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 1ــةـــالمقـــــــدمـــ
ذاُّكافُّا ُّحريةُّالتعبيرُّعفُّالرأمُّنتيجةُّحقيقيةُّكطبيعيةُّلحريةُّالفكرُّكالرأم،ُّكُُّّتعد ُّ

حريةُّالتعبيرُّعفُّىذهُّاآلراءُّتردُُّّإف ُّالمكظؼُّالعاـُّيتمتعُّبقدرُّكبيرُّمفُّحريةُّالرأم،ُّف
ُّقياـُّالمكظؼُّبسمكؾُّ ُّكثيرُّمفُّالقيكد،ُّكحريةُّالتعبيرُّتستمـز ُّأكيُّنشاطُّقكلُّأكعمييا

ُّ ُّإخاللنُّأن ُُّّلُّإفعمي، ُّيمثؿ ُّعفُّرأيو ُّالمكظؼُّالعاـ ُّنشاطُّيعبرُّمفُّخاللو ُّليسُّكؿ ُّو
ُّبكاجبُّالحياد.ُّ

قامةُّالمكاردُّفتكفيرُّاإلدارة،ُّعناصرُّأىـُّىكُّالبشرمُّالعنصرُّأف ُُّّكما ُّالنظـُّكا 
ُّيستطيعُّكلُّفراغ،ُّفيُّبناءهُُّّىكُّالبشرمُّبالعنصرُّالىتماـُّدكفُّمفُّالقكانيفُّكسف

ُّلوُّتتكفرُّلـُّماُّكالقانكف،ُّلمدستكرُّكفقانُُّّمياموُّكتنفيذُّبكاجباتوُّالقياـُّالعاـُّالمكظؼ
ُّبرعايتو،ُّالمشمكليفُّجميعُّعمىُّمياموُّتنفيذُّفيُّحيادهُّتضمفُّالتيُّالكافيةُّالضمانات

ُّالدكلةُّتتقيدُّأف ُُّّدكفُّمفُّالعامةُّكالحرياتُّالحقكؽُّعفُّلمحديثُّمجاؿُّفالُّث ـ ُُّّكمف
ُّ.ألحكاموُّكتخضعُّبالقانكف

 الموضوع:أهمية  :أوال

ُّكاجباتُّأىـُّمفُّكاحدُّعمىُّالضكءُّتسمطُّككنياُّفيُّالرسالة،ُّمكضكعُّأىميةُّتنبع

                                                           

ُّالسياسية/كميةُّكرككؾجامعةُّ،ُُّّاإلدارمكفُّالقانُّأستاذُّ* ُّ.ُّالقانكفُّكالعمـك
 طالبةُّماجستيرُّ.**ُّ

 تاحلياة املتعلقة املوظف حبياد اإلخالل مظاهر
 )مستل(العامة

 **الدليمي عناد عبد هند         *الحمداني نجم حسن سامي د.م.أ.
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ُّالعاـُّالمكظؼُّبوُّيتحمىُّأف ُُّّيجبُّالذمُّالحيادُّكاجبُّكىكُّألُّكالتزاماتو،ُّالعاـُّالمكظؼ
ُّكخدمةُّالعامةُّالكظيفةُّمقتضياتُّتمميياُّالتيُّككاجباتوُّمياموُّمفُّيتجزأُّلُّجزءُّككنو
ُّبينيـ،ُّييزتمُّدكفُّمفُّالشعبُّأفراد

 إشكالية الدراسة: :ثانيا

ُّىؿُّافُّاعماؿُّالمكظؼُّالمتعمقةُّفيُّافُّإ ُّدارةُّحكؿُّسؤاؿُّمفاده شكاليةُّدراستنا
الحياةُّالعامةُّتخؿُّفيُّالحيادُّالكظيفيُّلممكظؼُّاـُّانياُّتصرفاتُّعاديةُّليترتبُّعميياُّ

ُّاخالؿُّبكاجباتُّالمكظؼُّكحيادهُّالكظيفي.
 أسباب إختيار الموضوع: :ثالثا 

ُّسبابُّالتيُّدفعتناُّفيُّاختيارُّىذاُّالمكضكع:مفُّال

ُّالتيُّتقعُّخارجُّ -1 ُّالعامة ُّالمكظؼُّفيُّالحياة ُّبيا ُّالتيُّيتمتع ُّالحياد ُّمظاىر معرفة
 مياموُّالكظيفية.

 معرفةُّمدلُّاستطاعةُّالمكظؼُّالكقكؼُّبكجوُّالحككمة. -2
 معرفةُّمدلُّاستطاعةُّالمكظؼُّمفُّالنتماءُّالىُّالحزابُّالسياسية.ُّ -3

 منهجية الدراسة: :رابعا

ُّمعُّيتالئـُّبحثيانُُّّمنيجانُُّّيسمؾُّأف ُُّّمفُّبحثوُّغمارُّيخكضُّكىكُّلمباحثُّبدُّل
ُّمكاطفُّككشؼُّالنصكصُّاستقراءُّعمىُّالقائـُّالتحميميُّالمنيجيفُّاخترناُّلذاُّدراستو،
ُّالباحثُّيراهُّماُّكاقتراحُّمنياُّالصريحةُّغيرُّالغاياتُّكاستنباطُّكنقدىاُّفيياُّالضعؼ
ُّ.مصركُُّّفرنساُّمعُّكالمقارفُّمناسبانُّ

 هيكمية البحث: :خامسا

ُّ ُُّّف ُّأكلُّيفكتنا ُّالمقاـ ُّنذكرُّفيُّىذا ُّلأف  درجةُّمالدكؿُّتختمؼُّمفُّحيثُّتنظيميا
ُّلممكظفيف، ُّبالنسبة ُّالتعبير ُّفي ُّبيا ُُّّالمسمكح ُّىذا ُّالمبحثُّاألساسُّكعمى ُّإلىسنقسـ

المكظؼُّالمكاقؼُّالعامة،ُّكالمطمبُُّّاتخاذؿُّكُّمطالبُّحيثُّسنتناكؿُّبالمطمبُّاألُّثالثة
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فسكؼُُّّثالثماُّالمطمبُّالأحزابُّالسياسية،ُّاألُّإلىالمكظؼُُّّاءسنخصصوُّإلنتمُّالثاني
ُّضرابُّالسياسي.ُّندرسُّفيوُّمشاركةُّالمكظؼُّفيُّالمظاىراتُّكاإل

 عامةالوافف امل اختاذ: املطلة األول 
ُّإ ُّالعامة، ُّالمكاقؼ ُّفي ُّالمشاركة ُّكىيُّكُّف ُّالعاـ، ُّالرأم ُّعمى ُّتؤثر ُّبالتأكيد ىي

ُّ.ُّ(1)كظيفيانُُّّأنُّخطُّدفُّتعأيمكفُُّّمفُّثـمخاطرُّكُُّّإلىتعرضُّاإلدارةُّ

السياسيُّلو،ُّطالماُّكافُُّّنتماءآرائوُّكالكُّفكارهُّأفيُُّّفإذاُّكافُّالمكظؼُّالعاـُّحرانُّ
ُّال ُّالقانكنيُّكالدستكرمُّالذمُّتنتيجوُُّّنتماءىذا مشركعُّكلُّيخالؼُّالنظاـُّالعاـُّكالنظاـ
اتُّمفُّشأنياُّالتزامفُّالكظيفةُّالعامةُّتفرضُّعمىُّالمكظؼُّالعاـُّكاجباتُّكُّإُّلُّإالدكلة،ُّ

اتُّاللتزاـُّ"ُّبكاجبُّالكلءُّلتزامعمىُّممارستوُّلمحقكؽُّكالحرياتُّمفُّىذهُّالُّتضعُّقيكدانُّ
ُّمكقؼُّعدائيُّليذاُّالكاجب.ُُّّأمُّاتخاذعفُُّّمتناع،ُّأمُّعمىُّالمكظؼُّالعاـُّال(2)"

كىذاُّماُّيقتضيُّمفُّالمكظؼُّالعاـُّعدـُّالتجريحُّفيُّسياسةُّالحككمةُّأكُّالتعكيؿُّ
تنازلوُّعفُّبعضُّماُّيقتضيُّالتزاـُّالمكظؼُّبالكلءُّالسياسة،ُّكنفذُّىذهُُّّكعمييا،ُّحتىُّكل
ُّالسياسية ُّتتعارضُّمعُّإُّ،حقكقو ُّكانتُّممارستيا ُّ(3)المطمكبُّمنوُّاللتزاـذا ُّكالمتناع،

ُّالُّاتخاذعفُّ ُّلمحقكؽُّكالحرياتُُّّانُّقيدُّعدُّّتيُّتمكاقؼُّعامة ُّالمكظؼُّالعاـ عمىُّممارسة
تجاهُّنظاـُّالحكـُُّّكأُّالكطفبشكؿُّعاـ،ُّكالحقكؽُّالسياسيةُّبشكؿُّخاص،ُّقدُّيككفُّتجاهُّ

ُّالحككمةُّالقائمة،ُّكبناءنُُّّأك ُّالمطمبُُّّتجاه ُّتقدـُّسنقكـُّبتقسيـُّىذا ُّيففركعُّإلىعمىُّما

                                                           

الطبطبػائي:ُّكاجػبُّالمكظػؼُّبػالتحفظُّفػيُّسػمككوُّالعػاـ،ُّمجمػةُّالحقػكؽ،ُّجامعػةُّالككيػت،ُّد.ُّعادؿُُّّ(1)
ُّ.206صُّ،1986كميةُّالحقكؽ،ُّالسنةُّالعاشرة،ُّالعددُّالرابع،ُّ

المسػػػاكاةُّكدكرىػػػاُّفػػػيُّتػػػكليُّالكظيفػػػةُّالعامػػػة،ُّبغػػػدادُّ،ُُّّالمحػػػاميُّعبػػػدُّالقػػػادرُّمحمػػػدُّالقيسػػػي:ُّمبػػػدأُّ(2)
ُّ.327ُّصُّ،2012

د.ُّصػػػػػػبرمُّجمبػػػػػػيُّأحمػػػػػػدُّعبػػػػػػدُّالعػػػػػػاؿ:ُّضػػػػػػكابطُّممارسػػػػػػةُّالمكظػػػػػػؼُّالعػػػػػػاـُّلمحقػػػػػػكؽُّكالحريػػػػػػاتُُّّ(3)
السياسية)دراسػػػةُّمقارنػػػةُّبػػػيفُّالػػػنظـُّالكضػػػعيةُّكالشػػػريعةُّاإلسػػػالمية(،ُّدارُّالكتػػػبُّالقانكنيػػػة،ُّمصػػػر،ُّ

ُّ.771ُّصُّ،2010
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الفرعُّاماُّعامةُّتجاهُّالكطف،ُّالمكاقؼُّالُّاتخاذعفُُّّمتناعؿُّالكُّحيثُّسنتناكؿُّبالفرعُّاأل
ُّتجاهُّالحككمة.المكاقؼُّالعامةُُّّاتخاذعفُُّّمتناعفسكؼُّندرسُّفيوُّالُّانيالث

 المواقف العامة تجاه الوطن  اتخاذاالمتناع عن ل : الفرع األو
ُّاختالؼيديفُّلوُّبالكلء،ُّكالدكؿُّعمىُُّّف ُّأالكطفُُّّإلىيجبُّعمىُّكؿُّمفُّينتميُُّّ

ُّالسياسةُّ ُّتتعارضُّمع ُّبصكرة ُّكاجباتيـ ُّبتأدية ُّلممكظفيف ُّتسمح ُّل ُّالسياسية أنظمتيا
الكلءُّلمكطفُُّّإف ُّذُّإ،ُّ(1)لتزاـعماليـُّمطابقةُّليذاُّالأتككفُُّّأف ُّالعامةُّلمدكلة،ُّكماُّيجبُّ
ُّ ُّسكاء ُّالجميع ُّعمى ُُّّأكانكايقع ُّالمكاطفُّأمكظفيف ُّإخالؿ ُّكاف ُّفإذا ُّمكظفيف، ُّغير ـ

ُّالكاجبُّإالعادمُّبكاجبُّالكلءُّلمدكلةُّيثيرُّالمسؤكليةُّالجنائيةُّفإفُّ خالؿُّالمكظؼُّبيذا
لةُّ،ُّكالعقكباتُّالتيُّيتعرضُّلياُّالمكظؼُّفيُّحا(2)يثيرُّالمسؤكليةُّالتأديبيةُّكالجنائيةُّمعانُّ

خاللوُّبكاجبُّالكلءُّلُّيقتصرُّأثرىاُّعمىُّالمكظؼُّإثناءُّكجكدهُّفيُّالكظيفةُّفقدُّتالحقوُّإ
ُّالخدمة.ُُّّانتياءحتىُّبعدُّ

ُّحاكـُُّّ ُّعمى ُّكقع ُّالذم ُّالجزاء ُّرفع ُّالفرنسي ُّالدكلة ُّرفضُّمجمس ُّفرنسا ففي
إحالتوُّعمىُّالمعاش،ُّكذلؾُّنتيجةُّإلخاللوُّبكاجبُّالكلءُّتجاهُّمفُّرغـُّعمىُّالمستعمرةُّ

ىـُّىذهُّالصكرُّعدـُّأخالؿُّالمكظؼُّبالكلءُّتجاهُّدكلتو،ُّكمفُّأكتتعددُّصكرُُّّ،(3)كطنو
ُّ ُّعمى ُّيعدُّّإالمحافظة ُّالذم ُّالدكلة، ُّالمجسدُُّّقميـ ُّفيك ُّالشعب، ُّمنو ُّينيؿ ُّالذم الكعاء

ُّتمارس ُّففكقو ُّالدكلة ُُّّلسياسة ُّكاف ُّلذلؾ ُّبسيادتيا، ُّكتتمتع ُّسمطتيا، ُّأالدكلة خالؿُّإم
يةُّكالجنائية،ُّفيجبُّعمىُّالمكظؼ،ُّبؿُّمفُّكاجبو،ُّبالكلءُّناحيتوُّيكجبُّالمسؤكليةُّالتأديب

ُّاإلُّأف ُّ ُّىذا ُّكياف ُّعمى ُّكُّيحافظ ُّأقميـ، ُّمنو ُّيتكقع ُّما ُّأقؿ ُّتأييد ُّعف ُّيمتنع ُّالدعاكمف
                                                           

ُّعمييػػاُّسياسػػةُّالكظيفػػةُّالعامػػةُّكمػػدلُّتطبيقيػػاُّفػػيُّنجيػػبُّخمػػؼُّأحمػػدُّا(ُّ(1 لجبػػكرم:ُّالسػػسُّالتػػيُّتقػػـك
 .160ُّصُّ،1991ُّبغداد،ُّأطركحةُّدكتكراه،ُّكميةُّالقانكف،ُّجامعةُّالتشريعُّالعراقي،

