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بسم هللا الرحمن الرحيم
{ قالوا سبْحانك ال ع ْلم لنا ّإال ما علّ ْمتنا إنّك أنت
اْلعلم
ْالحكيم }

{سورة البقرة -الآية (})٣٢
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اىل من حمل راية اإلصالح يف أمة جده
أب عبد هللا الحسي  ....عليه السالم
األمام ي

وإىل أخيه رمز اإلباء والوفاء
أب الفضل العباس  ....عليه السالم
ي
ً
...
أساتذت الكرام
حرفا
علمن
اىل ...كل من
ي
ي
ً
اىل  ...والدي العزيز ...عرفانا
فلذت كبدي وريحانة عمري...
والدت
اىل ِ
ي
وأخوات.
اىل من هم منبع االخالص والحنان واالعتاز ...
أخوت
ي
ي
وطن المقدس ...العراق.
أختا اىل تراب
ي
أهدي هذا الجهد المتواضع.

قائمة المحتويات
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يكتسب الدستور اهميه قصوى ومكانه عليا ،في جميع الدول ،واهميته
ومكانيته هذه تتأتى من كونه يحتل قمة هرم النظام القانوني في الدولة ،اذ تستمد كل
القوانين شرعيتها منها ،كما يحدد الدستور طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة في
مجتمع ما وله بالغ التأثير في انشاء فلسفة الحكم ،و يحدداالطار العام لنظام الحكم في
الدولة  ،فهو يبين سلطاتها والكيفيفة التي تتكون بها ،وعالقتها مع بعضها البعض
وعالقتها مع االفراد  ،ويكفل كذالك ايجاد التوازن بينها لكي تقوم كل منها
باختصاصها دون ان تتعدى على اختصاصات االخرى  ،لكن تبقى المهمة الرئيسيه
التي تضطلع بها الدساتير في الدولة الحديثة هي ايجاد التوازن بين مقتضيات السلطه
ومقتضيات الحريه و الحقوق .والدساتير حينما تنظم هذه االمور الحساسة والمهمة
يبقى عليها حتى يكتما دورها وفاعليتها وتحقق االهداف المرجوة منها ،ان تكون
مطبقه ومحترمه بصوره كاملة ومستمره من قبل الكافه حكاما ومحكومين ،حال
دخولها مرحله النفاذ والتطبيق يحدث ان تتعرض الدساتير للتعطيل في ظروف
مختلفه ومبررات ودوافع متعدده ،فقد يلجأ القابضون على السلطة تعطيل نصوص
الدستور كال او جزاء لمعالجة أزمة سياسية او اجتماعية او اقتصادية و هذا اإلجراء
يسمى التعطيل الرسمي للدستور عندما يستند على سند دستوري ،و التعطيل الرسمي
ليس من شانه إلغاء الدستور و إنما منح احد هيئات الدولة سلطات استثنائية لمعالجة
تلك الظروف و األزمات ..و يكون تعطيل الدستور غير رسمي عندما يتغاضى
الحكام عن تطبيق نص او اكثر من نصوص الدستور و يتعمد إهماله و عدم تطبيقة
يمكن مالحظة ذلك من خالل دراسة الواقع السياسي لبلد و مقارنة بالواقع الدستوري
..و تبرز اهمية و خطورة منصب رئيس الدولة في ضمان التزام بالدستور و تنفيذه
من جهة و تعطيل الدستور من جهة اخرى

موضوعمالبحث
موضوع
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يتضمن النظام السياسي  Politicalsystemالذي يقرره الدستور  ،إلى جانب
تنظيم السلطة  ،تنظيما للحرية  ،يتقرر من خالله مجموعة الحقوق والحريات
العامة لألفراد  ،تمثل الحد األدنى المعترف به منها  ،في النظم الديمقراطية
والواقع إن الدستور  ،وأن تضمن تنظيما لقضيتي السلطة والحرية ‘ اال أن
قيمته العملية  ،تتوقف على سلوك السلطات العامة في الدولة  ،والتي تتولى
تطبيق نصوصه  .حيث يقع عليها واجب تطبيق النصوص الدستورية  ،تطبيقا
سلميا  ،عندما تباشر اختصاصاتها  ،بأن يتم ذلك على النحو المبين في الدستور
.ويؤكد المشرع الدستوري على مبدأ سيادة الدستور  ،و ينيط برئيس الدولة Head of
 Stateوظيفة ضمان تطبيق القواعد الدستورية ( )1
ومع ذلك فقد توجد حاالت تستدعي التصريح لرئيس الدولة ،بمزاولة سلطة
تعطيل أو إيقاف تطبيق بعض النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية  ،وذلك
لمواجهة ظرف غير عادي  ،يهدد كلتي المصلحتين العامة والخاصة  ،ويؤدي
الى تقويض النظام الدستوري نفسه  .فالمشاريع الدستورية  ،قد يضّمن
يخول رئيس الدولة صالحية تعطيل بعض
نصوص الدستور  ،السند الذي ّ ِّ
نصوص الدستور األخرى يبدوإن امتالك رئيس الدولة لسلطة التعطيل  ،قد اليجد
سنده في أحكام الدستور  ،وإنما يبرز كظاهرة في الواقع السياسي .

