزاهته السٌبة الكبارورؤساء الهٌبات والمدراء 

 لدرء المضاء عن مالحمتهم. « تشٌلنً اشٌلن»الصٌت، ومبدأ 
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الطابفٌة لتماسم  المناصب والثروة والنفوذ بٌن لادة الطوابؾ تمت كتابة -وتحت منهجٌة المحاصصة العرلٌة

ستور العرالً كبدٌل عن أعتماد الوطنٌة  العرالٌة  والمواطنة كمبدأ اساس ومنهج وفلسفة ٌستمد منه مواده الد

، مما جعل العراق  3002فً بناء الدولة الوطنٌة العرالٌة الدٌممراطٌة الولٌدة من رحم الدٌكتاتورٌة بعد عام 

الممعد البرلمانً الكفوبٌن ، بل الفاسدٌن و دولة فاسدة وفاشلة وؼٌر كفوءة التضع فً المنصب الحكومً أو 

 ، ولٌس لوطن اسمه العراق.والكتلة لمن ٌدٌن بالوالء لشٌخ الطابفة والعرق

 الدستورٌة المكرسة للمحاصصة  لمواد. ا2

لانونٌا لتكرٌس المحاصصة « للطوابؾ الحٌلة الكبرى»كتب الدستور بصورة ألل ماٌمكن ان ٌمال عنها أنها 

باسم الدٌممراطٌة ومظلومٌة المكونات. وأول هذه الحٌل هو طرٌمة تعٌٌن رأس السلطة  التنفٌذٌة، فمد تركت 

العرلٌة ، ولٌس للتصوٌت المباشر للشعب، كما هً -أختٌاره لصفمات المحاصصة بٌن كتل البرلمان الطابفٌة

. أنه  الحك وله الحك باختٌار رئٌسه أن الشعب هو مصدر السلطات الحال فً النظم الدٌممراطٌة فً العالم. 

الذي سلب منه واعطاه لرؤساء الطاعٌات الكتل العرلٌة والطابفٌة لتنسبه  من البرلمان وهً تسٌطر علٌه 

 .حكمهلٌعمل لمصالحها وتحت وصاٌتها ، ولٌس للشعب رأي بمن ٌ

ٌنتخب مجلس  "مرة أوال التً تنص فً الفواللغم األساس فً الدستور لتكرٌس المحاصصة  هً 01المادة و

وهو لؽم مدروس ، حٌث ٌتم ."النواب من بٌن المرشحٌن رئٌساً للجمهورٌة، بأغلبٌة ثلثً عدد أعضائه

أألتفاق المجاصصً بٌن الكتل العرلٌة والطابفٌة تحت لبة البرلمان لتمرٌر صفمة تضم ربٌس الجمهورٌة 

بعدها  األلتتال على ألتسام المؽانم بمحاصصة وربٌس الوزراء وربٌس البرلمان معا ، وٌجري معها او 

 الوزراء وبمٌة المناصب ، وهً مناصب تباع وتشترى حتى داخل الكتلة الواحدة.

 :لتنصلصالح الشعب ووتحوٌلها  01 مادةال أول اصالح للدستور هو تغٌٌرف

ونائبا له من فٌذٌة لٌكون رئٌسا للسلطة الت رئٌساً للجمهورٌةالمواطنون بصورة مباشرة ٌنتخب » -أوال:

 ووفكالشخصٌات المستملة والمعروف عنها بنزاهتها ووطنٌتها واٌمانها بوحدة العراق ارضا وشعبا، 

 «.من الدستور 86الشروط الشخصٌة المذكورة فً المادة 

 أي ان ٌتم أنتخاب رأس السلطة التنفٌذٌة شخصٌة مستملة أنتخابا مباشرا من الشعب لٌكون ربٌسا للجمهورٌة و

 الربٌس ممثال للسٌادة الوطنٌة ولمصالح الشعب العرالً كله ، ولٌس ممثال للكتل كالبرلمان الٌوم. وكون

منتخبا مباشرة من الشعب ، تنمل الٌه  من البرلمان صالحٌات تعٌٌن ربٌس الوزراء وكابٌنته، لٌنالوا ثمة 

اطٌة . و الفلسفة العامة لنمل الصالحٌات دول العالم الدٌممر تحت مرالبته مثل اؼلب ا بعدهاالبرلمان وٌكونو

ممثال حك الشعب بأختٌار حاكمه مباشرة لتكرٌس العلٌا فً الدولة من البرلمان الى ربٌس للجمهورٌة هو 

الكتل العرلٌة والطابفٌة فٌه لعمد صفمات تداخل السلطات ومنع منع ٌكون ربٌسا للسلطة التنفٌذٌة لو ألرادته

ربٌس الى ، بل نملها الطابفٌة لمحاصصة فً توزٌع الحمابب الوزارٌة والسفراء والمدراء العامٌن بٌن كتلهم ا

والبرلمان  الربٌس كما ان اعطاء مرالبتهم وسحب الثمة عنهم أن لم ٌحسنوا األداء بلبرلمان موم اوٌ الجمهورٌة

بعٌدٌن عن ضؽط المحاصىصة وٌتمكن  هموٌجعل سٌجعله، و أي من وزراءهأصالحٌة الالة ربٌس الوزراء 

ربٌس الجمهورٌة من فرض مواصفات الكفاءة والنزاهة والخبرة فً اختٌار الوزراء والسفراء والمدراء 
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البرلمان، كما فً  ةارسممبالعامٌن ولادة الفرق والدرجات الخاصة دون الخضوع للمحاصصات بٌن الكتل. و

وزٌر أو وزارة بسحب الثمة عنها ، هو ماٌعادل سلطة موازٌة لربٌس بالً دول العالم،  نفس الحك بالالة اي 

الجمهورٌة ، اي خلك صوتٌن للشعب وللمواطن : بشخص ربٌس الجمهورٌة المستمل والمنتخب مباشرة من 

الشعب ، ومن البرلمان الذي انتخبه الشعب اٌضا والذي باصالح النظام األنتخابً والتمثٌلً سٌكون ممثال 

ولٌس فمط لألحزاب والكتل الطابفٌة والعرلٌة، وهو اللؽم األخر الذي على ساحة التحرٌر ازالته كما للمواطنٌن 

وبمٌة   90للمادة الممترح  التؽٌٌر الجوهري.من هذا بتعدٌل لانون األنتخابات سٌتم  طرحه فً الفصل التالً

صالح الدستوري ونمل أختٌار ربٌس ٌمكن البدء باأل 3002 ذات العاللة فً دستور عام المواد ذات العاللة 

حوالً ربع مواد تؽٌٌر وتمس ، لؽم اساس ذه المادةفه، الجمهورٌة الى الشعب بدل المبب المظلمة للصفمات 

التً ستتؽٌٌر مواد الدستور ونوجز  ،ومجلس الوزراء لسلطات األتحادٌةا لتعرٌؾ مهام الدستور المخصصة

 التالً:بالجدول واأللتراح البدٌل للمادة 

رلم 
الماد

 ة

رلم 
 الفمرة

 ساندةاألسباب ال الممترحةالمادة  المادة الحالٌة 

تحدد ان ٌكون البرلمان هو  ثالثا 80
الجهة التً تنتخب ربٌس 

 الجمهورٌة

ٌتم أنتخاب ربٌس الجمهورٌة 
مباشرة من الشعب وٌكون ربٌسا 

والمابد العام  للسلطة التنفٌذٌة
  للموات المسلحة

وطنً للشعب  لممارسة حك
باألنتخاب المباشر لمن ٌحكمه 

 وٌمثل الوحدة الوطنٌة للبالد

 خامسا 80
 أ،ب،ج

جهاز لموافمة البرلمان ترشٌح 
المضاء والدرجات الخاصة 

واألمنٌة والمراتب العسكرٌة 
 العلٌا من مجلس  الوزراء  

من ربٌس الجمهورٌة ٌتم الترشٌح 
 لكل الدرجات لموافمة البرلمان 

ألبعاد هذه الترشٌحات عن 
مساومات أللامة مؤسسات ال

مستملة للدولة بعٌدة عن الحزبٌة 
 نهاء المحاصصةألو

حل مجلس النواب لنفسه  أوال 86
 ؼلبٌة اعضابهبتصوٌت أ

لربٌس الجمهورٌة حل البرلمان 
والدعوة بمرسوم جمهوري 

 80ألنتخابات مبكرة تجري خالل 

 ٌوما

كما لٌس للبرلمان ان ٌحل نفسه 
هو منصوص فً المادة، فهو 
امر مضحن ان تحل مؤسسة  

 نفسها

ٌنتخب مجلس النواب ربٌساً  أوال 90
للجمهورٌة، بأؼلبٌة ثلثً عدد 

 أعضابه

المواطنون بصورة ٌنتخب 
وناببا  ربٌساً للجمهورٌةمباشرة 

  له من الشخصٌات المستملة

فصل السلطة التنفٌذٌة عن ل
التشرٌعٌة وممارسة حك الشعب 

 بانتخاب حاكمه الفعلً 

-أوال  92
 عاشرا

ٌتولى ربٌس الجمهورٌة 
 أوال الى عاشرا الصالحٌات

أضافة الى ربٌس الجمهورٌة 
رباسة السلطة التنفٌذٌة والموات 

  المسلحة الصالحٌات التالٌة

كون ربٌس الجمهورٌة هو 
ربٌس السلطة التنفٌذٌة 

 ومنتخب مباشرة من الشعب 

 -أوال 0:
 سادسا

صالحٌات مجلس  دعدت
 الوزراء

تحوٌل الصالحٌات الى ربٌس 
على   الذي ٌمرها بناءالجمهورٌة 

 الوزراءربٌس توصٌات من 
 ومجلس الوزراء

هو  ربٌس الجمهورٌةباعتبار
ٌمثل ربٌس السلطة التنفٌذٌة و

سٌادة الدولة وكونه منتخب من 
 الشعب مباشرة.

ٌرتبط جهاز المخابرات  ثانٌا 6:
 الوطنً بمجلس الوزراء

ٌرتبط جهاز المخابرات الوطنً 
 ربٌس الجمهورٌةب

كون ربٌس الجمهورٌة هو 
 راس السلطة التنفٌذٌة 
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لٌكون راس ط الشخصٌة المستملة وأن فرض األنتخاب المباشر من الشعب لرئٌس للجمهورٌة وفك شر.

سٌغٌر معادلة الحكم فً العراق وٌعمل على وتفوٌضه باختٌار رئٌس الوزراء وكابٌنته السلطة التنفٌذٌة 

، أضافة أن له وٌساهم فً بناء مؤسسات الدولة العرالٌة بعٌدا عن المحاصصاتأنهاء المحاصصة،

ٌمكن كذلن الالة رئٌس الجمهورٌة فً حالة ٌثبت و الصالحٌة بحل البرلمان والدعوة ألنتخابات مبكرة.

ألدعاء المحكمة األتحادٌة اوالمدعً تورطه فً حالة فساد المنصب، وٌمكن للشعب عزله عن طرٌك 

 تنظٌم أنتخابات مبكرة لرئٌس جدٌد.وتمكٌن العام 
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 الثانً بابال

 لغم التمثٌل النٌابً ولانون األنتخابات 

 التمثٌل البرلمانً والتمثٌل األنتخابً. مفهوم 0

أن الفلسفة العامة  للتمثٌل البرلمانً فً األنظمة الدٌممراطٌة هو تحمٌك أرادة المواطنٌن فً انتخاب من ٌمثلهم 

لٌساهم فً تشرٌع الموانٌن وٌرالب اداء الحكومة وٌسابلها  عن األنتهاكات او عدم الكفاءة فً األداء.  

 ه األنتخابً ألختٌار ممثلً الشعب الى البرلمان على اساسٌن:والمواطن ٌدلً بصوت

 معرفة المنتخب الشخصٌة بكفاءة المرشح فً دائرته األنتخابٌة الجغرافٌة. .0

لناعة المنتخب بالبرنامج الوطنً )األجتماعً واأللتصادي( لحزب او تٌار سٌاسً معٌن  لٌصوت  .3

 لتشكٌل الوزارة  لصالح مرشحه

، أي أن ٌختار الخٌارٌن ٌجب ان ٌتوفرا عند األنتخاب لٌدلً الناخب بصوته لكالهما بان واحدان كال والوالع 

المنتخب ذلن النابب المادر على تمثٌله فً البرلمان، وٌختار الحزب او الكتلة األكبر وفك لناعة الناخب 

جب ان ٌعطى حك ببرنامج وسٌاسات الحزب أو الكتلة التً ٌجب ان تشكل الوزارة . وعلٌه فالناخب ٌ

التصوٌت على كال األمرٌن. وربما ٌصوت الناخب لممثل عن دابرته  الٌنتمً للحزب الذي ٌصوت له بناء 

على برنامجه وٌصوت لنابب ٌكون مستمال او من حزب اخر بناء على كفابته ونزاهته، ؼٌر الحزب الذي 

 ٌفضله لتشكٌل الحكومة.

ابٌة والبرلمانٌة فً العراق هو ان الناخب الٌمكنه خٌار من ٌمثله عن الخلل الكبٌر الذي ٌتخلل العملٌة األنتخ

منطمته الجؽرافٌة ، وبالتالً فالنابب البرلمانً الٌمثل المواطن فً محل سكناه والامته ، بل ٌمثل كتلته 

،  «لشعبممثلً ا»ومصالح ربٌسها  فً البرلمان. انه  أدعاء فارغ ان ٌدعى الٌوم البرلمانٌون فً العراق أنهم 

والمواطن المستمل مثال الٌعرؾ من ٌمثله فً منطمة ألامته ، كما ان عضو «. ممثلً الكتل»فهم فً الوالع 

البرلمان ؼٌر ملزم إال  بتمثٌل كتلته، ولٌس لتمثٌل المواطنٌن فً دابرته  كما هو المتعارؾ علٌه والمتبع فً 

ام البرلمانً. ولهذا السبب بالذات لم ٌساهم فً كل دول العالم ، فهو احدى أهم اسس الدٌممراطٌة والنظ

% فمط من الناخبٌن حٌث الجدوى عندهم  فً المشاركة لمناعتهم ان الترشٌح :0ؼٌر  :300انتخابات عام 

والتصوٌت والتمثٌل البرلمانً ٌتم على اساس الكتل األلطاعٌة السٌاسٌة  المهٌمنة مثل البرزانً والصدري 

ٌس ألعطاء الصوت لعناصر كفوءة ٌعرفونها  لتمثلهم فً البرلمان أو لبرنامج وطنً والحكٌمً والنجٌفً ، ول

 اجتماعً او التصادي لامت بطرحه كتلهم وٌثمون بجدواه ومنافعه لهم كمواطنٌن.

 الخاص بمانون األنتخاباتاللغم الدستوري الثانً أزالة . 2

ان تكتب لانون األنتخابات الذي  ;6ترن الدستور العرالً الباب مفتوحا امام الكتل البرلمانٌة  فً المادة  

وهً خطوة ٌناسبها دون اٌة ثوابت دستورٌة تحمً حموق وصوت وتمثٌل المواطن والمواطنة فً البرلمان ،
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رئٌس ب من التصوٌت المباشر لٌختار أحتٌال اخرى تموم بها الكتل العرلٌة والطائفٌة ) أضافة لتجرٌد الشع

بصورة ؼٌر مباشرة ووضعه تحت تصرؾ رؤساءالكتل مصادرة البرلمان من الشعب تؤدي ل( جمهورٌته

 السٌاسٌة األلطاعٌة العرلٌة والطابفٌة.

لمانون التً تنص على تنظٌم األنتخابات بمانون ٌجب أن تتغٌر لتنص على ثوابت دستورٌة   94المادة 

ها لتكون عندما والتتركه لٌصبح لعبة برلمانٌة بٌن الكتل لتؽٌر لانون األ نتخابات وفما لمصالحها  األنتخابات

ؼلبٌة فً أٌة دورة أنتخابٌة، وهنان ثالثة فمرات فً الدستور) اوال وثالثا ورابعا(  ٌجب تؽٌرها لتمكٌن ألا

 فً الجدول ادناه:موجزة  الناخب من اختٌار العناصر األكثر كفاءة ونزاهة من المرشحٌن

رلم 
 المادة

رلم 
 الفمرة

 األسباب الساندة ممترحةالمادة ال المادة الحالٌة 

ٌتكون مجلس النواب من عدد  أوال ;6
من األعضاء بنسبة ممعد 

واحد لكل مابة ألؾ نسمة من 
نفوس العراق ٌمثلون الشعب 
العرالً بأكمله، ٌتم انتخابهم 

بطرٌك االلتراع العام السري 
المباشر، وٌراعى تمثٌل سابر 

 مكونات الشعب فٌه

 ٌتكون مجلس النواب من 
ممعد ٌمثلون الشعب 200

موزعة على  العرالً بأكمله
دوابر جؽرافٌة بحٌث ٌكون 

عدد السكان فً كل دابرة الٌمل 
عن تمثٌل ممعد واحد فً 

ٌتم انتخابهم بطرٌك و، المجلس
 االلتراع العام السري المباشر

تكرٌس مبدأ الدوابر الجؽرافٌة 
للتمثٌل فً البرلمان وجعل عدد 

والتمثٌل السكانً المماعد ثابتا 
متؽٌرا كً ٌزٌز من ثمل الممعد 
 النٌابً بازدٌاد السكان مستمبال,

تنظم بمانوٍن، شروط المرشح  ثالثا 49
والناخب وكل ما ٌتعلك 

 باالنتخاب

تنظم بمانون شروط المرشح 
 األنتخاب والنابب ودوابر 

ولوابم األنتخاب وفك الثوابت 
 الدستورٌة وفك الفمرات أدناه*

 

الٌمكن ترن مسالة هامة 
كاألنتخابات دون ثوابت 

دستورٌة لتشرٌع الموانٌن التً 
ٌمكن أن لً كتلة حزبٌة فً 

 البرلمان ان تؽٌر هذه الموانٌن

ٌستهدؾ لانون االنتخابات  رابعا ;6
 تحمٌك نسبة تمثٌل للنساء ال

تمل عن الربع من عدد 
 أعضاء مجلس النواب

تحمٌك نسبة تمثٌل للنساء ال تمل 
 مجلس النواب فً عن الربع 

على أن ٌتم ترشٌحهن وفك 
نفس هذه النسبة من المماعد 

المخصصة لكل  محافظة 
صعود المرشحات األعلى و

فً األصوات على اساس   ةنسب
 المحافظة فًصوات ألعدد ا

منسبات من لمنع صعود نساء 
الكتل وتوفٌر الفرصة للعنصر 
النسوي الناشط فً المحافظة 

 ة فً البرلمانألتمثٌل المر

 

 : النص الممترح للفمرة ثالثا*

 على ان ٌتم: تنظم بمانوٍن، شروط المرشح والناخب وكل ما ٌتعلك باالنتخاب

ٌة الجؽرافٌة وفك التمثٌل السكانً األخذ بتمثٌل  الممعد النٌابً للمواطنٌن الممٌمٌن فً الدابرة األنتخاب - أ

% من 20للممعد  لٌصعد مرشح واحد منها األعلى اصواتا فٌها ممثال لهم فً البرلمان عند حصوله على 
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اصواتهم فً الجولة األولى ،وفً حالة عدم حصوله ،  ٌعاد األنتخاب فً الدابرة لجولة ثانٌة بٌن اعلى 

 صعد المرشح األعلى عددا من اصوات الناخبٌن. المتنافسٌن أصواتا  من الجولة األولى لٌ

ها ان رىالتً ٌ ةأعاله  لٌصوت الناخب وطنٌا للكتل« أ»األخذ بالتصوٌت الوطنً بصورة موازٌة للبند  - ب

 من لبل ربٌس الجمهورٌة وفما لمناعة الناخب ببرامجها.بتكلٌفها تؤلؾ الوزارة س االتً

 عاما. 32عمره ٌجوز ااترشٌح لعضوٌة مجلس النواب من تجاوز  - ت

ٌح وكسب الخبرة فً أدارة الدولة.أن فلسفة شلفسح الجال أمام العناصر الشبابٌة للتر« ت»رة مأضافة الف تم

وهدؾ التؽٌٌرات للمواد أعاله فً الدستور هو لوضع حد لجعل المانون األنتخابً عرضة للصفمات 

لجعل تمثٌل المواطن هو األساس فً والمساومات بٌن الكتل على حساب الناخب، وضمان أحترام صوته، و

 التمثٌل البرلمانً . 
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 الثالث  بابال

 فً الدستور األلالٌممهام ومهام السلطات األتحادٌة لغم  

  . مفهوم الفٌدرالٌة األتحادٌة والحكم الالمركزي0

أن الفلسفة العامة  للفٌدرالٌة، أو  األتحادٌة والحكم الالمركزي فً األنظمة الدٌممراطٌة األتحادٌة هو توفٌر 

 لألدارة الذاتٌة للمحافظات واأللالٌم لتدٌر شؤونها بنفسها وفك شرطٌن:واألدوات الموالمة الظروؾ 

 األتحادي ال تتنالض لوانٌنها مع الموانٌن األتحادٌة الممرة فً البرلمان  .0

التنشا مؤسسات او تسن لوانٌن تمس أو تشارن مهام سٌادٌة للحكومة األتحادٌة فً مجال األمن  .3

 والدفاع والخارجٌة وأدارة الثروات الطبٌعٌة كونها تمس سٌادة البلد ومصالح مجموع الشعب. 

العالم ، خصوصا فً الدول  وتعتبر األنظمة األتحادٌة واألدارة الالمركزٌة الٌوم هً األكثر نجاحا وكفاءة فً

ذات التنوع المومً والثمافً والدٌنً كً ٌتمكن سكان المناطك واأللالٌم من أدارتها وفك تطلعاتهم وظروفهم 

، وبذلن فهً عكس األدارة المركزٌة التً ؼالبا ما فشلت فً «أهل مكة أدرى بشعابها»الخاصة ، حٌث ان 

األنظمة الدٌكتاتورٌة لفرض سطوتها  ها،  وتستخدم« العاصمة»توفٌر أدارة ناجحة وهً لابعة فً المركز 

على السكان من خالل استفراد المركز بتعٌٌن حكام وموظفً األدارات فً المناطك والمحافظات. أن 

الٌوم تسٌر وفك مبدأ الالمركزٌة فً األدارة ، فأضافة للكفاءة ، هً تموم برفع الثمل فً عالم مراطٌات مالدٌ

وهً تمتد جؽرافٌا نزوال حتى ألدارة لضاء وناحٌة  وحً فً المدٌنة الواحدة ، ناهٌن عن أدارة عن المركز ، 

وحكم المحافظة واألللٌم.  أن مفهوم األللٌم هنا ٌراد به تجمع لعدة محافظات تدار كمحافظة كبٌرة واحدة 

ا األلالٌم والمحافظات على لهتخضع  لتًبامتٌازات أدارة ذاتٌة  نفسها للمحافظات وتحت نفس الشرطٌن أعاله ا

حد سواء، وأأللالٌم لها الحك بوضع دستور لها ولكنه ٌجب ان الٌتنافى مع مواد الدستور األتحادي. والسبب 

الربٌسً لتكوٌن األلالٌم هو لزٌادة لدرتها على التصرؾ باكبر لدر من الموارد لزٌادة لدرتها األلتصادٌة، 

الضؽط على السلطات األتحادٌة وتهمٌش صالحٌاتها ، أو ممارسة حك  ولٌس للتمهٌد لألنفصال أولممارسة

 الفٌتو على بمٌة الشعب ، كما هو منصوص فً الدستور الحالً.

. لغم أختصاصات السلطة األتحادٌة )مواد الباب الرابع من الدستور الحالً(0  

ٌجٌة تالبالد  األسترا بطرٌمة تجعل خططلتهمٌش وتملٌص مهام السلطات األتحادٌة وكتب هذا الباب  

النفط والؽاز، لٌست من أألختصاصات الحصرٌة للسلطة األتحادٌة بل –للتنمٌة الوطنٌة وأهم ثروات البالد 

تجري بمشاركة وشرط موافمة األلالٌم والمحافظات ، فمشارٌع مثل بناء السدود او مد السكن الحدٌدٌة او 

الؽاز،وؼٌرها تكون فٌها األولوٌة لموانٌن األللٌم كما مد الطرق األتحادٌة او أدارة استخراج النفط و

التً تنص: 002منصوص فً اخر مادة من الباب الرابع  وهً رلم   
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كل ما لم ٌنص علٌه فً االختصاصات الحصرٌة للسلطات االتحادٌة، ٌكون من صالحٌة األلالٌم »

ن الحكومة االتحادٌة واأللالٌم، والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إللٌم، والصالحٌات األخرى المشتركة بٌ

وتعمد .«تكون األولوٌة فٌها لمانون األلالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إللٌم، فً حالة الخالؾ بٌنهما

لؽرض تهمٌش السلطة األتحادٌة ، « سلطات»بدل « اختصاصات»كاتبوا هذ الفمرة فً استخدام كلمة 

من الدستور لٌتم  003ب السكان كما ٌرد نصا فً المادة وتحوٌلها الى جهاز لتوزٌع  واردات النفط حس

. نهبها محلٌا من لبل زعماء األعراق والطوابؾ  

 فٌما ٌلً جدول المواد التً براد أن تتعدل فً الدستور :

رلم 
 المادة

رلم 
 الفمرة

 األسباب الساندة المادة الجدٌدة المادة الحالٌة 

ضخطض جُغِطحش جالضكحد٣س  العنوان 000

ذحالخطظحطحش جُكظش٣س 

 ج٥ض٤س

تعتبر السلطات األتحادٌة أعلى 
تتمتع بالمهام سلطات فً البلد و

 الحصرٌة التالٌة

السلطات األتحادٌة لٌست 
هٌبة كً تكون لها 

أختصاصات بل لدٌها  مهام 
 كاعلى سلطات البلد

الخطط األستراتٌجٌة وتنفٌذ وضع  ضؼحف كوشز ؾذ٣ذز  عاشرا 000
كالطرق  التحتٌةلتطوٌر البنى 

لطاع الطالة  والمٌاه و والجسور
وأستخراج وتورٌد الموارد الطبٌعٌة 

 بما فٌها النفط 

لضمان التكامل األلتصادي 
 للبلد 

جُ٘لؾ ٝجُـحص ٛٞ ِٓي ًَ   000

جُشؼد جُؼشجه٢ ك٢ ًَ 

 جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش

جُ٘لؾ ٝجُـحص ٛٞ ِٓي ًَ جُشؼد 

 جُؼشجه٢ ك٢ ًَ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش

ضٌٕٞ أدجسضٚ ٖٓ هرَ جُغِطحش ٝ

 حد٣سجألضك

لضمان أن تكون ملكا لكل 
 الشعب العرالً

ضوّٞ جُكٌٞٓس جالضكحد٣س  أوال 003

ذادجسز جُ٘لؾ ٝجُـحص 

جُٔغطخشؼ ٖٓ جُكوٍٞ 

جُكح٤ُس ٓغ قٌٞٓحش جألهح٤ُْ 

 ..جُخٝجُٔكحكظحش جُٔ٘طؿس

ضوّٞ جُكٌٞٓس جالضكحد٣س ذادجسز جُ٘لؾ 

ٝجُـحص جُٔغطخشؼ ٖٓ جُكوٍٞ 

ٝجُٔغطور٤ِس ٝضخظض  جُكح٤ُس 

كٌٞٓحش جألهح٤ُْ ُ ٖٓ س٣ؼٜح% 10

ٝضؼٖٔ ض٤ٔ٘س  ٝجُٔكحكظحش جُٔ٘طؿس

 ٓطٞجص٣س ٌُحكس جأله٤ِْ ٝجُٔكحكظحش

الٌمكن ان تمسم األدارة 
النفطٌة بشكل ظرفً بل فً 

كل زمان ومكان هً من 
 لسلطات األتحادٌةمهام ا

ٓشحسًس جُوح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش  ثانٌا 003

 ك٢ جدجسز جُ٘لؾ ٝجُـحص 

هذه مهمة حصرٌة للسلطات  ضِـ٠
 األتحادٌة

جألهح٤ُْ  جأل٣ُٞٝس ُوٞج٤ٖٗ  002

ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس 

ػ٠ِ هٞج٤ٖٗ  ك٢ ئه٤ِْ

طالق٤حش جُكٌٞٓس ٝ

قحُس جُخالف ك٢ جالضكحد٣س 

 ٓؼٜح 

 جُكٌٞٓسج٤ٖٗ لموتكون األولوٌة  

جألضكحد٣س ػ٠ِ هٞج٤ٖٗ جألهح٤ُْ 

 ٝجُٔكحكظحش  ٝال٣ؿٞص ٓ٘حهؼطٜح

لضمان تطبٌك لوانٌن اتحادٌة 
واحدة على كامل التراب 

الوطنً وتحافظ على معاملة 
 اواحدة للمواطن العرالً اٌنم

 ٌعٌش وٌسكن



 Page 18 
 

 

. لغم الدستور العرالً حول أللٌم كردستان 2  

لمبدأ ٌستحك دولة خاصة به كبالً شعوب المنطمة ، و لعدم توفر ظروؾ ذلن إن الشعب الكردي من حٌث ا

كبالً مكونات الشعب العرالً ٌتمتعون بنفس مٌزات وحموق المواطنة ومكونات هم  فً العراق دولٌا، فالكرد

من حكم نفسه العراق األخرى، ال الل وال أكثر منها . والوالع أن األللٌم المنصوص علٌه فً الدستور ٌعانً 

أضافة الى المحاصصة الممٌتة ، أي نفس ماٌعانٌه العراق ككل من برلمانه وحكومته المحاصصٌة الفاسدة، 

 :من الدستور الملغم التً تنص 001صالحٌات تخرق وتتجاوز الموانٌن األتحادٌة كما تنص علٌه المادة رلم 

ٌكون من صالحٌة األلالٌم  كل ما لم ٌنص علٌه فً االختصاصات الحصرٌة للسلطات االتحادٌة،»

والمحافظات غٌر المنتظمة فً إللٌم، والصالحٌات األخرى المشتركة بٌن الحكومة االتحادٌة واأللالٌم، تكون 

، وهو كما « األولوٌة فٌها لمانون األلالٌم والمحافظات غٌر المنتظمة فً إللٌم، فً حالة الخالف بٌنهما

 عارؾ علٌه ، بوضعه الموانٌن المحلٌة فوق الموانٌن األتحادٌة.واضح ٌنسؾ شروط النظام األتحادي المت

سنً لتكرٌس حكم الطابفة -ًشٌعال-والوالع ان الدستور العرالً بأكمله لد كتب من وجهة نظر التحالؾ الكردي

و العرق بالالٌم شٌعٌة وسنٌة وكردٌة وسلطة أتحادٌة ضعٌفة،وؼٌاب روح المواطنة والوحدة الوطنٌة للشعب 

رالً ، وأدى الى نشوء وتكرٌس المحاصصة السٌاسٌة  بدل تكرٌس حكم وطنً ألدارة دولة دٌممراطٌة الع

ذات الالٌم ومحافظات تمارس األدارة الالمركزٌة وتطبك منهج أحترام حموق المواطنة وتكافؤ الفرص وتلفظ 

األلطاعٌات السٌاسٌة المتنفذة العرلٌة والطابفٌة الممسمة للشعب والمجتمع ومهدت لحكم الشعب والمواطن باسم 

. وهو ماكان ٌجب ان ٌمام علٌه الدستور الدٌمراطً لدولة المواطنة والوحدة الوطنٌة بدل تشرٌع دولة 

اشوري أو الٌزٌدي نفس -المحاصصة. أن  للمواطن العرالً : العربً او الكردي او التركمانً او الكلدو

همها ثالثة حموق اساسٌة ٌجب ان الٌتاجر بها من ٌدعً انه وأالتطلع ولهم حموق واحدة فً بلدهم العراق 

 رلٌة والطائفٌة:ثلهم من األلطاعٌات السٌاسٌة العٌم

الحك فً اختٌار أدارتهم وحكومتهم الالمركزٌة فً اي محافظة أو اللٌم بعٌدا عن التسلط المركزي أو  .0
ة وجوهر الدٌممراطٌة باعتبارها النموذج المحاصصً المتخلؾ بٌن األلطاعٌات والمنالض لروح المواطن

 تمثٌل  للمواطن والمواطنة.

