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 خالصةال

تعد مبدأ حق تقرير المصير احدى المباديء الدولية التي نص عليها ميثاق االمم المتحدة، وأعيد التأكيد عليها في 

العديد من االتفاقيات الدولية واالقليمية، وإن الهدف من ممارسة الشعوب لحق تقرير المصير يتمثل في إقامة 

إلى الوسائل السلمية أو عن طريق استخدام القوة.  دولة مستقلة ذات سيادة، ويتم هذا سواء عن طريق اللجوء

( من ميثاق االمم المتحدة، ولم يبين ميثاق االمم المتحدة 2/4ويعتبر منطق القوة غير مشروع دولياً وفقاً للمادة )

الوسائل التي يمكن من خاللها تقرير المصير، لكن العمل الدولي يقدم لنا صوراً عن هذه الطرق من بينها 

 تاء الشعبي.االستف

اهتمت المنظمات الدولية بموضوع االستفتاء كوسيلة لتقرير المصير و اعتبرت منظمة االمم المتحدة االستفتاء 

الوسيلة المثلى لتطبيق حق الشعوب في تقرير المصير وتجلى ذلك من خالل القرارات التي اصدرتها االمم 

من اهتمامات فقهاء القانون الدولي، وان االستفتاء الشعبي المتحدة في هذا االطار، كما إن هذا الموضوع لم يخلو 

يجسد أهم مظاهر تطور الحياة السياسية في النظم الديمقراطية شبه المباشرة، وتقوم الديمقراطية شبه المباشرة 

بانتخاب نواب من قبل الشعب إال انها لم تترك لهم حرية التصرف، بل ان الشعب يمتلك دوراً كبيراً في 

همة في شؤون الحكم و صنع القرار السياسي، ويعد استفتاء تقرير المصير في مجال القانون الدستوري من المسا

أهم نماذج تطبيق المشاركة االستفتائية، السيما بعد ان أصبح مبدأ تقرير المصير السياسي للشعوب حقاً أساسياً 

 من حقوق االنسان السياسية.
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The Referendum as a Peaceful Means of 

Exercising the Right to  

Self-Determination 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The principle of the right to self-determination is one of the international principles 

enshrined in the UN Charter، and reaffirmed in many international and regional 

treaties. The objective of the exercise of the right of peoples to self-determination is 

the establishment of a sovereign independent state. This is done either by resorting to 

peaceful means or by the use of force. However، the use of force is regarded contrary 

to international law in accordance with the Article 2(4) of the UN Charter. The 

Charter does not specify the means by which self-determination can be declared، but 

international action provides us with pictures of these methods، including the 

referendum by people. 

The international organizations paid great attention to the issue of the referendum as 

a means of self-determination. The UN organization considered the referendum the 

best way for the application of the right of peoples to self-determination and 

manifested through decisions by the United Nations issued in this regard، as this 

issue has not been devoid of the concerns of scholars of international law. The 

referendum by people reflects the most important aspects of the evolution of political 

life in semi-direct democratic systems. The semi-direct democracy is depending on 

the election of representative by the people. But the representatives have not been 

left with the freedom to act، but the people have a great role in contributing to the 

affairs of government and political decision-making. 

The referendum on self-determination is regarded in the field of constitutional law، 

as one of the most important examples of the application of referendums، especially 

after the principle of political self-determination of peoples has become a 

fundamental human political right. 
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 مقدمة
 و قند ارتنب  المبناد  اسساسنية التني يقنوم عليهنا المجتمنع الندولي المعاصنر.  المصير مننيعد حق تقرير      

بحركة تصفية االستعمار التي عرفت قوة دفع كبيرة في السنوات الالحقة للحنرب  الدوليا الحق ضمن القانون هذ

سيما في ستينيات القرن الماضي. وقد تطور هذا الحق تدريجياً منن مجنرد مبندأ أساسني إلنى مبندأ  ،العالمية الثانية

مرحلنة الحقنة الشنعوب التني  قانوني. بعد ان كان يخص االمم المتميزة عرقيا أو لغوينا أو ققافينا أصنبح يعنني فني

منع  ،تخضع لالستعمار واالحتالل االجنبي. وقد تأكد حق تقرير المصير في الواقع بديال لحنق الفنتح االسنتعماري

ظهور مبدأ القوميات الذي حملت لوائه الثورات البرجوازية بهدف إقامة دول وطنية مستقلة في أوربا
1
. 

و هنناك وسنائل  ،ب على هنذا الشنعب مطالبنة حنق تقرينر المصنيرو يج ،ممارسة حق تقرير المصيرسي الشعب 

و يمكنن تصننيفهم علنى وسنائل سنلمية و وسنائل غينر سنلمية لممارسنة حنق  ،مختلفة لممارسة حق تقرير المصير

و أخذ بأي من هاتين وسنيليتين تعتمند علنى ظنروف السياسنية و اعجتماعينة و اعقتصنادية سهنذا  ،تقرير المصير

و اسنتفتاء يتماشنى منع  ،و يعتبر اعستفتاء من وسائل السلمية لممارسة حق تقرينر المصنير ،لحهاالمجتمع و مصا

و يعند منن وسنائل المحببنة لندى منظمنة اسمنم  ،تطورات التي جرت عليها المجتمع الدولي و حق تقرينر المصنير

  المتحدة.

على ممارسة حنق تقرينر المصنير بالوسنائل السنلمية و الديموقراطينة  ،و يجمع غالبية اسعضاء في اسمم المتحدة

و هذه الوسائل تمحورت حول اعقتنراع  ،أو أي وسيلة سلمية أخرى ،المعترف بها مثل اعقتراع العام و اعستفتاء

هننا فنني و متفننق علي ،العننام واعسننتفتاء باعتبارهمننا مننن الوسننائل الدسننتورية الطبيعيننة للتشننريع الننداخلي مننن الجهننة

و تتضمن إستشارة الشعب عن طريق التصويت المباشر حنول رغبنة الشنعب  ،القانون الدولي من الجهة اسخرى

( الصنادر فني تقرينر المصنير فني 036و هذا ما أكدت عليه الجمعية العامة في قرارها رقنم ) ،في تقرير المصير

خنالل االقتنراع العنام أو أينة وسنائل  رغبات الشعوب تؤكند منن" :و نص على " إن رغبات  6592كانون اسول 

أخرى ومعترف بها، ويفضل أن تمارس تحت إشراف اسمم المتحندة " و قند كنررت لجننة حقنوق اعنسنان الننص 

و المادة الثامنة واسربعين من مشروع اتفاق حقوق اعنسان ،( من المادة اسولى2ذاته في الفقرة )
2
. 