 .774ُّصُّد.ُّصبرمُّجمبيُّأحمدُّعبدُّالعاؿ:ُّالمرجعُّالسابؽ،ُّ((2
حؼ،ُّدارُّالنيضػػةُّالعربيػػة،ُّأشػػارُّاليػػوُّد.ُّفتحػػيُّفكػػرم:ُّقيػػكدُّتعبيػػرُّالمكظػػؼُّعػػفُّآراءهُّفػػيُّالصػػُّ((3

،ُّد.ُّعميُّعبدُّالفتاحُّمحمد:ُّحريةُّالممارسةُّالسياسيةُّلممكظؼُّالعػاـ)قيكد42ُّصُّ،1989القاىرة،ُّ
 .413ُّصُّ،2007كضمانات(،ُّدارُّالجامعةُّالجديدةُّ،ُّالقاىرة،ُّ
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يعمفُّمساندتوُّألقميةُُّّف ُّأفيُّقرارةُّنفسوُّبعدالةُّمطالبيا،ُّكلُُّّ،ُّكلكُّكافُّمكقنانُّالنفصالية
ُّ.ُّ(1)قميـُّالدكلةإبجزءُّمفُُّّلالستقالؿعرقيةُّتسعىُُّّأكدينيةُّ

ُّعمىُُّّكتطبيقانُُّّ ُّكقع ُّالذم ُّالجزاء ُّبشرعية ُّالفرنسي ُّالدكلة ُّمجمس ُّقضى لذلؾ
ُّ ُّبمنح ُّيطالب ُّمؤتمر ُّفي ُّفعاؿ ُّبدكر ُّشارؾ ُّالفرنسيةُُّّالستقالؿمكظؼ لممقاطعات

خرلُّمفُّجانبوُّبالكلءُّناحيةُّالكطف،ُّكمفُّالصكرُّالميمةُّاألأُُّّخاللأذلؾُُّّالمحتمةُّمعتبرانُّ
رمكزُّالدكلةُّكشعارىا،ُّفقدُّعدُُّّاحتراـلتوُّعدـُّإلخالؿُّالمكظؼُّبكاجبُّالكلءُّتجاهُّدكُّ

فيُّيكـُّحدادُّكطنيُُّّالعمـُّمجمسُّالدكلةُّالفرنسيُّمخالفةُّتأديبيةُّرفضُّالمكظؼُّتنكيس
ُّفيُُّّأك ُّاألُّاحتفالترفضُّالمشاركة ُّكفيُّحكـ ُّالكطنية، ُّتكُّآعياد ُّاقرُّشرعية قيعُّخر

ُّفيُّ يُّسنةُّتشريفُّالثانُّ(11بذكرلُّ)ُّالحتفالتالجزاءُّعمىُّمكظؼُّرفضُّالمشاركة
1918(2)ُّ.ُّ

تأييدُّقرارُّرئيسُّالجميكريةُّرقـُُّّإلىدارمُّكفيُّمصرُّذىبتُّمحكمةُّالقضاءُّاإلُّ
ُّلسنة272ُّ) خاللوُّبكاجبُّالكلءُّإلالقاضيُّبفصؿُّسفيرُّمصرُّفيُّالبرتغاؿ1980ُُّّ(

ُّ.ُّ(3)حدُّمؤتمراتُّالقيادةُّالسياسيةُّفيُّمصرأ،ُّفيُّرتجاهُّدكلةُّمص

ُُّّ ُّالعراؽ ُّفي ُّأما ُّالتحادية ُّالمحكمة ُّذىبت ُّمجمسُّفقد ُّقرار ُّتأييد ُّإلى العميا
ُّ ُّبتأريخ ُّكالمنعقدة ُّ)العشركف( ُّجمستو ُّفي ُّالديف ُّصالح بإقالة30/9/2009ُُّّمحافظة

محافظُّصالحُّالديفُّمفُّمنصبوُّكذلؾُّإلخاللوُّبكاجبُّالحيادُّكالكلءُّلمكظيفة...ُّككذلؾُّ

                                                           

ُّ.43ُّد.ُّفتحيُّفكرم:ُّالمرجعُّالسابؽُّ،صُُّّ((1
ُّ.416صُّد.ُّعميُّعبدُّالفتاحُّمحمد:ُّالمرجعُّالسابؽ،ُّأشارُّاليوُّ(2)
حيػػػثُّاخػػػذُّالمػػػذككرُّيشػػػكؾُّفػػػيُّمناسػػػبةُّمػػػفُّاىػػػـُّالمناسػػػباتُّالكطنيػػػةُّكىػػػيُّحػػػربُّتشػػػريفُّالكؿُُّّ(3)

كقياموُّبتشكيؿُّماُّيسمىُّبالجبيةُّالكطنيػةُّبالخػارجُّبيػدؼُّاسػقاطُّنظػاـُّالحكػـ،ُّكقػد1973ُُّّالمجيدةُّ
ُّدأبُّعمػىُّاللتقػاءُّباألنظمػةُّالمناىضػةُّينظػرُّقػػرارُّمحكمػةُّالقضػاءُّالدارمُّالمصػرمُّبالقضػيةُّرقػػـ

ُّ.418ُّصُّ،ُّاشارُّاليوُّد.ُّعميُّعبدُّالفتاحُّمحمد:ُّالمرجعُّالسابؽ،4/11/1986س(ُّفي3901ُُّّ)
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إساءتوُّإلىُّدكلةُّالعراؽُّفيُّمحفؿُّدكليُّثابتُّبالتقريرُّالمرفكعُّمفُّأربعةُّأعضاءُّمفُّ
ُّ.(1)محافظةُّصالحُّالديفُّإلىُّمجمسُّالمحافظةمجمسُّ

  المواقف العامة تجاه الحكومة اتخاذاالمتناع عن  :الفرع الثاني
ُُّّ ُّكمداه ُّالكلء ُّىذا ُّنطاؽ ُّالتيُُّّباختالؼيختمؼ ُّكالجتماعية ُّالسياسية الفمسفة

ُّالدكلة ُّ(2)تعتنقيا ُّالشمكليةُّكالحزبُّالسياسيُّالكاحد ُّففيُّالدكؿُّذاتُّالنظـ التنظيـُُّّأك،
متكاممة،ُّيتكجبُُّّكاجتماعيةياسيُّالكاحدُّالذمُّيصدرُّفيُّالعادةُّعفُّفمسفةُّسياسيةُّالس

ُّكُّ ُّالفمسفة ُّلتمؾ ُّالتاـ ُّالكلء ُّالمكظؼ ُّأ(3)تعرضُّلمفصؿُّلُّّا ُّعمى ُّذاتُّ، ُّالدكؿ ُّفي ما
سياسيُّمعيفُُّّأكُّاجتماعيلفكرُُّّمسبقانُُّّرطُّفيُّالمكظؼُّكلءنُّتشيفالُُّّيةُّالحزبيةدالتعد

سمطاتُّالحكـ،ُّبؿُّمجردُّتنظيماتُّشعبيةُّتقدـُُّّدُُّّّتعحزابُّفيُّىذهُّالدكؿُّللككفُّىذهُّاأل
ُّالتشريعيةُّ ُّالسمطة ُّكتتكفؿ ُّبينيا، ُّيفاضؿ ُّالذم ُّىك ُّكالشعب ُّلمناخبيف، ُّمحددة برامج

ُّالسياسة ُّىذه ُّتنفيذ ُّالحككمة ُّىذه ُّكتتكلى ُّلمدكلة، ُّالعامة ُّالسياسات ُّرسـ ،ُّ(4)مسؤكلية
ُّاأل ُّبتعدد ُّالتيُّتأخذ ُّاألنظمة ُّىذه ُّفيُّظؿ ُّغكالمكظؼُّالعاـ ُّحزاب، ُّممـز ُّباعتناؽير

ُّاتخاذىذهُّالسياسةُّكذلؾُّبعدـُُّّاحتراـنماُّيقتصرُّدكرهُّعمىُّا ُّمذىبُّالحككمةُّالسياسيُّكُّ
ُّ ُّسيره ُّلضماف ُّعاـ ُّمرفؽ ُّفي ُّبالخدمة ُّيمتحؽ ُّفيك ُّكلذلؾ ُّليا، ُّبانتظاـمكقؼُّعدائي

ُُّّكاضطراد ُّأتحت ُّما ُّحككمة ُّلخدمة ُّيعيف ُّكل ُّالكزراء، ُّمختمؼ ُّسياسيُُّّأكمرة نظاـ
ُّ.ُّ(5)معيف

                                                           

قالةُّرؤسػاءُّالكحػداتُّاإلداريػةُّكالرقابػةُّالقضػائيةُّعمييمػا،ُُّّأشارُّاليوُّحسيفُّطالؿُّماؿُّاهلل:ُّ((1 تعيفُّكا 
ُّالسياسية، ُّ.152صُّ،2014ُّرسالةُّماجستير،ُّجامعةُّكرككؾ،ُّكميةُّالقانكفُّكالعمـك

،ُّ(دراسػػةُّمقارنػة)مافُّالطمػاكم:ُّالجريمػػةُّالتأديبيػةُّد.ُّسػميُّ((2 ،ُّالمنظمػػةُّالعربيػةُّلمتربيػػةُّكالثقافػةُّكالعمػػـك
ُّكماُّبعدىا.182صُّ،1975معيدُّالبحكثُّكالدراساتُّالعربية،ُّ

ُّ.789ُّصُّد.ُّصبرمُّجمبيُّأحمدُّعبدُّالعاؿ:ُّمرجعُّسابؽ،ُّ((3
 .790صُّالمرجعُّنفسو،(ُّ(4

ُّ.379ُّصُّيحيىُّاحمدُّكرج:ُّمرجعُّسابؽ،ُّمحمدُّ(5)
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كاجبُّالكلءُّلمحككمةُّالقائمةُّلُّيقيدُّالمكظؼُّالعاـُّبصفةُُّّإف ُّذلؾُّفعمىُُّّكبناءنُُّّ
ُّالذمُّ ُّغير ُّالحديثة ُّفيُّالنظـ ُّالسياسية ُّلحقكقوُّكحرياتو ُّممارستو ُّعند ُّقيكد ُّبأية عامة

وُّيستثنىُّمفُّذلؾُّبعضُّأن ُُّّلُّإ،ُّ(1)يفرضوُّعميوُّكاجبُّالحيادُّعندُّممارستوُّليذهُّالحقكؽ
ُّالتيُّيطمؽُّعمىُّشاغميا ُّالكظائؼُّأُّالكظائؼُّالخاصة ُّتمؾ صحابُّالمناصبُّالعميا،

ُّمعُّ ُّآرائيـ ُّكتتطابؽ ُّالحككمة، ُّتجاه ُّالكامؿ ُّالسياسي ُّالكلء ُّشاغمييا ُّعمى ُّتحتـ التي
ُّكُّ ُّلمخطر، ُّحتىُّلُّيككفُّالنشاطُّالحككميُّعرضة ُّكافُّمبعثُّىذهُّا ُّكجياتُّنظرىا ذا
ُّ ُّالمنطقي ُّفمف ُّالحككمة ُّلسياسة ُّالكلء ُّىك ُّالتعييف ُُّّف ُّأالكظائؼُّفي ُّاستمرارهيتطمب

ُّكُّل ُّلُّا ُّدييـ، ُُّّلالستبعادُّتعرضكا ُّالحككمة ُّقبؿ ُّالمالئمةُُّّلعتباراتُّستنادانُّامف عدـ
ُّ.ُّ(2)السياسية

 السياسية األحزابإىل  االنتماء: انياملطلة الث
ُّتُّ ُّلـ ُّالعراؽ ُُّّنصفي ُّسنة ُّدستكر ُّالتيُّصدرتُّقبؿ الممغى،1970ُُّّالدساتير

ُّتأسيسُّاأل ُّالنضماـحزابُّعمىُّحرية ُّبعإلييُّأك ُّفي ُّجاء ُّقد ُّبؿ ُّعمىُّا، ُّحظر ضيا
،ُّكماُّحظرُّالمشرعُّالقانكنيُّفيُّ(3)حزابُّالسياسيةاألُّإلىُّنتماءطكائؼُّمفُّالمكظفيفُّال

العديدُّمفُّالقكانيفُّالصادرةُّفيُّظؿُّىذهُّالدساتيرُّعمىُّالمكظؼُّالقياـُّبأمُّنشاطُّحزبيُّ
(ُّمفُّقانكف4ُّ/د(ُّمفُّالمادةُّ)2حزابُّالسياسية،ُّفمقدُّكانتُّالفقرةُّ)األُّإلىُّلنتماءاُّأك

ُّأكجمعيةُُّّإلىُّنتماءالممغى،ُّتحظرُّعمىُّالمكظؼُّال1936ُّ(ُّلسنة69ُّرقـُّ)ُّانضباط
ُّأ ُّسياسية ُُّّكالشتغاؿندية ُّالسياسية، ُّأباألمكر ُّقانكفُّالجمعياتُّرقـ 1ُُّّما 1960ُّلسنة

                                                           

 .791صُّصبرمُّجمبيُّأحمدُّعبدُّالعاؿ:ُّالمرجعُّالسابؽ،د.ُُّّ((1
عالءُّالػديفُّمحمػدُّحمػداف:ُّالحريػةُّالسياسػيةُّلممكظػؼُّالعػاـ،ُّبحػثُّمنشػكرُّفػيُّمجمػةُّالفػتح،ُّكميػةُّ(ُّ(2

 .162ُُّّصُّ،2009(،38ُّالقانكف،ُّجامعةُّديالى،ُّالعددُّ)
غػى(ُّالتػيُّحظػرتُّعمػػىُّالمم)المؤقػت1964ُُّّنيسػػافُّسػنة22ُُّّ/ثانيػا(ُّمػفُّدسػتكر1ُّينظػر:ُّالمػادةُّ)ُّ(3)

29ُّ(ُّمػػفُّدسػػتكر82ُّاعضػػاءُّالمجمػػسُّالػػكطنيُّلقيػػادةُّالثػػكرةُّالنتمػػاءُّليحػػزابُّالسياسػػية،ُّكالمػػادةُّ)
المؤقػػتُّ)الممغػػى(ُّالتػػيُّحظػػرتُّعمػػىُّافػػرادُّالقػػكاتُّالمسػػمحةُّالنتمػػاءُّالػػىُّالحػػزاب1964ُُّّنيسػػافُّ

ُّالسياسية.ُّ
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ُّعمىُّالمكظفيفُّكالمكمفيفُّبالخدمةُّالعامةُّالقياـُّبأمُّعمؿُّحزبيُّ ثناءُّإالممغىُّفقدُّحـر
لرسميُّفيجكزُّليـُّالقياـُّباألعماؿُّالحزبيةُّشرطُّقاتُّدكاـُّاأكُّماُّخارجُّأالدكاـُّالرسمي،ُّ