مشكلةم البحث
تعد إشكالية تعطيل الدستور من قبل رئيس الدولة  ،أحدى المظاهر المشتركة بين
عدد من األنظمة الدستورية  systems constitutionalوالتي عملت على
تقوية مركز رئيس الدولة في مواجهة السلطات العامة األخرى  ،بما يؤثر على
التوازن المفترض بين السلطات ويشير واقع األنظمة الدستورية  ،إلى نصوص الدستو
ر  ،تتعرض إلى تعطيل أحكامها  ،في حالتين
األولى ؛ تجد سندها في التنظيم الدستوري ذاته .
والثانية ؛ تجد سندها في الواقع
السياسي والمتمثل في عدم تطبيق أحكام الدستور ،أو تطبيقها بشكل مغايرلمحتواها.
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أهمية البحث
تكمن اهمية الموضوع(تعطيل الدستور من قبل رئيس الدوله) في بيان اهمية
منصب رئيس الدولة كضامن للدستور .من جهة و تمتع رئيس الدولة بسلطة في تعطيل
الدستور لتقوية مركز رئيس الدولة و ترجيح كفته على باقي السلطات من جهة اخرى
.من اجل حماية الدستور من تجاوزات التي قد تحصل من قبل السلطات و باالخص
رئيس الدولة الن التزام السلطات بالدستور يعني تحقيق مقتتضيات السلطة و ضمان
حقوق األفراد و حرياتهم.

خطة البحث :
تقتضي طبيعة البحث في سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور وفق االتجاهات
الدستورية المعاصرة  ،معالجته على النحو اآلتي :

مقدمة
الفصل األول  :مضمون سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور.
الفصل الثاني  :موقف الدساتير من سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور.
الفصل الثالث  :القيود التي ترد على سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور.
-خاتمة  :تتضمن أبرز النتائج والتوصيات .

الفصل األول  :مضمون سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور
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يثير البحث في مضمون تعطيل الدستور  ،جدل فقهي على جانب من األهمية ،
بشأن تحديد معنى ومحتوى التعطيل  ،وتبيان مسوغاته  .وعلى ذلك  ،نتناول
بالدراسة هذه الموضوعات  ،وذلك في مبحثين :
المبحث األول  :معنى تعطيل الدستور.
المبحث الثاني  :مسوغات تعطيل الدستور.

المبحث األول  :معنى تعطيل الدستور
معنى تعطيل الدستور تميزت آراء الفقه بالنقسام إلى اتجاهين بشأن تحديد معنى (
التعطيل ) .
فذهب البعض إلى وجوب الرجوع إلى المعيار اللغوي  ،بينما ذهب البعض اآلخر
إلى وجوب الرجوع إلى المعيار الموضوعي  .ولتبيان ذلك  ،سوف نقسم هذا
المبحث إلى مطلبين نحدد في أولهما المقصود بالتعطيل تبعا للمعيار اللغوي  ،ونحدد
في اآلخر المقصود بالتعطيل تبعا للمعيار الموضوعي .