هو عرض موضوع على الشعب سخذ رأيه فينه بالموفقنة ،كوسيلة سلمية لممارسة حق تقرير المصيراعستفتاء و 

و هو يسمح للمواطنين أنفسهم باعحتفاظ بحق الفصل في بعض أمور الحكم و تجنب استحواذ ننوابهم  ،أو الرفض

بواسنطة  –ا كنان نوعنه أين –سنتفتاء و فينه يتندخل المواطننون بعند إعنداد موضنوع اع ،على كل السلطة السياسنية

و أو عندد معنين مننهم ليقنول كلمتنه فني هنذا الموضنوع بنالقبول أو  ،الحكومة أو البرلمان أو هيئنة منتخبنة خصيصنا

ال مجنرد الموافقنة أو النرفض  ،و قد يطلب من المواطنين في اعسنتفتاء اعختينار بنين عندة بندائل ممكننة ،الرفض

بالنسبة سمر واحد
3
. 

 :أهمية الدراسة
يظهر أهمية موضوع الدراسة بحيث يعتبر حق المواطنين في المشاركة في تقرير مصيرهم يتم بوسنائل  

و من أهم الوسائل هو المشاركة االستفتائية، السيما بعد أن أصنبح محنق الشنعوب فني تقرينر مصنيرهم  ،المختلفة

ولينة و نصنت علينه فني كثينر منن حقاً أساسياً من حقوق االنسان المعترف بها من قبل معظم أعضناء الجماعنة الد

ارجنناء الكننرة االرضننية و اصننبحت حلننم  بمختلنن يننة التحرر ، كنتيجننة مباشننرة النتشننار حركنناتمواقيننق الدوليننة

القضناء علنى فكنرة محالنة إلنى  منا دفنع اسمنم و الشنعوب تتزايد لدى معظم االمنم، و هنذا الستقالل والحرية لدىا

 .و التبعية االستعمار

 

 :مشكلة الدراسة
يظهننر مشننكلة موضننوع الدراسننة فنني غمننوض التنني تحنني  بكننل مننن المفهننوم اعسننتفتاء و حننق التقريننر  

حسب و هذا الغموض أدى الى تفسير الموضوعين بشكل العام و الموضوع حق تقرير المصير خاصة  ،المصير

 ما يتماشى مع المصالح الدول العظماء و المصالح الدول القائمة.

 

                                                           
كوردستان لة ذيور رؤشنايى ئةزموونى ووالوتاندا، ضاقخانةى  د. خامؤش عمر عبدهللا، مافى ضارةنووسى هةريومى 1

 .9، ص2666زانكؤ، 

 .61-66، ص2660د. كمال كركوكي، أفكار في دولة كوردستان الحديثة، الطبعة اسولى،  2

 .92-96ص ،2669جامعة للطباعة و النشر،د. ماجد راغب الحلو، اعستفتاء الشعبي و الشريعة اعسالمية، الدار ال 3

https://ia601904.us.archive.org/35/items/esteftaa_chaabi/esteftaa_chaabi.pdf . 

https://ia601904.us.archive.org/35/items/esteftaa_chaabi/esteftaa_chaabi.pdf
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 :خطة البحث
 كاستي: ،بكل جوانب موضوع الدراسة قمنا بتقسيم الدراسة على المبحثينبغرض احاطة  

 المبحث اسول: مفهوم اعستفتاء

 المطلب اسول: تعري  اعستفتاء و مضمونه

 المطلب الثاني: إستفتاء تقرير المصير

 المبحث الثاني: مفهوم حق تقرير المصير 

 صيرالمطلب اسول: نبذة تأريخية عن نشأة حق تقرير الم

 المطلب الثاني: تعري  بحق تقرير المصير و مضمونه

 

 

 األول المبحث

 اإلستفتاءمفهوم 
 

يعد االسنتفتاء منن أهنم مظناهر الديمقراطينة شنبه المباشنرة، والديمقراطينة شنبه المباشنرة هني النظنام الوسن  بنين 

منتخبة منن قبنل الشنعب وهنذا هنو  الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية، فهي تقوم على وجود هيئات نيابية

يقتصنر علنى انتخناب الننواب بنل يمنارس الكثينر  مظهر الديمقراطية النيابية، إال إن دور الشعب في هذا النظام ال

من االمور الهامة بصورة مباشرة باعتباره صاحب السيادة و هذا هو مظهر الديمقراطية المباشرة
4
. 

وللديمقراطيننة شننبه المباشننرة مظنناهر تمتنناز بهننا عننن غيرهننا مننن االنظمننة و تتمثننل فنني المظنناهر الرئيسننية       

)االستفتاء الشعبي و االقتراح الشعبي واالعتراض الشعبي( والمظاهر الثانوية )حق إقالة النناخبين لننائبهم و حنق 

الحل الشعبي و حق عزل رئيس الجمهورية(
5
. 

المبحنث علنى  هنذا و علينه سنوف نقسنم ، إلقاء الضوء علنى مفهنوم اعسنتفتاءالمبحث سنحاول في هذا و  

 :اهم ،المطلبين

 و مضمونهاعستفتاء  تعري المطلب اسول: 

 المطلب الثاني: إستفتاء تقرير المصير

 

 

 

 مطلب األولال

 و مضمونه إلستفتاءتعريف ا

 
و اعستفتاء اسم و الجمع  ،و هو أصل يدل على تبيين حكم ،قال ابن فارس:" اعستفتاء لغة مشتق من فتي أو فتو

و مصدر استفتى" ،استفتاءات
6
. 