،ُّكماُّحظرُّعمىُّفئاتُّمفُّالمكظفيفُّ(1)لُّتتعارضُّكالحيادُّالمطمكبُّفيُّكاجباتيـُّف ُّأ
فرادُّالقكاتُّالمسمحةُّكالقضاةُّكمكظفيُّأليحزابُّالسياسية،ُّكتتمثؿُّىذهُّالفئاتُُّّنتماءال

ُّاإل ُّالكحدات ُّكرؤساء ُّالخارجية، ُّالالخدمة ُّعمى ُّحظر ُّكما ُّدارية، ُّأمكظؼ ُّيقـك ف
ُّ.ُّ(2)بفعالياتُّحزبية

الممغىُّحظرُّعمىُّالقضاة1963ُُّّلسنة36ُُّّماُّقانكفُّالسمطاتُّالقضائيةُّرقـُّأُّ
بصدكرُّقانكفُّالتنظيـُّالقضائيُُّّلغىُّىذاُّالحظرُّحكمانُّأمُّنشاطُّسياسي،ُّكقدُّأمباشرةُّ
لحكـُّالمكجكدُّفيُّالقانكفُُّّمماثالنُُّّالنافذ،ُّالذمُّلـُّيتضمفُّنصان1979ُُّّلسنة160ُُّّرقـُّ
ُّ.ُّ(3)بؽالسا

كالكاردُّفيُّقانكف1970ُُّّلغىُّالحظرُّالكاردُّفيُّالدساتيرُّالسابقةُّلمدستكرُّأكماُُّّ
ذُّلـُّيتضمفُّإ،ُّحكمان1970ُُّّالممغى،ُّبصدكرُّدستكر1960ُُّّ(ُّلسنة1ُّالجمعياتُّرقـُّ)

حزابُّبمكجبُّىذاُّالدستكرُّعمىُّمثؿُّىذاُّالحظر،ُّبؿُّجاءُّبالنصُّعمىُّحريةُّتأسيسُّاأل
ُّ.ُّلـُّيسمحُّبتككيفُّأمُّحزبُّعداُّالحزبُّالحاكـُّ،ُّلكفُّفيُّالكاقع(4)منو26ُّالمادةُّ

1991ُّ(ُّلسنة14ُّمكظفيُّالدكلةُّكالقطاعُّالعاـُّرقـُّ)ُّانضباطكلـُّيتضمفُّقانكفُُّّ
جازتُّأحزابُّالسياسية،ُّكماُّاألُّإلىُّنتماءالمعدؿ،ُّعمىُّنصُّيحظرُّعمىُّالمكظؼُّال

ُّأكيُّالممغى،ُّلكؿُّعراق1991ُّ(ُّلسنة30ُّالسياسيةُّرقـُّ)ُّاألحزاب(ُّمفُّقانكف2ُّالمادةُّ)
وُّحظرُّفيُّالمادةُّأن ُُّّلُّإ،ُّ(5)منوُّالنسحابُّأكُّإليوُّنتماءعراقيةُّتأسيسُّحزبُّسياسيُّكال

                                                           

ُّالممغى(.ُّ)1960ُّ(ُّلسنة1ُّ(ُّمفُّقانكفُّالجمعياتُّرقـُّ)32/1ينظر:ُّالمادة)ُّ(1)
 الممغى(.ُّ)1960ُّ(ُّلسنة1ُّ(ُّمفُّقانكفُّالجمعياتُّرقـُّ)31/2ينظر:ُّالمادة)ُّ(2)
،ُّدارُّالثقافػػةُّلمنشػػرُّكالتكزيػػع،1ُّد.ُّعمػػيُّجمعػػةُّمحػػارب:ُّالتأديػػبُّاإلدارمُّفػػيُّالكظيفػػةُّالعامػػة،ُّطُّ((3

ُّ.151ُّصُّ،2004
 الممغى(.ُّ)(1970ُّ(ُّمفُّدستكرُّجميكريةُّالعراؽُّلسنةُّ)26ينظر:ُّالمادةُّ)ُّ((4
 )الممغى(.1991ُُّّ(لسنة30ُّ(ُّمفُّقانكفُّالحزابُّالسياسيةُّرقـُّ)2ينظر:ُّالمادةُّ)ُّ((5
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تنظيـُّحزبيُّداخؿُُّّأكنشاطُّسياسيُُّّأكوُّ)ُّيحظرُّالقياـُّبأمُّتثقيؼُّأن ُّ(ُّمنوُّعمى19ُّ)
معُّمنتسبيياُّمفُّقبؿُُّّأكخرلُّاألُّاألمنيةجيزةُّمفُّالداخميُّكاألالقكاتُّالمسمحةُّكقكلُّاأل

ُّ.ُّ(1)(مُّحزبُّسياسيأ

المكظؼُُّّإف ُّذُّإىميةُّلمنصكصُّالقانكنيةُّالسابقةُّمفُّالناحيةُّالعممية،ُّأوُّلُّأن ُُّّلُّإُّ
ُّ ُّدرجتو ُّكانت ُّبالُّأكميما ُّلو ُّيسمح ُّيكف ُّلـ ُّالعربيُُّّنتماءفئتو ُّالبعث ُّحزب لغير

ُّرقـُّالشتراكي ُّالمنحؿ ُّالثكرة ُّقيادة ُّمجمس ُّقرار ُّمف ُّاألكلى ُّالفقرة ُّنصت ُّكقد ُّىذا ،
تنظيـُّسياسيُّداخؿُُّّأكوُّ)ُّيمنعُّالقياـُّبأمُّنشاطُّأن ُّىُّعم10/11/1971ُّ(ُّفي1357ُّ)

ُُّّ.(2)(الشتراكيالقكاتُّالمسمحةُّلغيرُّحزبُّالبعثُّالعربيُّ

ُّاألحزابُُّّ ُّتشكيؿ ُّحرية ُّعمى ُّالنتقالية ُّلممرحمة ُّالدكلة ُّإدارة ُّقانكف ُّنص كما
ُّالنقاباتُّ ُّتشكيؿ ُّبحرية ُّالحؽ ُّأف  ُّكما ...(ُّ ُّفيو ُّجاء ُّفقد ُّإلييا ُّكالنضماـ السياسية

كقدُّجاءُّدستكرُّجميكريةُّ،ُّ(3)ابُّكالنضماـُّكفقانُّلمقانكفُّ،ُّكىكُّحؽُّمضمكفُّ(كاألحزُّ
اُّإلييُّكالنضماـالسياسيةُّبُّحزاعمىُّحريةُّتأسيسُّاألُّالنافذُّناصان2005ُُّّالعراؽُّلسنةُّ
(98ُّالعاـُّفيُّالمادةُّ)ُّالدعاءعضاءُّأكُُّّوُّحظرىاُّعمىُّالقضاةأن ُُّّلُّإ،ُّ(4)(39فيُّالمادةُّ)

ُّالمخالفةُّإباحتوُّلغيرىـُّمفُّمكظفيُّالدكلة.ُّمرُّالذمُّيعنيُّب،ُّاأل(5)منو ُّمفيـك

ُّالنافذ،ُّفقدُّتكسعُّمفُّنطاؽ2015ُّةُّ(ُّلسن36حزابُّالسياسيةُّرقـُّ)ماُّقانكفُّاألأُّ

                                                           

 )الممغى(.1991ُُّّ(لسنة30ُّ(ُّمفُّقانكفُّالحزابُّالسياسيةُّرقـُّ)19ينظر:ُّالمادةُّ)(ُّ(1
أشػػػػػارُّاليػػػػػوُّكسػػػػػاـُّكػػػػػاظـُّزغيػػػػػر:ُّإفشػػػػػاءُّاألسػػػػػرارُّالكظيفيػػػػػةُّكأثػػػػػرهُّفػػػػػيُّالمسػػػػػؤكليةُّالجزائية)دراسػػػػػةُّ(2)

ُّ.192ُّصُّ،2013ير،ُّجامعةُّالمستنصرية،ُّكميةُّالقانكف،مقارنة(،رسالةُّماجست
ُّ)الممغى(.2004/ج(ُّمفُّقانكفُّإدارةُّالدكلةُّالعراقيةُّلممرحمةُّالنتقاليةُّلسنة13ُّينظر:ُّالمادة)(ُّ(3

حريػػػػػةُّتأسػػػػػيسُّالجمعيػػػػػاتُّكالحػػػػػزابُّالسياسػػػػػيةُُّّ–اكلنُّ)(ُّمػػػػػفُّالدسػػػػػتكرُّعمػػػػػى39ُّنصػػػػػتُّالمػػػػػادةُّ)ُّ(4)
لُّيجكزُّاجبارُّاحدُّعمػىُّالنضػماـُّالػىُّحػزبُُّّ–قانكف.ُّثانيانُّكالنضماـُّالييا،ُّمكفكلةُّكينظـُّذلؾُّب

ُّاكُّجمعيةُّاكُّجيةُّسياسيةُّاكُّاجبارهُّعمىُّالستمرارُّفيُّالعضكيةُّبيا(.ُّ
ُّ–يحظرُّعمىُّالقاضيُّكعضكُّالدعاءُّالعاـُّماُّيأتي:ُّثانيانُّ)(ُّمفُّالدستكرُّعمى98ُّنصتُّالمادةُّ)ُّ(5)

 .ُّ(سياسيُّالنتماءُّالىُّحزبُّاكُّمنظمةُّسياسيةُّاكُّالعمؿُّفيُّنشاطُّ–ثانيانُّ
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ُّلُّف ُّأمُّحزبُّ)ُّأيشترطُّفيمفُّينتميُّلعضكيةُّإذُّ/ُّثالثا(10ُّالحظرُّبمكجبُّالمادةُّ)
ُّ ُّمف ُّالأيككف ُّالعميا ُّكالمفكضية ُّالنزاىة ُّكىيئة ُّالقضائية ُّالسمطة ُّلحقكؽُّعضاء مستقمة

مفُّالداخميُّكجيازُّنسافُّكمنتسبيُّالجيشُّكقكلُّاألكالمفكضيةُّالعمياُّلحقكؽُّاإلُّاإلنساف
بإجراءاتُّالمسائمةُّكالعدالةُّكعمىُُّّلُّيككفُّمشمكلنُُّّف ُّأمنيةُّكعمىُّجيزةُّاألالمخابراتُّكاأل
الكظيفةُّفيُّالجمعياتُُّّأكمفُّالحزبُُّّالستقالةفُّيختارُّبيفُّأحزبُُّّإلىُّمفُّكافُّمنتميانُّ

ُّالم ُّ(1)نفا(آذككرة ُّالمذككرة ُّالمخالفة ُّمفيكـ ُّمف ُّكيستنتج ُّأ، ُّمفُُّّف ُّأعاله ُّىؤلء غير
ُّال ُّليـ ُّيجكز ُّالعمكمييف ُّالعراقيُّىذا،ُُّّنتماءالمكظفيف ُّالمشرع ُّمسمؾ ُّكنؤيد ليحزاب،

الحياةُُّّعجمةعمىُّىيبةُّىذهُّالفئاتُّالكظيفيةُّفيُّالمكاقعُّالتيُّتشغمياُّمفُُّّكذلؾُّحفاظانُّ
ُّمفُّالمؤثراتُّالحزبية.ُُّّاستقالليـكُّلحيادىـُُّّالسياسيةُّكضمانانُّ

 السياسي واإلضراباملشاركة يف املظاهرات : الثالثاملطلة 
ُّكثانييماُّ ُّالمظاىرات، ُّفي ُّالمشاركة ُّأكليما ُّفرعيف، ُّالمطمب ُّىذا ُّفي سنتناكؿ

ُّالمشاركةُّفيُّاإلضرابُّالسياسي.ُّ

 المشاركة في المظاهرات : الفرع األول
جؿُّتحقيؽُّأبضغطُّمفُُّّعفُّالرأمُّمصحكبانُّوُّعبارةُّعفُّتعبيرُّأن ُّؼُّالتظاىرُّبيعرُّّ

ُّ(2)مطمبُّلممكاطف ،ُّ ُّيتطمبُُّّأيضانُّكيعرؼُّالتظاىر ُّسياسيُّجماعيُّ، ُّفعؿ ُّعف عبارة
ُّ.ُّ(3)تنظيماُّتحديداُّليكلكيات،ُّكقدُّيككفُّىدؼُّالتظاىرُّالتأييدُّأكُّالحتجاج

                                                           

ُّ)النافذ(.2015ُُّّ(ُّلسنة36ُّ/ُّثالثا(ُّمفُّقانكفُّالحزابُّالسياسيةُّرقـُّ)10ينظر:ُّالمادةُّ)ُّ((1
اركػػافُّعبػػاسُّحمػػزة:ُّالحػػؽُّفػػيُّحريػػةُّالتظػػاىرُّالسػػمميُّ)دراسػػةُّمقارنػػة(،ُّرسػػالةُّماجسػػتير،ُّكميػػةُّ(ُّ(2

 .21ُّصُّ،2013القانكف،ُّجامعةُّبابؿ،ُّ
لمماليػيف،ُّبيػركت،ُّبػدكفُّسػنةُّنشػر،ُّنقػالُّعػفُّالقاضػيُّد.ُّجبػرافُّمسػعكد:ُّمعجػـُّالرائػد،ُّدارُّالعمػـُُّّ((3

،ُّدارُّالكتػب1ُّصالحُّعمكافُّناصرُّالنائمي:ُّحريةُّالتظاىرُّالسمميُّفيُّالعػراؽُّ)دراسػةُّمقارنػة(،ُّطُّ
 .21ُّصُّ،2014كالكثائؽ،ُّبغداد،ُّ
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الشكارعُّالعامةُّلغرضُُّّأكُّوُّحشدُّمنظـُّيسيرُّفيُّالمياديفأن ُّؼُّالتظاىرُّبرُّّكماُّعأُّ
شخاصُّياُّمجمكعةُّمفُّاألأن ُّ"ُّالمظاىرةُّالعامةُّبBienaymeُّقدُّعرؼُّالفقيوُّ"ُّعاـ،ُّكُّ

ُّسميُّمككبانُُّّمتحركانُُّّالجتماعذاُّكافُّا ُّرادةُّجماعية،ُّكُّإتستخدـُّالطريؽُّالعاـُّلمتعبيرُّعفُّ
ُّ.ُّ(1)سميُّتجمعانُُّّذاُّكافُّثابتانُّا ُّ،ُّكُّاستعراضانُُّّأك

ُّإلىكلة،ُّلدفعيـُّيؤثرُّبمفرده،ُّعمىُّصانعيُّالقرارُّفيُّالدُّف ُّأنسافُّلُّيستطيعُّفاإل
زاءُّقضيةُّما،ُّكلكفُّيستطيعُّمفُّخاللوُّمشاركتوُّفيُّإالتراجعُّعنوُُّّأكالتغييرُُّّأكتعديؿُّ