الحك فً أجراء تشرٌعات محلٌة تضمن أحترام الثمافات والتراث والتعلٌم الخاص وتطوٌر الموارد  .3
 وأألعمال وؼٌرها من الحموق التً ٌوفرها لهم اللٌمهم ومحافظتهم.

وأألستفادة من كافة المزاٌا التً توفرها الدولة الحك فً تسنم كافة المناصب فً أدارة السلطة األتحادٌة 

 األتحادٌة لمواطنٌها داخلٌا او خارجٌا

أن مواد الدستور الحالً الخاصة بكردستان تفرض المحاصصة الطائفٌة والعرلٌة بشكل غٌر مباشر 

ة من على كافة انحاء العراق وعلى األللٌم  نفسه ، وتلغً مبدأ المساواة فً المواطنة ووطنٌة الدول

األساس، وتشكل بؤرة خطرة تمسم المجتمع والمواطنٌن الى كتل طوائف وأعراق ، ولٌس شعب 
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كان ٌمكن تجاوزها لو اتبع نموذج األدارة الالمركزٌة المعروؾ والمتبع فً اؼلب دول العالم  بمواطنة

فٌها والٌة كالٌفورنٌا التً والٌة ال تتمتع  20نظرا لكفابته األدارٌة. فالوالٌات المتحدة مثال التً تتكون من 

الؾ نسمة ،  600تساهم بربع الدخل المومً بحموق اكثر من والٌة أٌداهو التً الٌزداد تعدادها عن 

فالمانون األتحادي ٌطبك فً كلتٌهما وفً كافة الوالٌات األخرى  بنفس المماٌٌس ، والمواطن فٌهما ٌتمتع 

ً أي والٌة. ولكن بنفس الولت لكل والٌة وكل مدٌنة الحك بنفس الحموق وٌستطٌع العمل والعٌش والتنمل ف

ان تنتخب حكومتها وادارتها انتخابا مباشرا وتعمل بضوابط حددها الدستور األتحادي الذي ٌترن المجال 

لسن لوانٌن محلٌة شرط التتنالض معه او مع الموانٌن األتحادٌة. ونفس الحال فً كندا والمانٌا األتحادٌة 

ند واؼلب دول العالم بما فٌها جمٌع الدول الداخلة فً األتحاد األوربً. وفرنسا واله  

: حٌث ابتكر دستوره مواد تجعل من الشكل الالمركزي للحكم فً كردستان العراق حالة شاذة عن الجمٌع

عمابا على الشعب العرالً باسره وعلى سكان األللٌم ذاته من خالل تجٌٌر الحكم الالمركزي لمصالح 

الوحدة الوطنٌة، او  المواطنةو لصالح المتنفذٌن من األلطاع السٌاسً والطابفً بعٌدا عن روحفبوٌة 

المساواة بٌن األلالٌم و المحافظات بأعتبارها اللٌما مصؽرا لها نفس الحموق كما لألللٌم، اضافة بوضع 

رابعا(،  063والمادة رابعا  038فٌتو على تعدٌل الدستور من األلالٌم على كل الشعب العرالً )المادة 

والتصرف بموارد بالنفط والغاز (، 002ونصه صراحة على اولوٌة المانون المحلً على األتحادي) المادة 

لصالح فئة حاكمة ألللٌم ) نجح به البرزانً وفشل به الحكٌم الذي اراد تكوٌن اللٌم الجنوب وفك صفمة 

اد الدستورٌة الخاصة باأللالٌم التً تجب تؽٌٌرها . وفٌما ٌلً الموبرزانً التً كتبت الدستور( -الحكٌم

ألزالة واحد من األلؽام التً خلمت وتبمى تخلك الوضع الشاذ الذي ٌعٌشه العراق واألللٌم معا الٌوم 

 لتكرٌس السلطة بٌد المتنفذٌن األلطاعٌٌن ورؤساء الطوابؾ واألعراق.

رلم 
 المادة

رلم 
 الفمرة

 األسباب الساندة المادة الجدٌدة المادة الحالٌة 

 رابعا 038
 

ال ٣ؿٞص ئؾشجء أ١ ضؼذ٣َ 

ػ٠ِ ٓٞجد جُذعطٞس، ٖٓ 

شأٗٚ إٔ ٣٘طوض ٖٓ 

 طالق٤حش جألهح٤ُْ 

ٌمكن اجراء تعدٌل مواد الدستور 
لتعدٌل صالحٌات األللٌم التً 

تتنالض مع صالحٌات الحكومة 
   األتحادٌة 

ان حك تؽٌٌٌر الدستور حك 
مكفول للشعب وفك حاجته 

والٌمكن وضع فٌتو علٌه من 
 أي مكون

٣ٌٕٞ جالعطلطحء ػ٠ِ جُٔٞجد  رابعا 063

جُٔؼذُس ٗحؾكحً، ذٔٞجكوس 

أؿِر٤س جُٔظٞض٤ٖ، ٝئرج ُْ 

٣شكؼٚ غِػح جُٔظٞض٤ٖ ك٢ 

 غالظ ٓكحكظحش أٝ أًػش

ذٔٞجكوس  ٌٖٔ ضؼذ٣َ ٓٞجد جُذعطٞس٣

ك٢ جعطلطحء  أؿِر٤س جُٔظٞض٤ٖ

 ٝؽ٢٘ ػحّ

ان حك تؽٌٌٌر الدستور حك 
مكفول للشعب وفك حاجته 

والٌمكن وضع فٌتو علٌه من 
أي مكون او مجموعة 

 محافظات

 

6 
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 الفصل الرابع : لغم مجالس المحافظات

 تشخٌص المشكلة .0

مجالس المحافظات هً بمثابة السلطة البرلمانٌة فً المحافظة لتموم بمهام سن وتشرٌع  الموانٌن الداخلٌة   

للمحافظة ومرالبة أداء السلطة التنفٌذٌة فٌها والمتمثلة بالمحافظ  ومدراء األلضٌة  والنواحً.  وٌموم المجلس 

هاون فً اعمالهم أو تالعب بالمال العام أو نزوال عند بمسابلتهم عن أدابهم ، والالتهم  فً حالة ثبوت أخالل وت

رؼبة  المواطنٌن فً المحافظة بالدعوة ألنتخابات جدٌدة مباشرة للمحافظ او لمدراء األلضٌة والنواحً، اي 

تماما كما هو عمل مجلس النواب األتحادي مطبك على نطاق المحافظة وفك نظام األدارة الالمركزٌة الذي 

ألدارٌة من المركز الى المحافظات لتخفٌؾ العبا عن السلطات األتحادٌة للوصول لكفاءة أعلى ٌنمل المهام ا

زارة التربٌة وافضل واسرع بتمدٌم الخدمات . فمثال تخطٌط بناء مدرسة جدٌدة ٌكون محلٌا أسرع وأكفأ من و

ٌه المحافظة من حاجة محلٌة،  مثل بناء حً جدٌد فً مدٌنة أو لصبة فٌها ، وكذلن بناء تأالمركزٌة ووفك ماتر

 مستوصؾ أو مستشفى أو تعبٌد طرٌك او الامة جسر. 

أن مشكلة  الفساد والالكفاءة التً شابت مجالس المحافظات تكاد تكون هً نفسها الً  سادت بفساد وعدم 

وجمٌعها نابعة من الدستور الذي كرس  –الحكومة األتحادٌة كفاءة الحكومة والبرلمان والسلطات فً 

المحاصصة السٌاسٌة ألدارة البلد ككل ، ومنه انتملت األمراض من المركز الى األطراؾ ، حبث انه ترن 

مالٌة لذرة تتم تحت عباءة  -لكتل مجلس المحافظة أختٌار المحافظ  ومدراء األلضٌة وفك صفمات سٌاسٌة

راء المناصب ، بدل ان ٌتم أنتخاب  المحافظ ومدٌر المضاء والناحٌة  مباشرة من الشعب،  المحاصصة لبٌع وش

اي من لبل سكان المحافظة والمضاء كحك مباشر  للمواطن بأختٌار من ٌحكمه .  وال أحد ؼٌر لادة الكتل 

كرٌس هٌمنتها علٌها الطابفٌة هً التً اتفمت على الصٌؽة الحالٌة ألدارة المحافظات فً الدستور لت-العرلٌة

 وحرمان الشعب من حكم نفسه بنفسه فً المحافظات ولصباتها . 

أن األدارة الالمركزٌة للمحافظات تتعلك أوال وأخٌرا بتمدٌم الخدمات والبناء وتطوٌر البنى التحتٌة واٌجاد 

دٌولوجٌة لهذه الكتلة او فرص العمل وتطوٌر الموارد المالٌة للمحافظة والعاللة لها بالبرامج السٌاسٌة أو أألٌ

تلن، وعلٌه ال عاللة للكتل السٌاسٌة بأنتخاب مجالس المحافظات أو المحافظٌن، بمدر لدرة وكفاءة األدارة 

التشرٌعٌة والتنفٌذٌة على تخطٌط وتمدٌم هذه الخدمات والتطوٌر الحضري لكل المحافظة بما ٌناسبها. ومن هنا 

تتماشى وتتعاشك مع لوانٌن ومؤسسات الدولة األتحادٌة وألامة وجب على لوانٌن أدارة المحافظات ان 

أجهزتها التنفٌذٌة المحلٌة الكفوءة على شكل وزارات محلٌة تختص بشؤون التربٌة والزراعة والشرطة 

المحلٌة والصحة والرٌاضة والسٌاحة  واألدارة المالٌة وتنمٌة الموارد والتخطٌط الحضري  وتدار من المحافظ 

اصصة ، حؽرة من عناصر كفوءة بعٌدا عن المأنتخابه مباشرة من السكان لٌؤلؾ وزارته المص الذي ٌتم

وٌرالب أعمالها مجلس المحافطة  والمدعً العام للمحافظة . أذ ال ٌعمل ان تدار المحافظات واأللالٌم  بطرٌمة 

رلابة صول الى تلن الكفاءة والنفسه للواألسلوب تختلؾ عن طرٌمة أدارة الدولة األتحادٌة نفسها، بل ان ٌكرر 

ة الالمركزٌة، ولٌس ٌعٌدا عن عٌن ومرالبة السلطات األتحادٌة وسكان األلالٌم وأألداء المطلوب من األدار

والمحافظات والمدعً العام للجمهورٌة . أن أؼلب الدول األتحادٌة المستمرة الٌوم كالهند والمانٌا األتحادٌة 

المتحدة  تسٌر وفك هذا المبدأ لألدارة الالمركزٌة ،عدا العراق الذي اتى دستوره وروسٌا األتحادٌة والوالٌات 
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مشوها لمبادئ األدارة الالمركزٌة وجعل المحافظات كالسلطات األتحادٌة فرٌسة لمحاصصات زعماء كتل 

طوابؾ لمصادرة حك السكان باختٌار من ٌحكمهم ، وهو المحافظ، ومتجاوزا على السلطات والموانٌن 

 الرلابة األتحادٌة . و

فٌما ٌلً مراجعة لمواد الدستور الذي ٌجب ان ٌتؽٌر لٌتماشى مع جوهر واهداؾ األدارة الالمركزٌة وازالة 

 الفوارق بٌن أدارة األلالٌم والمحافظات  لمنع التمٌٌز بٌن ابناء ومناطك البلد الواحد. 

 . تعدٌل ابواب الدستور الخاصة بالمحافظات2

بوضع صٌػ األدارة  3002الفصل الثانً من الدستورلعام -من الباب الخامس  032-033مط تختص مادتان ف

الالمركزٌة للمحافظات وهً ماٌجب ان ٌخضع  ألجراء تؽٌٌرات جوهرٌة  لتمدم ضمانة دستورٌة ولانونٌة 

لطاعٌة ألدارة المحافظات بشكل المركزي وكفوء وبعٌدا عن المحاصصات والصفمات بٌن الكتل السٌاسٌة األ

 والمتنفذة . 

 :033لمادة تنص ا

 .تتكون المحافظات من عدٍد من األلضٌة والنواحً والمرى -أوالً:

تمنح المحافظات التً لم تنتظم فً إللٌم الصالحٌات اإلدارٌة والمالٌة الواسعة، بما ٌمكنها من إدارة  -ثانٌاً:

 .ونشؤونها على وفك مبدأ الالمركزٌة اإلدارٌة، وٌنظم ذلن بمان

ٌُعد المحافظ الذي ٌنتخبه مجلس المحافظة، الربٌس التنفٌذي األعلى فً المحافظة، لممارسة صالحٌاته  -ثالثاً:

 .المخول بها من لبل المجلس

 .ٌنظم بمانوٍن، انتخاب مجلس المحافظة وصالحٌاتها -رابعاً:

ٌر مرتبطة بوزارة، وله مالٌةٌ خامساً: ال ٌخضع مجلس المحافظة لسٌطرة أو إشراؾ أٌة وزارة أو أٌة جهة ؼ

 .مستملة

ٌجوز تفوٌض سلطات الحكومة االتحادٌة للمحافظات، أو بالعكس، بموافمة الطرفٌن، وٌنظم ذلن :032المادة 

 بمانون

 أعاله :022الدستور  ادةالتغٌٌرات المطلوبة فً م

 : لتصبح لفمرة ثانٌاا تغٌر.0

فٌها الامة مجلس ، بما كالتً لأللالٌمتمنح المحافظات التً لم تنتظم فً إللٌم الصالحٌات اإلدارٌة والمالٌة »

وتعٌٌن ربٌسه من األعضاء الفابزٌن  األعلى  عددا فً األصوات، « مجلس المحافظة»تشرٌعً ٌدعى 

ٌمكنها من إدارة ً ، كً  ومجلس تنفٌذي ٌتكون من مجلس لوزراء المحافظة وربٌسه ، ومجلس لضابً محل

 «.شؤونها على وفك مبدأ الالمركزٌة اإلدارٌة، وٌنظم ذلن بمانون

 . تغٌر الفمرة ثالثا لتصبح:3

، الربٌس التنفٌذي األعلى فً المحافظة، سكان المحافظة بشكل مباشرالذي ٌنتخبه وناببه ٌُعد المحافظ »

انون األتحادي . وٌجوز تمدٌم طلب لمجلس المحافظة الم المخول بها من لبل التنفٌذٌة لممارسة صالحٌاته 
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 000أللالة المحافظ والدعوة ألنتخاب محافظ جدٌد   لعدم كفابته او تخاذله فً أداء واجباته بطلب مولع من 

الؾ من السكان البالؽٌن فً المحافظة، أو توصٌة من األدعاء العام بعد تحمٌك ٌجرٌه ٌثبت تورط المحافظ او 

 « .بالرشوة أوسوء استخدام المال العامأحد وزراءه 

 . تغٌرالفمرة رابعا لتصبح:2

وانتخاب وترشٌح  المجلس ،  صالحٌاتٌحدد وظابؾ و ٌنظم بمانوٍن، انتخاب مجلس المحافظة و»

وصالحٌات المحافظ وٌحدد وظابؾ وصالحٌات مجلس وزراء المحافظة وامتٌازاتهم ،وٌضمن أنتخاب 

وابر جؽرافٌة أنتخابٌة محلٌة،  وٌحدد مهام المجلس التشرٌعٌة والرلابٌة أعضاء مجلس المحافظة ضمن د

والرار الكابٌنة الوزارٌة والٌة ألالة المحافظ أو وزراءه  والدعوة ألنتخاب  محافظ جدٌد والرار مٌزانٌة 

 «.المحافظة و ؼٌرها من السٌاسات األجرابٌة  التً ٌراها المانون األتحادي

 ا لتصبح:تغٌٌر الفمرة خامس.9

والمحافظ ووزراء المحافظة لرلابة ربٌس الجمهورٌة والبرلمان األتحادي والمدعً ٌخضع مجلس المحافظة » 

فً حال خرق المانون األتحادي الخاص بادارة ااٌللالٌم  هم حل المجلس والالة المحافظ ، ولالعام للجمهورٌة 

 «.والمحافظات

االتحادٌة المحافظات أو جزء منها الى السلطات  اتسلطات حكومٌجوز تفوٌض »لتصبح: 021تغٌٌر المادة 

 «.فً حالة الالتها أو شؽر منصب المحافظ لحٌن انتخاب حكومة جدٌدة لها
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 لغم تهمٌش المضاء ودور المدعً العام الخامس: فصلال

 لوة المضاء فً حماٌة األنظمة الدٌممراطٌة  .0
أن لألنظمة  ألدٌممراطٌة اسنان حادة جدا ولاسٌة وهً لوة المضاء التً تطال من ربٌس الجمهورٌة  وربٌس 

الوزراء والوزراء والبرلمانٌٌن والمدراء والسفراء والمحافظٌن حتى اصؽرموظؾ فً الدولة ٌستؽل منصبه 

الناخبٌن سٌتموض ان تمت خٌانة هذه ألؼراض المنفعة الشخصٌة ،  حٌث ان النظام الدٌممراطً المابم على ثمة 

الثمة او استؽاللها لمصالح شخصٌة، وهنا ٌمؾ المضاء الحارس الحمٌمً للٌدٌممراطٌة وبضعفه تتحول الدولة 

الدٌممراطٌة الى دولة فوضوٌة فاسدة ، وبموته واسنانه الحادة فمط تستطٌع الشعوب فً الدول الدٌممراطٌة ان 

دتها ومن ابتمنتهم المسؤولٌات الحكومٌة ،واولها الحرص على استخدام المال العام، تضمن ان أصواتها ألختٌار لا

على المال العام. وعموما  تحافظ ٌنجزون أعمالهم وواجباتهم فً الخدمة العامة وفك الموانٌن والضوابط التً 

وفً الكثٌر من األنظمة مانة ، بل ألخالل باٌعتبر التالعب بالمال العام  جرٌمة مخلة بالشرؾ ألنه ٌساوي األ

الدٌممراطٌة ٌعتبر خٌانة عظمى ألنه ٌحمل فً طٌاته تخرٌب الدولة واألساءة لمصالح  المجتمع   . فالمضاء هو 

الحارس الحمٌمً لألنظمة الدٌممراطٌة ، وعلٌه تم فصله فً األنظمة الدٌممراطٌة عن السلطة التنفٌذٌة لٌستطٌع 

اي تجاوز على المال العام او على الحرٌات الشخصٌة للمواطنٌن او الممتلكات  المٌام بمهامه فً مماضاة ومحاسبة

العامة للدولة والمجتمع من لبل اي مسؤول تنفٌذي او تشرٌعً فً الدولة ، وفً اي منصب فٌها من اعلى الهرم 

 الى اسفله.

التً تنظر فً الدعاوى الممدمة والسلطة المضابٌة فً األنظمة الدٌممراطٌة تتكون من جهازٌن : جهاز المحاكم 

الٌها بكافة  أنواعها  من الشعب او مؤسسات الدولة ، وجهاز المدعً العام الذي هو بنفسه ٌمدم الدعاوى باسم 

الشعب للمحاكم تجاه اي خرق ٌحصل للمال العام أو الممتلكات العامة، أو استؽالل الوظٌفة لمصالح شخصٌة 

ت الشخصٌة أو العامة المنصوص علٌها فً الدستور، او اي عمل ٌعرض أو اي تجاوز على الحموق والحرٌا

للخطر ) حتى ولو كانت حفرة فً طرٌك ستؤدي لحادث لبل ان ٌمع (، فعلى المدعً العام  للضرر او المجتمع

سبب ضررا عاما للمجتمع او إن التحرن أللامة دعوة على الجهة المسؤولة سواء لبل ولوع الجرم او بعده 

. وللمدعً العام جهاز منفصل ومتطور للتحمٌمات والمرالبة والكشؾ للوصول الى األثباتات واألدلة ، أفراده

والٌه ٌلجأ المواطنون والمؤسسات لألخبار عن اي ضرر ٌلحك بالدولة والمجتمع ومؤسساتتها وممتلكاتها من 

حتى الى ملفات ربٌس لبل اٌة جهة كانت حكومٌة او خاصة. وٌحك للمدعً العام  التحمٌك والوصول 

الجمهورٌة وربٌس الوزراء والوزراء ، وؼالبا ما تسمع  عن دور المدعً العام فً الكشؾ عن  تبذٌر او 

للمضاء  معلى األستمالة وتمدٌمه هممخالفة لام بها ربٌس جمهورٌة أو ربٌس وزراء أو وزٌر وادت الى اجبار

 العادل المستمل. 

أن المضاء العرالً الٌوم فً ورطة كبٌرة ، فهو كجهاز محترؾ فشل فً مهمته الكبٌرة فً حماٌة المال العام  

وأتخاذ األجرءات لتمدٌم رؤوس الفساد الحكومً الى المحاكم الرادعة،  وبمً سلبٌا أو مرالبا دون ذراع تضرب 

لٌة . والشن ان هنان اسبابا موضوعٌة ادت الى لتحرن لحماٌة مصالح المجتمع العرالً والدولة العراواالفساد 

هذا الشلل الوظٌفً للمضاء ، خاصة الجزء المرتبط بحماٌة المصالح العامة للدولة والمجتمع، وهو جهاز األدعاء 

العام  الذي سلبت منه الموانٌن الحالٌة جوهر وظٌفته وواجباته فً الدفاع عن المصالح العامة . وهنان ، اضافة 
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المضاة للتهدٌد واألبتزاز من مافٌات الفساد الحكومً ، عجز واضح فً جهاز المضاء العرالً سواء  الى تعرض

على مستوى وعً الجهاز لمهامه كمبادر فً حماٌة المصالح العامة ، او على مستوى مواد الدستور التً حولته 

ً تمنعه من المٌام بدوره األساس فً الى جهاز خدمة روتٌنً ولٌس سلطة ثالثة ضاربة، أو الموانٌن  السارٌة الت

حماٌة المجتمع والمال العام والممتلكات العامة ومحاربة الفساد . البد من إنهاض المضاء العرالً وتمكٌنه من 

أداء دوره الفاعل خصوصا فً حماٌة المال العام والحرٌات العامة والمجتمع والممتلكات العامة من خالل مواد 

 اته ولوانٌن ٌجري األخذ  بها لتوسٌع مهام وصالحٌات جهاز المدعً  العام .دستورٌة لثوابت صالحٌ

 2111دستور عام ل. التغٌٌرات الممترحة 2

المنصوصة بثالثة فروع : 000- 9:فً المواد الباب الثالث نظمت المواد الدستورٌة الخاصة بالمضاء فً 

حادٌة والثالث: أحكام عامة، وجاء الدستور األول: ٌخص مجلس المضاء األعلى والثانً: ٌخص المحكمة األت

خالٌا من تعرٌؾ جهاز المدعً العام وصالحٌاته وهو نمص واضح فً الدستور ، وعلٌه ال بد من اضافة فرع 

حول جهاز المدعً العام األتحادي الذي ٌجب ان ٌعٌنه ربٌس الجمهورٌة المنتخب مع «  الفرع الرابع»جدٌد 

 :والمحافظات وٌنال ثمة البرلمان وٌتمتع جهازه بالوظابؾ والصالحٌات التالٌةرؤساء  دوابره فً األلالٌم 
 الفرع الرابع : جهاز المدعً العام أضافة 

ٌسهر جهاز األدعاء العام على حماٌة المال العام والممتلكات العامة وحماٌة الحرٌات العامة المنصوص علٌها 

متعمد او ؼٌر متعمد  ٌحصل من ممارسات مؤسسات فً الدستور وحماٌة المجتمع من اي ضرر أو اذى 

 الدولة  او مسؤولٌها او  المؤسسات الخاصة أو األفراد وتنظم وظابفه وصالحٌاته بمانون بالثوابت التالٌة:

للمدعً العام وجهازه الحك للوصول الى كافة المعلومات والبٌانات المالٌة واألرصدة فً المصارؾ أوال: 

الختامٌة لكافة المسؤولٌن فً مؤسسات الدولة بما فٌها التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والمضابٌة والحسابات الجارٌة و

 وعلى كل المستوٌات وعلى كامل التراب الوطنً .

للمدعً العام وجهازه المبادرة ببدء التحمٌك وجمع المعلومات فً كل المضاٌا التً تتعلك بحماٌة المال ثانٌا: 

خرق مواد الدستور الخاصة بحموق المواطنٌن او ماٌعرض المجتمع ومصالحه  العام أو الممتلكات العامة او

للضرر أو األذى سواء لبل ولوعه لؽرض درءه، أو بعد ولوع الضرر على المصالح العامة والمال العام 

سواء تم التبلٌػ عنه من جهة مشتكٌة أم بمبادرة من جهازه بناء على معطٌات اولٌة لام برصدها جهازه 

، أو اجهزة الدولة األخرى، وٌموم بالتحمٌك وبجمع األدلة لٌمٌم فً حال توفرها  دعوة لدى المحاكم الخاص

المختصة باسم الشعب لؽرض الصالح العام، وتسحب ٌد اي موظؾ فً الدولة عند بدء التحمٌك بمضٌته لحٌن 

 بت المضاء فٌها. 

المالٌة بدابرة المدعً العام وٌكون له ممثلٌن  وظٌفٌٌن ترتبط الهٌبة المستملة للنزاهة  ودٌوان المرالبة ثالثا: 

فً كافة الهٌبات واألجهزة التً تدافع عن الصالح العام بما فٌها دابرة المخابرات واألمن الوطنً وؼٌرها التً 

 ٌجب ان تتعاون معه بما فٌها تجهٌزه بالمعطٌات التً ٌطلبها جهازه.

ن عمومٌٌن  مرتبطٌن به مباشرة فً كافة مؤسسات الدولة وعلى كامل ٌموم المدعً العام بتعٌٌن مفتشٌرابعا: 

التراب الوطنً ولهم صالحٌة تلمً الشكاوى والتحمٌك بها والوصول للمعلومات  لكشؾ الخرولات المانونٌة 

اوالمالٌة اوالدستورٌة  فً الوزارات والمحافظات وفً كافة مؤسسات وأجهزة الدولة التً ٌجب تلتزم 

  بكافة البٌانات والمعلومات ألنجاز أعمالهم.بتجهٌزهم 
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 لغم الفساد الحكومً ونهب المال العام : الفصل السادس 

  الفساد فً الحكومة العرالٌة  .0

أن للفساد حواضن عدٌدة  لتفشٌه كسرطان فً جسم الدولة والحكومة وجمٌعها متوفرة فً عراق الٌوم لنمو 

واولفت عجلة الحٌاة بسرلة موارد الشعب المخصصة لألعمار والبناء  هذه األفة الفتاكة التً دمرت المجتمع

عاما ماٌمرب  02لتوفٌر الخدمات فرص العمل للشباب. لمد دخل الدولة العرالٌة  من مداخٌل النفط على مدى 

ملٌار دوالر) وهو رلم اسطوري(  ال تجد لها الٌوم اثرا ال فً بناء او بنى تحتٌة لد صلحت او  0000من 

ملٌار دوالر،  تم  200مات طورت ، بل ذهبت بٌن مٌزانٌة تشؽٌل لحكومات فاشلة،  أوماتبمى منها،لرابة خد

« . ما له  والً»من لبل  وزراءها ومحافظٌها ومدرابها العامٌن باسم عمود وامتٌازات وتبذٌر فً والٌة  انهبه

ملٌار دوالرفمط   :نتصؾ السبعٌنات  وٌكفً ان ٌعرؾ المارئ ان كورٌا الجنوبٌة مثال ، لد أستثمرت فً م

األكثر تمدما كان  :9;0لتصل الٌوم الى مصاؾ الدول العشر األكثر تمدما فً العالم وولتها كان العراق عام 

ملٌار دوالر فابضا نمدٌا متراكما لتعجبت انه كان بامكانه بناء خمسة دول مثل كورٌا لو  لم ٌبذرها  62ٌمتلن 

 200مبلػ  3002ألمرٌكٌة مع اٌران. ولو استخدم العراق بصورة صحٌحة منذ عام النظام السابك بحربه ا

ملٌار دوالر الذي سرق من مٌزانٌة الدولة من لبل حكومته ألصبح مثل كورٌا واألمارات او تركٌا بناء 

 ومعمارا وخدماتا.

تفشٌه بشكل متوحش وللفساد الحكومً فً العراق رؼم تعدد اشكاله ومستوٌاته ثالثة  حواضن  أدت الى  

 النظٌر له فً العالم  خالل الخمسة عشر سنة األخٌرة:

المحاصصة السٌاسٌة ٌن الكتل العرلٌة والطائفٌة والتً تنتج توزٌع أو بٌع وشراء المناصب  .0

 الوزارٌة واألدارٌة لغرض األستفادة الشخصٌة لرؤساء الكتل ووزرائهم ومدرائهم وممربٌهم . 

اءات  الرادعة وغٌاب  الرلابة على أجهزة الدولة واداءها المالً والتنفٌذي غٌاب التشرٌعات واألجر .3

 من اجهزة خارج برلمان المحاصصة.