أفتى الفقيه في  : ويقال .يعني طلب الفتوى أو الرأي أو الحكم في مسألة من المسائل :االستفتاء في اللغة العربية

أي سألت عن الحكم  ،و استفتيت الفقيه في المسألة ،أو أظهر له الحكم فيها و أبانه مسألة يعني أبان الحكم فيها

فيها
7
. 

                                                           
ووالوتاندا، ضاقخانةى د. خامؤش عمر عبدهللا، مافى ضارةنووسى هةريومى كوردستان لة ذيور رؤشنايى ئةزموونى  4

 .96-96، ص2666زانكؤ، 

مشار لدى د. خاموش عمر عبدهللا، اعطار القانوني عستفتاء تقرير المصير )دراسة في القانونين الدولي العام و  5

 . 4ص  ،2666أربيل،  في مؤتمر الجامعة لبنانية و الفرنسية، بحث مقدمالدستوري(، 

مصطفى إسماعيل و م.م كارزان فقي خليل كريم، اعستفتاء عستقالل كوردستان من منظور  مشار لدى د. أردوان 6

 .3ص ،26666أربيل، في المؤتمر الجامعة لبنانية و الفرنسية، القانون الدولي، بحث مقدم الشريعة اعسالمية و

 .3ق، صمصدر السابالل و م.م كارزان فقي خليل كريم، مشار لدى د. أردوان مصطفى إسماعي 7
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و تفيد معنى الطلب أو الرجاء و هو على وزن  ،بثالقة أحرف هي اسل  و السين و التاءاعستفتاء مصدر مزيد 

و استسقى أي طلب سقاية ،استفعل مثل استغفر أي طلب غفران
8
وان كلمة االستفتاء ورد ذكرها في أكثر من . 

فأستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين الزب((:((منها قوله تعالى  ،القران الكريم موضع في
9
.
 

وقوله تعالى ))ويستفتونك في النساء قل هللا يفتيكم فيهن((
10
 
 
. 

(())قالت يأيها المأل افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون وقوله تعالى
11
. 

و قد  ،( Referendum ) ح االنكليزية والفرنسية يطلق عليها مصطل وكلمة االستفتاء في اللغة 

في اسصل في مجال التحفظ باشتراط موافقة حكومات ممثلي المقاطعات في  ( Referendum )استخدمت كلمة 

قم تحور هذا اللفظ بعد ذلك و اتسع معناه فاصبح يشمل إخضاع أي  ،اعتحادات الجرمانية و السويسرية القديمة

عمل للموافقة الشعبية
12
. 

ً للدولة أو ابداء الرأي في   ولكن إذا طلب من الشعب إبداء رأيه في رجل سياسي عند انتخابه رئيسا

نسية قد استخدمت السياسة التي ينوي رجل السياسة هذا انتهاجها أي استفتاء شخصي أو سياسي فان اللغة الفر

 ( Plebiscite) مصطلح 
13
و إن كان يطلق عليها  ،و هي كلمة لم تترتجم إلى العربية باصطالح المقابل  ،

الذي يتعلق محله بالمقارنة باعستفتاء  ،ى شخص واحداحيانا اعستفتاء الشخصي نظراو سن موضوعها ينصب عل

بموضوع معين يراد أخذ الرأي فيه
14
و يعني  (Plebis scitum)في االتينية هو  (Plebiscite)و أصل كلمة  .

و لكن مع الزمن مضي اصطالح في  ،و كان يقابل قانون البرلمان و ليس اعنتخاب ،القرار العامة أو الدههماء

و للتصويت اعستعمال من الغاية إلى الوسيلة و أصبح مرادفا
15
. 

تعددة. فعرفه بعض منهم بأنه )عرض موضوع عام أما االستفتاء اصطالحاً فقد عرفة الكتاب بتعاري  م 

على الشعب سخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض(
16
) أخذ رأي الشعب في موضوع   وعرفه بعض اآلخر بأنه  .

معين(
 17

، 
 

وعرفه اآلخرون بأنه )رجوع إلى الشعب سخذ رأيه بالموافقة أو الرفض في أي موضوع عام كأن 

دستورياً او سياسياً بصفته صاحب السيادة(يكون موضوعاً قانونياً أو 
18 
. 

االستفتاء مصطلح سياسي قانوني يطلق على التصويت المباشر على موضوع محدد. ويعد االستفتاء و   

(Referendum)  من أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة والتي هي نظام مزيج من الديمقراطية المباشرة

لسلطات العامة إلي الشعب ليبدي رأيه في موضوع ما عن طريق التصويت لجوء االديمقراطية النيابية، وهو و

عليه، فاما أن يقره أو يرفضه
19
. 

                                                           
 .66-66ص ،2669د. ماجد راغب الحلو، اعستفتاء الشعبي و الشريعة اعسالمية، الدار الجامعة للطباعة و النشر، 8

 .66القرأن الكريم، سورة الصافات، اآلية رقم  9

 .626القرأن الكريم، سورة النساء، اآلية رقم  10

 .43القرأن الكريم، سورة يوس ، اآلية رقم 11

 .66، صمصدر سابقماجد راغب الحلو، د. مشار لدى  12

 .62د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص 13

يستخدمان في الماضي في فرنسا كمرادفين أو للداللة على  (Plebiscite)و كلمة  (Referendum)ت كلمة * و قد كان

إن المواطنين الفرنسين في ظل دستور السنة الثامنة كانوا يساهمون في  معنى متقارب، و في ذلك يقول موريس ديفريجيه

  .(Plebiscite)الذي كان يسمى في ذلك وقت  (Referendum)القرارات عن طريق اعستفتاء 

 .62د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، صأنظر: 

 كوردستان، ضاقي يةكةم، ضاقخانةى شةهاب، د. عوسمان عةلي وةيسى، ريفراندوم بؤ سةربةخؤيى باشوورى 14