ُّأكالجتماعيُُّّأكالتجاهُّالسياسيُُّّأكمظاىرةُّ)ُّالذمُّيتفؽُّفيوُّالمتظاىركفُّفيُّالرأمُّ
ُّبعضُّ ُّفي ُّالتأثير ،)ُّ ُّعفُّاألحيافالقتصادم ُّلمرجكع ُّالدكلة ُّفي ُّالمسؤكليف ُّعمى ،

ُّالذمُّ الذمُّمفُُّّأكالمجتمعيف،ُُّّأكالمعتصميفُُّّأكالحؽُّالضررُّبالمتظاىريفُّمكقفيـ،
ُّ ُّإشأنو ُّبالمجتمع ُّالمادةُُّّأكلحاؽُّالضرر ُّالتظاىرُّنصتُّعميو ُّحرية ُّكألىمية الكطف،

عمىُّالنحكُّ،ُّ(2)1966مفُّالعيدُّالدكليُّالخاصُّبالحقكؽُّالمدنيةُّكالسياسيةُّلسنةُُّّ(21)
لُّتمؾُّالتيُّتفرضياُّإىذاُّالحؽُُّّفُّيكضعُّمفُّالقيكدُّعمىُّممارسةأ)ُّلُّيجكزُُّّ:اآلتي
ُّأكمفُّالقكميُّلمقانكفُّكتشكؿُّتدابيرُّضركريةُّفيُّمجتمعُّديمقراطي،ُّلصيانةُّاألُّطبقانُّ

ُّ ُّالعامة ُُّّأكالسالمة ُّالعاـ ُُّّأكالنظاـ ُّالعامة ُّالصحة ُُّّأكحماية حمايةُُّّأكاآلدابُّالعامة
ُّ.ُّ(3)كحرياتيـ(ُّاآلخريفحقكؽُّ

ُّالتظُّأما ُّحرية ُّمف ُّالمقارنة ُّالدكؿ ُّنصتُّالمادةُّمكقؼُّقكانيف ُّفرنسا ُّففي اىر،
ُّمفُّ ُّالرابعة ُّالعالميُّلحقكؽُّاإلنسافُّكالمكاطفُّالفرنسيُّالصادرُّسنة 1789ُّاإلعالف

                                                           

(ُّلسػػػػػػنة115ُّينظػػػػػػر:ُّالمػػػػػػادةُّ)األكلػػػػػػى/أ(ُّمػػػػػػفُّقػػػػػػانكفُّالجتماعػػػػػػاتُّالعامػػػػػػةُّكالمظػػػػػػاىراتُّرقػػػػػػـُّ)ُّ((1
 )النافذ(.1959ُّ

،ُّمنشػكرُّفػي1970ُّ(ُّفػي1223ُّصادؽُّالعراؽُّعمىُّىذهُّالتفاقيةُّبقرارُّمجمسُّقيػادةُّالثػكرةُّرقػـُّ)(ُّ(2
ُّ.7/10/1970(ُّفي1927ُّالعددُّ)ُّالكقائعُّالعراقيةُّ،

أشارُّإليوُّزىدمُّإبراىيـُّالشػيخُّعبػد:ُّحػؽُّالتظػاىرُّفػيُّالقػانكفُّالػدكلي،ُّبحػثُّمنشػكرُّعمػىُّالػرابطُُّّ((3
ُّاللكتركنيُّاآلتي:

. com www.ikhwanwikihttp : // ُُُّّّـ.7:40ُّ،الساعة30/10/2016ُُّّتأريخُّالزيارة 

http://www.ikhwanwiki/
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شيءُّلُّيضرُّباآلخريفُّكلُّيجكزُّالحدُُّّأمحؽُّالفردُّفيُّعمؿُّعمىُّ)أمُّإفُّالحريةُّىيُّ
ُّ.(1)بقانكف(ُّإلمنياُّ

دةُّالرابعةُّذلؾُّماُّنصتُّعميوُّالمامفُّالدساتيرُّالفرنسيةُُّّكىذاُّماُّأخذتُّبوُّبعض
الحريةُّتعنيُّتمكيفُّكؿُّمكاطفُّعفُّعمؿُّماُّيريدُّعمىُُّّإف ُّ)المعدؿ1958ُّمفُّدستكرُّ

ُّ.ُّ(2)لُّيضرُّعمموُّباآلخريف(ُّف ُّأ

ُّعفُُّّد ُّتعُّ ُّالمكظفيف ُّتعبير ُّكسائؿ ُّمف ُّكسيمة ُّالعامة ُّالمظاىرات ُّفي المشاركة
شاركيفُّدارمُّالفرنسيُّفيُّمعاممةُّالمآرائيـُّكمعتقداتيـُّالسياسية،ُّكقدُّتشددُّالقضاءُّاإل

فيُّالمظاىرات،ُّفإفُّالمظاىرةُّالتيُّنظمياُّالعاممكفُّفيُّسمؾُّالبكليسُّفيُّباريسُّسنةُّ
ُّالجميكريةُُّّأماـ1958ُّ ُّبسقكط ُّالبعض، ُّيرل ُّكما ،ُّ ُّعجمت ُّكالتي ُّالبكربكف قصر

موُّمفُّالمساسُّبسمطةُّالدكلةُّشك ُّماُّيلكاجبُّالحيادُّبُّجسيمانُُّّخرقانُُّّدعتالفرنسيةُّالرابعة،ُّ
ُّ.ُّ(3)كىيبتيا

الشعبُّلمتظاىر1961ُُّّدعكةُّالحككمةُّالفرنسيةُّسنةُُّّأف ُُّّ،مفُّذلؾُّعكسالكعمىُُّّ
ُّأف ُُّّإلوُّعمؿُّنادرُّالحصكؿُّأن ُّتأييداُّلمحككمةُّفيُّحركةُّتمردُّالجيشُّفيُّالجزائر،ُّكلكُّ

ُّ.ُّ(4)مشاركةُّالمكظفيفُّفيُّالمظاىراتُّاستجابةُّليذاُّالنداءُّلُّيككفُّخرقاُّلكاجبُّالحياد

ُُّّ ُّالتظاىر ُّالمصرم ُّالمشرع ُّعالج ُّمصر ُّكتشريعاتوُّكفي ُّدساتيره ُّفي السممي،
فيُّالتظاىرُّكالسيرُّفيُّالمكاكبُُّّاألفرادالممغىُّحؽ1971ُُّّالمختمفة،ُّكلقدُّاقرُّدستكرُّ

ُّالتيُّنصتُّعمى54ُّالمادةُّ)ُّاألخيرةكذلؾُّفيُّالفقرةُّ ُّلممكاطنيفُّحؽُّالجتماعُّأ( فُّ)
خطارُّسابؽ،ُّكلُّيجكزُّلرجاؿُّإكدكفُّحاجةُّإلىُُّّالخاصُّفيُّىدكءُّغيرُّحامميفُّسالحانُّ

العامةُّكالمكاكبُّكالتجمعاتُّمباحةُّفيُُّّكالجتماعاتالخاصةُُّّاجتماعاتيـمفُّحضكرُّاأل

                                                           

 .1789ُُّّمفُّالعالفُّالفرنسيُّلحقكؽُّالنسافُّكالمكاطفُّالفرنسيُّلسنةُُّّينظر:ُّالمادةُّ)الرابعة(ُّ((1
 )المعدؿ(.1958مفُّالدستكرُّالفرنسيُّلسنةُُّّالرابعة()ينظر:ُّالمادة(ُّ(2
ُّ.210ُّصُّعادؿُّالطبطبائي:ُّمرجعُّسابؽ،ُّد.(ُّ(3
ُّ.16ُّصُّكماُّبعدىا،ُّـ.ُّـ.ُّحسيفُّطالؿُّماؿُّاهلل:ُّمرجعُّسابؽ،210ُّصُّالمرجعُّنفسو،ُّ((4
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النافذُّالذم2014ُُّّكالذمُّعدؿُّبدستكر2012ُُّّحدكدُّالقانكفُّ(ُّ،ُّكبعدُّصدكرُّدستكرُّ
(ُّ ُّالمادة 73ُّنصُّفي ُّتنظيـ ُّحؽ ُّلممكاطنيف (ُّ ُّعمى ُّكالمكاكبُُّّالجتماعات( العامة،

ُّ ُّكجميع ُّأكالتظاىرات، ُّسالحانُّالسمُّالحتجاجاتشكاؿ ُّحامميف ُّغير ُُّّمية، مُّنكع،ُّأمف
مكفكؿ،ُّدكفُُّّالخاصُّسمميانُُّّالجتماعبإخطارُّعمىُّالنحكُّالذمُّينظموُّالقانكف،ُّكحؽُّ

ُّ ُّاألإُّإلىالحاجة ُّلرجاؿ ُّيجكز ُّكل ُّسابؽ، ُّخطار ُّكمراقبتو، ُّحضكره التنصتُُّّأكمف
ُّ.(1)(عميو

ُّا ُّكُُّّ ُّكافُّالدستكرُّقد ُّأذا وُّأن ُُّّل ُّإباحُّالجتماعاتُّالعامةُّكالسيرُّفيُّالمظاىرات،
ُّبأف ُّ ُّذلؾ ُُّّقدر ُّالقانكف، ُّحدكد ُّفي ُّأيتـ ُّتخضعُّأن ُّم ُّكلذلؾ ُّتنظيميا، ُّلمقانكف ُّترؾ و

(ُّ ُّرقـ ُّلمقانكف ُّالعاـ ُّالطريؽ ُّفي ُّالسممية ُّكالمظاىرات ُّالعامة لسنةُُّّ(14الجتماعات
1923ُّ(ُّ ُّرقـ ُّبالقانكف 28ُّالمعدؿ ُّلسنة ُّحاليان1929ُُّّ( ُّرقـُُّّكالممغى ُّالقانكف بمكجب

زاءُّإمفُّحيثُّسمطةُّاإلدارةُُّّأـيثُّشركطُّالقياـُّبياُّسكاءُّمفُّح2013ُّ(ُّلسنة107ُّ)
ُّ ُّبيا ُُّّأكالسماح ُُّّأكرفضيا، ُّمخالفة ُّعمى ُّتكقع ُّالتي ُّالعقكبات ُّحيث ىذاُُّّأحكاـمف

ُّلـُّتشيرُّإُّالقانكف، ُّلـُّتخصيـُُّّإلىنيا ُّالحريةُّكما حرمافُّالمكظفيفُّمفُّممارسةُّىذه
ُّبؽُّعمىػػػفإنياُّتنطةُّلذلؾُّػػػكصُّجاءتُّعامػػػةُّفالنصػػػدُّممارستيـُّلتمؾُّالحريػػػػكادُّتقيػػػػبم

                                                           

(ُّالممغيػػػػافُّكنصػػػػيا1930ُُّّ–1923)(ُّمػػػػفُّدسػػػػتكر20المػػػػادةُّالػػػػكاردةُّفػػػػيُّالمػػػػتفُّتقابػػػػؿُّالمػػػػادةُّ)(ُّ(1
دُّمػفُّرجػاؿُّالبػكليسُّلممصرييفُّحؽُّالجتماعُّفيُّىػدكءُّكسػكينةُّغيػرُّحػامميفُّسػالحا،ُّكلػيسُّلحػ)

افُّيحظػػػرُّاجتماعػػػاتيـُّكلُّحاجػػػةُّبيػػػـُّالػػػىُّاشػػػعارهُّكلكػػػفُّىػػػذاُّالحكػػػـُّلُّيجػػػرمُّعمػػػىُّالجتماعػػػاتُّ
العامػػة،ُّفإنيػػاُّخاضػػعةُّلُّحكػػاـُّالقػػانكف،ُّكمػػاُّانػػوُّلُّيقيػػدُّاكُّيمنػػعُّامُّتػػدبيرُّمتخػػذُّلكقايػػةُّالنظػػاـُّ

صػػػرييفُّحػػػؽُّلمم))الممغػػػى(ُّفقػػػدُّقضػػػتُّبػػػأف1956ُُّّ(ُّمػػػفُّدسػػػتكر46ُّالجتمػػػاعي(ُّ.ُّامػػػاُّالمػػػادةُّ)
الجتماعُّبيدكءُّغيرُّحامميفُّسالحاُّكدكفُّحاجةُّالىُّاخطارُّسػابؽ،ُّلُّيجػكزُّلمبػكليسُّافُّيحضػرُّ
اجتماعػػاتيـ،ُّكالجتماعػػاتُّالعامػػةُّكالمكاكػػبمُّمكالتجمعػػاتُّالمباحػػةُّفػػيُّحػػدكدُّالقػػانكفُّ،ُّعمػػىُّافُّ

مػػادةُّالممغػػىُّبال1964ُّ،ُّكجػػاءُّدسػػتكرُُّّ(تكػكفُّاغػػراضُّالجتمػػاعُّككسػػائموُّسػػميمةُّكلُّتنػافيُّاآلداب
لممصرييفُّحؽُّالجتماعُّفػيُّىػدكءُّغيػرُّحػامميفُّسػالحا،ُّكدكفُّحاجػةُّالػىُّ)(ُّلتنصُّعمىُّاف37ُّ)

 .(اخطارُّسابؽ،ُّكالجتماعاتُّالعامةُّكالمكاكبُّكالتجمعاتُّمباحةُّفيُّحدكدُّالقانكف
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ُّ.ُّ(1)المكظفيفُّكلكفُّمعُّمراعاةُّمقتضىُّالكظيفة

حريةُُّّإلىالممغى1925ُُّّماُّفيُّالعراؽُّفمـُّيشرُّالقانكفُّاألساسيُّالعراقيُّلسنةُّأُّ
بداءُّالرأمُّكالنشرُّإ)ُّلمعراقييفُّحريةُُّّأف ُُّّنصُّعمىُّعندماُّالتظاىرُّبصكرةُّصريحةُّكذلؾ

)ُّ ُّ(2)كالجتماع ،ُّ ُّكفي ُّسنة ُّف1958ُّدستكر ُّإن ُّالممغى ُّصراحة ُّيشر ُّلـ حريةُُّّإلىو
ساسُّمفُّالتعاكفُّبيفُّأىكُّ)ُّيقكـُّالكيافُّالعراقيُّعمىُُّّعامانُُّّردُّنصانُّأكُّالتظاىرُّكلكنوُّ
ُّ.ُّ(3)حقكقيـُّكصيانةُّحرياتيـ(ُّاحتراـالمكاطنيفُّكافةُّب

)ُّلمعراقييفُّحؽُّالجتماعُُّّأف ُّالممغىُّعمى1964ُُّّنيساف29ُُّّدستكرُُّّكماُّنصُّ
...ُّكالجتماعاتُّالعامةُّكالمكاكبُّكالتجمعاتُّمباحةُّفيُّالحانُّفيُّىدكءُّغيرُّحامميفُّس