 ضعف المضاء وتهمٌشه وتكبٌله لمحاربة الفساد والنهب . .2

ملٌار دوالر سنوٌا، وهو مبلػ ٌعادل مٌزانٌة ستة دول   000أن بلدا مثل العراق ٌدخله مبلػ خٌالً ٌصل الى   

المؽرب ووتونس وسورٌا واألردن ولبنان وعمان مجتمعة ، جمٌعها تنعم بخدمات وبنى تحتٌة جٌدة، بٌنما  هً

هو مدمر. ومن الؽباء التصور أن بلدا ٌدخله هذا الكم الهابل من المال وتؽٌب فٌه حكومة وطنٌة وتشرٌعات 

. وأألنكى انه التوجد اٌة نٌة وأجراءات مكافحة والفساد وؼٌاب لضاء ضارب ان الٌسوده مثل هذا الفساد

لمكافحته ، بل العكس،  كل الظروؾ والمؤشرات تشٌر الى أستكالبه أكثر لٌسود مؤسسات مثل  الجٌش 

ولوات األمن الداخلً وحتى شرطة المرور وهً المؤسسات الحصٌنة للحفاظ على سٌادة الدولة وأمن 

ان الكهرباء لد تحسنت ، وأن مدارس ومستشفٌات والى الٌوم  3002المواطن .  والٌرى المواطن ومنذ عام 

جدٌدة لد بنٌت، وطرق لد عبدت ، وسدود لد شٌدت ، ومجمعات سكنٌة لد بنٌت لحل ازمة السكن،  وبدال من 
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الامة مدن جدٌدة تنهار المابمة وتتأكل ألنعدام البنى التحتٌة والتخطٌط الحضري حتى ترى بؽداد وكأنها لضاء 

اما والبصرة الفٌحاء كانها لضاء الزبٌر فً الثمانٌنات. أن المبالػ التً كان من ع 60المحمودٌة لبل 

المفروض ان تصرؾ على هذه المشارٌع وتمضً على البطالة المتفشٌة بٌن الشباب وتوفر الخدمات للشعب  

 لٌم .  لد تم سرلتها من الفبات المتحاصصة فً السلطة من خالل وزرابهم ومدرابهم ومحافظٌهم وحكام األل

والؼبار ان كان فً عمل كل ثابر خرج ٌوم أول اكتوبر وما بعده، انه لن ٌرجع لبل ان ٌتم المضاء على 

المحاصصة والفساد الحكومً ، بل وحتى ٌتم كبس كبار الفاسدٌن ومحاكمتهم بالخٌانة  باألمانة العامة وأرجاع 

لتً ٌموم بها مجلس المضاء األعلى لوزراء األموال المنهوبة للشعب ، ولن ترجعهم  خدعة األستدعاءات ا

ومسؤولٌن سابمٌن بتهم واهٌة لٌستمبلوهم مع المهوة والشاي فً دواوٌن المضاء المرفهة ، وٌكفً عارا للمضاء 

الٌوم ان بلدا بكامله نهب ولم ٌتحرن طوال هذه السنوات، وكأن األمر الٌعنٌه ان ٌنهب البلد، وهو السلطة 

 اٌة ممتلكات الشعب وامواله.الثالثة المكلفة بحم

 ت البد منها لمكافحة الفساد الحكومً أ. تشرٌعات وسبل واجٌرا2

 أن مكافحة الفساد المالً الحكومً ال بد أن تبدأ من من ثالثة نماط لألنطالق:

 منع تسنم المناصب الحكومٌة  على اساس األنتماء الحزبً او الطابفً أو العرلً كنص دستوري .0

 من الدستور( اضافة ألنهاء المحاصصة السٌاسٌة حاضنة الفساد األولى  8:ة تعدٌل الماد) 

مراجعة وأصالح المضاء وكافة التشرٌعات والموانٌن  اخاصة بمكافحة الفساد وتفعٌل عمل األجهزة   .3

 المسؤولة للتصدي للفساد مثل المدعً العام وربط هٌبة النزاهة ودٌوان الرلابة المالٌة به.  

واسترجاع الموال المنهوبة داخل وخارج العراق والمحاكمة العلنٌة لرؤوس الفساد على مدى كبس  .2

 .;300-3002عاما بٌن  08

 . تعدٌل مواد الدستور لجعل جرائم الفساد مخلة بالشرف وتعامل كجرائم الخٌانة العظمى 0

ووظابفها، واختصاصاتها، ٌنظم بمانوٍن، تشكٌل الوزارات »من الدستور التً تنص  68تعدل المادة   -أ

 باضافة ثوابت دستورٌة لها هً:« وصالحٌات الوزٌر

الٌجوز للوزٌر او أي موظؾ فً وزارته استخدام الوسابل أوالممتلكات العامة فً الوزارة  أو التصرؾ  أوال:

 بالمال العام ألؼراض شخصٌة .

أو المال العام او سوء استخدامها ألنجاز  الٌجوز للوزٌر او اي من موظفً الوزارة أي تبذٌر للموارد ثانٌا :

 أعمال ومشارٌع الوزارة وخالفها تعتبر مادة لانونٌة لأللالة من الوظٌفة العامة.

الٌجوز تسنم منصب وظٌفً على اساس حزبً او طابفً او عرلً بل وفك لواعد السبك األداري  ثالثا:

 بٌن العرالٌٌن .وتارٌخ األداء والخبرة والنزاهة بما ٌكفل تكافؤ الفرص 
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وترتبط بدابرة  أألدعاء العام لرصد اي « هٌبة رلابة األداء الحكومً» تشرع بمانون هٌبة مستملة  رابعا:

 جالس التنفٌذٌة للمحافظات.متجاوز على المال العام من خالل العمود واألعمال التً تموم بها الوزارات  او ال

على أمتٌازات وسوء استخدام  المال العام أو تبٌذره جرابم  تعتبر الرشوة  ولبول الهداٌا للحصول خامسا:

مخلة بالشرؾ تؤدي الى اعفاء المسؤول عنها من منصبه  فً اي مركز وظٌفً حكومً وحرمانه من 

التوظٌؾ العمومً، وفً حاالت الضرر البالػ بالمصلحة العامة  بمبلػ ٌمدر ملٌار دٌنار عرالً أو ماٌعادله 

 ب جرٌمة الخٌانة العظمى للدولة وللمصالح العامةتحال للمضاء تحت با

 :من الدستور 020للمادة «  ثانٌا»تعدٌل وأضافة فمرة جدٌدة  -ب

ال ٌجوز لربٌس الجمهورٌة، وربٌس وأعضاء مجلس الوزراء، وربٌس مجلس النواب وناببٌه وأعضاء  أوال:

أن افظٌن والسفراء والمدراء العامٌن والمحالمجلس، وأعضاء السلطة المضابٌة، وأصحاب الدرجات الخاصة، 

ٌستؽلوا نفوذهم فً أن ٌشتروا أو ٌستأجروا شٌباً من أموال الدولة أو أن ٌؤجروا أو ٌبٌعوا لها شٌباً من 

 .« نأموالهم، أو أن ٌماضوها علٌها أو أن ٌبرموا مع الدولة عمداً بوصفهم ملتزمٌن أو موردٌن أو مماولٌ

ن فً المناصب اعاله أضافة الى المدراء العامٌن والمحافظٌن والسفراء الى دابرة ثانٌا : ٌمدم جمٌع المسؤولٌ

ٌوما من بدء  20المدعً العام جردا بممتلكاتهم المنمولة وؼٌر المنمولة وارصدتهم لبل تسنم المنصب  وخالل 

مً وتعرض كل عام مٌالدي خالل سنوات الخدمة ، وخالفه تعتبر مخالفة لانونٌة لواجبات الموظؾ العمو

 للمسابلة المانونٌة ولسحب الٌد والتجمٌد لحٌن تسلٌم الجرد المالً وبالممتلكات. 

المعدلة الفمرة "أ" أعاله كجرابم مخلة بالشرؾ أو الخٌانة  8:من المادة « خامسا»ثالثا: تطبك مواد الفمرة  

أوسوء استخدامه من لبل  فً حالة ثبوت استخدام المنصب للثراء الشخصً او تبذٌر المال العامالعظمى 

 المناصب العلٌا المذكورة فً هذه المادة.

 . مراجعة وأصالح كافة التشرٌعات والموانٌن وعمل األجهزة الخاصة بمكافحة الفساد2

أن خٌر وسٌلة لمكافحة الفساد والمضاء علٌه هو منعه لبل ولوعه ، وكذلن تطبٌك اشد العموبات على 

 وناهبً المال العام .اد الحكومً المتورطٌن بالفس

بتصنٌؾ جرابم الرشوة والفساد واألثراء الشخصً  أعاله، «خامسا» 8:التعدٌل الخاص للمادة ٌرتبط تطبٌك 

من المنصب وسوء استؽالل المال العام أو تبذٌره كجرابم مخلة بالشرؾ او تعامل كجرابم الخٌانة العظمى 

 –بتفعٌل جهاز األدعاء العام  ،العرالً فً استنزاؾ مواردهعوامل رادعة لولؾ النزٌؾ الذي ٌعانٌه المجتمع ك

تعدٌل الدستور وٌمترح   .ضرار بالمال العام ومصالح المواطنٌنألالمسؤولة عن مكافحة االمضابٌة الجهة 

باضافة الفرع رابعا للباب الثالث  الخاصة بالمضاء،  وربط هٌبة النزاهة ودٌوان المرالبة المالٌة وهٌبة مرالبة 

بما فٌها ربط المفتشٌن العمومٌٌن بدابرة   8:ألداء الحكومً التً الترح انشاءها فً تعدٌل مادة الدستور ا

 تجعل من منصبه العٌن الساهرة والٌد الضاربة للفساد. -المدعً العام مباشرة  

ح العامة هو أخفاء دور المدعً العام كمدافع عن المصال 3002أن واحدة من الحٌل الخبٌثة  لدستور عام 
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للدولة والمجتمع ، كما وكان تشرٌع لانون المفتشٌن العمومٌٌن الذٌن ربطهم بوزرابهم كموظفٌن فً وزارته 

 بدال من ربطهم بدابرة المدعً العام .

 

 2104-2111كبس واسترجاع الموال المنهوبة والمحاكمة العلنٌة لرؤوس الفساد بٌن .1

ة كافة المسؤولٌٌن الحكومٌٌن  المتورطٌن بالفساد األداري والمالً وسوء البد  ألحٌاء دابرة المدعً العام ألحال

، وحتى  3002منذ عام  عاما 08استخدام المال العام والثراء الشخصً فً المنصب الذي مارسوه على مدى 

عا ملٌار دوالر خالل هذه الفترة  مما جعله مجتم 200وكلؾ المجتمع العرالً سرلة وتبذٌر ماٌمارب  لبلها، 

متخلفا تعمه البطالة واألمٌة وأنعدام الخدمات وتهدم البنى التحتٌة وانهٌار األلتصاد الوطنً . أن تطبٌك اشد 

العموبات وصوال الى جرابم الخٌانة العظمى بحك المسؤولٌن الكبار هو خٌر رادع مستمبال للمضاء على الفساد 

 منسترجاع األموال التً سرلت الشعب العرالً ألبالامة دعاوى دولٌة باسم ، والبد لجهاز المدعً العام 

كً ٌتم استخدامها فً اعادة  الى الحسابات داخل وخارج   العراق، واعادتها لمٌزانٌة الدولة  مٌزانٌة الدولة

مجلس المدعً العام أللامة دعاوى دولٌة ، وٌلجأ بناء البلد  الجرٌح والمدمر. ولتنفٌذ هذه الخطوة ال بد ان ٌلجأ 

من الدستور التً تنص  2;المضاء األعلى لتشكٌل محاكم علنٌة وخاصة بالفساد وعلٌه وجب تعدٌل المادة 

عدا المحاكم  ٌحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنابٌة»لتصبح « .ٌحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنابٌة»

 . «الخاصة بمكافحة الفساد والثراء على حساب المنصب
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 لؽم األحزاب والمٌلٌشٌات المسلحة: الفصل السابع 

  الٌوم .  مفهوم األحزاب فً الدول الدٌممراطٌة ومفهومه فً العراق0

اي مالذي تمترحه –تتبارى األحزاب فً دول العالم الدٌممراطٌة بٌنها وفك برامجها األلتصادٌة واألجتماعٌة 

دة ، وماتمدمه للناخب لرفع مستوى المعٌشة  وتحسٌن لتطوٌر التصاد بلدانها ، وتوفٌر فرص العمل الجدٌ

الخدمات، وهً برامج ملموسة ولٌست بالؼات أنشابٌة أو وعودا عسلٌة بدون اسس، حٌث ترد فً البرامج 

طرق ملموسة لتحمٌمها . ولهذا الؽرض تمٌم األحزاب مكاتب بحوث ودراسات لوضع خططها األلتصادٌة 

 ا.واألجتماعٌة التً ستتبارى علٌه

والٌوم لد تخلى الناخب عن  األحزاب ذات الخطاب األٌدٌولوجً المومً او الدٌنً أو حتى الطبمً ، وتوجه 

نحو األحزاب التً تتبارى بما تستطٌع تحمٌمه ، والفرق الساس بٌنها هو منهجٌتها فً التنمٌة واستخدام 

وال ٌنفذ ، حٌث ٌتم األلتصاص منه فً الموارد، ولدرتها على تحمٌك برامجها الموعودة. والوٌل لحزب ٌوعد 

النتخابات الممبلة. وبرامج األحزاب بعضها ٌمٌل الى الولوؾ الى جانب الطبمات الفمٌرة ) األحزاب الٌسارٌة(  

لتوجٌه اكبر لدر من موارد الدولة تجاه البرامج األجتماعٌة لتملٌص الفمر، واألخرى تمٌل الى أستخدام الموارد 

وبٌنهما  –وزٌادة األعمال والذي من خالله ٌمكن رفع مستوى المعٌشة ) أألحزاب الٌمٌنٌة( للنمو األلتصادي 

احزاب الوسط التً تمسم استخدام الموارد لترضً الطرفٌن. لمد تجاوز العالم الٌوم األحزاب التً تتخذ المومٌة 

أو طابفً وبدات تندثر او الدٌن برلع لها لتحشٌد الجماهٌر بشعارات وحماس اٌدٌولوجً لومً او دٌنً 

وٌعتبرها المجتمع  تسبب األذى للوحدة الوطنٌة ومسببة للفرلة وتهٌٌج الكراهٌة واألنمسام بٌن المواطنٌن.ولد 

وعى الناس ذلن منذ منتصؾ المرن الماضً لما سببته  النازٌة والفاشٌة المومٌة من دمار وحروب محلٌة 

 من تخلؾ أجتماعً والتصادي وسٌادة الجهل والتجارة بالدٌن . وعالمٌة، ولبلها ما سببته األحزاب الدٌنٌة

 

فً العراق التوجد لدٌنا أحزابا بهذا المعنى المتعارؾ علٌه فً الدول الدٌممراطٌة األ ماندر ، رؼم ان تارٌخ 

كان ٌعٌش تحت ظل أنظمة  3002الى -82;0األحزاب عندنا ٌصل الى لرابة مابة عام وذلن ان العراق بٌن 

احزابا وطنٌة تتبنى برامج وطنٌة للتنمٌة ، بل  3002نظام الحزب الواحد. ولم تنشأ بعد  –اتورٌة صرفة دٌكت

تحولت الى احزاب طوابؾ وأعراق تتجمع بٌنها لتكوٌن كتال ؼرضها الدخول فً صفمات توزٌع المؽانم ، اي 

بٌة ٌمر بها العراق ولم ٌرى الوزارات والمناصب وفك مبدأ المحاصصة الممٌتة. فهذه ثالثة دورات أنتخا

الناخب برنامجا واحدا ألي من هذه الكتل ٌوضح كٌؾ ٌمكنه معالجة مشكلة البطالة، او حل مشكلة السكن ، 

 اوبرنامجه لحل مشكلة الطالة وتطوٌر الزراعة أو الصناعة او حل مشكلة الخدمات، او تطوٌر األلتصاد .

الدورات الماضٌة باستخدام العرق او الطابفة كتجارة للحصول  وإذ انطلت الحٌلة على الناخب العرالً خالل

على المؽانم  لرؤسابها والممربٌن منهم ، فانه توجب الٌوم أألنتخاب وفك برنامج وطنً ألستخدام الموارد 

للتنمٌة وتحسٌن ظروؾ العٌش والعمل ومعالجة ازمات البالد الخانمة مثل البطالة ونمص الخدمات ، والمؤمن 

غ من جحر مرتٌن . وال بد لوضع فمرة فً لانون األحزاب ان ٌدفع كل حزب ببرنامجه الوطنً مع الٌلد

ترشٌحه للمشاركة باألنتخابات وٌطالب بنشره على المأل فً الصحؾ والموالع لٌتعرؾ الناخب على توجهاته 

ظاهرة المٌلشٌات الحزبٌة  التنموٌة ومعالجاته للمشاكل التً تواجهها البلد والمجتمع.كما والبد من وضع حد ل
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التً لها ذراعان احداها فً السلطة والبرلمان واألخرى خارجها تحمل السالح لتستموي به على الناس 

وتفرض ارادتها،وهً فً الوالع تصنؾ ارهابٌة ، وهً مهمة الدولة حصرا تصفٌة العصابات التً تحمل 

ى تطبٌك الدستور الذي ٌنص على ان العراق دولة السالح،  إن كانت السلطات تؤمن بالدٌممراطٌة وتعمل عل

ٌحظر كل كٌاٍن أو نهجٍ ٌتبنى العنصرٌة أو اإلرهاب »فٌه  تنص  9دٌممراطٌة اتحادٌة فً أول مواده، والمادة 

أو التكفٌر أو التطهٌر الطابفً، أو ٌحرض أو ٌمهد أو ٌمجد أو ٌروج أو ٌبرر له، وبخاصة البعث الصدامً 

، وتحت أي مسمًى كان، وال ٌجوز أن ٌكون ذلن ضمن التعددٌة السٌاسٌة فً العراق، فً العراق ورموزه

 .وٌنظم ذلن بمانون

شتان بٌن الحشد الشعبً البطل الذي لدم التضخٌات الجسام ولاتل داعش وولؾ مع المتظاهرٌن مطالبا بعٌش 

ل الحشد، وهو منها براء ووطن كرٌم وعمل شرٌؾ،وهذه العصابات التً تسمً نفسها الٌوم اٌضا من فصاب

كونها عصابات ألشخاص معروفٌن الٌملكون ماٌمدمونه للمجتمع بل همهم المشاركة بالؽنٌمة من خالل التهدٌد 

وأألرهاب واألعتداء على من ٌخالفهم الرأي أو الٌنصاع لرؼباتهم، فهم خطر ماحك على الدولة وعلى 

 المجتمع .
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 والدولة   حشر الدٌن فً السٌاسةلغم :الفصل الثامن 

 فصل الدٌن عن السٌاسة وعلمانٌة الدولةلماذا .  0
إذا اردت أن تتحكم بجاهل  فعلٌن أن تؽلؾ كل أمر باطل بؽالؾ دٌنً، فالتجارة بأألدٌان » ٌمول ابن رشد 

،  وهو لول ورد لبل لرابة الؾ عام فً كتابه « هً التجارة الرابجة فً المجتمعات التً ٌنتشر فٌها الجهل

ا للخروج من عصور الظالم عند واثبتت  الظروؾ والتارٌخ صحته واستفادت منه أوروب« تهافت التهافت»

سٌطرة الكنٌسة علٌها. أنه  المنهج ذاته المناسب  لوضعنا الحالً لوضع حد  للتجارة باألدٌان وخصوصا من 

 لبل حركات األسالم السٌاسً. 

ألدٌن منهج روحً لألرتباط باهلل سبحانه وتعالى واألنتهال من األلهام األلهً كالرحمة ومساعدة الضعٌؾ 

بالتعامل وحفظ األمانة ) ومنها امانة المال العام وعدم استؽالل المنصب المؤتمن علٌه للمصالح والصدق 

 الشخصٌة( وؼٌرها من مبادئ األخالق األلهٌة للسٌر علٌها فً السلون واألعمال والحٌاة الٌومٌة لألفراد . 

ة لها تحدد وسابل الوصول الى أما السٌاسة  فهً منهج للوصول الى تحمٌك األهداؾ أوال،  وبعدها  وكنتٌج

 تحمٌمها ، سواء كانت وسابل األلناع او بموة المانون او ؼٌرها.

وهنا ٌاتً دور الدولة العلمانٌة التً فصلت بٌن األثنٌن :أي الدٌن والسٌاسة ،وحرمت استخدام الدٌن كؽطاء   

لدولة والحكومة واألشخاص ، كما للسٌاسة كً ال ٌتم أستخدامه كتجارة ، وبرلع لتؽطٌة الموبمات فً سلون ا

والمواطنة لال ابن رشد، وجعلت العلم والعمل وأحترام الحرٌات واألدٌان والمعتمدات  وصٌانة المال العام 

أساسا للموانٌن التً تنظم حٌاة المجتمع ، وحددت ممارسة السٌاسة بحدود الموانٌن  التً تضمن المتساوٌة 

ها المعتمدٌة( والمصلحة المجتمعٌة ، وبها حافظت على الدٌن  من سوء الحموق العامة والحرٌات ) بما فٌ

ع الناخبٌن  استخدامه لخداع العامة، وحددت للسٌاسة الوسابل المانونٌة المتاحة للوصول الى األهداؾ، مثل النا

 طات وصالحٌاتلوحددت بموانٌن صالحٌات الس أو حسن األداء وكفاءة مرشحٌها،، عبر برامج أنتخابٌة 

المسؤولٌن كً ٌمكن محاسبتهم حتى ولو أدعوا انما ما ٌمومون به هو فً خدمة الدٌن أومن تعالٌم الدٌن 

مصلحٌة ؼالبا، فاجتهاد البشر ٌمكن ان ٌتجاوز على جوهر التعالٌم األلهٌة ومن  اتسٌروٌالت وتفأالخاضعة لت

ؤون المجتمع وخاصة شؤون أدارة الدولة هنا برزت الحاجة للعلمانٌة : اي تحرٌم اتخاذ الدٌن برلع ألدارة ش

اساسا.لبناء  استخدام المال العام للمصلحة العامة والمواطنٌن والمال العام ، وجعلت مساواة المواطنة وضمان 

. لمد توصلت البشرٌة الى العلمانٌة بعد مبات المسؤولٌن مؤسسات الدولة العلمانٌة بؽض النظر عن معتمدات

، واستخدموا  األستبدادٌةكام الذٌن اتخذو من الدٌن برلع لنٌل شرعٌتهم وتبرٌر اعمالهم السنٌن من استبداد الح

رجال الدٌن وأهل األفتاء خاصة لتمرٌرها باسم الدٌن. فهذه أوروبا تخلصت من التخلؾ وأستبداد الملون 

لخدمة المصلحة والحكام بعد تحولها الى العلمانٌة ، وبها حافظ الدٌن على روحانٌته ، وكرست السٌاسة 

العامة، ولٌست الشخصٌة . واوربا نفسها استمدت اسسس العلمانٌة من مفكرٌن وفالسفة مثل ابن رشد 

وحركات فكرٌة مثل المعتزلة الذٌن نادوا باألخذ بالعمل صناعة هللا ولٌس بالتمالٌد الدٌنٌة التً هً صناعة 

  فً ادارة شؤون المجتمع.البشر
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فً بالحامه دٌان وللمٌم األلهٌة ألالدٌن ومعه الطابفٌة بشكل مسا ل استخدام 3002فً العراق منذ عام تم 

السٌاسة واضحت التجارة باسم مصلحة الطابفة أو تطبٌك تعالٌم  الدٌن هً جزء اساس من لعبة الفساد الذي 

توري النظام الدٌكتا نتٌجة سٌاساتعم ونخر المجتمع والدولة،  وتوفرت ظروؾ ذلن عند كتابة الدستور 

السابك وولوع المظلومٌة على الشٌعة والكرد  ، ولعب الكرد المنظمٌن اكثر على تمسٌم المجتمع العرالً الى 

كرد وشٌعة وسنة كً تبرز لضٌتهم  المومٌة موازٌة ألنمسام المجتمع الى هذه الكتل الثالثة للفوز بدولة لهم 

( 2كما تنص المادة )ذات كتل طابفٌة  ولومٌة عرلٌة ، بلد "ولٌس دولة"بان العراق –امام الراي العام العالمً 

هشا  مثل ٌوؼسالفٌا ٌسهل تفكٌكه الى دول،  وولؾ مع الكرد أألسالم العراق  ٌكون هاوب من الدستور،

وعلٌه تمت صٌاؼة الدستور بشكل ٌمثل الطوابؾ لتمسٌمه الى ثالثة الالٌم أو دول ،السٌاسً الشٌعسنوي ،

الدٌنٌة ً أؼلب مواده ، بشكل مباشر وؼٌر مباشر ، وكرست للحكم مبدا المحاصصة واألعراق فً العراق ف

 الطابفٌة والعرلٌة ، والتً تمحورت خلفها احزابا ؼٌر وطنٌة لتماسم الؽنابم وللتمهٌد لتمسٌمه الى دوٌالت.

 .  تعدٌل مواد الدستور لتثبٌت مبدأ المواطنة وعلمانٌة الدولة2

ٌجب معالجة مواد الدستور الملؽومة المابمة على تثبٌت مصالح العرق والطابفة بشكل ؼٌر مباشر ،وأهمالها  

لوحدة الوطنٌة للشعب العرالً . وتثبٌت  مبدأ العلمانٌة ، اي فصل الدٌن عن السٌاسة والدولة للوطنٌة وا

تب لشعب اسمه الشعب العرالً وال كاساس لعمل الدولة  والسلطات ، فهو الٌوم ٌبدو كانه دستور لم ٌك

، ولها احزابا تحكمه ، بل دستور كتب لٌحكم كتال وطوابؾ تسكن العراق« المواطن العرالً»لمواطن اسمه 

 باسمها.

لطابفٌة  فً الباب األول من هذا الكتاب والخاص بمعالجة المد تمت معالجة األلؽام الخاصة بالكتل العرلٌة و

 لمناصب الحكومٌة .المحاصصة  البرلمانٌة وا

وفً هذا الباب تمترح نصوصا وثوابت دستورٌة تعزز أنهاء المحاصصة واألخذ بالمواطنة وبالوطنٌة العرالٌة 

ووحدة الشعب العرالً وفصل الدٌن عن السٌاسة  والدولة فً صٌاؼة عمل  الحكومة والسلطات .وأهم 

 التؽٌٌرات الدستورٌة المطلوبة :

 :صبح( لت0. تتغٌر المادة )0

ًٌ )برلمانً( » جمهورٌة العراق دولةٌ اتحادٌةٌ واحدةٌ مستملةٌ ذات سٌادة كاملة، نظام الحكم فٌها جمهورٌي نٌاب

، وهذا الدستور ضامٌن لوحدة العراق ًٌ  والوحدة الوطنٌة للشعب العرالً ووحدة اراضٌه. دٌممراط

 : ( لتصبح2. تتغٌر المادة )3

 بفصل الدٌن عن السٌاسة وعن الحكومة. العراق دولة علمانٌة تاخذ -أوالً:

 ٌمحم األدٌان والطوابؾ فً سٌاسة وعمل الدولة .ال ٌجوز سن لانوٍن  -أ 

 .ال ٌجوز سن لانوٍن ٌتعارض مع مبادئ الدٌممراطٌة -ب 

 ال ٌجوز سن لانوٍن ٌتعارض مع الحموق والحرٌات األساسٌة الواردة فً هذا الدستور -ج 
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 ن لألؼراض السٌاسٌة أوالدعاٌة األنتخابٌة .البجوز أستخدام الدٌ -د

 الٌجوز استخدام المال العام أللامة او تموٌل األولاؾ الدٌنٌة . -ه

شعب العرالً، كما وٌضمن كامل لل والوحدة الوطنٌة  العرالٌة ٌضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوٌة  -ثانٌاً:

المسٌحٌٌن، واإلٌزدٌٌن، و كالمسلمٌن،والممارسة الدٌنٌة،الحموق الدٌنٌة لجمٌع األفراد فً حرٌة العمٌدة 

 .والصاببة المندابٌٌن

 ( لتصبح :1. تتغٌر المادة )1

 على تنمٌة أواصر والسلطات وتعمل الدولة والحكومات  متعدد المومٌات واألدٌان والمذاهبالشعب العرالً    

 مكونات الشعب العرالً.الوحدة الوطنٌة ووحدة المصٌر والمصالح المشتركة بٌن جمٌع 

لٌصبح ارتباطها « ترتبط دواوٌن األولاؾ بمجلس الوزراء»( التً تنص 002. الؽاء الفمرة ثالثا من المادة )9

 «. مباشرة بمرجعٌاتها الدٌنٌة المعترؾ بها رسمٌا
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 الفصل التاسع

 لغم البطالة والركود األلتصادي وسوء استغالل الموارد النفطٌة

 فً العراقالبطالة وتراكم .  نشوء 0
ٌستعٌد النشاط األلتصادي عافٌته ، تزول بعدما لفترة  ةتنشأ البطالة من الركود األلتصادي وهً بشكلٌن : مؤلت

وعالجه ٌكون ببرامج سرٌعة ألعادة الحٌوٌة لأللتصاد والتوسع باألعمال من خالل خفض لروض الفابدة مثال 

عثوره على عمل ،  حتىترمٌم، وتوفٌر منحة للعاطل البناء وللتوسع بمشارٌع الأو تموم الدولة بضخ أموال 

هً مرض سرطانً ولٌس نفلونزا المرض المؤلت .  البطالة الدابمة  كاألصابة با ًهالبطالة المؤلتة ف

ٌتوسع باألنتشار  وتنشأ فً األلتصاد الدابم الركود الذي الٌستطٌع النمو، كما فً العراق مثال ،فٌروسً ، 

بتوفٌر  تلٌس كالمؤلت البطالة الدابمة وعالج .لتزاٌد الخالٌا الفالدة لوظٌفتها عند عدم معالجته ، بمرور الولت

او توسٌع التوظٌؾ األداري الذي ٌؤدي ألستنزاؾ  رؼم أنها واجبة على الحكومة، منح أجتماعٌة للبطالة ،

  بل تحتاج الى عالج جذري.  وأضحى معروفا الٌوم ، للعاطلٌن الموارد أكثر بدل تشؽٌلها لتوفٌر فرص العمل

من مشارٌع استراتٌجٌة ضخمة لتطوٌر  لسلةبضخ أموال ضخمة لألستثمار فً سالحكومة  لٌام هذا العالج: 

البنى التحتٌة  ) مثل مشارٌع األسكان ومشارٌع تولٌد الطالة وبناء السدود وشك الترع األروابٌة وتشٌٌد الطرق 

مادرة على تشؽٌل الوالجسور والسكن واألنفاق لمطارات المدن واستصالح األراضً وزراعتها وؼٌرها ( 

وتطوٌر لدراتهم وخبراتهم فً العمل البنابً واألنتاجً من جهة، وعلى تطوٌر أعدادا ضخمة من العاطلٌن 

 . وؼٌرهاالخدمات للمجتمع التً توفرها هذه البنى التحتٌة  من وسابط نمل وطالة وأتصاالت ومجمعات سكنٌة 

 لمد تفالمت مشكلة البطالة الٌوم وبشكل مخٌؾ بسبب نهب المال العام المخصص لألستثمارات من لبل

والتً بدال من توجٌهها الى مشارٌع البنى  . 3002التً تعالبت على حكم العراق منذ  الحكومات الفاسدة 

التحتٌة ودفع عجلة لنمو األلتصادي وتوفٌر فرص عمل جدٌدة، لامت اما بسرلته مباشرة ، او تبذٌره فً 

ى فً ظل نوم المضاء ، وانعدام شؤون أدارٌة أو امتٌازات أو صفمات وعمود وهمٌة ٌسودها الفساد والالجدو

ووصل الى الخرٌجٌن  أكثرعدد العاطلٌن  وبمً الوضع ٌزداد سوء ، وتراكم .استراتٌجٌة وطنٌة للتنمٌة 

وظهرفسادا جدٌدا للتوظٌؾ فً الدوابر الحكومٌة عبر دفع الرشوة ، او تعٌٌن الفضابٌٌن  الجامعٌٌن والمهنٌٌن ،

اسم الرواتب ، وكل عام ٌضاؾ مبات األلوؾ من الشباب المادرٌن على فً الجٌش واألمن والشرطة ممابل تم

    % 22% الى 22العمل واألنتاج الى صفوؾ البطالة المتراكمة اساسا لتزٌدها تراكما ،وٌمدر الٌوم ان بٌن 

من الشباب العرالً عاطل بشكل مٌاشر )وهً اعلى نسبة فً العالم، بل هً كارثة أجتماعٌة كبرى( لمالٌٌن 

او ممنع ) مثل الفضابٌٌن او الخرٌجٌن الجامعٌٌن والمهنٌٌن الذٌن ٌمارسون أعمال ومهن تختلؾ عن 

اختصاصهم كالبٌع والشراء او سٌالة تاكسً او بسطٌة فً أحدى الشوارع او الذٌن ٌعملون بأجور ٌومٌة 

، او األدارٌة نظرا للتخمة بانتظار التعٌٌن فً دوابر الدولة او حتى الذٌن تعٌنوا وهم ٌمارسون عمال فابضا

موظفً شركات وزارة الصناعة الؽٌر منتجة، وهلمجرا ( . أتبعت الدولة وبسبب الفساد فٌها طرٌك التوظٌؾ 

لؽٌاب استراتٌجٌة للتنمٌة والنهوض ال للحاجة لوظابؾ أدارٌة جدٌدة بل لحل األزمة ،األداري فً دوابر الدولة 

موظفٌها من خالل رشوات التعٌٌن، وسببت بذلن تفالم البطالة كبارألثراء بمشارٌع البنى التحٌة، وكذلن  

الممنعة واستنزاؾ الموارد فً المٌزانٌات التشؽٌلٌة لتأكل موارد المٌزانٌة المخصصة لألستثمار. والبطالة 
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بر الحكومة ، فان التوظٌؾ لدى دواو نهب المال العام المخصص لألستثمار  من لبل مسؤولً الدولةوعدا 

الدولة اصبح هو المصدر الوحٌد المتوفر للعمل فً ظل الركود األلتصادي وؼٌاب المشارٌع األستراتٌجٌة 

للبنى التحتٌة وللتنمٌة األلتصادٌة والعمرانٌة لتوفٌر فرص العمل. وتشكً الدولة الٌوم عدم توفر راس المال 

 ستثمار وتزاٌد تحوٌل أجزاءلألسرلة المال العام وم بعد ان تم األستثماري للمٌام بهذه المشارٌع ، وهو امر مفه

اسراؾ الحكومة فً تبذٌرها للمال العام التوظٌؾ الحكومً ومن المٌزانٌات األستثمارٌة الى تشؽٌلٌة  لتؽطٌة 

وتخصٌصاتها األسطورٌة لرواتب ذوي الدرجات العلٌا و الخاصة والبرلمانٌٌن والموظفٌن الكبار واألمتٌازات 

 ألنفسهم دون وازع ضمٌر أو محاسبة. التً أعطوها 

موارد  النفط كما ورد فً الدستور، الذي هو ملن الشعب العرالً كما ٌنص  ٌتم النظر الىانظر كٌؾ 

% من مٌزانٌة الدولة . فبدال من ان ٌلزم الدستور 9;، وٌشكل لرابة  000الدستورنفسه علٌه فً المادة 

للنهوض ببناء البلد وتطوٌر فً األستثمار  % 20صل الى الحكومة بتخصٌص نسبة كبٌرة منها ،ربما ت

نمدٌة األلتصاد الوطنً وخلك فرص العمل وتطوٌر البنى التحتٌة والخدمات ، نراه نٌظر الٌها   مجرد موارد 

( 003) كما وارد فً المادة، أللالٌم والمحافظات وفك النسب السكانٌة ل هاعٌتوزعلى الحكومة األتحادٌة مالٌة 

تموم الحكومة االتحادٌة بإدارة النفط والؽاز المستخرج من الحمول الحالٌة مع  »التً تنص و أوالً ة الفمر

حكومات األلالٌم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكٍل منصٍؾ ٌتناسب مع التوزٌع السكانً فً 

نفطٌة الى األللٌم والمحافظات لتعبث بها اي أن تسلم السلطات األتحادٌة عابدات الموارد ال« جمٌع أنحاء البالد

مبكً حما ان ٌتم النظر الى موارد النفط –أنه امر مضحن كما تشاء وتحوٌلها ال تشؽٌلٌة وهذا ماحصل.