 .49، ص2666هةوليور، 

 .49سابق،  صصدر د. عوسمان عةلي وةيسى،، م 15

 .66-66سابق، صمصدر د. ماجد راغب الحلو،  16

 .4سابق، صمصدر ل و م.م كارزان فقي خليل كريم، لدى د. أردوان مصطفى إسماعيمشار  17

عمر عبدهللا، اعطار القانوني عستفتاء تقرير المصير )دراسة في القانونين الدولي العام و  مشار لدى د. خاموش 18

 . 4ص  ،2666أربيل،  في مؤتمر الجامعة لبنانية و الفرنسية، بحث مقدمالدستوري(، 

 .204ص ،2663 د. بشتيوان صادق، نحو تأسيس دولة كوردستان، الطبعة اسولى، أربيل، 19
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كما أن الجمعية العامة لألمم المتحدة أكدت على أنه عن طريق وسائل السلمية ) اعقتراع العام و اعستفتاء( أو 

و  عرف مطالب الشعوب التي تريد ممارسة حق تقرير يمكن ان ي ،أية وسيلة أخرى ديموقراطية معترف بها دوليا

و من المفضل ان يتم تحت اشراف اسمم المتحدة ،مصيرها
20
. 

 ء في سويسرا فيظهر االستفتاسول مرة و لكن  ،بدءاو من مدن يونان القديمة ،اعستفتاء لها جذور تأريخية قديمة

بعض اسقاليم السويسرية )الكانتونات(، وكان ؛ إذ مارسته تحت عنوان اعستفتاء الشعبيالقرن الخامس عشر 

، فكانت الجمعية العمومية لإلقليم تسن تدابير مؤقتة Grisons قم الغريزون Valais أول إقليم مارسه هو الڤاليه

على أن يستشار فيها الشعب، فاذا أقرها أصبحت قانوناً، ولما عّم هذا اسسلوب اسقاليم اسخرى أخذت هذه 

االستفتاء الشعبي االستشارة اسم
21
. 

وفي الواقع ان لالستفتاء أنواع متعددة منها: االستفتاء من ناحية الموضوع، االستفتاء منن ناحينة وجنوب إجرائنه، 

االسننتفتاء مننن ناحيننة قوتننه االلزاميننة، االسننتفتاء مننن حيننث وقننت اسننتعماله. ويتنننوع االسننتفتاء الشننعبي مننن حيننث 

ء الدسننتوري، االسننتفتاء التشننريعي، واالسننتفتاء السياسنني، واالسننتفتاء الموضننوع إلننى قالقننة أنننواع هنني: االسننتفتا

السياسي عدة صور و أشكال و ما يهمنا هنا استفتاء تقرير المصير، لذلك نكتفي بشرح هذه الصنورة كوننه يتعلنق 

 بموضوع دراستنا.

 

 المطلب الثاني

 تقرير المصير إستفتاء

 

 
و إن تطبيق مبدأ حق تقرير  ،الدولي هو تأكيده على سيادة الشعبإن من أهم التطورات التي احدقها القانون 

المصير الذي أصبح اليوم من اركان النظام الدولي الجديد عموما و نظام اسمم المتحدة خصوصا و تطبيق 

مبادىء حقوق اعنسان و المبادىء الديموقراطية التي تقضي بأن الشعب ال الدولة ينبغي ان يكون له السيادة في 

و  ،في المسائل المصيرية (Referendum or Plebiscite)يتطلب معرفة رأي السكان باعستفتاء  ،رضهأ

عليه فان تطور مبادىء القانون الدولي العام يؤكد بأن )إرادة الشعب يجب ان تكون اسساس و ان جمهور 

و عليه فان اعستفتاء هو وسيلة لممارسة تقرير المصير عن طريق  ،الشعب هم المستودع النهائي للسيادة(

اعنفصال أو إنشاء الدولة
22
. 

يعتبر اعستفتاء تقرير المصير من أهم صور اعستفتاء الشعبي الذي يجري لتخيير شعب من الشعوب بين 

 –سنه  ،قة باعستفتاء الدستوريعستفتاء صلة وقيو لهذا ا ،الدول أو اعتحاد معها اعستقالل أو التبعية لدولة من

و  ،يتعلق باعختيار بين قيام دولة جديدة يلزمها دستور جديد –لم ينصب مباشرة على اتخاذ دستور جديد وإن 

بين البقاء كمستعمرة أو جزء من دولة ليس لة كيان دولي مستقل
23
.  

ً الرجوع إلى الشعب سخذ رأيه بالمو افقة أو الرفض في أي موضوع عام ويقصد باالستفتاء الشعبي اصطالحا

كان يكون موضوعاً قانونياً أو دستورياً أو سياسياً بصفته صاحب السيادة
24. 
  

من الناحية االصطالحية يعني انه يحتوي في الحقيقة على عنصرين وهما إن مفهوم االستفتاء الشعبي
25
: 

 أن يكون االستفتاء الشعبي بهدف عرض موضوع عام على الشعب. -6

 صدور رأي الشعب بالموافقة أو الرفض. -2

                                                           
رغبات الشعوب تؤكد من خالل االقتراع "  ، حيث نصت0/62/6592( الصادر في 036العامة المرقم )قرار الجمعية  20

 العام أو أية وسائل أخرى ومعترف بها، ويفضل أن تمارس تحت إشراف اسمم المتحدة ".

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/637(VII) . 

 . http://arab-ency.com/lawم،  2666-62-20، شوهد في جميلة الشربجياالستفتاء،  21

 .204ص ،2663،د. بشتيوان صادق، نحو تأسيس دولة كوردستان، الطبعة اسولى، أربيل 22

 .39، ص2666د. عوسمان عةلى وةيسى، شيكاريوكى ياسايى بؤ قرسى ريفراندؤم و كؤنفيدرالى، هةوليور،  23

د. خامؤش عمر عبدهللا، مافى ضارةنووسى هةريومى كوردستان لة ذيور رؤشنايى ئةزموونى ووالوتاندا، مشار لدى  24

 .96، ص2666ضاقخانةى زانكؤ، 

 .4سابق ، صمصدر مشار لدى د. خاموش عمر عبدهللا،  25

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/637(VII)
http://arab-ency.com/law
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مع الثورة الفرنسية عندما ضمت فرنسا أقاليم كونتا  تقرير المصير و بدأت التطبيقات اسولى لإلستفتاء 

و مولوز  (Savoie)و السافوا  ،6656في عام  (Avignon)و أفينون  (Comtat-Venaissin)فانسين

(Mulhouse)  و هينو(Hamiaut)  و الراناني(Rehenanie)  و كان و نيس  ،6562سنة(Nice)  في عام

و بين  ،6566/أيار 22هذا اسمر كان الوسيلة الوحيدة للتوفيق بين مبدأ دستور الثورة الصادر بتأريخ  ،6653

إرادة السكان المعنيين
26
. 