المطلب األول  :تعطيل الدستور وفق ا للمعيار اللغوي
إن تحديد معنى تعطيل الدستور  ،من الناحية اللغوية  ،يستلزم بداية تبيان
المعنى اللغوي لكلمة ( التعطيل) .وتشير معاجم اللغة العربية إلى أن ( التعطيل )،
ع َّ
ع َ
ط َل ) الشيء  ،أي تركه ضياعا  .وقد يستعمل ( العطل
ط َل ) و( َ
هو المصدر من ( َ
) في الخلو من الشيء  ،وإن كان أصله في الحَلي ؛ يقال ( :ع َ
طلَت ) المرأة و(
تعَ َّ
طلَت ) إذا لم يكن عليه احلي  ،ولم تلبس الزينة وخال جيدها من القالئد( . )2
ويقال أيضا  ( :تعَ َّ
طل ) الرجل  ،إذا بقيل عمله  .و رجل ( عطل )  :السالح له ،
وجمعه أعطال  .وكذلك الرعية  ،إذا لم يكن لها وا ليسوسها  ،فهم مع َ
طلَّون  .وقد
عاطلُوا  ،أي أهملوا  .و(المع ُّ
ط َل )  :ال َموات من األرض ،
وإذا ترك الثغر بال حام يحميه  ،فقد عاط ُل  .والغالة والمزارع  ،إذا لم تعمر ولمت
ع َّ
ط َل ) الدار  :أي
حرث  ،فقد عاطلُت  .و ( الت َّعطيل )  :التفريغ(  ) 3فيقال َ ( :
َ
طل و مع َ
أخالها  .وكل ما تركَ ضياعا  ،مع ُّ
طل و ( تعطيل الحدود )  :أن لتقام على
من َو َج َبت عليه أصل كلمة ( التعطيل )
في القرآن الكريم  :وردت كلمة ( عاطلُت ) في القرآن الكريم ،في سورة
التكوير،اآلية ( ، )4
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قال تعالى:
’’( وإذا ال ّعشار عطلُت ) .
و العشار :جمع عشراء ،وهي الناقة التي أتت عليها عشرة أشهر  .وتعطيل العشار
 ،يعني  :تركها مهملة  ،لراعي لها  ،ول حافظ يحفظها(  ) 4كما وردت كلمة
( مع َ
ط لَة) في سورة الحج  ،اآلية (  ، ) 44قال تعالى :
ط لة و قصر مشيد )  .ويراد بالبئر المع ُّ
(وبئر مع ُّ
ط لة  :البئر التي تركها واردوها،
فال يستقى منها  ،ولينتفع بمائها  .وقيل  :بئر مع ُّ
ط لة  ،لبيود أو هالك أهلها( .) 5
كلمة ( التعطيل ) في مجال القانون العام  :وردت كلمة ( التعطيل ) في مجال القانون
العام  ،وبخاصة في مجال الشؤون الدستورية  ،بمعنى محدد  ،مفاده  :وقف العمل
بنصوص الدستور .
ويتحقق تعطيل الدستور في صورتين :
يترك الدستور وليأخذ مجاله في التطبيق  ،أي يهمل ويتجاوز عنه .تطبيق النصوص الدستورية بشكل مغاير ومختلف عما ورد في الوثيقةالدستورية .
المصطلحات الواردة في الدساتير األجنبية والعربية :
استخدمت بعض النصوص الدستورية مصطلحات مختلفة للداللة على معنى التعطيل
الدستوري  ,ومن خالل اإلطالع على العديد من هذه النصوص  ،نجد أن هنالك ثالثة
أنماط دستورية :
النمط األول  :ويتمثل في الدساتير التي استخدمت مصطلح ( تعليق
الدستور  ، ) Suspensionومن أمثلة ذلك  :الدستور التركي لعام ،1982
والدستور السوداني لعام . 1998
ألنمط الثاني  :ويتمثل في الدساتير التي استخدمت مصطلح ( وقف أو إيقاف العمل
بالدستور )
 ،ومن أمثلة ذلك :
الدستور اليوغسالفي لعام  ، 1963والدستور الجزائري لعام  ، 1989ومشروع
الدستور العراقي لعام . 1990
ألنمط الثالث  :ويتمثل في الدساتير التي استخدمت مصطلح ( تعطيل الدستور ) ،
ومن أمثلة ذلك  :الدستور البلجيكي لعام  ، 1831والدستور األلمان لعام ،1919
والدستور المصري لعام  ، 1923والدستور الهندي لعام  ، 1949والدستور الكويتي
لعام  ، 1962والدستور األفغاني لعام  ، 1964والدستور القطري لعام
 ، 1972والدستور اإلماراتي لعام  ، 1973والدستور البحريني لعام ، 1973
والدستور العماني لعام  . 1996وجدير بالذكر  ،أن تعدد المصطلحات  ،ليعني وجود
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اختالف وتباين في المعنى ،بل إن تلك المصطلحات حملت معنى واحد  ،يفيد :إيقاف
تطبيق األحكام الدستورية .