والؽاز، المصدر الوحٌد لتوفٌر األستثمارات للبناء ، كمبالػ مالٌة توزع محلٌا وفك نسب سكانٌة لٌتم العبث بها 

 محلٌا اٌضا.

 جة الممترحة للبطالة  المعال. 3

، وعلٌه تحرص وٌعتبر من أهم  اتالعمل حك للمواطن الٌمل عن الحرٌات ، فهو النافذة للتمتع بالحرٌ

على اٌجاد فرص جدٌدة للعمل وللمضاء على البطالة.   ان المبدأ وتعمل وتخطط دول العالم جمٌع  واجباتها

العام للمضاء على البطالة هو دفع عجلة األلتصاد المنتج الى األمام لخلك فرص عمل جدٌدة تستوعب المدٌم 

« . التعطً العاطل سمكة بل أعطه سنارة لٌصٌد بها السمن» المتراكم والجدٌد المادم ، وفك المول المأثور 

مشكلة ان فساد الدولة وأنعدام التخطٌط فٌها لد حول العراق الى بلد لتوزٌع السمن استنزفت واردات النفط  ال

وزراع وصناعٌٌن وممدمً « صابدي السمن» وحصر العمل فً التوظٌؾ األداري بدل تحوٌله الى أنتاجً 

وتنمٌة الثروة الوطنٌة خدمات محترفٌن وبناء لألعمار حٌث الفرص الحمٌمٌة للعمل وخلك فرص جدٌدة 

والثراء األجتماعً، فالمفسدون لد مسكوا الدفة من جانبٌها : جهة تأخذ الرشوة للتوظٌؾ وجهة تصادر المال 

 العام المخصص للبناء وخلك فرص العمل .  

هنان عالج معروؾ ومجرب وناجح مارسته الكثٌر من البلدان لتشؽٌل المالٌٌن من العاطلٌن عن العمل، وهو 

عام  ;3;0األموال فً مشارٌع النهوص بالبنى التحتٌة واألنتاجٌة ، فهذه الوالٌات المتحدة بدأت بها عام  ضخ

 22;0مالٌٌن عاطل والخروج من األزمة ، ومثلها ألمانٌا بدأتها عام  2أزمتها الكبرى واستطاعت تشؽٌل 

نى الالزمة ) طالة وطرق وسكن ولضت على البطالة وخرج البلدان ببنى تحتسة وخدمٌة وفرت البٌبة والب
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ومطارات وأنفاق وسدود وترع وشبكات أتصاالت ( وفرت الخدمات الربٌسٌة الالزمة ألنطالق  األلتصاد 

األنتاجً الصناعً والزراعً والخدمً ، ونفس األمر طبمته كورٌا الجنوبٌة فً منتصؾ السبعٌنات وهً 

تٌن وتشٌلً ومالٌزٌا واندونٌسٌا والمؽرب والعشرات من الٌوم األلتصاد العاشر فً العالم، ومثلها األرجن

 البلدان.

ومشكلة العراق الٌوم وفً ظل الفساد المابم وانعدام البنى التحتٌة و األرادة والحكومة الوطنٌة النزٌهة لبناء  

ولٌة الالزمة البلد  أنه الٌمكنه جذب األستثمارات والشركات الدولٌة لتوفٌر راس المال األستثماري والخبرة الد

ألنجاز هذه المشارٌع األستراتٌجٌة لتشؽٌل مالٌٌن العاطلٌن ، فهً تحتاج الى بٌبة تتوفر فٌها هذه العناصر 

 أعاله  ، وعلٌه تراها تتوجه لألمارات والمؽرب لألستثمار مثال،و لٌس للعراق.

ات الالزمة لتموٌل البدء باعادة ٌبمى استخدام جزء هاما من موارد النفط هو السبٌل الوحٌد لتوفٌر األستثمار

اعمار البنى التحتٌة لتشؽٌل العاطلٌن ،وهو امر ممكن ولكن شروط نجاحه تتطلب لبلها لٌام حكومة ووزارات 

كفوءة ونزٌهة تدار من عناصر مستملة وكفوءة وذات خبرة لتدٌر هذه العملٌة ، وتشرٌع لوانٌن صارمة 

الفساد الحكومً واألداري ،  وأستعداد شعبً لتحمل العبا ومدعً عام لوي مجهز باسنان للمضاء على 

ولفرض بناء البلد وتوجٌه الموارد للبناء والتعمٌر لٌكسب بعد برهة  المضاء على البطالة وتوفٌر الخدمات 

التً ٌصبو الٌها . أن ثورة تشرٌن لد خرجت اساسا لهذه األهداؾ وعلٌها األستمرار وتتوٌجها بفرض المعادلة 

% من موارد النفط  لتوجه لمشارٌع البناء وتطوٌر البنى التحتٌة والخدمٌة لخلك 11فرض استخدام ة: التالٌ

فرص العمل وامتصاصا لبطالة ، ولفرضه ٌتوجب أدراجه فً الدستور لٌكون ملزما ألي حكومة  وٌمكن 

 :افً الدستور لتنص  002للمادة « رابعا»أدراجه باضافة فمرة جدٌدة 

% من موارد النفط لتموٌل مشارٌع للبنى التحتٌة والخدمٌة  لتوفٌر 20الحكومات بتخصٌص  تلتزم» -رابعا:

تكون مرتبطة بربٌس « هٌبة أدارة المشارٌع األستراتٌجٌة» فرص العمل وتحسٌن الخدمات وتمام هٌبة مستملة 

برة والكفاءة والنزاهة الجمهورٌة وتخضع لمرالبة البرلمان والمدعً العام وتدٌرها عناصر مستملة تتمتع بالخ

ٌنسبهم ربٌس الجمهورٌة وٌكون لها ان تستخدم الخبرات فً الوزارات المعنٌة باألعمار وفك حاجتها ألنجاز 

 «.مشارٌعها وتوجٌه مخصصات المطاع  األستثماري من هذه الوزارات  للهٌبة أعاله

 عمل وتنهً الفساد  فً العمود الوزارٌة.دة كفٌلة بعند فرض تطبٌمها بتشؽٌل أؼلب العاطلٌن عن الاان هذه الم

 األصالح األلتصادي والمالً الشامل للدولة . 2

الٌمكن المضاء على البطالة والركود األلتصادي  دون سٌاسات  واستراتٌجٌات التصادٌة ومالٌة تعٌد هٌكلة 

عب العرالً للتوجه لألنتاج األلتصاد العرالً لتحوله الى التصاد منتج وتفتح المجال أمام الطالات المبدعى للش

والعمل الحر . أن العراق ٌزخر الٌوم تحت نموذج التصادي فاشل التضته مصالح النظام الدٌكتاتوري السابك 

لربط معٌشة السكان بما ٌوفره لها من لوت لؽرض السٌطرة على مصدر ولوت معٌشتهم وبالتالً علٌهم . 

ٌط وتدٌر تطوٌر البالد صناعٌا الى وزارة تمارس حٌث لام بتحوٌل وزارة الصناعة من مؤسسة لتخط

الصناعة نفسها وتدٌر شركات حكومٌة ٌسودها الركود والفساد الذي اثبتت تجارب الدول األشتراكٌة، مثل 

الصٌن وأألتحاد السوفٌاتً سابما ، فشله التام وتخلت عنه لتحول هذه الشركات الى أألدارة من لبل عاملٌها 
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ن مدراء لها أو معاملة عاملٌها كموظفٌن للدولة . ومثلها حول وزارة األلتصاد  المسؤولة واألنسحاب من تعٌٌٌ

عن التخطٌط األلتصادي وتوفٌر وسابل تطوره ونموه الى وزارة التجارة لتمارس مهنة التاجر باستٌراد وبٌع 

أدواتها الممعٌة معناه فتح السٌارات والمواد األنشابٌة، وممارسة الدولة للتجارة فً ظل ؼٌاب الدٌكتاتورٌة و

الباب على مصراعٌه للفساد ، فالدولة الٌجب ان تمارس التجارة بل تنظٌمها لحماٌة المستهلن والمواطن من 

جشع التجار , وعلٌه ٌجب حل هذه الوزارة أو أرجاعها الى وزارة لأللتصاد الوطنً . ومثلهما وزارة 

ع سٌاسات األعمار الى وزارة تدٌر شركات مماوالت باسم األعمار واألسكان تحولت من وزارة لتخطٌط ووض

الدولة ،حالها حال وزارة الصناعة، وجعلتهما مرتعا للفساد األداري والمالً كأن تتفك مع وزارة التربٌة على 

% من العمد ثم تتركها على حالها وتبلع المبالػ المستلمة 0;ترمٌم المدارس لتموم بهدم جزء منها ممابل 

 ا بٌنهم وزراء المحاصصة من نفس الكتلة او من عدة كتل ، فمصالح الفساد توحدهم دوما.لٌتماسمه

أن العراق امام تحول ألتصادي البد منه للمضاء على بؤر الفساد وسرلة وتبذٌر المال العام وذلن بمنع الدولة 

نظٌم والمرالبة ، من ممارسة العمل التجاري والصناعً واألعماري وجعل الدولة فً مولع التخطٌط والت

ولٌس الممارسة الفعلٌة بدل المواطنٌن والشركات لتدٌرها بصورة ناجحة وتحت مرالبة الدولة ولوانٌنها التً 

تنظم التجارة والصناعة والمماوالت األعمارٌة وفك مماٌٌس دولٌة تضمن الحك العام وتوفٌر فرص العمل 

 للمواطنٌن لألنتاج وتطوٌر لابلٌاتهم وخبراتهم .

ن واحدة من أهم عوامل خلك فرص العمل هو تخفٌض نسب الفابدة للمروض التً تمدم لألعمال والمشارٌع أ

%  وألجل طوٌل لعشرة سنوات أو اكثر . ولد لدم مؤلؾ هذا الكتاب دراسة 3% أو 0الخاصة بنسب رمزٌة 

الؾ من الشباب فً  92وممترحا الى مصرؾ الرافدٌن ولربٌس مجلس الوزراء  لمشارٌع  لادرة على تشؽٌل 

 9مجال الطالة المتجددة  والزراعة ) ارفك  على الصفحة المادمة اخر رسالة لدمت لعادل عبد المهدي بتارٌخ 

حول الموضوع وحول تطوعً مجانا على تنفٌذها( وكالعادة لم تجد اٌة استجابة  ألن عنصر   ;300أكتوبر 

ؼٌرها لد اثبتت نجاحها فً كل دول العالم وكنت احد الفساد ٌخلومنها ، كما اعتمد. ان هذه المشارٌع و

عاما وهً مطبمة بنجاح  الٌوم وتشؽل مبات األالؾ  من العمالة  02المخططٌن الدولٌٌن لها منذ اكثر من 

 الماهرة وؼٌر الماهرة فٌها.  
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 السٌد رئٌس مجلس الوزاراء الدكتور عادل عبد المهدي المحترم

 السٌد رئٌس البرلمان العرالً األستاذ دمحم الحلبوسً المحترم 

7/10/29 

 الف من العاطلٌن عن العمل 75م  /مشارٌع لتشغٌل 

 تحٌة طٌبة 

مدم انً الدكتور لبٌب سلطان، أستاذ جامعً متماعد فً الهندسة الكهربائٌة والطالات المتجددة فً جامعة كالٌفورنٌا، الوالٌات المتحدة ، ات

سنوات من كافة  01الف من العاطلٌن عن العمل خالل  75ه الرسالة التً تضم عرضا مختصرا لمشروعٌن ٌمكنهما تشغٌل بهذ

المستوٌات التأهٌلٌة وفً مجالٌن هامٌن هما : الطالة والزراعة . ان هنان نموذجا معروفا ٌتم استخدامه لتشغٌل مالٌٌن العاطلٌن عن 

) ألامة شبكات الطرق والجسورواألنفاق ولطارات األنفاق  والسدود والترع ومشارٌع السكن والطالة العمل فً مشارٌع البنى التحتٌة 

واستصالح األراضً وشبكات المٌاه والمجاري وغٌرها(  وبنوعٌن من األستثمارات : استثمارات من مٌزانٌة الدولة ،و األلراض 

 ٌع السكن وللمزارعٌن. للمواطنٌن بنسبة فائدة بسٌطة ورمزٌة  مثلما ٌتم فً مشار

والمشروعان المطروحان أدناه من الصنف الثانً، اي التحتاج ألستثمارات من مٌزانٌة الدولة ، ولكنها تحتاج الى اتخاذ لرارات اجرائٌة 

  %  ،او تخصٌص اراضً لألستصالح2الى  0سنوات( من المصارف الحكومٌة بنسبة رمزٌة 01من الدولة مثل األلراض طوٌل المدى )

من مٌزانٌة الدولة والتً هً غٌر متوفرة مباشرة لغرض الزراعة، وغٌرها من السٌاسات األجرائٌة، دون تخصٌص موارد استثمارٌة 

 الٌوم للدولة.

 فٌما ٌلً ملخص المشروعٌن، وٌمكن تمدٌمهما بشكل متكامل فً حالة الرارهما بصورة مبدئٌة من مجلس الوزراء:

كٌكاواط من الطالة المتجددة للمنازل والمنشات الخدمٌة واألنتاجٌة والعمارات السكنٌة تنفذ من لبل  01ذ مشروع  أنتاج الطالة : تنفٌ .0

 1شركة صغٌرة فً كل المحافظات وٌوظف كل منهم 1111فنً وأداري ٌؤسسون   1111المطاع الخاص من خالل تدرٌب وأجازة 

كٌوواط للمنشات األنتاجٌة والخدمٌة، وٌتم  111اط للمنازل، والى طالة كٌلوو 1الى  2لتنفٌذ نصب محطات بطالة  على األلل عاملٌن

فً منازلهم  أو منشاتهم الخدمٌة واألنتاجٌة وٌمكن « محطة صغٌرة»الراض المواطنٌن من المصارف الحكومٌة لغرض نصب مولدة 

% ) ٌمكن تجهٌزكم 2ٌجب ان التتجاوز  سنوات وبفائدة 01شخصا بمختلف التأهٌالت وفترة انجازه  11111لهذا المشروع ان ٌوظف 

بمخطط المشروع الكامل(. وشخصٌا اتطوع بتنظٌم هذا المشروع ونمل الخبرة والمعرفة والمواصفات الدولٌة والتمنٌة والتدرٌب 

 والتاهٌل واألدارة دون ممابل كخدمة متواضعة للنهوض ببلدنا الذي تعرض للنكبات خالل العمود الماضٌة.

 8111الف دونم باستخدام المضخات الشمسٌة للمٌاه الجوفٌة من خالل حفر  111أستصالح وسمً  الشمسٌة :  تنفٌذ مشروع المزارع .3

، وٌجري سمٌها من خالل المضخات الشمسٌة التً أعوام 01دونما وتوزع على زارعٌها لتملن لهم بعد  11بئر كل منها ٌسمً 

الف فً  01الف فً الزراعة و 11الف شخص منهم  91ص عمل لمرابة ستشمل بالمرض أعاله ، وستوفر المزارع الشمسٌة فر

 خدمات التعلٌب والنمل واألدارة . 

عن هذه المشارٌع التً سبك واثبتت نجاحها واستطاعت توظٌف مئات األالف من العاملٌن مفصال انً على استعداد تام ألعطائكم عرضا 

 من الدولة .مباشرة ت استثمارٌة مختلف التأهٌالت ودون مٌزانٌافً مختلف الدول وفً 

 ند.لبٌب سلطا
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 الفصل العاشر

 لغم الفمر واألمٌة واألستهانة بكرامة األنسان العرالً
 العرالٌةجرٌمة ترتكبها الحكومة اكبر الفمر فً العراق 

عونا سمى األمام علً أبن ابً طالب الفمر انه ابو الكفار، وكان ٌكنس بٌده بٌت مال الدولة بعد أن ٌوزعه 

 وٌعتبرالفمر   ، بدل توزٌعه على الصحابة والممربٌنللفمراء والمحتاجٌن ، وٌعتبره انه مالهم وهم أحك به

معظم الدول بما لام به األمام علً لبل الؾ  تعملالٌوم جرٌمة ترتكبها الدولة بحك مواطنٌها ، ولهذا  بمماٌٌس

األولوٌة فً مٌزانٌاتها وتتخذ األجراءات الالزمة   وخمسمابة عام  ووضعت برامج للحماٌة األجتماعٌة تعطٌها

وألٌجاد مصادر العمل والعٌش الكرٌم لمواطنٌها حفاظا على أامج الحماٌة األجتماعٌة ، رألسعافهم وفك ب

كرامتهم األنسانٌة وعلى كرامة المجتمع ككل . هنان الٌوم ربع سكان العراق على األلل ٌعٌشون تحت خط 

ألرامل فمدن أزواجهن فً ساحات الجهاد ضد داعش او بسبب األعمال األرهابٌة التً الفمر وجلهم عوابل 

، أضؾ لها عوابل التملن سكنا وال معٌل لادر على اعالتها بسبب العاهات  3002طالت العراق منذ عام 

لمدارس والمرض وركود األلتصاد وتفشً البطالة ، مما دفع باألطفال حتى فً سن الدراسة وما دونها لترن ا

والخروج للحصول على لممة العٌش لهم ولذوٌهم ، وتراهم ٌبٌعون لنانً الماء والسجابر وصبػ األحذٌة فً 

كل مكان فً العراق . وبرنامج الحماٌة األجتماعٌة هو برنامج أجرامً حما ان ٌعطً هذه العوابل فتاتا ال 

ك الفمراء ، فبدال من ان تحول امواله تكفً لسد الرمك. إن توزٌع الحصص التموٌنٌة هو جرٌمة أخرى بح

لعوابل لالشهرٌة مدفوعات ال،  ، لزٌادة األجتماعًالى هذا الصندوق الممدرة لرابة ملٌار دوالر سنوٌا 

به ، وضع تحت تصرؾ فساد وزارة التجارة لتوزع مواده الفاسدة على المتمكنٌن  ٌنالمشمولوالمواطنٌن 

 المضاء على الفمر هً:ت أاان أجروالمحتاجٌن على حد سواء.

رفع مخصصات الرعاٌة األجتماعٌة الى الحد األدنى لمستوى المعٌشة فً الدولة وهو الٌوم ماٌعادل  .0

 الف دٌنار عرالً لألسرة من اربعة افراد وٌزداد بزٌادة عدد أطفالها.  011

 الغاء الحصة التموٌنٌة وتحوٌل اموالها لبرامج الحماٌة األجتماعٌة  .2

 األولوٌة فً العمل والتعٌٌنات ألفراد العوائل الشمولة بالحماٌة األجتماعٌة.اعطاء  .1

تنفٌذ مشارٌع السكن الشعبً لكان العوائل الفمٌرة المشمولة بالحماٌة األجتماعٌة أو التً ال تتحمل  .9

 بنائ مسكن لها.

ملٌص نفمات طرح مشارٌع للعمل واألنتاج المنزلً  لمساعدة العوائل المتعففة ألعانة نفسها وت .1

 .ندوق وللمساهمة باأللتصاد الوطنًالص

الزام الحكومات بتوفٌرمبالغ الحد األدنى » ،الفمرة ثانٌا لتنص على  11والبد من تعدٌل مادة الدستور

 «. الرسمً للمعٌشة من صنادٌك الضمان والتماعد و الرعاٌة األجتماعٌة
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 الخاتمة

 للمٌد أن ٌنكسرفال بد     إذا الشعب ٌوما أراد الحٌاة

 والبد للفجر ان ٌنبثك      والبد للٌل أن ٌنجلً 

 العظٌم أبو الماسم الشابً ًللشاعر التونس

أن حموق الشعوب وبناء حاضرها ومستمبلها هً بٌد الشعوب نفسها ، والشعب العرالً ذو التارٌخ العظٌم 

حكوماته وال اٌة لوة أخرى داخلٌة كانت والثورات المجٌدة شعب حً لن ٌحد من تطلعاته ال األرهاب والفساد 

ام خارجٌة .والدستور وأن تم تعدٌله وجعله لانونا ملزما لحكوماته فهذا الٌعنً ان مواده ستطبك، بل ان ارادة 

الشعب وحسن تنظٌمه وخٌاره لناببٌه فً البرلمان واستعداده للخروج للتضحٌة لمواجهة الخرولات والفساد 

لحكومات على تطبٌمه وجعل العراق ٌسٌر كبالً األمم نحو األستمرار واألزدهار، الحكومً هً التً ستجبرا

وما ثورة تشرٌن األ خطوة فً هذا الطرٌك الشاق الذي على شعبنا السٌر فٌه لضمان حموله وحاضره 

 ومستمبله . فالؾ تحٌة للثوار والؾ رحمة على أرواح الشهداء األبطال .
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 ملحك

 2111عام نص دستور 

 

        18 -0الباب األول: المبادئ األساسٌة : المواد 

         98 -10الباب الثانً: الحرٌات : المواد 

       016-90الباب الثالث: السلطات األتحادٌة : المواد 

      001-014األتحادٌة : المواد  الباب الرابع: أختصاصات السلطات

       021-001المواد : سلطات األلالٌم : خامسالباب ال

        099-028: أحكام  : المواد سادسالباب ال
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 نبـبة األولا

 انًببدئ األسبسية

ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم دُٝسٌ جضكحد٣سٌ ٝجقذزٌ ٓغطوِسٌ رجش ع٤حدز ًحِٓس، ٗظحّ جُكٌْ ك٤ٜح ؾٜٔٞس١ٌ ٤ٗحذ٢ٌ )ذشُٔح٢ٗ( د٣ٔوشجؽ٢ٌ، :(1)جُٔحدز 

 ٌٖ  .ُٞقذز جُؼشجمٝٛزج جُذعطٞس ػحٓ

 :(2جُٔحدز )

 :جإلعالّ د٣ٖ جُذُٝس جُشع٢ٔ، ٝٛٞ ٓظذٌس أعحط ُِطشش٣غ -أٝالً:

ٍٕ ٣طؼحسع ٓغ غٞجذص أقٌحّ جإلعالّ -أ   .ال ٣ؿٞص عٖ هحٗٞ

ٍٕ ٣طؼحسع ٓغ ٓرحدب جُذ٣ٔوشجؽ٤س -خ   .ال ٣ؿٞص عٖ هحٗٞ

ٍٕ ٣طؼحسع ٓغ جُكوٞم ٝجُكش٣حش جألعحع٤س جُٞجسدز ك٢ -ؼ   .ٛزج جُذعطٞس ال ٣ؿٞص عٖ هحٗٞ

 

٣ؼٖٔ ٛزج جُذعطٞس جُكلحظ ػ٠ِ ج٣ُٜٞس جإلعال٤ٓس ُـحُر٤س جُشؼد جُؼشجه٢، ًٔح ٣ٝؼٖٔ ًحَٓ جُكوٞم جُذ٤٘٣س ُؿ٤ٔغ جألكشجد  -غح٤ٗحً:

 .ك٢ قش٣س جُؼو٤ذز ٝجُٔٔحسعس جُذ٤٘٣س، ًحُٔغ٤ك٤٤ٖ، ٝجإل٣ضد٤٣ٖ، ٝجُظحذثس جُٔ٘ذجت٤٤ٖ

ٌّ ذ٤ٔػحهٜح، جُؼشجم ذِذٌ ٓطؼذد جُو٤ٓٞح   ( :3)جُٔحدز  ٌٞ ٓإعٌظ ٝكؼحٍ ك٢ ؾحٓؼس جُذٍٝ جُؼشذ٤س ِٝٓطض ش ٝجألد٣حٕ ٝجُٔزجٛد، ٝٛٞ ػؼ

 .ٝؾضٌء ٖٓ جُؼحُْ جإلعال٢ٓ

 :(4 جُٔحدز )

جُِـس جُؼشذ٤س ٝجُِـس جٌُشد٣س ٛٔح جُِـطحٕ جُشع٤ٔطحٕ ُِؼشجم، ٣ٝؼٖٔ قن جُؼشجه٤٤ٖ ذطؼ٤ِْ أذ٘حتْٜ ذحُِـس جألّ ًحُطشًٔح٤ٗس،  -أٝالً:

٤س، ٝجألس٤٘ٓس، ك٢ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُك٤ٌٓٞس، ٝكوحً ُِؼٞجذؾ جُطشذ٣ٞس، أٝ ذأ٣س ُـس أخشٟ ك٢ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُغش٣حٗ

 .جُخحطس

ٍٕ ٣شَٔ -غح٤ٗحً:  :٣كذد ٗطحم جُٔظطِف ُـس سع٤ٔس، ٤ًٝل٤س ضطر٤ن أقٌحّ ٛزٙ جُٔحدز ذوحٗٞ

 .ئطذجس جُؿش٣ذز جُشع٤ٔس ذحُِـط٤ٖ -أ 

ٝجُطؼر٤ش ك٢ جُٔؿحالش جُشع٤ٔس ًٔؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝٓؿِظ جُٞصسجء، ٝجُٔكحًْ، ٝجُٔإضٔشجش جُشع٤ٔس، ذأ١ٍ  جُطٌِْ ٝجُٔخحؽرس -خ 

 .ٖٓ جُِـط٤ٖ

 .جالػطشجف ذحُٞغحتن جُشع٤ٔس ٝجُٔشجعالش ذحُِـط٤ٖ ٝئطذجس جُٞغحتن جُشع٤ٔس ذٜٔح -ؼ 

 .كطف ٓذجسط ذحُِـط٤ٖ ٝكوحً ُِؼٞجذؾ جُطشذ٣ٞس -د 

 .٣كطّٜٔح ٓرذأ جُٔغحٝجز، ٓػَ جألٝسجم جُ٘وذ٣س، ٝؾٞجصجش جُغلش،ٝجُطٞجذغأ٣س ٓؿحالش أخشٟ    -ٛـ

 .ضغطؼَٔ جُٔإعغحش جالضكحد٣س ٝ جُٔإعغحش جُشع٤ٔس ك٢ جه٤ِْ ًشدعطحٕ جُِـط٤ٖ -غحُػحً:

 .عٌح٤ٗسجُِـس جُطشًٔح٤ٗس ٝجُِـس جُغش٣ح٤ٗس ُـطحٕ سع٤ٔطحٕ أخش٣حٕ ك٢ جُٞقذجش جإلدجس٣س جُط٢ ٣شٌِٕٞ ك٤ٜح ًػحكسً  -سجذؼحً:

 .ٌَُ ئه٤ِْ أٝ ٓكحكظٍس جضخحر أ٣س ُـس ٓك٤ِس أخشٟ، ُـسً سع٤ٔس ئػحك٤س، ئرج أهشش ؿحُر٤س عٌحٜٗح رُي ذحعطلطحٍء ػحّ -خحٓغحً:

جُغ٤حدز ُِوحٕٗٞ، ٝجُشؼد ٓظذس جُغِطحش ٝششػ٤طٜح، ٣ٔحسعٜح ذحالهطشجع جُغش١ جُؼحّ جُٔرحشش ٝػرش ٓإعغحضٚ (:5)جُٔحدز

 .جُذعطٞس٣س

 .٣طْ ضذجٍٝ جُغِطس ع٤ِٔحً، ػرش جُٞعحتَ جُذ٣ٔوشجؽ٤س جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ٛزج جُذعطٞس(:6)جُٔحدز 

 (:7)جُٔحدز 

ٍٕ أٝ ٜٗؽٍ ٣طر٠٘ جُؼ٘ظش٣س أٝ جإلسٛحخ أٝ جُطٌل٤ش أٝ جُطط٤ٜش جُطحتل٢، أٝ ٣كشع أٝ ٣ٜٔذ أٝ ٣ٔؿذ أٝ ٣شٝؼ  -أٝالً: ٣كظش ًَ ٤ًح
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ٞصٙ، ٝضكص أ١ ٓغ٠ًٔ ًحٕ، ٝال ٣ؿٞص إٔ ٣ٌٕٞ رُي ػٖٔ جُطؼذد٣س أٝ ٣رشس ُٚ، ٝذخحطس جُرؼع جُظذج٢ٓ ك٢ جُؼشجم ٝسٓ