6565و ذلك سنة  ،و بعد الحرب العالمية اسولى أيدت معاهدات الصلح مبدأ اعستفتاء
27
بيل مثل على س ،

 6533و استفتاء شعب الماني للخروج من العصبة اسمم عام  ،استفتاء شعب النمساوي لضمها الى دولة المانيا
28
الموصل  واليةل 6565في عام   الحرب العالمية اسولى استفتاء اجباري و من ضمن استفتاءات حقبة ما بعد ،

التي بموجبها ضمت جنوب كوردستان قسراو و بالضد من إرادة سكانها بالدولة العراقية بموجب قرار من مجلس 

 6529( بتأريخ كانون اسول 36عصبة اسمم الجلسة )
29
. 

و و بعد تأسيس منظمة اسمم   هناك العديد من الدول انشأت نتيجة  ،المتحدة في العصر الحديث ايضا

رير مصيرهم بطريقة اعستفتاء لشعوب اعقاليم التي ارادت تتمتع بحق مصيرها في اعستقالل و ممارسة حق تق

و ساموا الغربية  ،6506و الجزائر  ،6595و كاميرون  ،6549كامبوديا  ،و من اسمثلة على ذلك ،اعنفصال

6556و استونيا و مارتي  ،6566و البحرين و جيبوتي  ،6506
30
. 

فتح الباب على مصراعيه عجراء استفتاءات اعستقالل و  6556اعتحاد السوفيتي في عام إنهيار  و بعد 

و خاصة  –و لكن في كثير من الحاالت اجريت اعستفتاءات سن المجتمع الدولي  ،يبدو ان اسسباب قد اختلفت

 –خاصة لجنة بادنتير و  ،اصر على اعستفتاء من اجل اععتراف بالدولة الجديدة –القوى اسوروبية الكبرى 

و أكد على أن اعستفتاء يمثل  ،التي شكلتها الجماعات اسوروبية ) التي اصبحت فيما بعد اعتحاد اسوروبي (

و البد منه لإلعتراف بالدولة الجديدة و هناك أدلة تأريخية تشير إلى أن هذا الشرط هو الذي دفع عدداو  ،شرطا

و في يوغسالفيا السابقة كبيراو من الدول عجراء اعستفتاء و خصوصا
31
. 

وتنقسم أشكال االستفتاء على تقرير المصير إلى قالقة انواع 
32
: 

إجراء االستفتاء قبل إعالن الدولة )االستفتاء السابق(: عادة يجري استفتاء تقرير المصنير قبنل إعنالن الدولنة، -6

بحينث يكنون هنناك مندة زمنينة منا بنين إجنراء وقد وجدنا أن هذا الننهج هنو المتبنع فني أغلبينة التجنارب العالمينة، 

االستفتاء و إعالن الدولة، وفي أغلب اسحيان تكون هذه المدة اشهراً، وفي أحينان اخنرى تكنون أيامناً، وننادراً منا 

على سبيل المثال أعلنت اريتريا االستقالل بعد شنهر منن اسنتفتاء االسنتقالل، واعلننت جننوب و  ،تتجاوز االعوام

( يوماً، في حنين اعلننت 61بعد ستة اشهر، أما النرويج فقد اعلنت االستقالل بعد مرور شهرين و )سودان الدولة 

سلوفينيا االستقالل بعد سنتة أشنهر و ينومين، أمنا جبنل االسنود فقند اعلننت االسنتقالل بعند قالقنة عشنر يومناً فقن ، 

 . االستقالل بعد سنتين وقالقة اشهر واعلنت جورجيا االستقالل بعد ستة أيام، أما التيمور الشرقية فقد اعلنت

إجراء االستفتاء بعد إعالن الدولة )االستفتاء الالحق(: هناك دول اجرت استفتاء تقرير المصير بعد إعالن -2

(، واجرت االستفتاء على تقرير المصير في 26/5/6556كأرمينيا حيث اعلنت االستقالل في ) ،االستقالل

(، 66/62/6556(، واجرت االستفتاء في )61/66/6556جان االستقالل في )(، كما اعلنت اذرباي26/5/6556)

(، واعلنت 20/66/6556، واجرت االستفتاء في )6556واعلنت تركمانستان االستقالل في اغسطس 

(، كما اعلنت برلمان استوانيا 25/62/6556( واجرت االستفتاء في )36/1/6556اوزبكستان االستقالل في )

(، واعلنت برلمان لتوانيا 3/3/6556، واجرت االستفتاء في )6556نب واحد في اغسطس االستقالل من جا

 (.6556/فبراير/5( واجرت االستفتاء في )66/3/6556االستقالل من جانب واحد في )

                                                           
 .204سابق، ص مشار لدى د. بشتيوان صادق، مصدر 26

 .204، صسابق مصدر مشار لدى د. بشتيوان صادق، 27

د. عوسمان عةلي وةيسى، ريفراندوم بؤ سةربةخؤيى باشوورى كوردستان، ضاقي يةكةم، ضاقخانةى شةهاب،  28

 .03، ص2666هةوليور، 

و، الطبعة اسولى، مطبعة  –ويسي خالد، مشكلة مناطق المتنازع عليها في العراق  روزهات 29 إقليم كوردستان نموذجا