الممغىُّفقدُّكررُّالنصُّالكاردُّفيُّدستكر21/9/1968ُُّّماُّدستكرُّأ،ُّ(4)حدكدُّالقانكفُّ(
)ُّيكفؿُّالدستكرُّحريةُّالرأمُُّّفُّأالممغىُّفقدُّكردُّفيو1970ُُّّدستكرُّسنةُُّّكفي،ُّ(5)1964

رةُّالدكلةُّلممرحمةُّالنتقاليةُّلسنةُّادإقانكفُُّّكماُّنص،(6)كالنشرُّكالجتماعُّكالتظاىر...ُّ(
2004ُُّّ ُّالتظاىر ُّحرية ُّعمى ُّبأفُّإالممغى ُّفيو ُّجاء ُّالتظاىرُُّّذ ُّفي ُّالحؽ )لمعراقي

ُّ.ُّ(7)كفؽُّالقانكف(ُّضرابُّسمميانُّكاإل

)ُّتكفؿُُّّأف ُّنصُّعمىُُّّإذحريةُّالتظاىرُُّّإلىشارُّأالنافذ2005ُُّّماُّدستكرُّسنةُّأُّ
،ُّ(8)حريةُّالجتماعُّكالتظاىرُّالسمميُّ:لثانُّالدكلةُّبماُّلُّيخؿُّبالنظاـُّالعاـُّكاآلداب...ُّثا

                                                           

 )النافذ(.2014ُُّّ(ُّمفُّدستكرُّجميكريةُّمصرُّالعربيةُّلسنة73ُّينظر:ُّالمادةُّ)ُّ((1
 )الممغى(.1925ُّلقانكفُّالساسيُّالعراقيُّ(ُّمفُّا12ينظر:ُّالمادةُّ)ُّ(2)
 )الممغى(.1958ُّ(ُّمفُّدستكرُّالعراؽُّلسنة3ُّينظر:ُّالمادةُّ)ُّ((3
 )الممغى(.1964ُّ(ُّمفُّدستكرُّالعراؽُّالصادرُّفيُّنيساف32ُّينظر:ُّالمادةُّ)(ُّ(4
 )الممغى(.21/9/1968ُّ(ُّمفُّدستكرُّالعراؽُّالصادرُّفي34ُّينظر:ُّالمادةُّ)ُّ((5
 )الممغى(.1970ُّدستكرُّالعراؽُّلسنةُُّّ(ُّمف26ينظر:ُّالمادةُّ)ُّ((6

 )الممغى(.2004ُّمفُّقانكفُّادارةُّالدكلةُّلممرحمةُّالنتقاليةُّلسنةُُّّ(/ق13ينظر:ُّالمادةُّ)(7) 
كمػػػا18ُُّّصُّلممزيػػػدُّعػػػفُّالتظػػػاىرُّالسػػػمميُّينظػػػر:ُّأركػػػافُّعبػػػاسُّحمػػػزةُّالخفػػػاجي:ُّمرجػػػعُّسػػػابؽ،ُّ((8

ُّمتمػػػاعُّكالتظػػػاىرُّالسػػػمميبعػػػدىا،ُّعمػػػيُّحمػػػزةُّعسػػػؿ،ُّاحمػػػدُّجبػػػر:ُّالضػػػكابطُّالجزائيػػػةُّلحريػػػةُّالج
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نوُّيبيحُّلمفردُّحريةُّالتظاىر،ُّلكفُّشرطُّأ،ُّكيالحظُّعمىُّالنصُّالمتقدـُّ(1)كينظـُّبقانكف
عدـُّاإلخالؿُّبالنظاـُّالعاـُّكاآلداب،ُّكىكُّشرطُّفضفاضُّمفُّدكفُّضابطُّمحددُّبالتاليُّ

فيُّذلؾُّمفُّفرادُّلكفُّيمكفُّتالاألُّاتجاهمفُّقبؿُّالسمطةُّالحاكمةُُّّاستغاللويخشىُّمفُّ
ُّشارتُّلوُّالفقرةُّ)ثالثا(ُّسالفةُّالذكر.ُّأخالؿُّتشريعُّالقانكفُّالذمُّ

ُّبالنسبةُّلمكقؼُّالمشرعُّالعراقيُّفيُّالعراؽُّبتأثيرُّصدكرُّالقانكفُّاألساسيُّأُّ ما
ُّالسائدة،ُّصدرُّكُّالممغىُّكبنتيجتوُّاأل1925ُّالعراقيُّلسنةُّ ضاعُّالسياسيةُّكالقتصادية
ُّاأل ُّ)ُّحكاـمرسـك ُّرقـ ُّلسنة18العرفية )ُّ1935ُّ ُّكمنعُّالممغى ُّالحريات ُّقيد الذم

ُّكبقيُّ ُّكالجتماعات، ُّالتظاىرات ُّحرية ُّلممارسة ُّكالشركط ُّالعراقيؿ ُّككضع التظاىرات
ُّاإلدارةُّالعرفيةُّالممغىُّرقـ8ُّنصتُّالمادةُّ)ُّإذالحاؿُّفيُّقمعُّالتظاىراتُّ (ُّمفُّمرسـك

ُّ.ُّ(2)عاـ(ُّاجتماعمُّأ)المظاىراتُّكالتجمعاتُّىيُُّّأف ُّعمى1935ُُّّ(ُّلسنة18ُّ)

ُّ)ُّكقدُّ ُّكالمظاىراتُّرقـ ُّالعامة ُّالجتماعات ُّمرسكـ ُّذلؾ ُّبعد ُّلسنة25ُّصدر )
العرفيةُُّّحكاـطالؽُّالحرياتُّالديمقراطيةُّالتيُّقيدىاُّمرسكـُّاألإبمناسبةُّالممغى1954ُّ

1935ُّ(ُّلسنة18ُّالعرفيةُّرقـُّ)ُّحكاـلغاءُّمرسكـُّاألإسالؼُّالذكر،ُّكالذمُّبمكجبوُّتـُّ
ُّ.ُّالذمُّقيدُّالحرياتُّالعامةُّكممارسةُّالتظاىرات

ُّ)أُّ ُّرقـ ُّكالمظاىرات ُّالجتماعات ُّقانكف 115ُّما ُّلسنة ُّعرؼ1959ُُّّ( النافذ،
نوُّ)يقصدُّبالمظاىرةُّإالجتماعُّالعاـ،ُّفقدُّنصُّعمىُُّّأشكاؿوُّشكؿُّمفُّأن ُّالتظاىرُّعمىُّ

ُّ ُّالمياديف ُّفي ُّيسير ُّمنظـ ُّ(ُّأكحشد ُّلغرضُّعاـ ُّالعامة ُّعمىُّ(3)الشكارع ُّكالمالحظة ،
ُّفيُّالمظاىرات.ُُّّالشتراؾالمكظؼُّالعاـُُّّوُّلـُّيحظرُّعمىأن ُُّّإليوالقانكفُّالمشارُّ

                                                                                                                                                      

ُّالقانكنيةُّكالسياسػية،ُّكميػةُّالقػانكف،ُّجامعػةُُّّ)دراسةم مقارنة(ُّ،ُّبحثُّمنشكرُّفيُّمجمةُّالككفةُّلمعمـك
ُّكماُّبعدىا.8ُُّّصُّ،7ُّ،2014الككفةُّ،ُّالعددُّالتاسعُّعشر،ُّالسنةُّ

 )النافذ(ُّ.2005ُُّّ(ُّمفُّدستكرُّجميكريةُّالعراؽُّلسنة38ُّينظر:ُّالمادةُّ)ُّ((1
ُّالدارةُّالعرفية8ينظر:ُّالمادةُّ)ُّ(2) ُّ)الممغى(.1935ُُّّ(ُّلسنة18ُّرقـُّ)ُّ(ُّمفُّمرسـك
1959ُّ(ُّلسػػػػنة115ُّ/ب(ُّمػػػػفُّقػػػػانكفُّالجتماعػػػػاتُّالعامػػػػةُّكالمظػػػػاىراتُّرقػػػػـُّ)2ينظػػػػر:ُّالمػػػػادةُّ)ُّ(3)

ُّ)النافذ(ُّ.ُّ
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(ُّلسنة115ُّالعمؿُّفيُّقانكفُّالجتماعاتُّالعامةُّكالمظاىراتُّرقـُّ)ُّاستمركقدُُّّ
ُّ)أن ُُّّلُّإ1959ُّ ُّرقـ ُّالعراقي ُّالعقكبات ُّقانكف ُّبصدكر 111ُّو ُّلسنة المعدؿ1969ُُّّ(

مفُّالتظاىرُّالذمُّيخؿُّباألُّأكضيفتُّقيكدُّكعقكباتُّعمىُّمفُّيمارسُّحريتوُّبالتجمعُّأأُّ
شخاصُّفأكثرُّفيُّمحؿُّأذاُّتجميرُّخمسةُّإوُّأن ُّ(ُّعمى220ُّنصتُّالمادةُّ)ُّإذيكدرهُُّّأك

مرىـُّرجاؿُّالسمطةُّالعامةُّبالتفرؽُّفكؿُّمفُّأمفُّالعاـُّكُّعاـُّككافُّمفُّشأفُّذلؾُّتكديرُّاأل
ُّاأل ُّبمغوُّىذا لـُّيعمؿُّبوُّيعاقبُّبالحبسُّمدةُّلُّتزيدُّعمىُّسنةُُّّأكمرُّكرفضُّطاعتو
ُّبإحدلُّىاتيفُّالعقكبتيف.ُُّّأكتزيدُّعمىُّمئةُّدينارُُّّكبغرامةُّل

ُّ)أُّ ُّالمادة ُّلُّتزيدُّعمىُّسنةُّكبغرامةُّلُّتزيد212ُّما ُّفقدُّعاقبتُّبالحبسُّمدة )
ُّأكتجميرُّفيُّمحؿُّعاـُُّّإلىبإحدلُّىاتيفُّالعقكبتيفُّكؿُّمفُّدعاُُّّأكعمىُّمئةُّدينارُّ

شترؾُّفيوُّمعُّعمموُّبمنعُّالسمطةُّالعامةُّذلؾُّالتجميرُّكيعاقبُّبالعقكبةُّاُّاُّأكدارُّحركتي
ُّتترتبُّعمىُُّّمفُّ،ذاتيا ُّكلـ ُّإليو ُّالمشار ُّالتجمير ُّعمى ُّالعمنية حرضُّبإحدلُّالطرؽ

ُُّّأف ُّ،ُّكلُّيخفىُّ(1)تحريضوُّنتيجة تستخدـُّالسمطةُُّّف ُّأالمشرعُّالعراقيُّلـُّيدرُّفيُّخمده
                                                           

اذاُّكافُّالغػرضُّمػفُّالتجميػرُُّّ-1عمىُّماُّيميُّ)ُّ(ُّمفُّقانكفُّالعقكباتُّالعراقي222تنصُّالمادةُّ)ُّ((1
حةُّاكُّمنعُّتنفيذُّالقكانيفُّأكُّالنظمةُّاكُّالقراراتُّاكُّالتأثيرُّعمىُّالسػمطاتُّفػيُّارتكابُّجنايةُّاكُّجن

عممياُّاكُّحرمافُّشخصُّمفُّحريةُّالعمؿُّككافُّذلؾُّالتأثيرُّاكُّىذاُّالحرمافُّبػالقكةُّاكُّالتيديػدُّفكػؿُّ
مفُّدعاُّالىُّىذاُّالتجميرُّاكُّادارُّحركتوُّككؿُّمػفُّاشػترؾُّفيػوُّمػعمُّمعممػوُّبػالغرضُّمنػوُّاكُّبقػيُّ

عنوُّبعدُّافُّعمـُّبالغرضُّالمػذككرُّيعاقػبُّبػالحبسُّمػدةُّلُّتزيػدُّعمػىُّسػنتيفُّكبغرامػةُُّّفيوُّكلـُّيبتعد
اذاُّاسػػتعمؿُّاحػػدُّالمتجميػػريفُّبػػالقكةُّاكُُّّ-2لُّتزيػػدُّعمػػىُّمئتػػيُّدينػػارُّاكُّبإحػػدلُّىػػاتيفُّالعقػػكبتيف،

التيديػدُّككػافُّاحػدىـُّيحمػؿُّسػػالحاُّظػاىراُّاكُّادكاتُّظػاىرةُّقػدُّيػػؤدمُّاسػتعمالوُّإلػىُّإحػداثُّالمػػكتُّ
إلػػىُّلتجميػػرُّاكُّادارُّحركتػػوُّككػػؿُّمػػفُّاشػػترؾُّفػػيُّالتجميػػرُّمػػعُّعممػػوُّبػػالغرضُُّّعكقػػبُّمػػفُّدعػػا

اذاُُّّ–3المقصػػكدُّمنػػوُّبػػالحبسُّكبالغرامػػةُّلُّتزيػػدُّعمػػىُّثالثمائػػةُّدينػػارُّاكُّبإحػػدلُّىػػاتيفُّالعقػػكبتيف،
ارتكػبُّاحػػدُّالمتجميػػريفُّجريمػػةُّتنفيػػذاُّلمغػػرضُّالمقصػػكدُّمػفُّالتجميػػرُّعكقػػبُّجميػػعُّمػػفُّكػػانكاُّفػػيُّ

مػػػةُّبالعقكبػػػةُّالمقػػػررةُّليػػػاُّفػػػيُّالقػػػانكفُّمتػػػىُّكػػػانكاُّيعممػػػكفُّبػػػالغرضُّمػػػفُّالتجميػػػرُّكقػػػتُّكقػػػكعُّالجري
التجميرُّكيعاقبُّكذلؾُّمفُّدعاُّالػىُّالتجميػرُّاكُّادارُّحركتػوُّبالعقكبػةُّالمقػررةُّقانكنػاُّليػذهُّالجريمػةُّ

لتحؿُّأحكاـُّىذهُّالمادةُّبتكقيعُّايةُّعقكبةُّاشػدُُّّ-4كلكُّلـُّيكفُّمكجكداُّفيُّالتجميرُّكقتُّكقكعيا،ُّ
ُّ.(فينصُّعميياُّالقانكُّ
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حتىُّتـُّتعميؽُُّّاستمرُّىذاُّالكاقعُّأف ُُّّلُّإتظاىرةُُّّأكىذهُّالنصكصُّلتجريـُّكؿُّالجتماعُّ
(ُّحريةُّالتجمع2ُّالقسـُّ)2004ُّ(ُّلسنة19ُّ)مرُّرقـُّالعمؿُّبيذهُّالنصكصُّبمكجبُّاأل