 .جُغ٤حع٤س ك٢ جُؼشجم، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

 .ضِطضّ جُذُٝس ذٔكحسذس جإلسٛحخ ذؿ٤ٔغ أشٌحُٚ، ٝضؼَٔ ػ٠ِ قٔح٣س أسجػ٤ٜح ٖٓ إٔ ضٌٕٞ ٓوشجً أٝ ٓٔشجً أٝ عحقسً ُ٘شحؽٚ -غح٤ٗحً:

 (:8)جُٔحدز 

٣ِٝطضّ ذؼذّ جُطذخَ ك٢ جُشإٕٝ جُذجخ٤ِس ُِذٍٝ جألخشٟ، ٣ٝغؼ٠ ُكَ جُ٘ـضجػحش ذحُٞعحتَ ٣شػ٠ جُؼشجم ٓرذأ قغٖ جُؿٞجس، 

  .جُغ٤ِٔس، ٣ٝو٤ْ ػالهحضٚ ػ٠ِ أعحط جُٔظحُف جُٔشطشًس ٝجُطؼحَٓ ذحُٔػَ، ٣ٝكطشّ جُطضجٓحضٚ جُذ٤ُٝس

 (:9جُٔحدز )

 -:أٝالً 

شؼد جُؼشجه٢، ذٔح ٣شجػ٢ ضٞجصٜٗح ٝضٔحغِٜح دٕٝ ض٤٤ٍٔض أٝ ضطٌٕٞ جُوٞجش جُٔغِكس جُؼشجه٤س ٝجألؾٜضز جأل٤٘ٓس ٖٓ ٌٓٞٗحش جُ -أ

ئهظحء، ٝضخؼغ ُو٤حدز جُغِطس جُٔذ٤ٗس، ٝضذجكغ ػٖ جُؼشجم، ٝال ضٌٕٞ أدجزً ُؤغ جُشؼد جُؼشجه٢، ٝال ضطذخَ ك٢ جُشإٕٝ جُغ٤حع٤س، 

 .ٝال دٝس ُٜح ك٢ ضذجٍٝ جُغِطس

 .س٣كظش ض٣ٌٖٞ ٤ِ٤ٓش٤حش ػغٌش٣س خحسؼ جؽحس جُوٞجش جُٔغِك -خ 

ال ٣ؿٞص ُِوٞجش جُٔغِكس جُؼشجه٤س ٝأكشجدٛح، ٝذؼْٜٔ٘ جُؼغٌش٣ٕٞ جُؼحِٕٓٞ ك٢ ٝصجسز جُذكحع أٝ أ٣س دٝجتش أٝ ٓ٘ظٔحش ضحذؼس  -ؼ 

ُٜح، جُطشش٤ف ك٢ جٗطخحذحٍش إلشـحٍ ٓشجًض ع٤حع٤س، ٝال ٣ؿٞص ُْٜ جُو٤حّ ذكٔالش جٗطخحذ٤س ُظحُف ٓششك٤ٖ ك٤ٜح، ٝال جُٔشحسًس ك٢ 

ٍ جُط٢ ضٔ٘ؼٜح أٗظٔس ٝصجسز جُذكحع، ٣ٝشَٔ ػذّ جُؿٞجص ٛزج أٗشطس أُٝثي جألكشجد جُٔزًٞس٣ٖ آٗلحً جُط٢ ؿ٤ش رُي ٖٓ جألػٔح

 .٣وٕٞٓٞ ذٜح ذظلطْٜ جُشخظ٤س أٝ جُٞظ٤ل٤س، دٕٝ إٔ ٣شَٔ رُي قوْٜ ذحُطظ٣ٞص ك٢ جالٗطخحذحش

جُٔٞؾٜس ُألٖٓ جُٞؽ٢٘، ٝضوذ٣ْ جُٔشٞسز ُِكٌٞٓس ٣وّٞ ؾٜحص جُٔخحذشجش جُٞؽ٢٘ جُؼشجه٢ ذؿٔغ جُٔؼِٞٓحش، ٝضو٣ْٞ جُطٜذ٣ذجش  -د 

جُؼشجه٤س، ٣ٌٕٝٞ ضكص جُغ٤طشز جُٔذ٤ٗس، ٣ٝخؼغ ُشهحذس جُغِطس جُطشش٣ؼ٤س، ٣ٝؼَٔ ٝكوحً ُِوحٕٗٞ ، ٝذٔٞؾد ٓرحدب قوٞم 

 .جإلٗغحٕ جُٔؼطشف ذٜح

ش ٝئٗطحؼ ٝجعطخذجّ جألعِكس ج٣ُٝٞ٘س ضكطشّ جُكٌٞٓس جُؼشجه٤س، ٝض٘لز، جُطضجٓحش جُؼشجم جُذ٤ُٝس جُخحطس ذٔ٘غ جٗطشحس ٝضط٣ٞ-ٛـ

ٝج٤ٔ٤ٌُحت٤س ٝجُر٤ُٞٞؾ٤س، ٣ُٝٔ٘غ ٓح ٣طظَ ذطط٣ٞشٛح ٝضظ٤٘ؼٜح ٝئٗطحؾٜح ٝجعطخذجٜٓح ٖٓ ٓؼذجٍش ٝٓٞجد ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝأٗظٍٔس 

 .ُالضظحٍ

 .ض٘ظْ خذٓس جُؼِْ ذوحٕٗٞ -غح٤ٗحً:

٤٘٣سٌ ٝقؼحس٣س، ٝضِطضّ جُذُٝس ذطأ٤ًذ ٝط٤حٗس قشٓطٜح، جُؼطرحش جُٔوذعس، ٝجُٔوحٓحش جُذ٤٘٣س ك٢ جُؼشجم، ٤ًحٗحٌش د(:10جُٔحدز )

                                      .ٝػٔحٕ ٓٔحسعس جُشؼحتش ذكش٣س ك٤ٜح

 .ذـذجد ػحطٔس ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم  (:11جُٔحدز )

 (:12جُٔحدز )

، ػِْ جُؼشجم ٝشؼحسٙ ٝٗش٤ذٙ جُٞؽ٢٘ ذٔح ٣شٓض ئ٠ُ ٌٓٞٗحش جُشؼد  -أٝالً: ٍٕ  .جُؼشجه٣٢٘ظْ ذوحٗٞ

، جألٝعٔس ٝجُؼطالش جُشع٤ٔس ٝجُٔ٘حعرحش جُذ٤٘٣س ٝجُٞؽ٤٘س ٝجُطو٣ْٞ جُٜؿش١ ٝج٤ُٔالد١ -غح٤ٗحً: ٍٕ  .ض٘ظْ ذوحٗٞ

 (:13جُٔحدز )

 .٣ُؼذُ ٛزج جُذعطٞس جُوحٕٗٞ جألع٠ٔ ٝجألػ٠ِ ك٢ جُؼشجم، ٣ٌٕٝٞ ِٓضٓحً ك٢ أٗكحتٚ ًحكس، ٝذذٕٝ جعطػ٘حء -أٝالً:

ٍٕ  -غح٤ٗحً: ٣طؼحسع ٓغ ٛزج جُذعطٞس، ٣ُٝؼذ ذحؽالً ًَ ٍٗض ٣شد ك٢ دعحض٤ش جألهح٤ُْ، أٝ أ١ ٍٗض هح٢ٍٗٞٗ آخش ال ٣ؿٞص عٖ هحٗٞ

 .٣طؼحسع ٓؼٚ
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 انببة انثبني
 انحقىق وانحزيبت

 انحقىق: انفصم األول

 انحقىق انًذنية وانسيبسية -انفزع األول:

 (:14جُٔحدز )

أٝ جُؼشم أٝ جُو٤ٓٞس أٝ جألطَ أٝ جُِٕٞ أٝ جُذ٣ٖ أٝ جُٔزٛد أٝ جُٔؼطوذ جُؼشجه٤ٕٞ ٓطغحٕٝٝ أٓحّ جُوحٕٗٞ دٕٝ ض٤٤ٍٔض ذغرد جُؿ٘ظ 

 .أٝ جُشأ١ أٝ جُٞػغ جالهطظحد١ أٝ جالؾطٔحػ٢

 (:15جُٔحدز )

ٌَُ كشٍد جُكن ك٢ جُك٤حز ٝجألٖٓ ٝجُكش٣س، ٝال ٣ؿٞص جُكشٓحٕ ٖٓ ٛزٙ جُكوٞم أٝ ضو٤٤ذٛح ئال ٝكوحً ُِوحٕٗٞ، ٝذ٘حًء ػ٠ِ هشجٍس طحدٍس 

 .ؼحت٤ٍس ٓخطظسٖٓ ؾٍٜس ه

ٌٍ ُؿ٤ٔغ جُؼشجه٤٤ٖ، ٝضٌلَ جُذُٝس جضخحر جإلؾشجءجش جُالصٓس ُطكو٤ن رُي(:16جُٔحدز )  .ضٌحكإ جُلشص قٌن ٌٓلٞ

 (:17جُٔحدز )

 . ٌَُ كشٍد جُكن ك٢ جُخظٞط٤س جُشخظ٤س، ذٔح ال ٣ط٘حك٠ ٓغ قوٞم ج٥خش٣ٖ، ٝج٥دجخ جُؼحٓس -أٝالً:

 .ص دخُٜٞح أٝ ضلط٤شٜح أٝ جُطؼشع ُٜح ئال ذوشجٍس هؼحت٢، ٝٝكوحً ُِوحٕٗٞقشٓس جُٔغحًٖ ٓظٞٗسٌ، ٝال ٣ؿٞ -غح٤ٗحً:

 (:18جُٔحدز )

 .جُؿ٘غ٤س جُؼشجه٤س قٌن ٌَُ ػشجه٢، ٢ٛٝ أعحط ٓٞجؽ٘طٚ -أٝالً:

ٍّ ػشجه٤س، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ -غح٤ٗحً:  .٣ؼذُ ػشجه٤حً ًَ ٖٓ ُٝذ ألٍخ ػشجه٢ أٝ ألُ

 ً  -:غحُػح

ػٖ جُؼشجه٢ ذحُٞالدز أل١ عرٍد ٖٓ جألعرحخ، ٣ٝكن ُٖٔ أُعوطص ػ٘ٚ ؽِد جعطؼحدضٜح،  ٣كظش ئعوحؽ جُؿ٘غ٤س جُؼشجه٤س -أ

 .٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

 .ضغكد جُؿ٘غ٤س جُؼشجه٤س ٖٓ جُٔطؿ٘ظ ذٜح ك٢ جُكحالش جُط٢ ٣٘ض ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ -خ 

جُطخ٢ِ ػٖ أ٣س ؾ٘غ٤ٍس أخشٟ ٌٓطغرس، ٣ٝ٘ظْ ٣ؿٞص ضؼذد جُؿ٘غ٤س ُِؼشجه٢، ٝػ٠ِ ٖٓ ٣ط٠ُٞ ٓ٘ظرحً ع٤حد٣حً أٝ أ٤٘ٓحً سك٤ؼحً،  -سجذؼحً:

 .رُي ذوحٕٗٞ

 .ال ضٔ٘ف جُؿ٘غ٤س جُؼشجه٤س ألؿشجع ع٤حعس جُطٞؽ٤ٖ جُغٌح٢ٗ جُٔخَ ذحُطش٤ًرس جُغٌح٤ٗس ك٢ جُؼشجم -خحٓغحً:

، ٣ٝ٘ظش ك٢ جُذػحٟٝ جُ٘حشثس ػٜ٘ح ٖٓ هرَ جُٔكحًْ جُٔخطظس -عحدعحً: ٍٕ  .ض٘ظْ أقٌحّ جُؿ٘غ٤س ذوحٗٞ

 (:19جُٔحدز )

 ٕجُوؼحء ٓغطوَ ال عِطحٕ ػ٤ِٚ ُـ٤ش جُوحٗٞ -أٝالً:

ال ؾش٣ٔس ٝال ػوٞذس ئال ذ٘ض، ٝال ػوٞذس ئال ػ٠ِ جُلؼَ جُز١ ٣ؼذٙ جُوحٕٗٞ ٝهص جهطشجكٚ ؾش٣ٔس، ٝال ٣ؿٞص ضطر٤ن ػوٞذس  -غح٤ٗحً: 

 .أشذ ٖٓ جُؼوٞذس جُ٘حكزز ٝهص جسضٌحخ جُؿش٣ٔس

ٌٍ ُِؿ٤ٔغ -غحُػحً: ٌٕ ٌٝٓلٞ  .جُطوحػ٢ قٌن ٓظٞ

ٌٍ ك٢ ؾ٤ٔغ ٓشجقَ جُطكو٤ن ٝجُٔكحًٔسسج  .ذؼحً: قن جُذكحع ٓوذٌط ٌٝٓلٞ

جُٔطْٜ ذش١ء قط٠ ضػرص ئدجٗطٚ ك٢ ٓكحًٍٔس هح٤ٍٗٞٗس ػحدٍُس، ٝال ٣كحًْ جُٔطْٜ ػٖ جُطٜٔس رجضٜح ٓشزً أخشٟ ذؼذ جإلكشجؼ ػ٘ٚ،  -خحٓغحً:

 .ئال ئرج ظٜشش أدُسٌ ؾذ٣ذز

 .ػحدُسً ك٢ جإلؾشجءجش جُوؼحت٤س ٝجإلدجس٣س ٌَُ كشٍد جُكن ك٢ إٔ ٣ؼحَٓ ٓؼحِٓسً  -عحدعحً:
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 .ؾِغحش جُٔكحًْ ػ٤ِ٘سٌ ئال ئرج هشسش جُٔكٌٔس ؾؼِٜح عش٣سً  -عحذؼحً:

 .جُؼوٞذس شخظ٤سٌ  -غحٓ٘حً:

 .٤ُظ ُِوٞج٤ٖٗ أغٌش سؾؼ٢ ٓح ُْ ٣ُ٘ض ػ٠ِ خالف رُي، ٝال ٣شَٔ ٛزج جالعطػ٘حء هٞج٤ٖٗ جُؼشجتد ٝجُشعّٞ -ضحعؼحً:

 .ٕٞ جُؿضجت٢ ذأغٍش سؾؼ٢ ئال ئرج ًحٕ أطَِف ُِٔطْٜال ٣غش١ جُوحٗ -ػحششجً:

ٍّ ٣ذجكغ ػ٘ٚ، ٝػ٠ِ ٗلوس جُذُٝس -قحد١ ػشش:  .ض٘طذخ جُٔكٌٔس ٓكح٤ٓحً ُِذكحع ػٖ جُٔطْٜ ذؿ٘ح٣ٍس أٝ ؾ٘كٍس ُٖٔ ٤ُظ ُٚ ٓكح

 -:غح٢ٗ ػشش

 .٣كظش جُكؿض -

جُغؿٕٞ جُٔشُٔٞس ذحُشػح٣س جُظك٤س ال ٣ؿٞص جُكرظ أٝ جُطٞه٤ق ك٢ ؿ٤ش جألٓحًٖ جُٔخظظس ُزُي ٝكوحً ُوٞج٤ٖٗ  -

 .ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُخحػؼس ُغِطحش جُذُٝس

ضؼشع أٝسجم جُطكو٤ن جالذطذجت٢ ػ٠ِ جُوحػ٢ جُٔخطض خالٍ ٓذز ال ضطؿحٝص أسذؼحً ٝػشش٣ٖ عحػس ٖٓ ق٤ٖ  -غحُع ػشش:

 .جُورغ ػ٠ِ جُٔطْٜ، ٝال ٣ؿٞص ضٔذ٣ذٛح ئال ٓشز ٝجقذز ُِٝٔذز رجضٜح

 (:20جُٔحدز )

سؾحالً ٝٗغحًء، قن جُٔشحسًس ك٢ جُشإٕٝ جُؼحٓس، ٝجُطٔطغ ذحُكوٞم جُغ٤حع٤س، ذٔح ك٤ٜح قن جُطظ٣ٞص ٝجالٗطخحخ  ُِٔٞجؽ٤ٖ٘

 .ٝجُطشش٤ف

 (21جُٔحدز )

 .٣كظش ضغ٤ِْ جُؼشجه٢ ئ٠ُ جُؿٜحش ٝجُغِطحش جالؾ٘ر٤س -أٝالً:

، ٝال ٣ؿٞص ضغ٤ِْ جُالؾة ج -غح٤ٗحً: ٍٕ ُغ٤حع٢ ئ٠ُ ؾٍٜس أؾ٘ر٤س، أٝ ئػحدضٚ هغشجً ئ٠ُ جُرِذ ٣٘ظْ قن جُِؿٞء جُغ٤حع٢ ئ٠ُ جُؼشجم ذوحٗٞ

 .جُز١ كّش ٓ٘ٚ

 .ال ٣ٔ٘ف قن جُِؿٞء جُغ٤حع٢ ئ٠ُ جُٔطْٜ ذحسضٌحخ ؾشجتْ د٤ُٝس أٝ ئسٛحذ٤س، أٝ ًَ ٖٓ جُكَن ػشسجً ذحُؼشجم -غحُػحً:

 انحقىق االقتصبدية واالجتًبػية وانثقبفية -انفزع انثبني:

 (:22جُٔحدز )

 .قٌن ٌَُ جُؼشجه٤٤ٖ ذٔح ٣ؼٖٔ ُْٜ ق٤حزً ًش٣ٔسً جُؼَٔ  -أٝالً:

 .٣٘ظْ جُوحٕٗٞ، جُؼالهس ذ٤ٖ جُؼٔحٍ ٝأطكحخ جُؼَٔ ػ٠ِ أعٍظ جهطظحد٣س، ٓغ ٓشجػحز هٞجػذ جُؼذجُس جالؾطٔحػ٤س -غح٤ٗحً:

 .ضٌلَ جُذُٝس قن ضأع٤ظ جُ٘وحذحش ٝجالضكحدجش ج٤ُٜ٘ٔس، أٝ جالٗؼٔحّ ئ٤ُٜح، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ -غحُػحً:

 (:23ز ) جُٔحد

 .ج٤ٌُِٔس جُخحطس ٓظٞٗسٌ، ٣ٝكن ُِٔحُي جالٗطلحع ذٜح ٝجعطـالُٜح ٝجُطظشف ذٜح، ك٢ قذٝد جُوحٕٗٞ -أٝالً:

 .ال ٣ؿٞص ٗضع ج٤ٌُِٔس ئال ألؿشجع جُٔ٘لؼس جُؼحٓس ٓوحذَ ضؼ٣ٍٞغ ػحدٍ، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ -غح٤ٗحً:

 ً  -:غحُػح

ٍٕ ك٢ جُؼشجم، -أ  -  .ٝال ٣ؿٞص ُـ٤شٙ ضِٔي ؿ٤ش جُٔ٘وٍٞ، ئال ٓح جعطػ٢٘ ذوحٕٗٞ ُِؼشجه٢ جُكن ك٢ جُطِٔي ك٢ أ١ ٌٓح

 .٣كظش جُطِٔي ألؿشجع جُطـ٤٤ش جُغٌح٢ٗ -خ  -
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 (:24جُٔحدز )

 .ضٌلَ جُذُٝس قش٣س جالٗطوحٍ ُأل٣ذ١ جُؼحِٓس ٝجُرؼحتغ ٝسؤٝط جألٓٞجٍ جُؼشجه٤س ذ٤ٖ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

 (:25جُٔحدز )

جالهطظحد جُؼشجه٢ ٝكن أعظ جهطظحد٣ٍس قذ٣ػس ٝذٔح ٣ؼٖٔ جعطػٔحس ًحَٓ ٓٞجسدٙ، ٝض٣ٞ٘غ ٓظحدسٙ، ٝضشؿ٤غ ضٌلَ جُذُٝس ئطالـ 

 .جُوطحع جُخحص ٝض٤ٔ٘طٚ

 (:26جُٔحدز )

 .ضٌلَ جُذُٝس ضشؿ٤غ جالعطػٔحسجش ك٢ جُوطحػحش جُٔخطِلس، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

 (:27جُٔحدز )

 .ػ٠ِ ًَ ٓٞجؽٖ ُألٓٞجٍ جُؼحٓس ُقشٓس، ٝقٔح٣طٜح ٝجِؾد -أٝالً:

، جألقٌحّ جُخحطس ذكلع أٓالى جُذُٝس ٝئدجسضٜح ٝششٝؽ جُطظشف ك٤ٜح، ٝجُكذٝد جُط٢ ال ٣ؿٞص ك٤ٜح جُ٘ـضٍٝ ػٖ  -غح٤ٗحً: ٍٕ ض٘ظْ ذوحٗٞ

 .ش٢ٍء ٖٓ ٛزٙ جألٓٞجٍ

 (:28جُٔحدز )

 .ال ضلشع جُؼشجتد ٝجُشعّٞ، ٝال ضؼذٍ، ٝال ضؿر٠، ٝال ٣ؼل٠ ٜٓ٘ح، ئال ذوحٕٗٞ -أٝالً:

 ً  .٣ؼل٠ أطكحخ جُذخٍٞ جُٔ٘خلؼس ٖٓ جُؼشجتد، ذٔح ٣ٌلَ ػذّ جُٔغحط ذحُكذ جألد٠ٗ جُالصّ ُِٔؼ٤شس، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ -:غح٤ٗح

 (:29جُٔحدز )

 -:أٝالً 

 .جألعشز أعحط جُٔؿطٔغ، ٝضكحكع جُذُٝس ػ٠ِ ٤ًحٜٗح ٝه٤ٜٔح جُذ٤٘٣س ٝجألخاله٤س ٝجُٞؽ٤٘س -أ 

ٝجُش٤خٞخس، ٝضشػ٠ جُ٘شة ٝجُشرحخ، ٝضٞكش ُْٜ جُظشٝف جُٔ٘حعرس ُط٤ٔ٘س ٌِٓحضْٜ ضٌلَ جُذُٝس قٔح٣س جألٓٞٓس ٝجُطلُٞس  -خ 

 .ٝهذسجضْٜ

ُألٝالد قٌن ػ٠ِ ٝجُذ٣ْٜ ك٢ جُطشذ٤س ٝجُشػح٣س ٝجُطؼ٤ِْ، ُِٝٞجُذ٣ٖ قٌن ػ٠ِ أٝالدْٛ ك٢ جالقطشجّ ٝجُشػح٣س، ٝالع٤ٔح ك٢  -غح٤ٗحً:

 .قحالش جُؼٞص ٝجُؼؿض ٝجُش٤خٞخس

 .ذكٔح٣طْٜ        ٍ جالهطظحد١ ُألؽلحٍ ذظٞسٙ ًحكس، ٝضطخز جُذُٝس جإلؾشجءجش جٌُل٤ِس ٣كظش جالعطـال -غحُػحً:

 .ضٔ٘غ ًَ أشٌحٍ جُؼ٘ق ٝجُطؼغق ك٢ جألعشز ٝجُٔذسعس ٝجُٔؿطٔغ -سجذؼحً:

 (:30جُٔحدز )

ألعحع٤س ُِؼ٤ش ك٢ ق٤حزٍ ضٌلَ جُذُٝس ُِلشد ُٝألعشز ـ ٝذخحطس جُطلَ ٝجُٔشأز ـ جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ٝجُظك٢، ٝجُٔوٞٓحش ج -أٝالً:

 .قشزٍ ًش٣ٔس، ضإٖٓ ُْٜ جُذخَ جُٔ٘حعد، ٝجُغٌٖ جُٔالتْ

ضٌلَ جُذُٝس جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ٝجُظك٢ ُِؼشجه٤٤ٖ ك٢ قحٍ جُش٤خٞخس أٝ جُٔشع أٝ جُؼؿض ػٖ جُؼَٔ أٝ جُطششد أٝ ج٤ُطْ  -غح٤ٗحً:

جُغٌٖ ٝجُٔ٘حٛؽ جُخحطس ُطأ٤ِْٜٛ ٝجُؼ٘ح٣س ذْٜ، ٣ٝ٘ظْ رُي  أٝ جُرطحُس، ٝضؼَٔ ػ٠ِ ٝهح٣طْٜ ٖٓ جُؿَٜ ٝجُخٞف ٝجُلحهس، ٝضٞكش ُْٜ

 .ذوحٕٗٞ

 (:31جُٔحدز )

ٌَُ ػشجه٢ جُكن ك٢ جُشػح٣س جُظك٤س، ٝضؼ٠٘ جُذُٝس ذحُظكس جُؼحٓس، ٝضٌلَ ٝعحتَ جُٞهح٣س ٝجُؼالؼ ذاٗشحء ٓخطِق أٗٞجع  -أٝالً:
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 .جُٔغطشل٤حش ٝجُٔإعغحش جُظك٤س

 .ٓغطشل٤حٍش أٝ ٓغطٞطلحٍش أٝ دٝس ػالؼٍ خحطس، ٝذاششجٍف ٖٓ جُذُٝس، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحُٕٗٞألكشجد ٝج٤ُٜثحش ئٗشحء  -غح٤ٗحً:

 .ضشػ٠ جُذُٝس جُٔؼحه٤ٖ ٝر١ٝ جالقط٤حؾحش جُخحطس، ٝضٌلَ ضأ٤ِْٜٛ ذـ٤س دٓؿْٜ ك٢ جُٔؿطٔغ، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ(:32جُٔحدز )

 (:33جُٔحدز )

 .ٌَُ كشد قن جُؼ٤ش ك٢ ظشٍٝف ذ٤ث٤ٍس ع٤ِٔس -أٝالً:

 .ضٌلَ جُذُٝس قٔح٣س جُر٤ثس ٝجُط٘ٞع جألق٤حت٢ ٝجُكلحظ ػ٤ِٜٔح -٤حً:غحٗ

 (:34جُٔحدز )

ٌَ أعحط ُطوذّ جُٔؿطٔغ ٝقٌن ضٌلِٚ جُذُٝس، ٝٛٞ ئُضج٢ٌٓ ك٢ جُٔشقِس جالذطذجت٤س، ٝضٌلَ جُذُٝس ٌٓحككس جأل٤ٓس -أٝالً:  .جُطؼ٤ِْ ػحٓ

 .ِٚجُطؼ٤ِْ جُٔؿح٢ٗ قٌن ٌَُ جُؼشجه٤٤ٖ ك٢ ٓخطِق ٓشجق -غح٤ٗحً:

ضشؿغ جُذُٝس جُركع جُؼ٢ِٔ ُألؿشجع جُغ٤ِٔس ذٔح ٣خذّ جإلٗغح٤ٗس، ٝضشػ٠ جُطلٞم ٝجإلذذجع ٝجالذطٌحس ٝٓخطِق ٓظحٛش  -غحُػحً:

 .جُ٘رٞؽ

، ٣ٝ٘ظْ ذوحٕٗٞ -سجذؼحً: ٌٍ  .جُطؼ٤ِْ جُخحص ٝجأل٢ِٛ ٌٓلٞ

 (35جُٔحدز )

جم جُكؼحس١ ٝجُػوحك٢، ٝضكشص ػ٠ِ جػطٔحد ضٞؾٜحٍش ضشػ٠ جُذُٝس جُ٘شحؽحش ٝجُٔإعغحش جُػوحك٤س ذٔح ٣ط٘حعد ٓغ ضحس٣خ جُؼش

 .غوحك٤ٍس ػشجه٤ٍس أط٤ِس

 .ٓٔحسعس جُش٣حػس قٌن ٌَُ كشد، ٝػ٠ِ جُذُٝس ضشؿ٤غ أٗشططٜح ٝسػح٣طٜح، ٝضٞك٤ش ٓغطِضٓحضٜح(:36جُٔحدز )

  

 انفصم انثبني

 انحزيبت

 (:37جُٔحدز )

 -:أٝالً 

 .قش٣س جإلٗغحٕ ًٝشجٓطٚ ٓظٞٗسٌ  -أ

 .أقذ أٝ جُطكو٤ن ٓؼٚ ئال ذٔٞؾد هشجٍس هؼحت٢ ال ٣ؿٞص ضٞه٤ق -خ

٣كشّ ؾ٤ٔغ أٗٞجع جُطؼز٣د جُ٘لغ٢ ٝجُؿغذ١ ٝجُٔؼحِٓس ؿ٤ش جإلٗغح٤ٗس، ٝال ػرشز ذأ١ جػطشجف جٗطضع ذحإلًشجٙ أٝ جُطٜذ٣ذ أٝ  -ؼ

 .جُطؼز٣د، ُِٝٔطؼشس جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ػٖ جُؼشس جُٔحد١ ٝجُٔؼ١ٞ٘ جُز١ أطحذٚ ٝكوحً ُِوحٕٗٞ

 .ضٌلَ جُذُٝس قٔح٣س جُلشد ٖٓ جإلًشجٙ جُلٌش١ ٝجُغ٤حع٢ ٝجُذ٢٘٣ -غح٤ٗحً:

 .٣كشّ جُؼَٔ جُوغش١ )جُغخشز(، ٝجُؼرٞد٣س ٝضؿحسز جُؼر٤ذ )جُشه٤ن(، ٣ٝكشّ جالضؿحس ذحُ٘غحء ٝجألؽلحٍ، ٝجالضؿحس ذحُؿ٘ظ -غحُػحً:

 :ضٌلَ جُذُٝس، ذٔح ال ٣خَ ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ٝج٥دجخ(:38جُٔحدز )

 .ر٤ش ػٖ جُشأ١ ذٌَ جُٞعحتَقش٣س جُطؼ -أٝالً:

 .قش٣س جُظكحكس ٝجُطرحػس ٝجإلػالٕ ٝجإلػالّ ٝجُ٘شش -غح٤ٗحً:

 .قش٣س جالؾطٔحع ٝجُطظحٛش جُغ٢ِٔ، ٝض٘ظْ ذوحٕٗٞ -غحُػحً:

 (:39جُٔحدز )

 .قش٣س ضأع٤ظ جُؿٔؼ٤حش ٝجألقضجخ جُغ٤حع٤س، أٝ جالٗؼٔحّ ئ٤ُٜح، ٌٓلُٞسٌ، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ -أٝالً:
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 .ؿٞص ئؾرحس أقٍذ ػ٠ِ جالٗؼٔحّ ئ٠ُ أ١ قضٍخ أٝ ؾٔؼ٤ٍس أٝ ؾٍٜس ع٤حع٤س، أٝ ئؾرحسٙ ػ٠ِ جالعطٔشجس ك٢ جُؼؼ٣ٞس ك٤ٜحال ٣ -غح٤ٗحً:

 (40جُٔحدز )

قش٣س جالضظحالش ٝجُٔشجعالش جُرش٣ذ٣س ٝجُرشه٤س ٝجُٜحضل٤س ٝجالٌُطش٤ٗٝس ٝؿ٤شٛح ٌٓلُٞسٌ، ٝال ٣ؿٞص ٓشجهرطٜح أٝ جُط٘ظص ػ٤ِٜح، أٝ 

 .ُؼشٝسزٍ هح٤ٍٗٞٗس ٝأ٤٘ٓس، ٝذوشجٍس هؼحت٢جٌُشق ػٜ٘ح، ئال 

 (:41جُٔحدز )

 .جُؼشجه٤ٕٞ أقشجٌس ك٢ جالُطضجّ ذأقٞجُْٜ جُشخظ٤س، قغد د٣حٗحضْٜ أٝ ٓزجٛرْٜ أٝ ٓؼطوذجضْٜ أٝ جخط٤حسجضْٜ، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

 .ٌَُ كشد قش٣س جُلٌش ٝجُؼ٤ٔش ٝجُؼو٤ذز(: 4جُٔحدز )