 .26، ص2662جامعة دهوك، دهوك، 

 .204، صلدى د. بشتيوان صادق، مصدر سابق مشار 30

 .4 -3، ص مصدر سابقمشار لدى د. خاموش عمر عبدهللا،  31

 .61-66ل ،مصدر سابقش عمر عبدهللا، خامؤ د. 32
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االستفتاء على تشريع قانون إعالن االستقالل: إن اسمثلة على هذا النوع منن االسنتفتاء ننادرة، ووجندنا إن هنذا -3

( تقنرر تنظنيم االسنتفتاء العنام حنول إصندار قنانون 62/6/6556نوع من االستفتاء اجرينت فني اوكرانينا، ففني )ال

العالن االستقالل، وكان سؤال االستفتاء كاآلتي: "هل تؤيد قانون إعالن إستقالل اوكرانيا؟"، وكاننت النتيجنة ان 

 %( من المصوتين صوتوا بـ)نعم( للقانون.  56ر32)

 

 انيالمبحث الث

 مفهوم حق تقرير المصير

 
و التخلص من  ،يقصد بحق تقرير المصير حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي و اعقتصادي 

و  و في هذه الحالة يعني إنهاء كافة  ،السيطرة اسجنبية أيا كان نوعها. و يمكن أن يكون حق تقرير المصير خارجيا

و ان يختار كل شعب وضعه الدولي كيفما يشاء سواء باعنفصال  ،أنواع اعستغالل و سيطرة شعب على أخر

و  ،عن دولة معينة أو اعتحاد مع دولة أخرى و يعني حق كل شعب  ،كما يمكن ان يكون حق تقرير المصير داخليا

 فهو من ناحية منظم ،و تبديله متى شاء ،أن يقرر بحرية النظام السياسي و اعقتصادي و اعجتماعي الذي يالئمه

و من ناحية أخرى محدد لنوع الحكم الداخلي الذي تكون فيه السيادة للشعب ،للعالقات الدولية
33
. 

 هننذا و عليننه سننوف نقسننم ،و سنننحاول فنني هننذا المبحننث إلقنناء الضننوء علننى مفهننوم حننق تقريننر المصننير  

 هما: ،المبحث على المطلبين

 مصيرالتقرير  عن نشأة حقالمطلب اسول: نبذة تأريخية 

 بحق تقرير المصير و مضمونهالثاني: تعري   المطلب

 

 ألول المطلب

 مصيرالتقرير  نشأة حق ة عنتأريخنبذة 

 
و يختل  فقهاء في تحديد بداية ظهور هذا  ،يعتبر من حقوق التي لها جذور تأريخية حق تقرير المصير  

يرى البعض ان هناك بوادر و أقار تدل على ان تقرير المصير قد عرفه القدماء بطريقة أو بأخرى عن  ،الحق

طريق المحتوى أو الوسيلة و اذا امعنا النظر في تأريخ المدن اليونانية القديمة كأسبارطا و أقينا وجدنا بأن مبدأ 

و ذلك استنباطا  ،ور التي تقرر أنظمة المدنتقرير المصير قد استخدم على المستوى المحلي في الشؤون و اسم

يرى أن بداية ظهور حق تقرير المصير و هناك من  ،اه ) بركليس ( أعظم عظماء أقيناعن الخطاب الذي الق

تمثلت في أفكار و أراء المفكر القانوني الهولندي خروشيوس أيام فترة كتابته سهم انتاجاته الفكرية في مجال 

د( من و التي انفصلت )نذرالن 6065-6900ترة الكفاح الهولندي ضد اعستعمار اعسباني القانون الدولي في ف

اسبانيا و أقامت دولتها
34
و من جانب اسخر يرجع البعض البدايات الفعلية لظهور حق تقرير المصير على  ، 

و المواطن الفرنسي و الئحة حقوق اعنسان  ،6660ساحة الدولية الى إعالن اعستقالل اسمريكي في تموز عام 

باعتباره اسساس الجوهري لمبدأ عدم  6113قم تبناه الرئيس اسمريكي جميس مونرو في عام  ،6615لعام 

و ذلك عندما تمكنت المستعمرات اعسبانية و البرتغالية في امريكا الجنوبية من الحصول على  ،التدخل

تصريحا لضمان حق تلك الئيس اسمريكي أنذاك حيث أصدر  ،6129-6166استقاللهما خالل فترة ما بين عام 

و جاء هذا الحق ضمن  ،كما تعهد بالدعم المعنوي و العسكري لحكومات هذه الدول ،الدول في تقرير مصيرها

المبادىء اسربعة العشر التي أعلنها رئيس الواليات المتحدة اسمريكية )ويلسون( في خطابه بعد انتهاء الحرب 

عرفت هذه المبادىء ب)مبادىء ويلسون(العالمية اسولى و 
35
.  

                                                           
شورش حسن عمر، حقوق الشعب الكردي في الدساتير العراقية )دراسة تحليلية مقارنة(، منشورات مركز مشار لدى  33

 .54، ص2669، السليمانية، كردستان للدراسات اعستراتيجية

 .631سابق، صشار لدى د. بشتيوان صادق، مصدر م 34

كوردستان العراق و جنوب السودان من الحكم الذاتي الى الفيدرالية د. روزان دزةيى و المحامي طارق جامباز،  35

 .49، ص2661)دراسة قانونية مقارنة(، الطبعة اسولى، مطبعة شهاب، أربيل، 
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إلى إصدار ما سمى ) إعالن السالم ( الذي يقر  6566و عمدت الثورة البلشفية الروسية في أكتوبر  

بحق تقرير المصير لشعوب اعمبراطورية الروسية و الذي تم فيما بعد تعميمه و اعتباره حقاو بالنسبة لكل 

 6526و ذلك فيما صرح به ) لينين ( عام حركات التحرير في المستعمرات 
36
. 

و قيام عصبة اسمم لم تلتزم دول الحلفاء المنتصرة في الحرب بعد انتهاء الحرب العالمية اسولى  و 

إذ اهملت عموما بحث حق تقرير المصير  ،بالعمل على منح الشعوب المضطهدة و المغلوبة حق تقرير مصيرها

في ميثاق عصبة اسمم صراحةو لم يرد ذكره  6565الصلح المنعقد بباريس عام  مؤتمر في
37
. 