ُّاإل ُّالمدير ُّعف ُّالصادر ُّكيبدك ُّالمؤقتة، ُّالئتالؼ ُّلسمطة ُّبقانكفُّأدارم ُّجاء ُّما ف
(ُّ ُّرقـ 111ُّالعقكبات ُّلسنة )1969ُّ(ُّ ُّالمكاد 220ُّفي ،221ُّ ُّيعد222ُُّّّ، ُّتعطيالنُُّّ(

ُُّّ،النافذ1959ُّ(ُّلسنة115ُّألحكاـُّقانكفُّالجتماعاتُّالعامةُّكالمظاىراتُّرقـُّ)

ُّ ُّالسمميُُّّف ُّأكيذكر ُّكالتظاىر ُّالرأمُّكالجتماع ُّعف ُّالتعبير ُّحرية ُّقانكف مشركع
ماـُّمجمسُّالنكابُّالعراقيُّمنذُّمدةُّزمنيةُّليستُّبالقصيرة،ُّكبمكجبُّمسكدةُّىذاُّأمطركحُّ

فرادُّلمتعبيرُّعفُّآرائيـُّالقانكفُّيقصدُّبالتظاىرُّالسمميُّتجمعُّعددُّغيرُّمحدكدُّمفُّاأل
شارةُّفيُّمشركعُّإُّتكجدُّل،ُّكُّ(1)كالقكانيفُّالنافذةُّالمطالبةُّبحقكقيـُّالتيُّكفمياُّالدستكرُّأك

ُّتحظرُّعمىُّالمكظؼُّالعاـُّىذاُّالحؽ.ُُّّىذاُّالقانكف

ُّالقانكفُّ ىناؾُّكثيرُُّّأف ُّكُُّّلسّيماُّ،كعميوُّنكصيُّالمشرعُّالعراقيُّسرعةُّسفُّىذا
ُّمفُّكثيرانُّمفُّشرائحُّالمكظفيفُّكفيُّقطاعاتُّميمةُّمنياُّماُّيتعمؽُّبالتعميـُّكالصحةُّكاأل

،ُّكماُّلياُّكاضطرادُّبانتظاـسيرُّالمرفؽُّالعاـُُّّفيُّاإلخالؿُّإلىتُّتؤدمُّماُّتنظـُّتظاىرا
ُّمفُّتأثيرُّبيفُّتكجياتوُّالحزبيةُّكحيادهُّالكظيفي.ُّ

 المشاركة في اإلضراب السياسي ي: الفرع الثان
ُّالمطاليبُّأن ُّضرابُّبؼُّاإليعرُُّّّ ُّبيدؼُّتنفيذ ُّالتكقؼُّالجماعيُّكالكاقعيُّلمعمؿ و

بأنوُّالتكقؼُّالجماعيُّعفُّالعمؿ،ُّغايتوُُّّيضانُّأابُّضرُّ،ُّكعرؼُّاإل(2)المينيةُّلممضربيف
ُّ.ُّ(1)كحتىُّسياسيةُّاجتماعيةلمساندةُّحركةُُّّأكتحسيفُّشركطُّالعمؿ،ُّ

                                                           

/خامسا(ُّمفُّمشركعُّقانكفُّحريةُّالتعبيرُّعفُّالرأمُّكالجتماعُّكالتظاىرُّالسػممي،1ُّينظر:ُّالمادةُّ)ُّ(1)
تػأريخُّالزيػػارةhttp: // www . slideshare . netُّمنشػكرُّعمػىُّالػرابطُّاللكتركنػيُّالتػالي:

 ُّـ.4:30ُّالساعة1/11/2016ُُّّ
 .33ُّصُّ،1999ة،ُّبيركت،ُّالمحاميُّمكريسُّنخمة:ُّالحريات،ُّمنشكراتُّالحمبيُّالحقكقي(ُّ(2



ىى(8102لعامى)ا(/88(/العددى)8لمجلدى)/امجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالدوادوة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

325 

ُّالتكقؼُّاإلأن ُّضرابُّبكىنالؾُّمفُّعرؼُّاإلُّ رادمُّكالصريحُّعفُّالعمؿُّكبصفةُّو
رغاـُّالسمطاتُّإالمكظفيفُّالمكمفيفُّبالقياـُّبوُّبيدؼُُّّأكمؤقتوُّكجماعيةُّمفُّقبؿُّالعامميفُّ

ُّ.ُُّّ(2)المصالحُّالمشتركةُّليـُّأكعمكميةُّعمىُّتمبيةُّالمطالبُّال

ضرابُّمفُّعدموُّعمىُّبحؽُّاإلُّالعتراؼكيتكقؼُّمكقؼُّالتشريعاتُّالكطنيةُّمفُّ
ُّ ُّالسياسي ُّالدكؿُُّّكالقتصادمالنظاـ ُّتعترؼ ُّالذم ُّالكقت ُّففي ُّمنيما، ُّكؿ ُّفي السائد

وُّالمكظؼُّالعاـ،ُّضرابُّككسيمةُّمفُّكسائؿُّالتعبيرُّعفُّالرأمُّيمتمكالديمقراطيةُّبحؽُّاإل
الدكلةُّىيُّصاحبةُُّّأف ُّلُّتقرُّىذاُّالحؽُّعمىُّكصؼُُّّالشتراكيةالدكؿُّذاتُّالنزعةُُّّإف ُّف

ُّ،كسطانُُّّمؿُّمعوُّتحدمُّسمطةُّالدكلة،ُّكتتخذُّبعضُّالدكؿُّمنيجانُّحضرابُّياإلُّأف ُّالعمؿُّكُّ
تضعُّمفُّالقيكدُّكالشركطُّكالعراقيؿُُّّ،ُّإذلتعيدتياُّالدكليةُّانُّاحترامضرابُّتقررُّحؽُّاإلُّإذ
ُُّّالحدكد.ُّأضيؽيجعؿُّالمجكءُّليضرابُّفيُّماُّ

يمكفُّمفُّخاللوُّالتعبيرُّعفُّالرأمُُّّمباحانُُّّضرابُّلـُّيكفُّعمالنُّاإلُّإف ُّففيُّفرنساُّفُّ
ن ُّكالدفاعُّعفُّالحقكؽُّالمشركعة،ُّكُّ ،1946ُّحتىُّسنةُُّّكمجرمانُُّّضرابُّممنكعانُّماُّكافُّاإلا 

مُّنصُّعمىُّضرابُّالذقرُّمبدأُّاإلالممغىُّأ1946ُّوُّبصدكرُّدستكرُّفرنساُّسنةُّأن ُُّّلُّأ
(ُّ ُّاإلأف  ُّحؽ ُّيمارسُّفي ُّفيُّإضراب ُّالحؽ ُّىذا ُّتأكد ُّكقد ُّتنظمو( ُّالتي ُّالقكانيف طار

(ُّمفُّىذا10ُّنصتُّالمادةُّ)ُّإذ،1983ُّسنةُُّّتمكز13ُّالتشريعُّالفرنسيُّالصادرُّفيُّ
ُّ ُّعمى ُُّّأف ُّالقانكف ُّحؽ ُّيمارسكا ُّاإلضراب)المكظفيف ُّفي ُّكلكف ُّالذمُّإ، ُّالقانكف طار

ُّ.ُّ(3)تنظمو(

ُُّّ ُّىذه ُّمف ُّالرغـ ُّكعمى ُّالتي ُّالقانكنية ُّفيُّأالنصكص ُّالحؽ ُّلممكظؼ باحت
ذُّإضرابُّمتىُّشاء،ُّلممكظؼُّالعاـُّمطمؽُّالحريةُّباإلُّأف ُّنوُّىذاُّلُّيعنيُّأُّلُّإضراب،ُّاإل

                                                                                                                                                      

د.ُّطػػػالؿُّعػػػامرُّالميتػػػار:ُّمسػػػؤكليةُّالمػػػكظفيفُّكمسػػػؤكليةُّالدكلػػػةُّفػػػيُّالقػػػانكفُّالمقػػػارف،ُّبػػػدكفُّدارُُّّ((1
 .92ُّصُّ،1982ُّكمكافُّطبعُّ،ُّ

ُّ،2015د.ُّسػػػػعيدُّعمػػػػيُّغافػػػػؿ:ُّاإلضػػػػرابُّالػػػػكظيفيُّ)دراسػػػػةُّمقارنػػػػة(،ُّزيػػػػفُّالحقكقيػػػػة،ُّبيػػػػركت،ُُّّ((2
 .19ُّص

 .483مد:ُّمرجعُّسابؽ،ُّصأشارُّاليوُّد.ُّعميُّعبدُّالفتاحُّمحُّ(3)
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ُّآل ُّاإلنتيجة ُّعمى ُّالمترتبة ُّالخطيرة ُّثار ُّعدـ ُّكمنيا ُّالعاـُُّّانتظاـضراب ُّالمرفؽ سير
ُّاإلُّباضطراد ُّىذه ُّكلتالفي ُّالدكلة، ُّفي ُّالعاـ ُّبالنظاـ ُّالمشرعُّكاإلخالؿ ُّبادر شكاليات

الفرنسيُّكمجمسُّالدكلةُّبكضعُّعددُّمفُّالقيكدُّكالضكابط،ُّعمىُّممارسةُّىذاُّالحؽُّحتىُّ
بصفةُُّّلُّتستخدـُّبطريقةُّتعرضُّالصالحُّالعاـُّلمخطرُّكتخؿُّبمبدأُّسيرُّالمرافؽُّالعامة

ثناءُّأذلؾُّلُّيعفيوُّفيُُّّإف ُّضراب،ُّفلممكظؼُّبحؽُّاإلُّذاُّكافُّمعترفانُّا ُّكُُّّدائمةُّكمنتظمة
ُّلُّا ُّ)كاجبُّالحياد(ُّالمفركضُّعمىُّكؿُّمكظؼُّكُُّّلتزاـىذاُّالحؽُّمفُّكجكبُّالُّممارستو

ُّ.ُّ(1)ُّمعُّعدـُّاإلخالؿُّبالضماناتُّالتأديبيةُّالمقررةُّلوُّجازُّمسائمتوُّتأديبيانُّ

ُُّّ ُّعاـ ُّتحظرُّاإل1946ُّكقدُّصدرتُّمنذ ضرابُّعمىُّمجمكعةُّمفُّقكانيفُّعدة
ىذهُّالمرافؽُّكالذمُّيمثؿُّلمطبيعةُّالخاصةُّلمعمؿُّالذمُّيمارسُّفيُُّّفئاتُّالمكظفيفُّنظرانُّ

ضرابُّمنياُّخطرُّداىـُّعمىُّالمصمحةُّالعامةُّكرجاؿُّالبكليس،ُّكرجاؿُّحؽُّاإلُّاستخداـ
المرافؽُّالخارجيةُّلمصمحةُّالسجكفُّكالقضاةُّكالعسكرييفُّكبعضُّالعامميفُّفيُّالمالحةُّ

ضرابُّاإلُّمثؿضراباتُّغيرُّالمشركعةُّمفُّاإلُّكقدُّحظرُّالمشرعُّالفرنسيُّعددانُُّّالجكية
ُّكاإل ُّالمفاجئ ُّكاإلُّالتناكبيضراب ُّمع ُّعدـُُّّاحتالؿضراب ُّكيترتبُّعمى ُّالعمؿ، مقار

ُّالحؽُّفيُّتكقيعُّالجزاءاتُّالتأديبيةُّعمىُّ ُّالحظرُّتخكيؿُّاإلدارة ُّىذا ،ُّالمضربيفمراعاة
ُّاإلُّف ُّأيجبُُّّكما ُّالمينيةُُّّضرابُّمشركعانُّيككف ُّالمصالح ُّالدفاعُّعف ُّبو ُّكالمقصكد ،

غراضُّسياسية،ُّكقدُّأدؼُّيافُّيستذاُّكإُّ،ضرابُّغيرُّمشركعانُّيصبحُّاإلُّإذلممكظفيف،ُّ
ُّىلقأالمكظؼُّالذمُّكزعُّالمنشكراتُّعمىُّالمكظفيفُّكُُّّأف ُّقضىُّمجمسُّالدكلةُّالفرنسيُّب

خطأُّتأديبياُّكلكُُّّارتكبضرابُّسياسيُّيككفُّقدُّإعمىُّالمشاركةُّفيُُّّـعمييـُّخطبةُّلحثي
ُّ.ُّ(2)قاـُّبذلؾُّخارجُّساعاتُّالعمؿ

                                                           

د.ُّفاركؽُّعبدُّالبر:ُّدكرُّمجمسُّالدكلةُّالمصرمُّفيُّحمايةُّحرياتُّالمكظؼُّالعاـ،ُّالنسرُّالػذىبيُُّّ(1)
ُّ.403صُّ،1998لمطباعة،ُّمصر،ُّ

ُّمرجػعُّسػابؽ،ُّ:،ُّد.ُّعميُّعبػدُّالفتػاحُّمحمػد402صُّأشارُّاليوُّد.ُّفاركؽُّعبدُّالبر:ُّمرجعُّسابؽ،ُّ((2
 .486ُّص
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ُّإلىراب،ُّبؿُّذىبُّضحؽُّاإلبكفيُّمصرُّلـُّيعترؼُّالمشرعُّالمصرمُّلممكظؼُُّّ
التكقؼُّعفُُّّأكُّ،ضرابقريبُّلفكرةُّاإلُّأكيقتربُّمفُّبعيدُُّّف ُّأوُّأن ُّتحريـُّكؿُّفعؿُّمفُّش

ُّليذاُُّّضرابانُّإكافُّأالعمؿُّبجميعُّصكرهُّسكاءُّ كافُّمجردُُّّأـُّالصطالحبالمعنىُّالمفيـك
ُّ.ُّ(1)تكقؼُّفردمُّعفُّالعمؿ

ُُّّ ُُّّإنضماـُّأف ُّغير ُّاإلُّعيدالُّإلىمصر ُّلمحقكؽ ُّكاإلالدكلي جتماعيةُّقتصادية
حسبماُّقررتُّالمحاكـُّالمصريةُُّّىذاُّيعدُُّّّإف ُّكافة،ُّفُّإلجراءاتُّالدستكريةلُّكالثقافيةُّطبقانُّ

1982ُّسنةُُّّنيساف8ُّمفُّتأريخُُّّعتبارانُّابالحؽُُّّالعتراؼمكافقةُّعمىُُّّ،نكاعياأبجميعُّ
كىكذاُُّّبشأفُّالمكافقةُّعمىُّالتفاقية1981ُّلسنة537ُُّّبتأريخُّنشرُّالقرارُّالجميكرمُّرقـُّ

ُّاستعماؿكلـُّيبقىُّسكلُّتدخؿُّالمشرعُّبكضعُّقانكفُّينظـُُّّمشركعانُُّّرابُّحقانُّضصبحُّاإلأ
ُّكمصالحُّ ُّالعميا ُّالمصالح ُّيحقؽ ُّنحك ُّعمى ُّلذلؾ ُّالالزمة ُّالضكابط ُّكيضع ُّالحؽ ىذا