ٍٖ أٝ -أٝالً:(: 43جُٔحدز )  :ٓزٍٛد أقشجٌس ك٢ أضرحع ًَ د٣

 .ٓٔحسعس جُشؼحتش جُذ٤٘٣س، ذٔح ك٤ٜح جُشؼحتش جُكغ٤٘٤س -أ 

 .ئدجسز جألٝهحف ٝشإٜٝٗح ٝٓإعغحضٜح جُذ٤٘٣س، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ -خ 

 .ضٌلَ جُذُٝس قش٣س جُؼرحدز ٝقٔح٣س أٓحًٜ٘ح -غح٤ٗحً:

 (:44جُٔحدز )

 .حسؾٚجُؼشجم ٝخ ُِؼشجه٢ قش٣س جُط٘وَ ٝجُغلش ٝجُغٌٖ دجخَ  -أٝالً:

 .ال ٣ؿٞص ٗل٢ جُؼشجه٢، أٝ ئذؼحدٙ، أٝ قشٓحٗٚ ٖٓ جُؼٞدز ئ٠ُ جُٞؽٖ -غح٤ٗحً:

 (:45جُٔحدز )

ضكشص جُذُٝس ػ٠ِ ضؼض٣ض دٝس ٓإعغحش جُٔؿطٔغ جُٔذ٢ٗ، ٝدػٜٔح ٝضط٣ٞشٛح ٝجعطوال٤ُطٜح، ذٔح ٣٘غؿْ ٓغ جُٞعحتَ جُغ٤ِٔس  -أٝالً:

 .ُطكو٤ن جألٛذجف جُٔششٝػس ُٜح، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

ضكشص جُذُٝس ػ٠ِ جُٜ٘ٞع ذحُورحتَ ٝجُؼشحتش جُؼشجه٤س، ٝضٜطْ ذشإٜٝٗح ذٔح ٣٘غؿْ ٓغ جُذ٣ٖ ٝجُوحٕٗٞ، ٝضؼضص ه٤ٜٔح  -٤ٗحً:غح

 .جإلٗغح٤ٗس جُ٘ر٤ِس، ذٔح ٣غحْٛ ك٢ ضط٣ٞش جُٔؿطٔغ، ٝضٔ٘غ جألػشجف جُؼشحتش٣س جُط٢ ضط٘حك٠ ٓغ قوٞم جإلٗغحٕ

وٞم ٝجُكش٣حش جُٞجسدز ك٢ ٛزج جُذعطٞس أٝ ضكذ٣ذٛح ئال ذوحٕٗٞ أٝ ذ٘حًء ػ٤ِٚ، ػ٠ِ إٔ ال ٣ٌٕٞ ضو٤٤ذ ٓٔحسعس أ١ٍ ٖٓ جُك:(46جُٔحدز )

 .ال ٣ٔظ رُي جُطكذ٣ذ ٝجُطو٤٤ذ ؾٞٛش جُكن أٝ جُكش٣س

 

 انببة انثبنث

 انسهطبت االتحبدية

جخطظحطحضٜح ٜٝٓٔحضٜح ػ٠ِ أعحط ضطٌٕٞ جُغِطحش جالضكحد٣س، ٖٓ جُغِطحش جُطشش٣ؼ٤س ٝجُط٘ل٤ز٣س ٝجُوؼحت٤س، ضٔحسط (:47جُٔحدز )

 .ٓرذأ جُلظَ ذ٤ٖ جُغِطحش

 انفصم االول

 ةانسهطة انتشزيؼي

 .ضطٌٕٞ جُغِطس جُطشش٣ؼ٤س جالضكحد٣س ٖٓ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٝٓؿِظ جالضكحد(:48جُٔحدز )
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 يجهس اننىاة -انفزع األول:

 (:49جُٔحدز )

ٌَُ ٓحتس أُق ٗغٔس ٖٓ ٗلٞط جُؼشجم ٣ٔػِٕٞ جُشؼد جُؼشجه٢ ٣طٌٕٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٖٓ ػذد ٖٓ جألػؼحء ذ٘غرس ٓوؼذ ٝجقذ  -أٝالً:

 .ذأًِٔٚ، ٣طْ جٗطخحذْٜ ذطش٣ن جالهطشجع جُؼحّ جُغش١ جُٔرحشش، ٣ٝشجػ٠ ضٔػ٤َ عحتش ٌٓٞٗحش جُشؼد ك٤ٚ

 .٣شطشؽ ك٢ جُٔششف ُؼؼ٣ٞس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ إٔ ٣ٌٕٞ ػشجه٤حً ًحَٓ جأل٤ِٛس -غح٤ٗحً:

، ششٝؽ جُٔششف  -غحُػحً: ٍٕ  .ٝجُ٘حخد ًَٝ ٓح ٣طؼِن ذحالٗطخحخض٘ظْ ذوحٗٞ

 .٣غطٜذف هحٕٗٞ جالٗطخحذحش ضكو٤ن ٗغرس ضٔػ٤َ ُِ٘غحء ال ضوَ ػٖ جُشذغ ٖٓ ػذد أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ -سجذؼحً:

ٍٕ ٣ؼحُؽ قحالش جعطرذجٍ أػؼحتٚ ػ٘ذ جالعطوحُس أٝ جإلهحُس أٝ جُٞكحز -خحٓغحً: ِٖ هحٗٞ  .٣وّٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذغ

، أٝ ٓ٘ظٍد سع٢ٔ آخشال ٣ؿٞص جُؿٔغ ذ -عحدعحً: ٍَ  .٤ٖ ػؼ٣ٞس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝأ١ ػٔ

 :٣إد١ ػؼٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ج٤ٔ٤ُٖ جُذعطٞس٣س أٓحّ جُٔؿِظ، هرَ إٔ ٣رحشش ػِٔٚ، ذحُظ٤ـس ج٥ض٤س(:50جُٔحدز )

ٍٕ ٝئخالص، ٝإٔ أقحكع ػ٠ِ جعطوالٍ جُؼشجم) ٝع٤حدضٚ،  جُهغْ ذحهلل جُؼ٢ِ جُؼظ٤ْ، إٔ أؤد١ ٜٓٔحض٢ ٝٓغإ٤ُٝحض٢ جُوح٤ٗٞٗس، ذطلح

ٝأسػ٠ ٓظحُف شؼرٚ، ٝأعٜش ػ٠ِ عالٓس أسػٚ ٝعٔحتٚ ٤ٓٝحٛٚ ٝغشٝجضٚ ٝٗظحٓٚ جُذ٣ٔوشجؽ٢ جالضكحد١، ٝإٔ أػَٔ ػ٠ِ ط٤حٗس 

 (.جُكش٣حش جُؼحٓس ٝجُخحطس، ٝجعطوالٍ جُوؼحء، ٝجُطضّ ذططر٤ن جُطشش٣ؼحش ذأٓحٍٗس ٝق٤حد، ٝهللا ػ٠ِ ٓح أهٍٞ ش٤ٜذ

ً (:51جُٔحدز )  .دجخ٤ِحً ُٚ ُط٘ظ٤ْ ع٤ش جُؼَٔ ك٤ٚ ٣ؼغ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٗظحٓح

 (:52جُٔحدز )

 .٣رص ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ك٢ طكس ػؼ٣ٞس أػؼحتٚ، خالٍ غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ ضغؿ٤َ جالػطشجع، ذأؿِر٤س غِػ٢ أػؼحتٚ -أٝالً:

 .٣ؿٞص جُطؼٖ ك٢ هشجس جُٔؿِظ أٓحّ جُٔكٌٔس جالضكحد٣س جُؼ٤ِح، خالٍ غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ طذٝسٙ -غح٤ٗحً:

 (:53جُٔحدز )

 .ضٌٕٞ ؾِغحش ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ػ٤ِ٘سً ئال ئرج جسضأٟ ُؼشٝسزٍ خالف رُي -أٝالً:

 .ض٘شش ٓكحػش جُؿِغحش ذحُٞعحتَ جُط٢ ٣شجٛح جُٔؿِظ ٓ٘حعرسً  -غح٤ٗحً:

 (:54جُٔحدز )

ٍّ ؾٜٔٞس١، خالٍ خٔغس ػشَش ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ جُٔظحدهس ػ٠ِ ٗطحتؽ  ٣ذػٞ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ُالٗؼوحد ذٔشعٞ

جالٗطخحذحش جُؼحٓس، ٝضؼوذ جُؿِغس ذشتحعس أًرش جألػؼحء ع٘حً الٗطخحخ ست٤ظ جُٔؿِظ ٝٗحتر٤ٚ، ٝال ٣ؿٞص جُطٔذ٣ذ ألًػش ٖٓ جُٔذز 

 .جُٔزًٞسز آٗلحً 

 (:55جُٔحدز )

حء جُٔؿِظ، ذحالٗطخحخ جُغش١ ٣٘طخد ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ك٢ أٍٝ ؾِغٍس ُٚ ست٤غحً، غْ ٗحترحً أٍٝ ٝٗحترحً غح٤ٗحً، ذحألؿِر٤س جُٔطِوس ُؼذد أػؼ

 .جُٔرحشش

 (:56جُٔحدز )
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 .ضٌٕٞ ٓذز جُذٝسز جالٗطخحذ٤س ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ أسذغ ع٘ٞجٍش ضو٤ٔ٣ٞس، ضرذأ ذأٍٝ ؾِغٍس ُٚ، ٝض٘ط٢ٜ ذٜ٘ح٣س جُغ٘س جُشجذؼس -أٝالً:

 .ٗطخحذ٤س جُغحذوس٣ؿش١ جٗطخحخ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ جُؿذ٣ذ هرَ خٔغٍس ٝأسذؼ٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ جٗطٜحء جُذٝسز جال -غح٤ٗحً:

ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ دٝسز جٗؼوحد ع٣ٞ٘س ذلظ٤ِٖ ضشش٣ؼ٤٤ٖ أٓذٛٔح غٔح٤ٗس أشٜش، ٣كذد جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ٤ًل٤س جٗؼوحدٛٔح، ٝال (:57جُٔحدز )

   .٣٘ط٢ٜ كظَ جالٗؼوحد جُز١ ضؼشع ك٤ٚ جُٔٞجصٗس جُؼحٓس ئال ذؼذ جُٔٞجكوس ػ٤ِٜح

 (:58جُٔحدز )

ُشت٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، أٝ ُشت٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، أٝ ُخٔغ٤ٖ ػؼٞجً ٖٓ أػؼحء جُٔؿِظ، دػٞز ُشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، أٝ  -أٝالً: 

 .ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ئ٠ُ ؾِغٍس جعطػ٘حت٤س، ٣ٌٕٝٞ جالؾطٔحع ٓوطظشجً ػ٠ِ جُٔٞػٞػحش جُط٢ أٝؾرص جُذػٞز ئ٤ُٚ

٣ٞٓحً، الٗؿحص جُٜٔٔحش جُط٢ ضغطذػ٢ رُي، ٣طْ ضٔذ٣ذ جُلظَ جُطشش٣ؼ٢ ُذٝسز جٗؼوحد ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذٔح ال ٣ض٣ذ ػ٠ِ غالغ٤ٖ  -غح٤ٗحً:

 .ذ٘حًء ػ٠ِ ؽٍِد ٖٓ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، أٝ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، أٝ ست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، أٝ خٔغ٤ٖ ػؼٞجً ٖٓ أػؼحء جُٔؿِظ

 (:59جُٔحدز )

 .٣طكون ٗظحخ جٗؼوحد ؾِغحش ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذكؼٞس جألؿِر٤س جُٔطِوس ُؼذد أػؼحتٚ -أٝالً:

 .ُوشجسجش ك٢ ؾِغحش ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذحألؿِر٤س جُرغ٤طس، ذؼذ ضكون جُ٘ظحخ، ٓح ُْ ٣ُ٘ض ػ٠ِ خالف رُيضطخز ج -غح٤ٗحً:

 

 (:60جُٔحدز )

 .ٓششٝػحش جُوٞج٤ٖٗ ضوذّ ٖٓ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ٝٓؿِظ جُٞصسجء -أٝالً:

 .ٓوطشقحش جُوٞج٤ٖٗ ضوذّ ٖٓ ػششزٍ ٖٓ أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، أٝ ٖٓ ئقذٟ ُؿحٗٚ جُٔخطظس -غح٤ٗحً:

 :٣خطض ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذٔح ٣أض٢(:61ُٔحدز )ج

 .ضشش٣غ جُوٞج٤ٖٗ جالضكحد٣س -أٝالً:

 .جُشهحذس ػ٠ِ أدجء جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س -غح٤ٗحً:

 .جٗطخحخ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س -غحُػحً:

ٍٕ ٣ُغٖ ذأؿِر٤س غِػ٢ أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ -سجذؼحً:  .ض٘ظ٤ْ ػ٤ِٔس جُٔظحدهس ػ٠ِ جُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس، ذوحٗٞ

ٍَ ٖٓ -خحٓغحً:  :جُٔٞجكوس ػ٠ِ ضؼ٤٤ٖ ً

ست٤ظ ٝأػؼحء ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جالضكحد٣س، ٝست٤ظ جالدػحء جُؼحّ، ٝست٤ظ ٤ٛثس جإلششجف جُوؼحت٢، ذحألؿِر٤س جُٔطِوس، ذ٘حًء  -أ 

 .ػ٠ِ جهطشجـٍ ٖٓ ٓؿِظ جُوؼحء جألػ٠ِ

 .جُغلشجء ٝأطكحخ جُذسؾحش جُخحطس، ذحهطشجـ ٖٓ ٓؿِظ جُٞصسجء -خ 

أسًحٕ جُؿ٤ش، ٝٓؼح٤ٗٝٚ، ٖٝٓ ْٛ ذٔ٘ظد هحتذ كشهس كٔح كٞم، ٝست٤ظ ؾٜحص جُٔخحذشجش، ذ٘حءجً ػ٠ِ جهطشجـٍ ٖٓ  ست٤ظ -ؼ 

 .ٓؿِظ جُٞصسجء

 ً  -:عحدعح

 .ٓغحءُس ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ذ٘حًء ػ٠ِ ؽٍِد ٓغرد، ذحألؿِر٤س جُٔطِوس ُؼذد أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ -أ 

ُؼذد أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ذؼذ ئدجٗطٚ ٖٓ جُٔكٌٔس جالضكحد٣س جُؼ٤ِح، ك٢ ئقذٟ ئػلحء ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ذحألؿِر٤س جُٔطِوس  -خ 

 :جُكحالش ج٥ض٤س

 .ـ جُك٘ع ك٢ ج٤ٔ٤ُٖ جُذعطٞس٣س 1

 .ـ جٗطٜحى جُذعطٞس 2

 .ـ جُخ٤حٗس جُؼظ٠ٔ 3

 -:عحذؼحً 
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ٍَ ْٜٓ٘ ُؼؼٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ إٔ ٣ٞؾٚ ئ٠ُ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٝجُٞصسجء، أعثِسً ك٢ أ١ ٓٞػٞع ٣ذخَ ك٢  -أ  جخطظحطْٜ، ٌُٝ

 .جإلؾحذس ػٖ أعثِس جألػؼحء، ُِٝغحتَ ٝقذٙ قن جُطؼو٤د ػ٠ِ جإلؾحذس

٣ؿٞص ُخٔغٍس ٝػشش٣ٖ ػؼٞجً ك٢ جألهَ ٖٓ أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ؽشـ ٓٞػٞع ػحّ ُِٔ٘حهشس، العط٤ؼحـ ع٤حعس ٝأدجء  -خ 

ت٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء أٝ جُٞصسجء ٓٞػذجً ٓؿِظ جُٞصسجء، أٝ ئقذٟ جُٞصجسجش، ٣ٝوذّ ئ٠ُ ست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٣ٝكذد س

 .ُِكؼٞس أٓحّ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ُٔ٘حهشطٚ

ُؼؼٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝذٔٞجكوس خٔغٍس ٝػشش٣ٖ ػؼٞجً، ضٞؾ٤ٚ جعطؿٞجٍخ ئ٠ُ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء أٝ جُٞصسجء، ُٔكحعرطْٜ  -ؼ 

 .ضوذ٣ٔٚ أ٣حّ ك٢ جألهَ ٖٓ ك٢ جُشإٕٝ جُط٢ ضذخَ ك٢ جخطظحطْٜ، ٝال ضؿش١ جُٔ٘حهشس ك٢ جالعطؿٞجخ ئال ذؼذ عرؼس 

 

 

 -:غحٓ٘حً 

ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ عكد جُػوس ٖٓ أقذ جُٞصسجء ذحألؿِر٤س جُٔطِوس، ٣ُٝؼذ ٓغطو٤الً ٖٓ ضحس٣خ هشجس عكد جُػوس، ٝال ٣ؿٞص ؽشـ 

ٍٚ ئ٤ُٚ، ٝال  ٣ظذس ٓٞػٞع جُػوس ذحُٞص٣ش ئال ذ٘حًء ػ٠ِ سؿرطٚ، أٝ ؽٍِد ٓٞهغ ٖٓ خٔغ٤ٖ ػؼٞجً، ئغش ٓ٘حهشس جعطؿٞجٍخ ٓٞؾ

 .جُٔؿِظ هشجسٙ ك٢ جُطِد ئال ذؼذ عرؼس أ٣حّ ك٢ جألهَ ٖٓ ضأس٣خ ضوذ٣ٔٚ

 

 .ـ ُشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ضوذ٣ْ ؽٍِد ئ٠ُ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذغكد جُػوس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء 1

( أػؼحتٚ عكد جُػوس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، ٝال ٣ؿٞص إٔ ٣وذّ ٛزج 1/5ـ ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ، ذ٘حًء ػ٠ِ ؽِد ُخٔظ ) 2

ٍٚ ئ٠ُ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، ٝذؼذ عرؼس أ٣حّ ك٢ جألهَ ٖٓ ضوذ٣ْ جُطِد  .جُطِد ئال ذؼذ جعطؿٞجٍخ ٓٞؾ

 .ـ ٣وشس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ عكد جُػوس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ذحألؿِر٤س جُٔطِوس ُؼذد أػؼحت3ٚ

 .ضُؼذُ جُٞصجسز ٓغطو٤ِسً ك٢ قحُس عكد جُػوس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء

د جُػوس ٖٓ ٓؿِظ جُٞصسجء ذأًِٔٚ، ٣غطٔش ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٝجُٞصسجء ك٢ ٓ٘حطرْٜ ُطظش٣ق ك٢ قحُس جُطظ٣ٞص ذغك

( ٖٓ ٛزج 67جألٓٞس ج٤ٓٞ٤ُس، ُٔذز ال ضض٣ذ ػ٠ِ غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً، ئ٠ُ ق٤ٖ ضأ٤ُق ٓؿِظ جُٞصسجء جُؿذ٣ذ ٝكوحً ألقٌحّ جُٔحدز )

 .جُذعطٞس

س ٝكوحً ُإلؾشجءجش جُٔطؼِوس ذحُٞصسجء، ُٝٚ ئػلحؤْٛ ذحألؿِر٤س ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ، قن جعطؿٞجخ ٓغإ٢ُٝ ج٤ُٜثحش جُٔغطوِ -ٛـ

 .جُٔطِوس

 -:ضحعؼحً 

جُٔٞجكوس ػ٠ِ ئػالٕ جُكشخ ٝقحُس جُطٞجسب ذأؿِر٤س جُػِػ٤ٖ، ذ٘حءجً ػ٠ِ ؽٍِد ٓشطشى ٖٓ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٝست٤ظ ٓؿِظ  -أ 

 .جُٞصسجء

 .ٝذٔٞجكوٍس ػ٤ِٜح ك٢ ًَ ٓشزضُؼِٖ قحُس جُطٞجسب ُٔذز غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً هحذِس ُِطٔذ٣ذ،  -خ 

٣خٍٞ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء جُظالق٤حش جُالصٓس جُط٢ ضٌٔ٘ٚ ٖٓ ئدجسز شإٕٝ جُرالد ك٢ أغ٘حء ٓذز ئػالٕ جُكشخ ٝقحُس  -ؼ 

، ذٔح ال ٣طؼحسع ٓغ جُذعطٞس ٍٕ  .جُطٞجسب، ٝض٘ظْ ٛزٙ جُظالق٤حش ذوحٗٞ

طخزز ٝجُ٘طحتؽ، ك٢ أغ٘حء ٓذز ئػالٕ جُكشخ ٝقحُس ٣ؼشع ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ػ٠ِ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، جالؾشجءجش جُٔ -د 

 .جُطٞجسب، خالٍ خٔغس ػشش ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ جٗطٜحتٜح

 

 (:62جُٔحدز )

 .٣ُوذّ ٓؿِظ جُٞصسجء ٓششٝع هحٕٗٞ جُٔٞجصٗس جُؼحٓس ٝجُكغحخ جُخطح٢ٓ ئ٠ُ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ إلهشجسٙ -أٝالً:

ٓرحُـٜح، ُٝٚ ػ٘ذ         ٝكظٍٞ جُٔٞجصٗس جُؼحٓس، ٝضخل٤غ ٓؿَٔ ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ، ئؾشجء جُٔ٘حهِس ذ٤ٖ أذٞجخ  -غح٤ٗحً:

 .جُؼشٝسز إٔ ٣وطشـ ػ٠ِ ٓؿِظ جُٞصسجء ص٣حدز ئؾٔح٢ُ ٓرحُؾ جُ٘لوحش
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 (:63جُٔحدز )

 .ضكذد قوٞم ٝجٓط٤حصجش ست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٝٗحتر٤ٚ ٝأػؼحء جُٔؿِظ، ذوحٕٗٞ -أٝالً:

 -:غح٤ٗحً 

ٔح ٣ذ٢ُ ذٚ ٖٓ آسجء ك٢ أغ٘حء دٝسز جالٗؼوحد، ٝال ٣طؼشع ُِٔوحػحز أٓحّ جُٔكحًْ ذشإٔ ٣طٔطغ ػؼٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذحُكظحٗس ػ -أ 

 .رُي

ال ٣ؿٞص ئُوحء جُورغ ػ٠ِ جُؼؼٞ خالٍ ٓذز جُلظَ جُطشش٣ؼ٢ ئال ئرج ًحٕ ٓطٜٔحً ذؿ٘ح٣س، ٝذٔٞجكوس جألػؼحء ذحألؿِر٤س جُٔطِوس  -خ 

 .ٜٞد ك٢ ؾ٘ح٣سػ٠ِ سكغ جُكظحٗس ػ٘ٚ، أٝ ئرج ػرؾ ٓطِرغحً ذحُؿشّ جُٔش

ال ٣ؿٞص ئُوحء جُورغ ػ٠ِ جُؼؼٞ خحسؼ ٓذز جُلظَ جُطشش٣ؼ٢ ئال ئرج ًحٕ ٓطٜٔحً ذؿ٘ح٣س، ٝذٔٞجكوس ست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ػ٠ِ  -ؼ 

 .سكغ جُكظحٗس ػ٘ٚ، أٝ ئرج ػرؾ ٓطِرغحً ذحُؿشّ جُٔشٜٞد ك٢ ؾ٘ح٣س

 

 (:64جُٔحدز )

حتٚ، ذ٘حًء ػ٠ِ ؽٍِد ٖٓ غِع أػؼحتٚ، أٝ ؽٍِد ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٣ُكَ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ذحألؿِر٤س جُٔطِوس ُؼذد أػؼ -أٝالً:

 .ٝذٔٞجكوس ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٝال ٣ؿٞص قَ جُٔؿِظ ك٢ أغ٘حء ٓذز جعطؿٞجخ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء

ٖ ضحس٣خ ٣ذػٞ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ػ٘ذ قَ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ئ٠ُ جٗطخحذحٍش ػحٓس ك٢ جُرالد خالٍ ٓذزٍ أهظحٛح عطٕٞ ٣ٞٓحً ٓ -غح٤ٗحً:

غطو٤الً، ٣ٝٞجطَ ضظش٣ق جألٓٞس ج٤ٓٞ٤ُس ُٓ  .جُكَ، ٣ٝؼذ ٓؿِظ جُٞصسجء ك٢ ٛزٙ جُكحُس 

 يجهس االتحبد -انفزع انثبني:

 (:65جُٔحدز ) 

٣طْ ئٗشـــحء ٓؿِــٍظ ضشـــش٣ؼـــ٢ ٣ُذػ٠ ذـ )ٓؿِظ جالضكحد( ٣ؼْ ٓٔػ٤ِٖ ػٖ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، ٣ٝ٘ظْ 

ٍٕ ٣ُغٖ ذأؿِر٤س غِػ٢ أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ض٣ٌٞ٘ٚ،  .ٝششٝؽ جُؼؼ٣ٞس ك٤ٚ، ٝجخطظحطحضٚ، ًَٝ ٓح ٣طؼِن ذٚ، ذوحٗٞ

 انثبني صمانف

 انسهطة انتنفيذية

ضطٌٕٞ جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س جالضكحد٣س، ٖٓ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٝٓؿِظ جُٞصسجء، ضٔحسط طالق٤حضٜح ٝكوحً ُِذعطٞس (:66جُٔحدز )

 .ٝجُوحٕٗٞ

 رئيس انجًهىرية -األول:انفزع 

 (:67جُٔحدز )

ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ٛٞ ست٤ظ جُذُٝس ٝسٓض ٝقذز جُٞؽٖ، ٣ٔػَ ع٤حدز جُرالد، ٣ٝغٜش ػ٠ِ ػٔحٕ جالُطضجّ ذحُذعطٞس، ٝجُٔكحكظس ػ٠ِ 

 .جعطوالٍ جُؼشجم، ٝع٤حدضٚ، ٝٝقذضٚ، ٝعالٓس أسجػ٤ٚ، ٝكوحً ألقٌحّ جُذعطٞس

 (:68جُٔحدز )

 :جُؿٜٔٞس٣س إٔ ٣ٌٕٞ٣شطشؽ ك٢ جُٔششف ُشتحعس 

 .ػشجه٤حً ذحُٞالدز ٖٝٓ أذ٣ٖٞ ػشجه٤٤ٖ -أٝالً:

 .ًحَٓ جأل٤ِٛس ٝأضْ جألسذؼ٤ٖ ع٘سً ٖٓ ػٔشٙ -غح٤ٗحً:



 Page 53 
 

 .رج عٔؼٍس قغٍ٘س ٝخرشزٍ ع٤حع٤ٍس ٝٓشٜٞدجً ُٚ ذحُ٘ـضجٛس ٝجالعطوحٓس ٝجُؼذجُس ٝجإلخالص ُِٞؽٖ -غحُػحً:

ٍّ ذؿش٣ٍٔس ٓخٍِس ذحُششف -سجذؼحً:  .ؿ٤ش ٓكٌٞ

 (:69جُٔحدز )

، أقٌحّ جُطشش٤ف ُٔ٘ظد ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س -أٝالً: ٍٕ  .ض٘ظْ ذوحٗٞ

، أقٌحّ جخط٤حس ٗحتٍد أٝ أًػش ُشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س -غح٤ٗحً: ٍٕ  .ض٘ظْ ذوحٗٞ

 (:70جُٔحدز )

 .٣٘طخد ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٖٓ ذ٤ٖ جُٔششك٤ٖ ست٤غحً ُِؿٜٔٞس٣س، ذأؿِر٤س غِػ٢ ػذد أػؼحتٚ -أٝالً:

أ١ٌ ٖٓ جُٔششك٤ٖ ػ٠ِ جألؿِر٤س جُٔطِٞذس، ٣طْ جُط٘حكظ ذ٤ٖ جُٔششك٤ٖ جُكحط٤ِٖ ػ٠ِ أػ٠ِ جألطٞجش، ٣ٝؼِٖ  ئرج ُْ ٣كظَ -غح٤ٗحً:

 .ست٤غحً ٖٓ ٣كظَ ػ٠ِ أًػش٣س جألطٞجش ك٢ جالهطشجع جُػح٢ٗ

ٖٓ  (٣50إد١ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ج٤ٔ٤ُٖ جُذعطٞس٣س أٓحّ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ذحُظ٤ـس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز )(:71جُٔحدز )

 .جُذعطٞس

 (:72جُٔحدز )

 .ضكذد ٝال٣س ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ذأسذغ ع٘ٞجش، ٣ٝؿٞص ئػحدز جٗطخحذٚ ُٞال٣ٍس غح٤ٍٗس ككغد -أٝالً:

 -:غح٤ٗحً 

 .ض٘ط٢ٜ ٝال٣س ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ذحٗطٜحء دٝسز ٓؿِظ جُ٘ٞجخ -أ

جُؿذ٣ذ ٝجؾطٔحػٚ، ػ٠ِ إٔ ٣طْ جٗطخحخ  ٣غطٔش ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ذٔٔحسعس ٜٓٔحضٚ ئ٠ُ ٓح ذؼذ جٗطٜحء جٗطخحذحش ٓؿِظ جُ٘ٞجخ -خ

 .ست٤ٍظ ؾذ٣ٍذ ُِؿٜٔٞس٣س خالٍ غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ أٍٝ جٗؼوحٍد ُِٔؿِظ

ك٢ قحُس خِٞ ٓ٘ظد ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س أل١ عرٍد ٖٓ جألعرحخ، ٣طْ جٗطخحخ ست٤ٍظ ؾذ٣ذ إلًٔحٍ جُٔذز جُٔطرو٤س ُٞال٣س ست٤ظ  -ؼ

 .جُؿٜٔٞس٣س

 :جُؿٜٔٞس٣س جُظالق٤حش ج٥ض٤س٣ط٠ُٞ ست٤ظ (:73جُٔحدز )

ئطذجس جُؼلٞ جُخحص ذطٞط٤ٍس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، ذحعطػ٘حء ٓح ٣طؼِن ذحُكن جُخحص، ٝجُٔك٤ٌٖٓٞ ذحسضٌحخ جُؿشجتْ  -أٝالً:

 .جُذ٤ُٝس ٝجإلسٛحخ ٝجُلغحد جُٔح٢ُ ٝجإلدجس١

ٞجخ، ٝضُؼذ ٓظحدهحً ػ٤ِٜح ذؼذ ٓؼ٢ خٔغس ػشش ٣ٞٓحً جُٔظحدهس ػ٠ِ جُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس، ذؼذ ٓٞجكوس ٓؿِظ جُ٘ -غح٤ٗحً:

 .ٖٓ ضحس٣خ ضغِٜٔح

 .٣ظحدم ٣ٝظذس جُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ٣غٜ٘ح ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝضؼذ ٓظحدهحً ػ٤ِٜح ذؼذ ٓؼ٢ خٔغس ػشش ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ ضغِٜٔح -غحُػحً:

ٖٓ ضحس٣خ جُٔظحدهس ػ٠ِ ٗطحتؽ جالٗطخحذحش، دػٞز ٓؿِظ جُ٘ٞجخ جُٔ٘طخد ُالٗؼوحد خالٍ ٓذزٍ ال ضطؿحٝص خٔغس ػشش ٣ٞٓحً  -سجذؼحً:

 .ٝك٢ جُكحالش جألخشٟ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُذعطٞس

 .ٓ٘ف جألٝعٔس ٝج٤ُ٘حش٤ٖ ذطٞط٤ٍس ٖٓ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، ٝكوحً ُِوحٕٗٞ -خحٓغحً:

 .هرٍٞ جُغلشجء -عحدعحً:

 .ئطذجس جُٔشجع٤ْ جُؿٜٔٞس٣س -عحذؼحً:

 .ُط٢ ضظذسٛح جُٔكحًْ جُٔخطظسجُٔظحدهس ػ٠ِ أقٌحّ جإلػذجّ ج -غحٓ٘حً:

 .٣وّٞ ذٜٔٔس جُو٤حدز جُؼ٤ِح ُِوٞجش جُٔغِكس ُألؿشجع جُطشش٣ل٤س ٝجالقطلح٤ُس -ضحعؼحً:

 .ٓٔحسعس أ٣س طالق٤حش ستحع٤س أخشٟ ٝجسدز ك٢ ٛزج جُذعطٞس -ػحششجً:

، سجضد ٝٓخظظحش ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س(:74جُٔحدز ) ٍٕ  .٣كذد ذوحٗٞ
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 (:75جُٔحدز )

جُؿٜٔٞس٣س ضوذ٣ْ جعطوحُطٚ ضكش٣ش٣حً ئ٠ُ ست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝضُؼذ ٗحكززً ذؼذ ٓؼ٢ عرؼس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ ئ٣ذجػٜح ُذٟ ُشت٤ظ  -أٝالً:

 .ٓؿِظ جُ٘ٞجخ

 .٣كَ ٗحتد ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ٓكَ جُشت٤ظ ػ٘ذ ؿ٤حذٚ -غح٤ٗحً:

ٝػ٠ِ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ جٗطخحخ ست٤ظ ٣كَ ٗحتد ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ٓكَ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ػ٘ذ خِٞ ٓ٘ظرٚ أل١ عرٍد ًحٕ،  -غحُػحً:

 .ؾذ٣ذ، خالٍ ٓذزٍ ال ضطؿحٝص غالغ٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ ضأس٣خ جُخِٞ

ك٢ قحُس خِٞ ٓ٘ظد ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٣َكَ ست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٓكَ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ك٢ قحُس ػذّ ٝؾٞد ٗحتٍد ُٚ،  -سجذؼحً:

 ً  .ٖٓ ضحس٣خ جُخِٞ، ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُذعطٞس ػ٠ِ إٔ ٣طْ جٗطخحخ ست٤ٍظ ؾذ٣ذ خالٍ ٓذزٍ ال ضطؿحٝص غالغ٤ٖ ٣ٞٓح

 يجهس انىسراء -انثبني: زعانف

 (:76جُٔحدز )

٣ٌِق ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٓششف جٌُطِس ج٤ُ٘حذ٤س جألًػش ػذدجً، ذطش٤ٌَ ٓؿِظ جُٞصسجء، خالٍ خٔغس ػشَش ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ  -أٝالً:

 .جٗطخحخ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س

 .ٌُِٔق، ضغ٤ٔس أػؼحء ٝصجسضٚ، خالٍ ٓذزٍ أهظحٛح غالغٕٞ ٣ٞٓحً ٖٓ ضحس٣خ جُط٤ٌِق٣ط٠ُٞ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ج -غح٤ٗحً:

٣ٌُِق ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٓششكحً ؾذ٣ذجً ُشتحعس ٓؿِظ جُٞصسجء، خالٍ خٔغس ػشش ٣ٞٓحً، ػ٘ذ ئخلحم ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء  -غحُػحً:

ً ” جٌُِٔق ك٢ ضش٤ٌَ جُٞصجسز، خالٍ جُٔذز جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ذ   .ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز”  غح٤ٗح

٣ؼشع ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء جٌُِٔق، أعٔحء أػؼحء ٝصجسضٚ، ٝجُٜٔ٘حؼ جُٞصجس١، ػ٠ِ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٣ٝؼذ قحتضجً غوطٜح،  -سجذؼحً:

 .ػ٘ذ جُٔٞجكوس ػ٠ِ جُٞصسجء ٓ٘لشد٣ٖ، ٝجُٜٔ٘حؼ جُٞصجس١، ذحألؿِر٤س جُٔطِوس

 .جُٞصجسز، خالٍ خٔغس ػشش ٣ٞٓحً، ك٢ قحُس ػذّ ٤َٗ جُٞصجسز جُػوس ٣ط٠ُٞ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ض٤ٌِق ٓششفٍ آخش ذطش٤ٌَ -خحٓغحً:

 (:77جُٔحدز )

٣شطشؽ ك٢ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٓح ٣شطشؽ ك٢ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٝإٔ ٣ٌٕٞ قحتضجً جُشٜحدز جُؿحٓؼ٤س أٝ ٓح ٣ؼذُٜح، ٝأضْ  -أٝالً:

 .جُخحٓغس ٝجُػالغ٤ٖ ع٘سً ٖٓ ػٔشٙ

 .ك٢ ػؼٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ قحتضجً جُشٜحدز جُؿحٓؼ٤س أٝ ٓح ٣ؼذُٜح٣شطشؽ ك٢ جُٞص٣ش ٓح ٣شطشؽ  -غح٤ٗحً:

 (:78جُٔحدز )

ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٛٞ جُٔغإٍٝ جُط٘ل٤ز١ جُٔرحشش ػٖ جُغ٤حعس جُؼحٓس ُِذُٝس، ٝجُوحتذ جُؼحّ ُِوٞجش جُٔغِكس، ٣وّٞ ذادجسز ٓؿِظ 

 .ذٔٞجكوس ٓؿِظ جُ٘ٞجخجُٞصسجء، ٣ٝطشأط جؾطٔحػحضٚ، ُٝٚ جُكن ذاهحُس جُٞصسجء، 

 (:79جُٔحدز )

( ٖٓ ٣50إد١ ست٤ظ ٝأػؼحء ٓؿِظ جُٞصسجء، ج٤ٔ٤ُٖ جُذعطٞس٣س أٓحّ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ذحُظ٤ـس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز )

 .جُذعطٞس

 :٣ٔحسط ٓؿِظ جُٞصسجء جُظالق٤حش ج٥ض٤س(:80جُٔحدز )

 .ػَٔ جُٞصجسجش، ٝجُؿٜحش ؿ٤ش جُٔشضرطس ذٞصجسز  ٝجإلششجف ػ٠ِ ضخط٤ؾ ٝض٘ل٤ز جُغ٤حعس جُؼحٓس ُِذُٝس، ٝجُخطؾ جُؼحٓس، -أٝالً:

 .جهطشجـ ٓششٝػحش جُوٞج٤ٖٗ -غح٤ٗحً:
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 .ئطذجس جألٗظٔس ٝجُطؼ٤ِٔحش ٝجُوشجسجش، ذٜذف ض٘ل٤ز جُوٞج٤ٖٗ -غحُػحً:

 .ئػذجد ٓششٝع جُٔٞجصٗس جُؼحٓس ٝجُكغحخ جُخطح٢ٓ ٝخطؾ جُط٤ٔ٘س -سجذؼحً:

خ، ذحُٔٞجكوس ػ٠ِ ضؼ٤٤ٖ ًٝالء جُٞصجسجش ٝجُغلشجء ٝأطكحخ جُذسؾحش جُخحطس، ٝست٤ظ أسًحٕ جُطٞط٤س ئ٠ُ ٓؿِظ جُ٘ٞج -خحٓغحً:

 .جُؿ٤ش ٝٓؼح٤ٗٝٚ، ٖٝٓ ْٛ ذٔ٘ظد هحتذ كشهس كٔح كٞم، ٝست٤ظ ؾٜحص جُٔخحذشجش جُٞؽ٢٘، ٝسؤعحء جألؾٜضز جأل٤٘ٓس

 .ٖ ٣خُٞٚجُطلحٝع ذشإٔ جُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس، ٝجُطٞه٤غ ػ٤ِٜح، أٝ ٓ -عحدعحً:

 (:81جُٔحدز )

 .٣وّٞ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٓوحّ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء، ػ٘ذ خِٞ جُٔ٘ظد أل١ عرٍد ًحٕ -أٝالً:

ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز، ٣وّٞ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ذط٤ٌِق ٓششفٍ آخش ذطش٤ٌَ ” أٝالً ”   ػ٘ذ ضكون جُكحُس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ذ  -غح٤ٗحً:

 .( ٖٓ ٛزج جُذعطٞس76غس ػشش ٣ٞٓحً، ٝٝكوحً ألقٌحّ جُٔحدز)جُٞصجسز، خالٍ ٓذزٍ ال ضض٣ذ ػ٠ِ خٔ

 (:82جُٔحدز )

، سٝجضد ٝٓخظظحش ست٤ظ ٝأػؼحء ٓؿِظ جُٞصسجء، ٖٝٓ ْٛ ذذسؾطْٜ ٍٕ  .٣٘ظْ ذوحٗٞ

 (:83جُٔحدز )

 .ضٌٕٞ ٓغإ٤ُٝس ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٝجُٞصسجء أٓحّ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ضؼح٤٘ٓسً ٝشخظ٤س

 (:84جُٔحدز )

، ػَٔ جألؾٜضز جأل٤٘ٓس، ٝؾٜحص جُٔخحذشجش جُٞؽ٢٘، ٝضكذد ٝجؾرحضٜح ٝطالق٤حضٜح، ٝضؼَٔ ٝكوحً ُٔرحدب قوٞم ٣٘ظْ  -أٝالً:  ٍٕ ذوحٗٞ

 .جإلٗغحٕ، ٝضخؼغ ُشهحذس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ

 .٣شضرؾ ؾٜحص جُٔخحذشجش جُٞؽ٢٘ ذٔؿِظ جُٞصسجء -غح٤ٗحً:

 .٣ٚؼغ ٓؿِظ جُٞصسجء ٗظحٓحً دجخ٤ِحً، ُط٘ظ٤ْ ع٤ش جُؼَٔ ك٤(:85جُٔحدز )

، ضش٤ٌَ جُٞصجسجش ٝٝظحتلٜح، ٝجخطظحطحضٜح، ٝطالق٤حش جُٞص٣ش(:86جُٔحدز ) ٍٕ  .٣٘ظْ ذوحٗٞ

 انثبنث صمانف

 انسهطة انقضبئية

 .جُغِطس جُوؼحت٤س ٓغطوِس، ٝضطٞالٛح جُٔكحًْ ػ٠ِ جخطالف أٗٞجػٜح ٝدسؾحضٜح، ٝضظذس أقٌحٜٓح ٝكوحً ُِوحٕٗٞ(:87جُٔحدز )

عِطحٕ ػ٤ِْٜ ك٢ هؼحتْٜ ُـ٤ش جُوحٕٗٞ، ٝال ٣ؿٞص أل٣س عِطس جُطذخَ ك٢ جُوؼحء أٝ ك٢ شإٕٝ جُوؼحز ٓغطوِٕٞ، ال (:88جُٔحدز )

 .جُؼذجُس

ضطٌٕٞ جُغِطس جُوؼحت٤س جالضكحد٣س، ٖٓ ٓؿِظ جُوؼحء جألػ٠ِ، ٝجُٔكٌٔس جالضكحد٣س جُؼ٤ِح، ٝٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جالضكحد٣س، (:89جُٔحدز )

 .ٝجُٔكحًْ جالضكحد٣س جألخشٟ جُط٢ ض٘ظْ ٝكوحً ُِوحٕٗٞ ٝؾٜحص جالدػحء جُؼحّ، ٤ٛٝثس جإلششجف جُوؼحت٢،

 يجهس انقضبء األػهى -انفزع األول:

٣ط٠ُٞ ٓؿِظ جُوؼحء جألػ٠ِ ئدجسز شإٕٝ ج٤ُٜثحش جُوؼحت٤س، ٣ٝ٘ظْ جُوحٕٗٞ، ؽش٣وس ض٣ٌٞ٘ٚ، ٝجخطظحطحضٚ، ٝهٞجػذ (:90جُٔحدز )

 .ع٤ش جُؼَٔ ك٤ٚ
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 :ق٤حش ج٥ض٤س٣ٔحسط ٓؿِظ جُوؼحء جألػ٠ِ جُظال(:91جُٔحدز )

 .ئدجسز شإٕٝ جُوؼحء ٝجإلششجف ػ٠ِ جُوؼحء جالضكحد١ -أٝالً:

ضشش٤ف ست٤ظ ٝأػؼحء ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جالضكحد٣س، ٝست٤ظ جالدػحء جُؼحّ، ٝست٤ظ ٤ٛثس جإلششجف جُوؼحت٢، ٝػشػٜح ػ٠ِ  -غح٤ٗحً:

 .ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ُِٔٞجكوس ػ٠ِ ضؼ٤٤ْٜ٘

    .ُِغِطس جُوؼحت٤س جالضكحد٣س، ٝػشػٜح ػ٠ِ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ُِٔٞجكوس ػ٤ِٜحجهطشجـ ٓششٝع جُٔٞجصٗس جُغ٣ٞ٘س  -غحُػحً:

 

 انًحكًة االتحبدية انؼهيب -انفزع انثبني

 (:92جُٔحدز )

ً  -أٝالً:  .جُٔكٌٔس جالضكحد٣س جُؼ٤ِح ٤ٛثسٌ هؼحت٤سٌ ٓغطوِس ٓح٤ُحً ٝئدجس٣ح

ك٢ جُلوٚ جإلعال٢ٓ، ٝكوٜحء جُوحٕٗٞ، ٣ُكذد ػذدْٛ، ٝض٘ظْ   شجءضطٌٕٞ جُٔكٌٔس جالضكحد٣س جُؼ٤ِح، ٖٓ ػذٍد ٖٓ جُوؼحز، ٝخر -غح٤ٗحً:

ٍٕ ٣ُغٖ ذأؿِر٤س غِػ٢ أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ  .ؽش٣وس جخط٤حسْٛ، ٝػَٔ جُٔكٌٔس، ذوحٗٞ

 :ضخطض جُٔكٌٔس جالضكحد٣س جُؼ٤ِح ذٔح ٣أض٢(:93جُٔحدز )

 .جُشهحذس ػ٠ِ دعطٞس٣س جُوٞج٤ٖٗ ٝجألٗظٔس جُ٘حكزز -أٝالً:

 .ٗظٞص جُذعطٞسضلغ٤ش  -غح٤ٗحً:

جُلظَ ك٢ جُوؼح٣ح جُط٢ ض٘شأ ػٖ ضطر٤ن جُوٞج٤ٖٗ جالضكحد٣س، ٝجُوشجسجش ٝجألٗظٔس ٝجُطؼ٤ِٔحش، ٝجإلؾشجءجش جُظحدسز ػٖ  -غحُػحً:

جُغِطس جالضكحد٣س، ٣ٌٝلَ جُوحٕٗٞ قن ًَ ٖٓ ٓؿِظ جُٞصسجء، ٝر١ٝ جُشإٔ، ٖٓ جألكشجد ٝؿ٤شْٛ، قن جُطؼٖ جُٔرحشش ُذٟ 

 .جُٔكٌٔس

 .جُلظَ ك٢ جُٔ٘حصػحش جُط٢ ضكظَ ذ٤ٖ جُكٌٞٓس جالضكحد٣س، ٝقٌٞٓحش جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ٝجُرِذ٣حش ٝجإلدجسجش جُٔك٤ِس -سجذؼحً:

 .جُلظَ ك٢ جُٔ٘حصػحش جُط٢ ضكظَ ك٤ٔح ذ٤ٖ قٌٞٓحش جألهح٤ُْ أٝ جُٔكحكظحش -خحٓغحً:

 .جُٞصسجء ٝجُٞصسجء، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞجُلظَ ك٢ جالضٜحٓحش جُٔٞؾٜس ئ٠ُ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٝست٤ظ ٓؿِظ  -عحدعحً:

 .جُٔظحدهس ػ٠ِ جُ٘طحتؽ جُٜ٘حت٤س ُالٗطخحذحش جُؼحٓس ُؼؼ٣ٞس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ -عحذؼحً:

 -:غحٓ٘حً 

 .جُلظَ ك٢ ض٘حصع جالخطظحص ذ٤ٖ جُوؼحء جالضكحد١، ٝج٤ُٜثحش جُوؼحت٤س ُألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ -أ

 .ص ك٤ٔح ذ٤ٖ ج٤ُٜثحش جُوؼحت٤س ُألهح٤ُْ، أٝ جُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْجُلظَ ك٢ ض٘حصع جالخطظح -خ

 .هشجسجش جُٔكٌٔس جالضكحد٣س جُؼ٤ِح ذحضّس ِٝٓضٓس ُِغِطحش ًحكس(:94جُٔحدز )

 أحكـبو ػبيـة -انفزع انثبنث

 .٣كظش ئٗشحء ٓكحًْ خحطس أٝ جعطػ٘حت٤س(95جُٔحدز )

جُٔكحًْ، ٝأٗٞجػٜح، ٝدسؾحضٜح، ٝجخطظحطحضٜح، ٤ًٝل٤س ضؼ٤٤ٖ جُوؼحز ٝخذٓطْٜ، ٝأػؼحء جالدػحء ٣٘ظْ جُوحٕٗٞ، ض٣ٌٖٞ (:96جُٔحدز )

 .جُؼحّ، ٝجٗؼرحؽْٜ، ٝئقحُطْٜ ػ٠ِ جُطوحػذ

جُوؼحز ؿ٤ش هحذ٤ِٖ ُِؼضٍ ئال ك٢ جُكحالش جُط٢ ٣كذدٛح جُوحٕٗٞ، ًٔح ٣كذد جُوحٕٗٞ، جألقٌحّ جُخحطس ذْٜ، ٣ٝ٘ظْ (97جُٔحدز )

 .حً ٓغحءُطْٜ ضأد٣ر٤

 :٣كظش ػ٠ِ جُوحػ٢ ٝػؼٞ جالدػحء جُؼحّ ٓح ٣أض٢ (:98جُٔحدز )

ٍَ آخش -أٝالً:  .جُؿٔغ ذ٤ٖ جُٞظ٤لس جُوؼحت٤س، ٝجُٞظ٤لط٤ٖ جُطشش٣ؼ٤س ٝجُط٘ل٤ز٣س، أٝ أ١ ػٔ

 .جالٗطٔحء ئ٠ُ أ١ قضٍخ أٝ ٓ٘ظٍٔس ع٤حع٤س، أٝ جُؼَٔ ك٢ أ١ ٗشحؽ ع٤حع٢ -غح٤ٗحً:



 Page 57 
 

غٌش١، ٣ٝكذد جخطظحص جُٔكحًْ جُؼغٌش٣س جُط٢ ضوطظش ػ٠ِ جُؿشجتْ رجش جُطحذغ جُؼغٌش١ ٣٘ظْ ذوحٕٗٞ، جُوؼحء جُؼ(:99جُٔحدز )

 .جُط٢ ضوغ ٖٓ أكشجد جُوٞجش جُٔغِكس، ٝهٞجش جألٖٓ، ٝك٢ جُكذٝد جُط٢ ٣وشسٛح جُوحٕٗٞ

 .٣كظش جُ٘ض ك٢ جُوٞج٤ٖٗ ػ٠ِ ضكظ٤ٖ أ١ ػَٔ أٝ هشجس ئدجس١ ٖٓ جُطؼٖ(:100جُٔحدز )

، ئٗشحء ٓؿِظ دُٝس، ٣خطض ذٞظحتق جُوؼحء جإلدجس١، ٝجإلكطحء، ٝجُظ٤حؿس، ٝضٔػ٤َ جُذُٝس، ٝعحتش ٣ؿٞص (:101جُٔحدز ) ٍٕ ذوحٗٞ

 .ج٤ُٜثحش جُؼحٓس، أٓحّ ؾٜحش جُوؼحء، ئال ٓح جعطػ٢٘ ٜٓ٘ح ذوحٕٗٞ

 انفصـم انزابـغ
 انهيئبت انًستقهة

غطوِس ُالٗطخحذحش، ٤ٛٝثس جُ٘ـضجٛس، ٤ٛثحٌش ٓغطوِس، ضخؼغ ضُؼذ جُٔلٞػس جُؼ٤ِح ُكوٞم جإلٗغحٕ، ٝجُٔلٞػ٤س جُؼ٤ِح جُٔ(:102جُٔحدز )

 .ُشهحذس ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝض٘ظْ أػٔحُٜح ذوحٕٗٞ

 (:103جُٔحدز )

٣ُؼذ ًَ ٖٓ جُر٘ي جُٔشًض١ جُؼشجه٢، ٝد٣ٞجٕ جُشهحذس جُٔح٤ُس، ٤ٛٝثس جإلػالّ ٝجالضظحالش، ٝدٝج٣ٖٝ جألٝهحف، ٤ٛثحٌش ٓغطوِس  -أٝالً:

 .جُوحٕٗٞ ػَٔ ًَ ٤ٛثٍس ٜٓ٘حٓح٤ُحً ٝئدجس٣حً، ٣ٝ٘ظْ 

٣ٌٕٞ جُر٘ي جُٔشًض١ جُؼشجه٢ ٓغإٝالً أٓحّ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٣ٝشضرؾ د٣ٞجٕ جُشهحذس جُٔح٤ُس، ٤ٛٝثس جإلػالّ ٝجالضظحالش  -غح٤ٗحً:

 .ذٔؿِظ جُ٘ٞجخ

 . ضشضرؾ دٝج٣ٖٝ جألٝهحف ذٔؿِظ جُٞصسجء -غحُػحً:

 (:104جُٔحدز )

 .ٔؿِظ جُٞصسجء، ٣ٝ٘ظْ ػِٜٔح ٝجخطظحطحضٜح ذوحٕٗٞضإعظ ٤ٛثسٌ ضغ٠ٔ ٓإعغس جُشٜذجء، ضشضرؾ ذ

 (:105جُٔحدز )

ضإعظ ٤ٛثسٌ ػحٓس ُؼٔحٕ قوٞم جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، ك٢ جُٔشحسًس جُؼحدُس ك٢ ئدجسز ٓإعغحش جُذُٝس 

٤ُس، ٝضطٌٕٞ ٖٓ ٓٔػ٢ِ جُكٌٞٓس جالضكحد٣س، جالضكحد٣س جُٔخطِلس، ٝجُرؼػحش ٝجُضٓحالش جُذسجع٤س، ٝجُٞكٞد ٝجُٔإضٔشجش جإله٤ٔ٤ِس ٝجُذٝ

 .ٝجألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، ٝض٘ظْ ذوحٕٗٞ

 (:106جُٔحدز )

، ٤ٛثسٌ ػحٓس ُٔشجهرس ضخظ٤ض جُٞجسدجش جالضكحد٣س، ٝضطٌٕٞ ج٤ُٜثس ٖٓ خرشجء جُكٌٞٓس جالضكحد٣س  ٍٕ ضإعظ ذوحٗٞ

 :حُٔغإ٤ُٝحش ج٥ض٤سٝجُٔكحكظحش ٝٓٔػ٤ِٖ ػٜ٘ح، ٝضؼطِغ ذ  ٝجألهح٤ُْ

جُطكون ٖٓ ػذجُس ضٞص٣غ جُٔ٘ف ٝجُٔغحػذجش ٝجُوشٝع جُذ٤ُٝس، ذٔٞؾد جعطكوحم جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢  -أٝالً:

 .ئه٤ِْ

 .جُطكون ٖٓ جالعطخذجّ جألٓػَ ُِٔٞجسد جُٔح٤ُس جالضكحد٣س ٝجهطغحٜٓح -غح٤ٗحً:

ألٓٞجٍ ُكٌٞٓحش جألهح٤ُْ أٝ جُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، ٝكوحً ُِ٘غد ػٔحٕ جُشلحك٤س ٝجُؼذجُس ػ٘ذ ضخظ٤ض ج -غحُػحً:

 .جُٔوشسز

٣إعظ ٓؿٌِظ، ٣غ٠ٔ ٓؿِظ جُخذٓس جُؼحٓس جالضكحد١، ٣ط٠ُٞ ض٘ظ٤ْ شإٕٝ جُٞظ٤لس جُؼحٓس جالضكحد٣س، ذٔح ك٤ٜح جُطؼ٤٤ٖ (:107جُٔحدز )

 .ٝجُطشه٤س، ٣ٝ٘ظْ ض٣ٌٞ٘ٚ ٝجخطظحطحضٚ ذوحٕٗٞ

 .ؿٞص جعطكذجظ ٤ٛثحٍش ٓغطوِس أخشٟ قغد جُكحؾس ٝجُؼشٝسز ذوح٣ٕٞٗ(:108جُٔحدز )
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 انبـبة انزابـغ

 اختصبصبت انسهطبت االتحبدية

 (:109جُٔحدز )

 .ضكحكع جُغِطحش جالضكحد٣س ػ٠ِ ٝقذز جُؼشجم ٝعالٓطٚ ٝجعطوالُٚ ٝع٤حدضٚ ٝٗظحٓٚ جُذ٣ٔوشجؽ٢ جالضكحد١

 :ذحالخطظحطحش جُكظش٣س ج٥ض٤سضخطض جُغِطحش جالضكحد٣س (:110جُٔحدز )

سعْ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ٝجُطٔػ٤َ جُذذِٞٓحع٢، ٝجُطلحٝع ذشإٔ جُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس، ٝع٤حعحش جالهطشجع ٝجُطٞه٤غ  -أٝالً:

 .ػ٤ِٜح ٝئذشجٜٓح، ٝسعْ جُغ٤حعس جالهطظحد٣س ٝجُطؿحس٣س جُخحسؾ٤س جُغ٤حد٣س

ٛح، ذٔح ك٢ رُي ئٗشحء هٞجش ٓغِكس ٝئدجسضٜح، ُطأ٤ٖٓ قٔح٣س ٝػٔحٕ أٖٓ قذٝد جُؼشجم، ٝػغ ع٤حعس جألٖٓ جُٞؽ٢٘ ٝض٘ل٤ز -غح٤ٗحً:

 .ٝجُذكحع ػ٘ٚ

سعْ جُغ٤حعس جُٔح٤ُس، ٝجٌُٔش٤ًس، ٝئطذجس جُؼِٔس، ٝض٘ظ٤ْ جُغ٤حعس جُطؿحس٣س ػرش قذٝد جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ك٢ جُؼشجم،  -غحُػحً:

 .٘وذ٣س ٝئٗشحء جُر٘ي جُٔشًض١، ٝئدجسضٚٝٝػغ ج٤ُٔضج٤ٗس جُؼحٓس ُِذُٝس، ٝسعْ جُغ٤حعس جُ

 .ض٘ظ٤ْ أٓٞس جُٔوح٤٣ظ ٝجٌُٔح٤٣َ ٝجألٝصجٕ -سجذؼحً:

 .ض٘ظ٤ْ أٓٞس جُؿ٘غ٤س ٝجُطؿ٘ظ ٝجإلهحٓس ٝقن جُِؿٞء جُغ٤حع٢ -خحٓغحً:

 .ض٘ظ٤ْ ع٤حعس جُطشددجش جُرػ٤س ٝجُرش٣ذ -عحدعحً:

 .ٝػغ ٓششٝع جُٔٞجصٗس جُؼحٓس ٝجالعطػٔحس٣س -عحذؼحً:

ضخط٤ؾ جُغ٤حعحش جُٔطؼِوس ذٔظحدس ج٤ُٔحٙ ٖٓ خحسؼ جُؼشجم، ٝػٔحٕ ٓ٘حع٤د ضذكن ج٤ُٔحٙ ئ٤ُٚ ٝضٞص٣ؼٜح جُؼحدٍ دجخَ  -غحٓ٘حً:

 .جُؼشجم، ٝكوحً ُِوٞج٤ٖٗ ٝجألػشجف جُذ٤ُٝس

 .جإلقظحء ٝجُطؼذجد جُؼحّ ُِغٌحٕ -ضحعؼحً:

 .كحكظحشجُ٘لؾ ٝجُـحص ٛٞ ِٓي ًَ جُشؼد جُؼشجه٢ ك٢ ًَ جألهح٤ُْ ٝجُٔ(:111جُٔحدز ) 

 (:112جُٔحدز )

ضوّٞ جُكٌٞٓس جالضكحد٣س ذادجسز جُ٘لؾ ٝجُـحص جُٔغطخشؼ ٖٓ جُكوٍٞ جُكح٤ُس ٓغ قٌٞٓحش جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش جُٔ٘طؿس، ػ٠ِ  -أٝالً:

ٍَ ٓ٘ظٍق ٣ط٘حعد ٓغ جُطٞص٣غ جُغٌح٢ٗ ك٢ ؾ٤ٔغ أٗكحء جُرالد، ٓغ ضكذ٣ذ قظس ُٔذزٍ ٓكذدز ُألهح٤ُْ  إٔ ضٞصع ٝجسدجضٜح ذشٌ

جُٔطؼشسز، ٝجُط٢ قشٓص ٜٓ٘ح ذظٞسزٍ ٓؿكلس ٖٓ هرَ جُ٘ظحّ جُغحذن، ٝجُط٢ ضؼشسش ذؼذ رُي، ذٔح ٣إٖٓ جُط٤ٔ٘س جُٔطٞجصٗس 

 .ُِٔ٘حؽن جُٔخطِلس ٖٓ جُرالد، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

ُالصٓس ُطط٣ٞش غشٝز ضوّٞ جُكٌٞٓس جالضكحد٣س ٝقٌٞٓحش جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش جُٔ٘طؿس ٓؼحً ذشعْ جُغ٤حعحش جالعطشجض٤ؿ٤س ج -غح٤ٗحً:

 .جُ٘لؾ ٝجُـحص، ذٔح ٣كون أػ٠ِ ٓ٘لؼٍس ُِشؼد جُؼشجه٢، ٓؼطٔذزً أقذظ ضو٤٘حش ٓرحد١ء جُغٞم ٝضشؿ٤غ جالعطػٔحس

 (:113جُٔحدز )

ضؼذ ج٥غحس ٝجُٔٞجهغ جألغش٣س ٝجُر٠٘ جُطشجغ٤س ٝجُٔخطٞؽحش ٝجُٔغًٌٞحش ٖٓ جُػشٝجش جُٞؽ٤٘س جُط٢ ٢ٛ ٖٓ جخطظحص جُغِطحش 

 .ٝضذجس ذحُطؼحٕٝ ٓغ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞجالضكحد٣س، 

 :ضٌٕٞ جالخطظحطحش ج٥ض٤س ٓشطشًسً ذ٤ٖ جُغِطحش جالضكحد٣س ٝعِطحش جألهح٤ُْ(:114جُٔحدز )

 .ئدجسز جٌُٔحسى ذحُط٘غ٤ن ٓغ قٌٞٓحش جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ -أٝالً:

 .ٓظحدس جُطحهس جٌُٜشذحت٤س جُشت٤غس ٝضٞص٣ؼٜح ض٘ظ٤ْ -غح٤ٗحً:

سعْ جُغ٤حعس جُر٤ث٤س ُؼٔحٕ قٔح٣س جُر٤ثس ٖٓ جُطِٞظ، ٝجُٔكحكظس ػ٠ِ ٗظحكطٜح، ذحُطؼحٕٝ ٓغ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش  -غحُػحً:

 .جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ

 .سعْ ع٤حعحش جُط٤ٔ٘س ٝجُطخط٤ؾ جُؼحّ -سجذؼحً:

 .ٓس، ذحُطؼحٕٝ ٓغ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْسعْ جُغ٤حعس جُظك٤س جُؼح -خحٓغحً:
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 .سعْ جُغ٤حعس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُطشذ٣ٞس جُؼحٓس ذحُطشحٝس ٓغ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ -عحدعحً:

 .وحٕٗٞسعْ ع٤حعس جُٔٞجسد جُٔحت٤س جُذجخ٤ِس، ٝض٘ظ٤ٜٔح ذٔح ٣ؼٖٔ ضٞص٣ؼحً ػحدالً ُٜح، ٣ٝ٘ظْ رُي ذ -عحذؼحً:

 (:115جُٔحدز )

ًَ ٓح ُْ ٣٘ض ػ٤ِٚ ك٢ جالخطظحطحش جُكظش٣س ُِغِطحش جالضكحد٣س، ٣ٌٕٞ ٖٓ طالق٤س جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ك٢ 

ئه٤ِْ، ٝجُظالق٤حش جألخشٟ جُٔشطشًس ذ٤ٖ جُكٌٞٓس جالضكحد٣س ٝجألهح٤ُْ، ضٌٕٞ جأل٣ُٞٝس ك٤ٜح ُوحٕٗٞ جألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش ؿ٤ش 

 .ك٢ ئه٤ِْ، ك٢ قحُس جُخالف ذ٤ٜ٘ٔح جُٔ٘طظٔس

 انببة انخبيس

 سهطــبت األقبنــيى

 األقبنيى انفصم األول

 (:116جُٔحدز )

 .٣طٌٕٞ جُ٘ظحّ جالضكحد١ ك٢ ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم ٖٓ ػحطٍٔس ٝأهح٤ُْ ٝٓكحكظحٍش ال ٓشًض٣ٍس ٝئدجسجش ٓك٤ِس

 (:117جُٔحدز )

ً ٣وش ٛزج جُذعطٞس، ػ٘ذ ٗلحرٙ، ئه٤ِْ  -أٝالً:  .ًشدعطحٕ ٝعِطحضٚ جُوحتٔس، ئه٤ِٔحً جضكحد٣ح

 .٣وش ٛزج جُذعطٞس، جألهح٤ُْ جُؿذ٣ذز جُط٢ ضإعظ ٝكوحً ألقٌحٓٚ -غح٤ٗحً:

 (:118جُٔحدز )

٣غٖ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ك٢ ٓذزٍ ال ضطؿحٝص عطس أشٜش ٖٓ ضحس٣خ أٍٝ ؾِغٍس ُٚ، هحٗٞٗحً ٣كذد جالؾشجءجش جُط٘ل٤ز٣س جُخحطس ذط٣ٌٖٞ جألهح٤ُْ، 

 .س جُرغ٤طس ُألػؼحء جُكحػش٣ٖذحألؿِر٤

 (:119جُٔحدز )

 :٣كن ٌَُ ٓكحكظٍس أٝ أًػش، ض٣ٌٖٞ ئه٤ِْ ذ٘حءجً ػ٠ِ ؽٍِد ذحالعطلطحء ػ٤ِٚ، ٣وذّ ذاقذٟ ؽش٣وط٤ٖ

 .ؽٍِد ٖٓ غِع جألػؼحء ك٢ ًَ ٓؿٍِظ ٖٓ ٓؿحُظ جُٔكحكظحش جُط٢ ضشّٝ ض٣ٌٖٞ جإله٤ِْ -أٝالً:

 .ٓكحكظٍس ٖٓ جُٔكحكظحش جُط٢ ضشّٝ ض٣ٌٖٞ جإله٤ِْؽٍِد ٖٓ ُػشش جُ٘حخر٤ٖ ك٢ ًَ  -غح٤ٗحً:

 (:120جُٔحدز )

٣وّٞ جإله٤ِْ ذٞػغ دعطٍٞس ُٚ، ٣كذد ٤ٌَٛ عِطحش جاله٤ِْ، ٝطالق٤حضٚ، ٝآ٤ُحش ٓٔحسعس ضِي جُظالق٤حش، ػ٠ِ إٔ ال ٣طؼحسع ٓغ 

 .ٛزج جُذعطٞس

 (:121جُٔحدز )

٤س ٝجُط٘ل٤ز٣س ٝجُوؼحت٤س، ٝكوحً ألقٌحّ ٛزج جُذعطٞس، ذحعطػ٘حء ٓح ٝسد ك٤ٚ ُغِطحش جألهح٤ُْ، جُكن ك٢ ٓٔحسعس جُغِطحش جُطشش٣ؼ -أٝالً:

 .ٖٓ جخطظحطحٍش قظش٣س ُِغِطحش جالضكحد٣س

٣كن ُغِطس جإله٤ِْ، ضؼذ٣َ ضطر٤ن جُوحٕٗٞ جالضكحد١ ك٢ جإله٤ِْ، ك٢ قحُس ٝؾٞد ض٘حهغ أٝ ضؼحسع ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جالضكحد١  -غح٤ٗحً:

 .ال ضذخَ ك٢ جالخطظحطحش جُكظش٣س ُِغِطحش جالضكحد٣سٝهحٕٗٞ جإله٤ِْ، ذخظٞص ٓغأٍُس 

ضخظض ُألهح٤ُْ ٝجُٔكحكظحش قظسٌ ػحدُس ٖٓ جإل٣شجدجش جُٔكظِس جضكحد٣حً، ضٌل٢ ُِو٤حّ ذأػرحتٜح ٝٓغإ٤ُٝحضٜح، ٓغ جألخز  -غحُػحً:

 .ذؼ٤ٖ جالػطرحس ٓٞجسدٛح ٝقحؾحضٜح، ٝٗغرس جُغٌحٕ ك٤ٜح

 .ظحش ك٢ جُغلحسجش ٝجُرؼػحش جُذذِٞٓحع٤س، ُٔطحذؼس جُشإٕٝ جُػوحك٤س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجإلٗٔحت٤سضإعظ ٌٓحضٌد ُألهح٤ُْ ٝجُٔكحك -سجذؼحً:

ٍٚ خحص ئٗشحء ٝض٘ظ٤ْ هٟٞ جألٖٓ جُذجخ٢ِ ُإله٤ِْ، ًحُششؽس  -خحٓغحً: ضخطض قٌٞٓس جإله٤ِْ ذٌَ ٓح ضططِرٚ ئدجسز جإله٤ِْ، ٝذٞؾ

 .ٝجألٖٓ ٝقشط جإله٤ِْ
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 انفصم انثبني

 تنتظى في إقهيىانًحبفظبت انتي نى 

 (:122جُٔحدز )

 .ضطٌٕٞ جُٔكحكظحش ٖٓ ػذٍد ٖٓ جألهؼ٤س ٝجُ٘ٞجق٢ ٝجُوشٟ -أٝالً:

ضٔ٘ف جُٔكحكظحش جُط٢ ُْ ض٘طظْ ك٢ ئه٤ِْ جُظالق٤حش جإلدجس٣س ٝجُٔح٤ُس جُٞجعؼس، ذٔح ٣ٌٜٔ٘ح ٖٓ ئدجسز شإٜٝٗح ػ٠ِ ٝكن ٓرذأ  -غح٤ٗحً:

 .جُالٓشًض٣س جإلدجس٣س، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

٣ُؼذ جُٔكحكع جُز١ ٣٘طخرٚ ٓؿِظ جُٔكحكظس، جُشت٤ظ جُط٘ل٤ز١ جألػ٠ِ ك٢ جُٔكحكظس، ُٔٔحسعس طالق٤حضٚ جُٔخٍٞ ذٜح ٖٓ هرَ  -غحُػحً:

 .جُٔؿِظ

، جٗطخحخ ٓؿِظ جُٔكحكظس ٝطالق٤حضٜح -سجذؼحً: ٍٕ  .٣٘ظْ ذوحٗٞ

 .شضرطس ذٞصجسز، ُٝٚ ٓح٤ُسٌ ٓغطوِسخحٓغحً: ال ٣خؼغ ٓؿِظ جُٔكحكظس ُغ٤طشز أٝ ئششجف أ٣س ٝصجسز أٝ أ٣س ؾٜس ؿ٤ش ٓ

 (:123جُٔحدز )

 .٣ؿٞص ضل٣ٞغ عِطحش جُكٌٞٓس جالضكحد٣س ُِٔكحكظحش، أٝ ذحُؼٌظ، ذٔٞجكوس جُطشك٤ٖ، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

 انفصم انثبنث

  انؼبصًـة

 (:124جُٔحدز )

 .ٓكحكظس ذـذجدأٝالً: ذـذجد ذكذٝدٛح جُرِذ٣س، ػحطٔس ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم، ٝضٔػَ ذكذٝدٛح جإلدجس٣س 

 ٍٕ  .غح٤ٗحً: ٣٘ظْ ٝػغ جُؼحطٔس ذوحٗٞ

 غحُػحً: ال ٣ؿٞص ُِؼحطٔس إٔ ض٘ؼْ إله٤ِْ

 انفصم انزابغ

 اإلدارات انًحهية

 (:125جُٔحدز )

٣ؼٖٔ ٛزج جُذعطٞس جُكوٞم جإلدجس٣س ٝجُغ٤حع٤س ٝجُػوحك٤س ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس ُِو٤ٓٞحش جُٔخطِلس ًحُطشًٔحٕ، ٝجٌُِذجٕ ٝج٥شٞس٤٣ٖ، ٝعحتش 

 .جٌُٔٞٗحش جألخشٟ، ٣ٝ٘ظْ رُي ذوحٕٗٞ

  

 انببة انسبدس

 األحكبو انختبيية واالنتقبنية

 انفصم األول

 ةاألحكبو انختبيي

 :126جُٔحدز 

 .( أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ئهطشجـ ضؼذ٣َ جُذعطٞس1/5: ُشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ٝٓؿِظ جُٞصسجء ٓؿطٔؼ٤ٖ، أٝ ُُخٔظ )-أٝالً 

جألعحع٤س جُٞجسدز ك٢ جُرحخ جألٍٝ، ٝجُكوٞم ٝجُكش٣حش جُٞجسدز ك٢ جُرحخ جُػح٢ٗ ٖٓ جُذعطٞس، ئال ذؼذ ال ٣ؿٞص ضؼذ٣َ جُٔرحدب  -غح٤ٗحً:

دٝسض٤ٖ جٗطخحذ٤ط٤ٖ ٓطؼحهرط٤ٖ، ٝذ٘حءجً ػ٠ِ ٓٞجكوس غِػ٢ أػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ػ٤ِٚ، ٝٓٞجكوس جُشؼد ذحالعطلطحء جُؼحّ، ٝٓظحدهس 

 .ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س خالٍ عرؼس أ٣حّ
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ً “ٞص ضؼذ٣َ جُٔٞجد جألخشٟ ؿ٤ش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ذ ال ٣ؿ -غحُػحً: ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز، ئال ذؼذ ٓٞجكوس غِػ٢ أػؼحء ٓؿِظ ” غح٤ٗح

 .جُ٘ٞجخ ػ٤ِٚ، ٝٓٞجكوس جُشؼد ذحالعطلطحء جُؼحّ، ٝٓظحدهس ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س خالٍ عرؼس أ٣حّ

ٖٓ طالق٤حش جألهح٤ُْ جُط٢ ال ضٌٕٞ دجخِسً ػٖٔ ال ٣ؿٞص ئؾشجء أ١ ضؼذ٣َ ػ٠ِ ٓٞجد جُذعطٞس، ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣٘طوض  -سجذؼحً:

 .جالخطظحطحش جُكظش٣س ُِغِطحش جالضكحد٣س، ئال ذٔٞجكوس جُغِطس جُطشش٣ؼ٤س ك٢ جإله٤ِْ جُٔؼ٢٘، ٝٓٞجكوس أؿِر٤س عٌحٗٚ ذحعطلطحٍء ػحّ

 ً  -:خحٓغح

ً “ح ك٢ جُر٘ذ ٣ُؼذُ جُطؼذ٣َ ٓظحدهحً ػ٤ِٚ ٖٓ هرَ ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س ذؼذ جٗطٜحء جُٔذز جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜ -أ ٖٓ ٛزٙ ” غحُػحً ”ٝ” غح٤ٗح

 .جُٔحدز، ك٢ قحُس ػذّ ضظذ٣وٚ

 .٣ُؼذُ جُطؼذ٣َ ٗحكزجً، ٖٓ ضحس٣خ ٗششٙ ك٢ جُؿش٣ذز جُشع٤ٔس -خ

 (:127جُٔحدز )

ال ٣ؿٞص ُشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٝست٤ظ ٝأػؼحء ٓؿِظ جُٞصسجء، ٝست٤ظ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٝٗحتر٤ٚ ٝأػؼحء جُٔؿِظ، ٝأػؼحء    

، ٝأطكحخ جُذسؾحش جُخحطس، إٔ ٣غطـِٞج ٗلٞرْٛ ك٢ إٔ ٣شطشٝج أٝ ٣غطأؾشٝج ش٤ثحً ٖٓ أٓٞجٍ جُذُٝس أٝ إٔ جُغِطس جُوؼحت٤س

٣إؾشٝج أٝ ٣ر٤ؼٞج ُٜح ش٤ثحً ٖٓ أٓٞجُْٜ، أٝ إٔ ٣وحػٞٛح ػ٤ِٜح أٝ إٔ ٣رشٓٞج ٓغ جُذُٝس ػوذجً ذٞطلْٜ ِٓطض٤ٖٓ أٝ ٓٞسد٣ٖ أٝ 

                                                             .ٓوح٤ُٖٝ

 .ضظذس جُوٞج٤ٖٗ ٝجألقٌحّ جُوؼحت٤س ذحعْ جُشؼد(:128جُٔحدز 

 .ض٘شش جُوٞج٤ٖٗ ك٢ جُؿش٣ذز جُشع٤ٔس، ٣ٝؼَٔ ذٜح ٖٓ ضحس٣خ ٗششٛح، ٓح ُْ ٣ُ٘ض ػ٠ِ خالف رُي:(129)جُٔحدز 

 .ألقٌحّ ٛزج جُذعطٞسضرو٠ جُطشش٣ؼحش جُ٘حكزز ٓؼٔٞالً ذٜح، ٓح ُْ ضُِؾ أٝ ضؼذٍ، ٝكوحً (: 130)جُٔحدز

 

 (: 131)جُٔحدز 

 .ًَ جعطلطحٍء ٝجسٍد ك٢ ٛزج جُذعطٞس ٣ٌٕٞ ٗحؾكحً ذٔٞجكوس أؿِر٤س جُٔظٞض٤ٖ، ٓح ُْ ٣ُ٘ض ػ٠ِ خالف رُي

 انفصم انثبني

 األحكبو االنتقبنية

 (:132)جُٔحدز 

 .جُٔٔحسعحش جُطؼغل٤س ُِ٘ظحّ جُذًطحضٞس١ جُرحتذضٌلَ جُذُٝس، سػح٣س ر١ٝ جُشٜذجء، ٝجُغؿ٘حء جُغ٤حع٤٤ٖ، ٝجُٔطؼشس٣ٖ ٖٓ  -أٝالً:

 .ضٌلَ جُذُٝس، ضؼ٣ٞغ أعش جُشٜذجء ٝجُٔظحذ٤ٖ ٗط٤ؿس جألػٔحٍ جإلسٛحذ٤س -غح٤ٗحً:

ً “ٝ ” أٝالً “ٝسد ك٢ جُر٘ذ٣ٖ   ٣٘ظْ ٓح -غحُػحً:  .ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز، ذوحٕٗٞ” غح٤ٗح

ٍّ دجخ٢ٍِ ٣ُٚؼطٔذ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ك٢ ؾِغطٚ جأل٠ُٝ، جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ :133جُٔحدز   .ُِؿٔؼ٤س جُٞؽ٤٘س جالٗطوح٤ُس، ُك٤ٖ ئهشجس ٗظح

 :134جُٔحدز 

ضغطٔش جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُؼشجه٤س جُؼ٤ِح ذأػٔحُٜح ذٞطلٜح ٤ٛثسً هؼحت٤س ٓغطوِس، ذحُ٘ظش ك٢ ؾشجتْ جُ٘ظحّ جُذًطحضٞس١ جُرحتذ ٝسٓٞصٙ، 

، ذؼذ ئًٔحٍ أػٔحُٜح ٍٕ  .ُٝٔؿِظ جُ٘ٞجخ ئُـحؤٛح ذوحٗٞ

 :135جُٔحدز 

ضٞجطَ ج٤ُٜثس جُٞؽ٤٘س جُؼ٤ِح الؾطػحظ جُرؼع أػٔحُٜح ذٞطلٜح ٤ٛثسً ٓغطوِس، ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُغِطس جُوؼحت٤س ٝجألؾٜضز جُط٘ل٤ز٣س  -ٝالً:أ

 .ك٢ ئؽحس جُوٞج٤ٖٗ جُٔ٘ظٔس ُؼِٜٔح، ٝضشضرؾ ذٔؿِظ جُ٘ٞجخ

 .ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ قَ ٛزٙ ج٤ُٜثس ذؼذ جٗطٜحء ٜٓٔطٜح، ذحألؿِر٤س جُٔطِوس -غح٤ٗحً:

٣شطشؽ ك٢ جُٔششف ُٔ٘ظد ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ٝست٤ظ ٝأػؼحء ٓؿِظ جُٞصسجء، ٝست٤ظ ٝأػؼحء ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ٝست٤ظ  -غحُػحً:

جألخشٟ جُٔشُٔٞس ذحؾطػحظ جُرؼع  ٝأػؼحء ٓؿِظ جالضكحد، ٝجُٔٞجهغ جُٔط٘حظشز ك٢ جألهح٤ُْ، ٝأػؼحء ج٤ُٜثحش جُوؼحت٤س، ٝجُٔ٘حطد
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 ٍٍ  .ذأقٌحّ جؾطػحظ جُرؼع ٝكوحً ُِوحٕٗٞ، إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓشٔٞ

ً “٣غطٔش جُؼَٔ ذحُششؽ جُٔزًٞس ك٢ جُر٘ذ  -سجذؼحً: ٖٓ ٛزٙ ” أٝالً “ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز، ٓح ُْ ضُكَ ج٤ُٜثس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ذ ” غحُػح

 .جُٔحدز

غحٝجز أٓحّ جُوحٕٗٞ ٓؿشد جُؼؼ٣ٞس ك٢ قضخ جُرؼع جُٔ٘كَ ال ضؼذ أعحعحً ًحك٤حً ُإلقحُس ئ٠ُ جُٔكحًْ، ٣ٝطٔطغ جُؼؼٞ ذحُٔ -خحٓغحً:

 .ٝجُكٔح٣س، ٓح ُْ ٣ٌٖ ٓشٔٞالً ذأقٌحّ جؾطػحظ جُرؼع، ٝجُطؼ٤ِٔحش جُظحدسز ذٔٞؾرٚ

٣شٌَ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ُؿ٘سً ٤ٗحذ٤سً ٖٓ أػؼحتٚ ُٔشجهرس ٝٓشجؾؼس جالؾشجءجش جُط٘ل٤ز٣س ٤ُِٜثس جُؼ٤ِح الؾطػحظ جُرؼع ٝألؾٜضز  -عحدعحً:

 .س، ٝجُ٘ظش ك٢ ٓٞجكوطٜح ُِوٞج٤ٖٗ ٝضخؼغ هشجسجش جُِؿ٘س ُٔٞجكوس ٓؿِظ جُ٘ٞجخجُذُٝس، ُؼٔحٕ جُؼذٍ ٝجُٔٞػٞػ٤س ٝجُشلحك٤

 :136جُٔحدز 

ضٞجطَ ٤ٛثس دػحٟٝ ج٤ٌُِٔس أػٔحُٜح ذٞطلٜح ٤ٛثسً ٓغطوِس، ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُغِطس جُوؼحت٤س ٝجألؾٜضز جُط٘ل٤ز٣س، ٝكوحً ُِوحٕٗٞ،  -أٝالً:

 .ٝضشضرؾ ذٔؿِظ جُ٘ٞجخ

 .٤ُٜثس ذأؿِر٤س غِػ٢ أػؼحتُٚٔؿِظ جُ٘ٞجخ قَ ج -غح٤ٗحً:

٣إؾَ جُؼَٔ ذأقٌحّ جُٔٞجد جُخحطس ذٔؿِظ جالضكحد أ٣٘ٔح ٝسدش ك٢ ٛزج جُذعطٞس، ئ٠ُ ق٤ٖ طذٝس هشجٍس ٖٓ ٓؿِظ :137جُٔحدز 

 .جُ٘ٞجخ، ذأؿِر٤س جُػِػ٤ٖ، ذؼذ دٝسضٚ جالٗطخحذ٤س جأل٠ُٝ جُط٢ ٣ؼوذٛح ذؼذ ٗلحر ٛزج جُذعطٞس

 138جُٔحدز 

ؿِظ جُشتحعس( ٓكَ ضؼر٤ش )ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س( أ٣٘ٔح ٝسد ك٢ ٛزج جُذعطٞس، ٣ٝؼحد جُؼَٔ ذحألقٌحّ جُخحطس ٣كَ ضؼر٤ش )ٓ -أٝالً:

 .ذشت٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، ذؼذ دٝسزٍ ٝجقذزٍ القوٍس ُ٘لحر ٛزج جُذعطٞس

 -:غح٤ٗحً 

حذٚ ذوحتٍٔس ٝجقذز، ٝذأؿِر٤س ٣٘طخد ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ست٤غحً ُِذُٝس، ٝٗحتر٤ٖ ُٚ، ٣إُلٕٞ ٓؿِغحً ٣غ٠ٔ )ٓؿِظ جُشتحعس(، ٣طْ جٗطخ -أ 

 .جُػِػ٤ٖ

 .ضغش١ جألقٌحّ جُخحطس ذاهحُس ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، جُٞجسدز ك٢ ٛزج جُذعطٞس، ػ٠ِ ست٤ظ ٝأػؼحء ٤ٛثس جُشتحعس -خ 

ُٔؿِظ جُ٘ٞجخ ئهحُس أ١ ػؼٞ ٖٓ أػؼحء ٓؿِظ جُشتحعس، ذأؿِر٤س غالغس أسذحع ػذد أػؼحتٚ، ذغرد ػذّ جٌُلحءز أٝ  -ؼ 

 .جُ٘ـضجٛس

 .ك٢ قحُس خِٞ أ١ ٓ٘ظد ك٢ ٓؿِظ جُشتحعس، ٣٘طخد ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ذػِػ٢ أػؼحتٚ ذذ٣الً ػ٘ٚ -د 

 

 :٣شطشؽ ك٢ أػؼحء ٓؿِظ جُشتحعس، ٓح ٣شطشؽ ك٢ ػؼٞ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ -غحُػحً:

 .أضْ جألسذؼ٤ٖ ع٘سً ٖٓ ػٔشٙ -أ 

 .ٓطٔطؼحً ذحُغٔؼس جُكغ٘س ٝجُ٘ـضجٛس ٝجالعطوحٓس -خ 

 .جُرؼع جُٔ٘كَ هرَ عوٞؽٚ ذؼشش ع٘ٞجش، ئرج ًحٕ ػؼٞجً ك٤ٚ هذ ضشى قضخ -ؼ 

 .، أٝ جألٗلحٍ، ُْٝ ٣وطشف ؾش٣ٔسً ذكن جُشؼد جُؼشجه1991٢إٔ ال ٣ٌٕٞ هذ شحسى ك٢ هٔغ جالٗطلحػس ك٢ ػحّ  -د 

 .٣طخز ٓؿِظ جُشتحعس هشجسجضٚ ذحإلؾٔحع، ٣ٝؿٞص أل١ ػؼٞ إٔ ٤٘٣د أقذ جُؼؼ٣ٖٞ ج٥خش٣ٖ ٌٓحٗٚ -سجذؼحً:

 ً  -:خحٓغح

ضشعَ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُوشجسجش جُط٢ ٣غٜ٘ح ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، ئ٠ُ ٓؿِظ جُشتحعس، ُـشع جُٔٞجكوس ػ٤ِٜح ذحإلؾٔحع، ٝئطذجسٛح  -أ 

( ٖٓ ٛزج جُذعطٞس، ٝجُٔطؼِوط٤ٖ ذط٣ٌٖٞ 119( ٝ)111خالٍ ػششز أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ ٝطُٜٞح ئ٤ُٚ، ذحعطػ٘حء ٓح ٝسد ك٢ جُٔحدض٤ٖ )

 .جألهح٤ُْ

س ٓؿِظ جُشتحعس، ضؼحد جُوٞج٤ٖٗ ٝجُوشجسجش ئ٠ُ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ إلػحدز جُ٘ظش ك٢ جُ٘ٞجق٢ جُٔؼطشع ك٢ قحُس ػذّ ٓٞجكو -خ 

 .ػ٤ِٜح، ٝجُطظ٣ٞص ػ٤ِٜح ذحألؿِر٤س، ٝضشعَ غح٤ٗسً ئ٠ُ ٓؿِظ جُشتحعس ُِٔٞجكوس ػ٤ِٜح

خ ٝطُٜٞح ئ٤ُٚ، ضؼحد ئ٠ُ ك٢ قحُس ػذّ ٓٞجكوس ٓؿِظ جُشتحعس ػ٠ِ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُوشجسجش غح٤ٗسً، خالٍ ػششز أ٣حّ ٖٓ ضحس٣ -ؼ 

 .ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، جُز١ ُٚ إٔ ٣وشٛح ذأؿِر٤س غالغس أخٔحط ػذد أػؼحتٚ، ؿ٤ش هحذٍِس ُالػطشجع، ٝضُؼذ ٓظحدهحً ػ٤ِٜح

 .٣ٔحسط ٓؿِظ جُشتحعس طالق٤حش ست٤ظ جُؿٜٔٞس٣س، جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ٛزج جُذعطٞس -عحدعحً:
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 .ك٢ جُذٝسز جالٗطخحذ٤س جأل٣٠ٌُٕٝٞ ُشت٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٗحترحٕ     :139جُٔحدز 

 :140جُٔحدز 

( ٖٓ هحٕٗٞ ئدجسز جُذُٝس جُؼشجه٤س 58ضط٠ُٞ جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س جضخحر جُخطٞجش جُالصٓس العطٌٔحٍ ض٘ل٤ز ٓططِرحش جُٔحدز ) -أٝالً:

 .ُِٔشقِس جالٗطوح٤ُس، ذٌَ كوشجضٜح

( ٖٓ هحٕٗٞ ئدجسز جُذُٝس 58طوح٤ُس، ٝجُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز )جُٔغإ٤ُٝس جُِٔوحز ػ٠ِ جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س ك٢ جُكٌٞٓس جالٗ -غح٤ٗحً:

جُؼشجه٤س ُِٔشقِس جالٗطوح٤ُس، ضٔطذ ٝضغطٔش ئ٠ُ جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س جُٔ٘طخرس ذٔٞؾد ٛزج جُذعطٞس، ػ٠ِ إٔ ض٘ؿض ًحِٓسً )جُططر٤غ، 

ز ٓٞجؽ٤ٜ٘ح( ك٢ ٓذزٍ أهظحٛح جُكحد١ جإلقظحء، ٝض٘ط٢ٜ ذحعطلطحء ك٢ ًشًٞى ٝجُٔ٘حؽن جألخشٟ جُٔط٘حصع ػ٤ِٜح، ُطكذ٣ذ ئسجد

 .ٝجُػالغٕٞ ٖٓ شٜش ًحٕٗٞ جألٍٝ ع٘س أُل٤ٖ ٝعرؼس

 :141جُٔحدز 

قٌٞٓس ئه٤ِْ ًٞسدعطحٕ ـ   ، ٝضُؼذُ جُوشجسجش جُٔطخزز 1992ٖٓضشش٣ؼٜح ك٢ ئه٤ِْ ًٞسدعطحٕ ٓ٘ز ػحّ   ٣غطٔش جُؼَٔ ذحُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ضْ

جُٔلؼٍٞ، ٓح ُْ ٣طْ ضؼذ٣ِٜح أٝ ئُـحؤٛح قغد هٞج٤ٖٗ ئه٤ِْ ًٞسدعطحٕ، ٖٓ هرَ جُؿٜس ذٔح ك٤ٜح هشجسجش جُٔكحًْ ٝجُؼوٞد ـ ٗحكزز 

 .جُٔخطظس ك٤ٜح، ٝٓح ُْ ضٌٖ ٓخحُلسً ُٜزج جُذعطٞس

 :142جُٔحدز 

٣شٌَ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ك٢ ذذج٣س ػِٔٚ ُؿ٘سً ٖٓ أػؼحتٚ ضٌٕٞ ٓٔػِسً ٌُِٔٞٗحش جُشت٤غس ك٢ جُٔؿطٔغ جُؼشجه٢، ٜٓٔطٜح  -أٝالً:

وش٣ٍش ئ٠ُ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ، خالٍ ٓذزٍ ال ضطؿحٝص أسذؼس أشٜش، ٣طؼٖٔ ضٞط٤سً ذحُطؼذ٣الش جُؼشٝس٣س جُط٢ ٣ٌٖٔ ئؾشجؤٛح ض  ضوذ٣ْ

 .ػ٠ِ جُذعطٞس، ٝضُكَ جُِؿ٘س ذؼذ جُرص ك٢ ٓوطشقحضٜح

ذٔٞجكوس جألؿِر٤س  ضؼشع جُطؼذ٣الش جُٔوطشقس ٖٓ هرَ جُِؿ٘س دكؼسً ٝجقذز ػ٠ِ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ُِطظ٣ٞص ػ٤ِٜح، ٝضُؼذ ٓوشزً  -غح٤ٗحً:

 .جُٔطِوس ُؼذد أػؼحء جُٔؿِظ

ضطشـ جُٔٞجد جُٔؼذُس ٖٓ هرَ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ ٝكوحً ُٔح ٝسد ك٢ جُر٘ذ )غح٤ٗحً( ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز ػ٠ِ جُشؼد ُالعطلطحء ػ٤ِٜح، خالٍ  -غحُػحً:

 .ٓذزٍ ال ضض٣ذ ػ٠ِ شٜش٣ٖ ٖٓ ضأس٣خ ئهشجس جُطؼذ٣َ ك٢ ٓؿِظ جُ٘ٞجخ

ػ٠ِ جُٔٞجد جُٔؼذُس ٗحؾكحً، ذٔٞجكوس أؿِر٤س جُٔظٞض٤ٖ، ٝئرج ُْ ٣شكؼٚ غِػح جُٔظٞض٤ٖ ك٢ غالظ ٓكحكظحش أٝ  ٣ٌٕٞ جالعطلطحء -سجذؼحً:

 .أًػش

( جُٔطؼِوس ذطؼذ٣َ جُذعطٞس، ئ٠ُ ق٤ٖ جالٗطٜحء ٖٓ جُرص ك٢ جُطؼذ٣الش ٣126غطػ٠٘ ٓح ٝسد ك٢ ٛزٙ جُٔحدز ٖٓ أقٌحّ جُٔحدز ) -خحٓغحً:

 .جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ٛزٙ جُٔحدز

 :143جُٔحدز 

ز ٣ِـ٠ هحٕٗٞ ئدجسز جُذُٝس جُؼشجه٤س ُِٔشقِس جالٗطوح٤ُس، ِٝٓكوٚ، ػ٘ذ ه٤حّ جُكٌٞٓس جُؿذ٣ذز، ذحعطػ٘حء ٓح ٝسد ك٢ جُلوشز )أ( ٖٓ جُٔحد

 .( 58ٚ٘ٓ( ٝجُٔحدز )53)

 :144جُٔحدز 

 .ز جُشع٤ٔس، ٝضش٤ٌَ جُكٌٞٓس ذٔٞؾر٣ُٚؼذُ ٛزج جُذعطٞس ٗحكزجً، ذؼذ ٓٞجكوس جُشؼد ػ٤ِٚ ذحالعطلطحء جُؼحّ، ٝٗششٙ ك٢ جُؿش٣ذ

 