  

و  ،بتقسيم العالم الى اقاليم و شعوب أوروبية ،و لكن قامت عصبة اسمم تحت تأقير النفوذ الفرنسي و البريطاني

في حين تم خلق نظام  ،فمنحت الشعوب اسوروبية اعستقالل باعستناد الى هذا المبدأ ،أخرى غير اسوروبية

 ،( من وقيقة عصبة اسمم لتطبيقه على اسقاليم غير اسوروبية22في المادة ) ( Mandate System )اعنتداب 

الدول المنتدبة " لمدة زمنية غير محددة  –و التي كانت لتبقى تحت " العناية و اعرشاد البريطاني و الفرنسي 

ة( باعستقاللو جديرالى ان تصبح هذه الدول )مؤهلة 
38
. 

قم جاءت الحرب العالمية الثانية لتحدث تغييراو كبيراو في النظام الدولي نتيجة لألقار السلبية الهائلة التي  

خالل الحرب  ،و رئيس الوزراء البريطاني تشرشل ،حيث قام كل من الرئيس اسمريكي روزفلت ،تسبب بها

 ،الذي اتفقوا فيه على عدم إحداث تغييرات إقليمية ضد رغبات الشعوب ،6546باصدار ميثاق اسطلسي في عام 

و أن الشعوب لها الحق في اختيار أشكال حكوماتها
39
. 

و بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استطاعت الكثير من الشعوب ممارسة حقها في تقرير المصير و تأسيس 

ها لنظام اعنتداب اعستعماري عامالو اساسيا لتمكن هذه و كان نضال هذه الشعوب و مقاومت ،دولتها المستقلة

اخر مهم و هو تأسيس منظمة اسمم المتحدة التي عملت على  الى جانب عامل ،الشعوب من ممارسة هذا الحق

و تأكيدها اياه في كثير من قراراتها ،تدوين حق تقرير المصير و النص عليه في ميثاقها
40
. 

من أجل تحقيق العدالة و صيانة  ،البالغ اسهمية ،أحد مبادىء القانون الدولي العام عد مبدأ حق تقرير المصيرو ي

و مما جعله أحد اسسس المعتمدة على الصعيد الدولي هو نص عليه في ميثاق اسمم  ،السلم و اسمن الدوليين

و 2( فقرة )6في المادة ) المتحدة ( من الفصل 99ي المادة )ف ( ضمن أهداف و مبادىء اسمم المتحدة كما ورد أيضا

التاسع الخاص بالتعاون الدولي اعقتصادي و اعجتماعي
41
فان  ،فما دام الميثاق قد اعتبر معاهدة جماعية دولية ،

تعتبر من مبادىء القانون الدولي –كل ما يتضمنه من مبادىء و حقوق ........ سواء كانت قانونية أم سياسية 
42
. 

بل أنه من الحقوق الحيوية التي تضمن لكافة شعوب العالم  ،لحقوق اعنسانيةحقا من ا ،و يعد تقرير المصير

و لقرار الجمعية العامة رقم ) ،التمتع بالحقوق اعنسانية اسخرى و من  ،60/62/6592في ( 036و ذلك وفقا

و  ،الجدير بالذكر و تجاه كافة الدول اسعضاء في المجتمع الدولي ،أيضا و قانونيا و  ،ان تقرير المصير يرتب التزاما

و يقضي فيما يقضي اععتراف بذلك المبدأ أو الحق لكافة شعوب العالم  ،ان هذا اعلتزام يستند الى قانون الدولي

دون تمييز
43
.  
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 الثاني المطلب

 تعريف بحق تقرير المصير و مضمونه

 

 
و بغيره من مبادىء القانون الدولي المعاصران   ،مبدأ حق تقرير المصير غني بمضمونه و مرتب  ارتباطا وقيقا

و ان كل طرف أو دولة حاول و ال يزال يحاول تفسير  ،القوة و تسوية النزاعات بطرق سلمية مكمبدأ منع استخدا

ما أدى الى ظهور نقاشات عديدة  و هذا ،مضمون و محتوى تقرير المصير حسب منظوره و مصلحته الخاصة

حول تحديد معنى و مضمون مبدأ حق تقرير المصير و عالقته بالمفاهيم اسخرى مثل السيادة و اعستقالل و 

و لذلك نجد ان حق تقرير المصير لم يعترف به بشكل صريح من قبل بعض الدول التي كانت تحتل  ،عدم التدخل

ا من الخسائر في مصالحها رق اسوس  لما كان يترتب على إستقاللهمبعض اسقاليم خاصة في افريقيا و الش

الحيوية
44
.  

كير واضعي ميثاق اسمم المتحدة في سان فرانسيسكو انصب على كون حق ان تف ،و حسب رأي انطونيو كيسس

و و مباشرة الى اعستقالل السياسي أو تهديد سيادة الدول القائمة تقرير المصير ال يؤدي تلقائيا
45
. 

تعددت التعريفات و اختلفت في بلوغ وص  و مضمون حق الشعوب في تقرير المصير على مدى المرحلة 

الزمنية التي مر بها منذ نشوء ذلك الحق و التصريح به حتى النص عليه في الميثاق اسمم المتحدة و قراراتها 

دولالمتعاقبة و ذلك عختالف المنطلقات اسيديولوجية و المصالح السياسية لل
46
. 

فهناك من يعرفه بأنه " حق الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي في اختيار نظامها السياسي و نوع الحكومة 

شعوب دون تدخل الخارجي "التي ترتضيها هذه ال
47
الى حق كل أمة في عرف ايضا بأنه " مبدأ .... يشير و ي 

و و محتاجاتها " ،سختيار بحرية الحكومة و النظام السياسي و الحضاري الذي تراه متناسبا
48

 ). و يعرفه الفقيه 

Cobban ) و الفقيه  ،و أن تقوم بتقرير شؤونها بنفسها " ،بأنه " حق كل أمة في أن تكون ذات كيان مستقل( 

Brownlie) السياسي و شكل عالقاتها  نية في أن تختار بنفسها شكل نظامهايعرفه بأنه " حق كل جماعة وق

بالجماعات اسخرى "
49
. 