ُّ.ُّ(2)ُّوالعماؿُّكالمكظفيفُّفيُّالكقتُّنفس

داريةُّالمحكمةُّاإلُّأف ُُّّلنُّإفيُّمصرُُّّصبحُّمباحانُّأضرابُّاإلُّأف ُّالرغـُّمفُّعمىُّكُُّّ
جاءُّفيوُّ)ُّلُّيجكزُّلمعامؿُّفيُّالقطاعُّالعاـُُّّإذياُّأحكامحدُّأمصريةُّقضتُّفيُّالعمياُّال

ُّأ ُّلإلضراب ُّيدعك ُّكُُّّأكف ُّالعاـ ُّليمف ُّزعزعة ُّمف ُّذلؾ ُّفي ُّلما خالؿُّا ُّيحرضُّعميو

                                                           

ككػػافُّيكتفػػيُّبتكقيػػعُّعقكبػػات1923ُُّّيػػوُّجنائيػػانُّفػػيُّمصػػرُّحتػػىُّعػػاـُّلػػـُّيكػػفُّاإلضػػرابُّمعاقبػػانُّعمُّ((1
تأديبيةُّعمىُّالمكظفيفُّالذيفُّيقكمكفُّباإلضرابُّكالتيُّقدُّتصػؿُّالػىُّالفصػؿُّكمػعُّانتشػارُّالحركػاتُّ
الحاليػػػةُّكالتجمعػػػاتُّالنقابيػػػةُّكاسػػػتخدامياُّلسػػػالحُّاإلضػػػرابُّلمتػػػأثيرُّعمػػػىُّالسػػػمطةُّالعامػػػةُّلتحقيػػػؽُّ

منظمػػانُّتحػػػريـُّاإلضػػرابُّككػػػذلؾ1923ُُّّ(ُّلسػػنة37ُّنكفُّرقػػػـُّ)مطالبيػػاُّتػػدخؿُّالمشػػػرعُّكاصػػدرُّالقػػا
)المعػػدؿ(.ُّلممزيػػدُّينظػػر:ُّد.ُّمحمػػدُّعبػػدُّالعػػاؿُّالسػػنارم:ُّنظػػـ1937ُّقػػانكفُّالعقكبػػاتُّالصػػادرُّفػػيُّ

دراسػػػةُّ)كأحكػػػاـُّالكظيفػػػةُّالعامػػػةُّكالسػػػمطةُّاإلداريػػػةُّكالقػػػانكفُّاإلدارمُّفػػػيُّجميكريػػػةُّمصػػػرُّالعربيػػػةُّ
كمػػاُّبعػػدىا،ُّد.ُّاشػػرؼُّانػػسُّجعفػػر:554ُُّّصُّنشػػر،ُّمقارنػػة(،ُّبػػدكفُّدارُّكمكػػافُّطبػػع،ُّبػػدكفُّسػػنة

الحقػػػكؽُّالدسػػػتكريةُّلممكظػػػؼُّالعػػػاـُّ)دراسػػػةُّمقارنػػػة(،ُّشػػػركةُّالقصػػػرُّلمطباعػػػةُّكالدعايػػػةُّكالعػػػالف،ُّ
 كماُّبعدىا.276ُّصُّ،2010

ُّ.551ُّصُّد.ُّعميُّعبدُّالفتاحُّمحمد:ُّالمرجعُّالسابؽُّ،ُّ((2
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ُّسيره ُّعمى ُّينعكس ُّنحك ُّعمى ُّالعمؿ ُّداخؿ ُّالفكضى ُّكيشكع ُّالعامة يعدُُّّ–بالسكينة
الدكليُُّّالعيدُّأف ُّكجوُّلمقكؿُّبُّلُّ–مفُّالعامؿُّبكاجباتُّكظيفتوُّجسيمانُُّّخاللنُّإضرابُّاإل

ُّال ُّكالثقافية ُّالجتماعية ُّذلمحقكؽ ُّقرُّأم ُّفيُّتو ُّالمتحدة ُّليمـ ُّالعامة الجمعية
16/12/1966ُُّّ ُّفي ُّمصر ُّعمييا ُّفي1967ُُّّككقعت ُّعمييا ُّالتصديؽ كتـ
ُّ.ُّ(1)(اإلضرابتبيحُّالحؽُّفي8/12/1981ُُّّ

ُّفيُّالعراؽُّأُّ ُّيأُّفما ُّالحؽُّمـ ُّباستثناءُّمُّمفُّالدساتيرُّالعراقيةُّ،أنصُّعمىُّىذا
ُّ ُّإقانكف ُّلممرحمة ُّالدكلة ُُّّالنتقاليةدارة ُّلمعراق2004ُّسنة (ُّ ُّفيو الحؽُّفيُُّّيالذمُّجاء

ُّ.ُّ(2)(كفقاُّلمقانكفُّضرابُّسمميانُّإلالتظاىرُّكا

1969ُّلسنة111ُُّّكقدُّذىبُّالمشرعُّالعراقيُّفيُّقانكفُّالعقكباتُّالعراقيُّرقـُُّّ
ُّمتناعالُّأك،ُّستقالةالتجريـُّكؿُّترؾُّلمعمؿُّيمارسوُّالمكظؼُّكلكُّبصكرةُُّّإلىالمعدؿُّ

ُّالترؾُّ ُّمتىُّكافُّمفُّشأفُّىذا يجعؿُُّّف ُّأُّمتناعالُّأكعفُّكاجبُّمفُّكاجباتُّالكظيفة
ُّالناسُّ ُّأكُّضطرابانُّايحدثُُّّف ُّأكافُّشأفُّذلؾُُّّأكمنيـُّفيُّخطرُّأُّأكصحتيـُُّّأكحياة

ُّعطؿُّمرفقانُّإُّأكفتنةُّبيفُّالناسُّ ُّ(3)عامانُُّّذا ُّأف ُّنزاؿُّالعقابُّفالقانكفُّلُّيشترطُّإلُّانُّذإ،
ُّ.ُّضرابُّجماعيانُّيككفُّاإل

ُّذىبُّالبعضُُّّأف ُُّّلنُّإُّ ُّاإلُّإلىقد ُّالعراؽُُّّإلىُّستنادانُّاضرابُّمشركعية تصديؽ
ُّ.ُّكالجتماعيةُّالقتصاديةالخاصةُّبالعيدُّالدكليُّالخاصُّبالحقكؽُُّّالتفاقيةعمىُّ

ُُّّ ُُّّأف ُّكبما ُّالعقكباتُُّّالتفاقيةتمؾ ُّقانكف ُّصدكر ُّبعد ُّالعراؽ ُّعمييا ُّصادؽ قد
ُّ ُّتعدُّّإالعراقي، ُّالتُّذ ُّاإلالمكاد ُّتحـر ُّقانكفُّي ُّصدر ُّقد ُّككذلؾ ُّالممغاة، ُّبحكـ ضراب

                                                           

ؽُّ.ُّعُّ،ُّجمسػػػػػػة36ُُّّنةُّ(ُّلسػػػػػػ2265ينظػػػػػػر:ُّطعػػػػػػفُّالمحكمػػػػػػةُّاإلداريػػػػػػةُّالعميػػػػػػاُّالمصػػػػػػريةُّرقػػػػػػـُّ)(ُّ(1
نقػػػػالنُّعػػػػفُّالمستشػػػػارُّالقػػػػانكنيُّاميػػػػرُّفػػػػرجُّيكسػػػػؼ:ُّالمبػػػػادئُّكاألحكػػػػاـُّالتػػػػيُّقررتيػػػػا9/1/1994ُُّّ

مكتبػػػةُّالكفػػػاءُّالقانكنيػػػػة،1ُُّّ،ُّطُّ،6المحكمػػػةُّاإلداريػػػةُّالعميػػػا،ُّمكسػػػكعةُّقضػػػاءُّمجمػػػسُّالدكلػػػةُّ،ُّج
ُّ.651ص1994ُّ-1992اإلسكندرية،ُّ

 )الممغى(.2004ُُّّةُّلممرحمةُّالنتقاليةُّلسنةُّ/ىػ(ُّمفُّقانكفُّادارةُّالدكل13ينظر:ُّالمادةُّ)ُّ((2
 )المعدؿ(.1969ُُّّ(ُّلسنة111ُّ)(ُّمفُّقانكفُّالعقكباتُّالعراقيُّرقـ364ينظر:ُّالمادةُّ)ُّ((3
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ُّ ُُّّالتفاقيةتصديؽ ُّعاـ ُّث ـ ُّك1982ُُّّفي ُّكُّإن ُّفُّمف ُّدخمت ُّالنظاـُّأيا ُّمف ُّجزء صبحت
ُّكُّ ُّالعراقي، ُّبحكـُُّّإلىُّستنادانُّاالقانكني ُّالمكاد ُّتمؾ ُّفتعد ُّالسابؽ ُّيمغي ُّالالحؽ قاعدة

ُّالممغاة.ُّ

ُُّّ حدُّقراراتياُّأفيُّقدُّذىبتُُّّعمياداريةُّالالمحكمةُّاإلكعمىُّالرغـُّمفُّذلؾُّإّلُّأف 
ماـُّالمحكمةُّالمذككرةُّأدعكاهُُّّ،شغاؿُّالعامةحدُّمكظفيُّكزارةُّالبمدياتُّكاألأرفعُُّّف ُّأبعدُّ

ُّ ُّفييا ُّإطالبان ُّعقكبة ُّلإلغاء ُّ)سنة( ُّلمدة ُّبحقو ُّمتناعنقاصُّالراتب ُّعف ُّمياموُّأو داء
ماـُّألُّالمعترضُّ)المميز(ُّؼُّ.ـُّ.عُّالدعكُُّّوقامأالكظيفية،ُّفيُّقضيةُّتتمخصُّكقائعيا،ُّ
البمدياتُُّّر(ُّكزيومكظؼُّلدلُّ)المعترضُّعميُّأن ومحكمةُّقضاءُّالمكظفيفُّيدعيُّفيياُّب

ُّالعامة،كاأل ُُّّشغاؿ ُّأكقد ُّسنة ُّالثالثة1991ُّنييتُّخدماتو ُّالدرجة ُّفي المرحمةُُّّ–ككاف
المرحمةُّالثالثةُّبعدُُّّ–بالدرجةُّالخامسة2010ُّعادتوُّلمكظيفةُّفيُّسنةُّإُّـ ُّالرابعةُّكمفُّث ُّ

المرحمةُّالحاديةُُّّ–يستحؽُّالدرجةُّالثانيةُّأن وصؿُّسياسيُّكيدعيُّب(ُّسنةُّكف11)ُّإضافة
ُّ ُّ)ُّستنادانُّاعشر ُّالمرقـ ُّالمنحؿ ُّالثكرة ُّمجمسُّقيادة 1323ُّلقرار ُّلسنة حسب1971ُُّّ(
مانةُّالعامةُّلمجمسُّوُّبكتابُّاألأحكامتطبيؽُُّّإلى(ُّمفُّالدستكرُّكالمشار130ُّالمادةُّ)
ُّإلىضطرهُّأينفذُّطمبةُّمماُُّّكقدُّطالبُّبالدرجةُّكلـ12/6/2005ُّ(ُّفي5300ُّالكزراءُّ)

نقاصُّإمرُّبتكجيوُّعقكبةُّاألُّ(ُّوصدرُّ)المعترضُّعميأثرهُّأضرابُّعفُّالعمؿُّكعمىُّإلا
(ُّ ُّبنسبة ُّسنة ُّكذلؾ10ُّالراتبُّلمدة ُّ)خامسانُُّّستنادانُّا( ُّ)ُّ(لنصُّالبند ُّمف8ُّمفُّالمادة )

المعدؿ،ُّلذاُّطمبُّدعكةُّالمعترض1991ُُّّ(ُّلسنة14ُّقانكفُّانضباطُّمكظفيُّالدكلةُّرقـُّ)
ُّل ُّبإلغاءُّالعقكبة،معمية ُّالمرافعةُّقررتُّمحكمةُّقضاءُّالمكظفيفُُّّمرافعةُّكالحكـ كبنتيجة

 نقاصُّالراتبُّلمكافقتياُّألحكاـُّالقانكف.إتصديؽُّعقكبةُّ

رفػضُّالطعػف،ُُّّإلىنتيتُّاداريةُّالعمياُّالتيُّماـُّالمحكمةُّاإلأكقدُّطعفُّفيُّالحكـُُّّ
)الثػانيُّكُّ()ثانيانُّكُّ(ُّلنُّكُّأىذاُّيشكؿُّمخالفةُّألحكاـُّالبنكدُّ)ُّوفعمُّأف ُّستُّقضائياُّعمىُّسُّّأكُّ

(ُّلسػنة14ُّمػكظفيُّالدكلػةُّكالقطػاعُّالعػاـُّرقػـُّ)ُّانضباط(ُّمفُّقانكف4ُّمفُّالمادةُّ)ُّعشر(
كتخصػػيصُّجميػػعُُّّوكظيفتػػوُّبنفسػػبأعمػػاؿُّلزمػػتُّالمكظػػؼُّبالقيػػاـُّأالمعػػدؿ،ُّالتػػي1991ُّ

العقكبػػةُُّّأف ُّكُُّّ،ألحكػػاـُّالقػػانكفُّتُّالػػدكاـُّالرسػػميُّلمعمػػؿُّكالقيػػاـُّبأعمػػاؿُّكظيفتػػوُّكفقػػانُّاكقػػأ
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المفركضػػةُّتنسػػجـُّمػػعُّالمخالفػػةُّالمرتكبػػةُّمػػفُّالمميػػزُّ)ُّالمعتػػرضُّ(،ُّممػػاُّيسػػتجكبُّردُّ
ُّ.(1)دعكاه

النافػػػػذُّلػػػػـُّنجػػػػدُّنصػػػػانُّيغمّػػػػبُّالقػػػػانكفُّالػػػػدكلي2005ُُّّكبعػػػػدُّالرجػػػػكعُّالػػػػىُّدسػػػػتكرُُّّ
)التفاقية(ُّعمىُّالقانكفُّالكطنيُّكبالتاليُّيككفُّالقاضيُّالػكطنيُّحػرانُّبأي يأمػاُّيأخػذُّحسػبُّ

مػػػةُّكىػػػذاُّمػػػاُّأخػػػذتُّبػػػوُّالمحكمػػػةُّاإلداريػػػةُّالعميػػػاُّالػػػذمُّيؤيػػػدُّمػػػاُّتقتضػػػيوُّالمصػػػمحةُّالعا
 الباحثُّماُّذىبتُّإليو.

                                                           

،ُّمنشػػكرُّفػػيُّقػػراراتُّكفتػػاكم23/9/2015ُّ(ُّفػػي286ُّينظػػر:ُّحكػػـُّالمحكمػػةُّاإلداريػػةُّالعميػػاُّرقػػـُّ)(ُّ(1
ُّكماُّبعدىا.207ُُّّصُّ،2015نةُّمجمسُّشكرلُّالدكلةُّلس
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 الخاتمة

 ستنتاجات:اال :والأ

ُّعندُّقيكدُّبأيةُّعامةُّبصفةُّالعاـُّالمكظؼُّيقيدُّلُّالقائمةُّلمحككمةُّالكلءُّكاجبُّإف ُُّّ-1ُّ
ُّعميوُّيفرضوُّالذمُّغيرُّالحديثةُّالنظـُّفيُّالسياسيةُّكحرياتوُّلحقكقوُّممارستو

ُّالحقكؽُّليذهُّممارستوُّعندُّالحيادُّبكاج

ُّالىُّنصُّ-2ُّ ُّدستكرُّجميكريةُّالعراؽُّعمىُّحؽُّالتظاىرُّالسمميُّلممكاطنيفُّاستنادا
ُّالحؽُّلمعراقي)ُُّّفيوُّجاءُّالذم2004ُُّّسنةُّالنتقاليةُّلممرحمةُّالدكلةُّإدارةُّقانكف
ُّيبيحُّأنوُّالمتقدـُّالنصُّعمىُّكيالحظُّ(لمقانكفُّكفقاُّسمميانُُّّكاإلضرابُّالتظاىرُّفي
ُّشرطُّكىكُّكاآلداب،ُّالعاـُّبالنظاـُّاإلخالؿُّعدـُّشرطُّلكفُّالتظاىر،ُّحريةُّفردلم

ُّالسمطةُّقبؿُّمفُّاستغاللوُّمفُّيخشىُّبالتاليُّمحددُّضابطُّدكفُّمفُّفضفاض
ُّأشارتُّالذمُّالقانكفُّتشريعُّخالؿُّمفُّذلؾُّتالفيُّيمكفُّلكفُّاألفرادُّاتجاهُّالحاكمة

ُّ.الذكرُّسالفة(ُّثالثا)ُّالفقرةُّلو

ُّالمعدؿ1969ُُّّلسنة111ُُّّرقـُّالعراقيُّالعقكباتُّقانكفُّفيُّقيالعراُّالمشرعُّذىبُّ-3ُّ
ُّعفُّالمتناعُّأكُّالستقالة،ُّبصكرةُّكلكُّالمكظؼُّيمارسوُّلمعمؿُّترؾُّكؿُّتجريـُّإلى

ُّيجعؿُّأف ُُّّالمتناعُّأكُّالترؾُّىذاُّشأفُّمفُّكافُّمتىُّالكظيفةُّكاجباتُّمفُّكاجب
ُّاضطرابانُُّّيحدثُّأف ُُّّذلؾُّشأفُّكافُّأكُّخطرُّفيُّأمنيـُّأكُّصحتيـُّأكُّالناسُّحياة
ُّعامانُُّّمرفقانُُّّعطؿُّإذاُّأكُّالناسُّبيفُّفتنةُّأك

ُّيككفُّكبالتاليُّالكطنيُّالقانكفُّعمى(ُّالتفاقية)ُّالدكليُّالقانكفُّيغّمبُّنصانُُّّنجدُّلـُّ-4ُّ
ُّماُّكىذاُّالعامةُّالمصمحةُّتقتضيوُّماُّحسبُّيأخذُّبأي يأماُّحرانُُّّالكطنيُّالقاضي
ُّ.إليوُّذىبتُّماُّالباحثُّيؤيدُّالذمُّالعمياُّاإلداريةُّالمحكمةُّبوُّأخذت

ُّ

ُّ
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 ثانيا: االقتراحات:

ُّالحككمةُّ .1 نقترحُّسفُّقانكفُّيمنعُّالمكظؼُّمفُّالكقكؼُّبكجوُّالكطف،ُّككذلؾُّبكجو
لفُّىذاُّالمكظؼُّىكُّشريؾُّبيذهُّالحككمةُّحيثُّافُّكقكؼُّالمكظؼُّبكجوُّكطنوُّ

 كحككمتوُّيعتبرُّاخالؿُّبمبداُّالمكاطنةُّكالكطنية.

ُّكأف ُُّّلسّيماُّالتظاىرُّكالتجمع،القانكفُّيمنعُُّّسفُّسرعةُّالعراقيُّالمشرعُّنقترحُّعمى .2
ُّبالتعميـُّيتعمؽُّماُّمنياُّميمةُّقطاعاتُّكفيُّالمكظفيفُّشرائحُّمفُّكثيرُّىناؾ

ُّالعاـُّالمرفؽُّسيرُّفيُّاإلخالؿُّإلىُّتؤدمُّتظاىراتُّتنظـُّماُّكثيرانُُّّكاألمفُّكالصحة
 .الكظيفيُّكحيادهُّالحزبيةُّتكجياتوُّبيفُّتأثيرُّمفُّلياُّكماُّكاضطراد،ُّبانتظاـ

ُّالمش .3 ُّعمى ُّالسياسيةُّنقترح ُّالحزاب ُّالى ُّالنتماء ُّمف ُّالمكظؼ ُّمنع ُّضركرة رع
كتضميفُّذلؾُّفيُّالقكانيفُّالتيُّتحكـُّالكظيفةُّالعامةُّلماُّفيُّذلؾُّمفُّدكرُّميـُّ

ُّفيُّرفدُّالكظيفةُّالعامةُّبشخصياتُّكفاءةُّعميةُّتعمؿُّعمىُّرفعُّمستكلُّالداء.ُّ
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 قائمة المراجع
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ُّ.1982بدكفُّدارُّكمكافُّطبعُّ،ُّ

ُّالحقكؽ،ُُّّ-8ُّ ُّمجمة ُّالعاـ، ُّسمككو ُّفي ُّبالتحفظ ُّالمكظؼ ُّكاجب ُّالطبطبائي: ُّعادؿ د.
ُّ.1986ُّجامعةُّالككيت،ُّكميةُّالحقكؽ،ُّالسنةُّالعاشرة،ُّالعددُّالرابع،ُّ
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ُّكمدلُّالعامةُّالكظيفةُّسياسةُّعميياُّتقـكُّالتيُّالسس:ُّجبكرمالُّأحمدُّخمؼُّنجيبُّ-3ُّ
ُّ.199ُُّّبغداد،ُّجامعةُّالقانكف،ُّكميةُّدكتكراه،ُّأطركحةُّالعراقي،ُّالتشريعُّفيُّتطبيقيا

ُّالجزائية)دراسةُُّّ-4ُّ ُّالمسؤكلية ُّفي ُّكأثره ُّالكظيفية ُّاألسرار ُّإفشاء ُّزغير: ُّكاظـ كساـ
ُّ.2013القانكف،رسالةُّماجستير،ُّجامعةُّالمستنصرية،ُّكميةُُّّمقارنة(،

 :البحوث العممية :ثالثا

زىدمُّإبراىيـُّالشيخُّعبد:ُّحؽُّالتظاىرُّفيُّالقانكفُّالدكلي،ُّبحثُّمنشكرُّعمىُّالرابطُُّّ-1ُّ
ُّ.http : // www.ikhwanwiki . comُُّّاللكتركنيُّاآلتي:

عالءُّالديفُّمحمدُّحمداف:ُّالحريةُّالسياسيةُّلممكظؼُّالعاـ،ُّبحثُّمنشكرُّفيُّمجمةُُّّ-2ُّ
ُّ.2009(،38ُّقانكف،ُّجامعةُّديالى،ُّالعددُّ)الفتح،ُّكميةُّال
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عميُّحمزةُّعسؿ،ُّاحمدُّجبر:ُّالضكابطُّالجزائيةُّلحريةُّالجتماعُّكالتظاىرُّالسمميُُّّ-3ُّ
ُّكميةُّ ُّكالسياسية، ُّالقانكنية ُّلمعمـك ُّالككفة ُّمجمة ُّفي ُّمنشكر ُّبحث ،ُّ ُّمقارنة( )دراسة

ُّ.7ُّ،2014القانكف،ُّجامعةُّالككفةُّ،ُّالعددُّالتاسعُّعشر،ُّالسنةُّ
 :ساتيرالد :رابعا

ُّ)الممغى(.1958ُّدستكرُّالعراؽُّلسنةُُّّ-1ُّ
ُّ)المعدؿ(.1958الدستكرُّالفرنسيُّلسنةُُّّ-2ُّ
ُّالمؤقتُّ)ُّالممغى(1964ُّنيسافُّسنة22ُُّّدستكرُُّّ-3ُّ
ُّالمؤقتُّ)الممغى(1964ُّنيساف29ُُّّدستكرُُّّ-4ُّ
ُّ)الممغى(.21/9/1968ُّدستكرُّالعراؽُّالصادرُّفيُُّّ-5ُّ
ُّممغى(.(ُّ)ُّال1970دستكرُّجميكريةُّالعراؽُّلسنةُّ)ُّ-6ُّ
ُّ)النافذ(.2014ُّدستكرُّجميكريةُّمصرُّالعربيةُّلسنةُُّّ-7ُّ

 :القوانين :خامسا

ُّ)الممغى(.1925القانكفُّالساسيُّالعراقيُُّّ-1ُّ
ُّ)النافذ(.1959(ُّلسنة115ُّقانكفُّالجتماعاتُّالعامةُّكالمظاىراتُّرقـُّ)ُّ-2ُّ
ُّ)ُّالممغى(.1960ُّ(ُّلسنة1ُّقانكفُّالجمعياتُّرقـُّ)ُّ-3ُّ
ُّ(.المعدؿ)1969ُُّّلسنة(111ُّ)ُّرقـُّقيالعراُّالعقكباتُّقانكفُّ-4ُّ
ُّ)الممغى(.1991ُّ(لسنة30ُّقانكفُّالحزابُّالسياسيةُّرقـُّ)ُّ-5ُّ
ُّ)الممغى(.2004قانكفُّإدارةُّالدكلةُّالعراقيةُّلممرحمةُّالنتقاليةُّلسنةُُّّ-6ُّ
ُّ)النافذ(.2015ُّ(ُّلسنة36ُّقانكفُّالحزابُّالسياسيةُّرقـُّ)ُّ-7ُّ

 االحكام والقرارات: :سادسا

286ُّ)ُّرقـُّالعمياُّاريةاإلدُّالمحكمةُّحكـ - ُّقراراتُّفيُّمنشكرُّ،23/9/2015ُّفي(
ُّ.2015ُّلسنةُّالدكلةُّشكرلُّمجمسُّكفتاكم

 :االعالنات الدولية :سابعا
.1789ُّالعالفُّالفرنسيُّلحقكؽُّالنسافُّكالمكاطفُّالفرنسيُّلسنةُُّّ -
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ُّ:ـمخــــصــالمـ
ُّقػانكفُّعميػوُّيػنصُّمػاُّكمنيػاُّكمتنكعػةُّعديدةُّالمكظؼُّبياُّيمتـزُّالتيُّالكاجباتُّإف ُّ
ُّمػػػفُّالػػػرغـُّكعمػػػىُّذاتيػػػاُّالكظيفػػػةُّطبيعػػػةُّمػػػفُّيشػػػتؽُّمػػػاُّكمنيػػػاُّالدكلػػػةُّمػػػكظفيُّإنضػػػباط
ُّكحاجػاتُّمنػافعُّتحقيػؽُّكىػكُّجػدانُُّّميػـُّجػكىرُّحكؿُّتمتقيُّإنياُّإلُّالكاجباتُّىذهُّإختالؼ

ُّيكػػكفُّأفُّالمكظػػؼُّمػػفُّيقتضػػيُّكمػػوُّاألمػػرُّكىػػذاُّالعػػاـ،ُّالمرفػػؽُّتعطيػػؿُّكعػػدـُّالمػػكاطنيف
ُّكالكظيفػةُّلمػكطفُّبػالكلءُّممػـزُّيبقػىُّكلكنوُّسياسيُّىبمذُّأكُّلحزبُّمائؿُّغيرُّحيادُّعمى
ُّالمكظػػؼُّبػػوُّيقػػكـُّمػػاُّعمػػىُّرقيبػػانُُّّيكػػكفُّالػػذمُّالػػكطنيُّالضػػميرُّمػػعُّسػػمككوُّيتعػػارضُّكأل
ُّتمثػؿُّالعامػةُّالحيػاةُّفػيُّالمكظػؼُّكمشػاركةُّالتعبيرُّحريةُّأفُّذلؾُّجانبُّإلىُّأعماؿ،ُّمف

ُّاإلدارةُّسػػػيمةككُُّّأداةُّىػػػكُّفػػػالمكظؼُّالمكظػػػؼ،ُّحيػػػادُّبكضػػػكحُّفيػػػوُّيظيػػػرُّالػػػذمُّالمجػػػاؿ
ُّعػفُّالتعبيػرُّفػيُّالمكظػؼُّحريػةُّتقييدُّيفرضُّالحيادُّكاجبُّفإفُّكبرامجياُّأىدافياُّلتحقيؽ
ُّيعبػرُّكىػكُّكالحياديػةُّبالمكضػكعيةُّممـزُّفيكُّاإلدارةُّسيرُّلحسفُّالالـزُّبالقدرُّأيضانُُّّآراءه
ُّتسييسُّعمىُّالعمؿُّشأنوُّمفُّيككفُّتصرؼُّأمُّعفُّباإلمتناعُّممـزُّفالمكظؼُّآراءه،ُّعف

ُّسياسيُّبرنامجُّأمُّلتنفيذُّأداةُّيشغمياُّالتيُّالكظيفةُّمفُّيجعؿُّألُّفيجبُّامة،العُّالكظيفة
ُّ.معينةُّعقائديةُّجماعةُّأكُّسياسيُّلحزبُّككاجيةُّاإلدارةُّداخؿُّيبدكُّكأل
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ABSTRACT : 

The employment responsibilities that public employee should 

bear are various; some of these responsibilities are stated in the 

Public Employees Disciplinary Act, and others are deduced from 

the nature of the employment itself. Despite the variation and 

differences among these responsibilities; however, the sake is to 

achieve one objective, which is the provision of services for 

public. Achieving such an objective needs the employee to be 

neutral and do not be a biased for a political party or group over 

others, the loyalty should be in favour the country itself. Besides 

that, the freedom of expression and contribution to the social life 

are the proper aspects where the neutrality of public employee 

should become clear. Public employee is the too by which the 

public administrative authority carries out its duties and achieve 

its objectives; so the obligation of neutrality by the public 

employee should restrict the freedom of expression as long as the 

provision of public services are concerned. Public employee 

should not be used as a tool to implement the political agenda of 

any political party or group. 