و قد مزج الدكتور عبد المجيد اسماعيل حقي بين اعستقالل السياسي الخارجي و اعستقالل الداخلي في شؤون 

و على هذا اسساس  ،البلد بقوله " حق الشعب في ان يختار بكل حرية حكومته و اسلوب حكمه و وضعه الدولي

الوجه الداخلي و يتضمن حق الشعب في انشاء نظام الحكم الذي يالئمه و تعيين الحكام  ،جهين فان لهذا المبدأ و

و وجه خارجي يتضمن حق الشعب في ان يختار وضعه الدولي حسبما يشاء سواء بانفصاله عن دولة  ،و تبديلهم

معينة أو إستقالله أو إندماجه أو إتحاده مع دولة أخرى "
50
. 

فقد قامت لجنة حقوق  ،تضمن ميثاق اسمم المتحدة تعريفاو محدداو لحق تقرير المصيرو تالفياو لنقص عدم 

بوضع تعري  لهذا الحق بنصه على أن " كل شعوب و اسمم  ،سمم المتحدة بايعاز من الجمعية العامة ،اعنسان

وضعها السياسي و سيكون لها تقرير مصيرها... و أن هذا المبدأ يعطي الشعوب و اسمم حرية متابعة تنمية 

اعقتصادي و اعجتماعي و الثقافي... و أن كافة الدول ستعمل على تطوير اععتراف به في إقاليمها و ستحترم 

ضمانه في الدول اسخرى بصورة مطابقة لميثاق اسمم المتحدة "
51
. 

عد قاعدة امرة الى و ي ،فان حق تقرير المصير هو مبدأ قانوني أساسي معترف به في القانون الدولي ،و لذلك

و هذا يعني أن الدول و الجماعات اسخرى ال تستطيع خرق  ،جانب القواعد اسمرة اسخرى في القانون الدولي

                                                           
 .642سابق، صشار لدى د. بشتيوان صادق، مصدر م 44

 .606علي عبدالقادر و عبدالغفور علي كريم، مصدر سابق، ص مشار لدى د. بشتيوان 45

 .01-06، صمصدر سابقمشار لدى د. دمحم الطاهر دمحم،  46

 .642مشار لدى د. بشتيوان صادق، مصدر سابق، ص 47

 .616مشار لدى د. منى يوخنا ياقو، مصدر سابق، ص 48

 .4مصطفى إسماعيل و كارزان فقي خليل كريم، مصدر سابق، ص مشار لدى د. أردوان 49

 .643-642مشار لدى د. بشتيوان صادق، مصدر سابق، ص 50

 .665مشار لدى د. مونا يوخنا ياقو، مصدر سابق، ص 51



 

 
05 

 

و بضد ذلك يجب على دول العالم  ،و أي عمل اتفاقية دولية تتعارض مع هذا المبدأ تعد باطلة ،هذه القاعدة اسمرة

نه لشعوب العالم كافةالعمل من أجل احترام هذا المبدأ و ضما
52
. 

و هي ،و يتضمن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها معاني عدة
53
:- 

و اكثر. .6  حق الشعوب في اختيار شكل الحكم الذي تراه مالئما

 حق الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي ) المستعمرات ( بأن تحكم نفسها بنفسها. .2

ال يجوز ان يتم قبل استفتاء الشعوب القاطنة في لحاق و ضم أي جزء من دولة باقليم دولة أخرى إن إ .3

 الجزء الذي يراد فصله و ضمه لدولة أخرى.

 حق الشعوب بالكفاح بشتى أنواعه في سبيل نيل اعستقالل. .4

 المساواة بين الدول بغض النظر عن حجم مساحتها و عدد سكانها. .9

حكام التعاون اعقتصادي الدولي مع مراعاة أ ،للشعوب مطلق الحرية في أن تتصرف بمواردها الطبيعية .0

و ما تضمنه اععالن العالمي لحقوق اعنسان من تحريم سلب الشعوب  ،القائمة على أساس المنفعة المتبادلة

 وسائل معيشتها الخاصة بها.

 سواء بسبب الجنس أو الدين أو اللون. ،عدم التميز بين الشعوب بأي شكل من أشكال التمييز .6

و في صيانة قيمه الثقافية أو  ،الحر باعرادة التامة لدستوره و مركزه السياسي حق البلد في اعختيار .1

 اعجتماعية أو اختيار نظام التعليم فيه.

 

 

 الخاتمة
 وفي الختام توصلنا إلى هذه النتائج:

و يعتبر  ،الرجوع الى الشعب سخذ رأيه بالموافقة أو الرفض على موضوع معين االستفتاءيقصد ب .6

مة أولى عد مدن يونان قديت مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة و لها جذور تأريخية قديمة حيث من أهم اعستفتاء

عتبر المقاطعات السويسرية أول من استخدم اعستفتاء الشعبي على عميلة جراء نماذج اجراء اعستفتاءات و ي

و يعتبر استفتاء تقرير  ،و اعستفتاء لها أنواع المختلفة حسب الموضوع التي يتم عليه اجراء اعستفتاء ،استفتاء

المصير جزءاو من اعستفتاء السياسي التي تتم لتحديد قرار الشعب معين حول تقرير مصيره الخارجي و 

 الداخلي.

خارجي و الداخلي حسب ما يراه يقصد بحق تقرير المصير حق الشعوب و اسمم في تقرير مصيرها ال .2

و و ذلك من خالل طرق مختلفة منها سلمية و منها غير سلمية و لكل الشعوب اسمم ان يتمتع بهذا الحق  ،مناسبا

و بعد الحربين  ،و هذا حق له جذور التأريخية قديمة و لكن اشتدد مطالبة به في القرنين السابقين ،دون استثناء

ق كثير من الشعوب حقها في تقرير قتتح هام المجتمع الدولي و من خاللمعهتع االعالمين اصبح هذا حق موضو

و يعتبر حق تقرير المصير من مبادىء قانون الدولي و ذلك من خالل نص عليه في الميثاق اسمم  ،مصيرها

 المتحدة.
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