المطلب الثاني  :تعطيل الدستور وفق اللمعيار الموضوعي

تعطيل الدستور وفق اللمعيار الموضوعي يأخذ غالبية الفقه الدستوري  ،في تبيان
معنى تعطيل الدستور بمعيار موضوعي ،
فيحددون مفهومه بالنظر إلى مضمونه أو موضوعه  .ومن خالل استقراء التجاهات
الفقهية  ،نالحظ أن أغلب تلك االتجاهات  ،قد اقتصرت على تحدي مفهوم التعطيل
في حالة الظروف غير العادية التي تمربه االدولة  .وتتفق آراء الفقهاء  ،على أن
مفهوم تعطيل الدستور يتحدد في  ’’ :إيقاف العمل ببعض النصوص الدستورية
ولمدة مؤقتة ‘‘ (  (. 6ويرى البعض إن تعطيل الدستور يراد به ’’ صالحية رئيس
الدولة في إيقاف العمل ببعض مواد الدستور من أجل مواجهة األزمة الطارئة‘‘( 7
 (.كما ذهب البعض إلى أن تعطيل الدستور  ،يقصد به  ’’ :إمكانية تدخل رئيس
الدولة في المجال الدستوري أثناء تطبيق المواد المنظمة لحالة الضرورة  ،والتي
تبيح له أن يوقف العمل بعض أحكام الدستور خالل فترة األزمة التي تتعرض لها
الدولة ‘‘(  ) 8إال إن هنالك اتجاه فقهي أخذ منحى آخر في تحديد مفهوم فكرة تعطيل
الدستور ،حيث اقتصر على تبيان أشكال التعطيل ونطاقه ،
دون تحديد مفهوم التعطيل بشكل مباشر  .وتبع لذلك  ،يرى جانب من الفقه أن
التعطيل يتحقق في جميع الحاالت التي يكون فيها  ،الدستور عقبة قانونية سياسية
أمام تحقيق األغراض التي يقصد إليها الحكام  .وإذا كان هذا التعطيل ( رسمي )
فثمة تعطيل ( واقعي ) أي تعطيل يستند إلى الدستور نفسه  ،وإنما إلى إرادة
المسئولين عن تطبيقه( ) 9ويؤكد ذات المعنى جانب آخر من الفقه  ،إذ يرون  ،أن
تعطيل الدستور  ،كال أو جزء يستند على قرار صادر عن السلطة  ،لسبب أو آلخر
وفي هذه الحالة  ،نكون أمام تعطيل رسمي للدستور  .وقد ليصدر القابضون على
السلطة أي قرار بتعطيل كل أو بعض أحكام الدستور  ،ولكنهم ليقومون بتنفيذ
أحكامه  ،لفترة قد تطول وقد تقصر  ،وفي هذه الحالة  ،نكون أمام تعطيل فعلي
ألحكام الدستور(  )10و يتضح مما تقدم  ،إن أشكال تعطيل الدستور  ،تتمثل في
التعطيل الرسمي  ،و التعطيل غير الرسمي ( التعطيل الفعلي)  .ويتحقق التعطيل
الرسمي للدستور  ،عندما يعلن القابضون على السلطة عن وقف العمل بنصوص
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الدستور كال أو جزء  ،لمعالجة أزمة سياسية أ و اجتماعية أو اقتصادية  ،أو في
حالة الحرب أو عصيان مسلح ،أو وجود خطر يهدد استقالل الدولة وسالمة
أراضيها ومؤسساتها الدستورية(  ) 11أما التعطيل غير الرسمي
( التعطيل الفعلي)  ،فالمالحظ أن القابضون على السلطة ليعلنون بشكل رسمي ،
عن وقف العمل بنصوص الدستور  ،وإنما تتجه إرادتهم نحو إهمال تطبيق نصوص
الدستور بشكل جزئي أو كلي  ،أو تطبيق نصوص الدستور بشكل يتعارض مع
محتواها(  ) 12ويمكن مالحظة التعطيل غير الرسمي  ،من خالل دراسة الواقع
الدستوري للدولة ومقارنته بالواقع السياسي(  .) 13فإن تبين أن هنالك تمايز أو
اختالف بين مضمون النصوص الدستورية  ،و واقع ممارسة السلطة في مجال
معين  ،حينئذ  ،يتحقق التعطيل الفعلي للدستور  .وفي ضوء ما تقدم  ،فإننا نرى
ضرورة إعادة النظر في ما طرح من هذه التعريفات  ،ومحاولة وضع تعريف علمي
ومنهجي دقيق يوضح معنى تعطيل الدستور  .ومن خالل تحليل فكرة تعطيل الدستور
 ،نعرف التعطيل بأنه  :إيقاف تطبيق النصوص الدستورية الواردة في وثيقة
الدستور  ،أو النحراف في تطبيقها  ،بشكل كلي أو جزئي  ،و لمدة زمنية معينة ،
أي كانت
الظروف التي تحياها الدولة  ،عادية ،أم غير عادية  .وانطالق من هذا التعريف ،
وفي ضوئه  ،نرى أن معنى تعطيل الدستور يتكون من العناصر التالية :
أ -تعليق تطبيق األحكام المدونة في الوثيقة الدستورية النافذة في الدولة  ،ويشمل
التعليق بعض أو جميع األحكام الدستورية .
ب -إهمال تطبيق المبادئ الواردة في النصوص الدستورية  .فالمالحظ أن بعض
النصوص الدستورية التي تعالج حقوق اإلنسان لتجد مجال في التطبيق العملي .
ج)-االنحراف في تطبيق القواعد الدستورية المدونة  ،بأن يتم تطبيقها بشكل
يتعارض مع مضمونها الصحيح  ،ويخل بالمبادئ األساسية التي احتوتها  ،أو
يخالف روح الدستور  .فالهيئة التي أنشأها الدستور والمنوط بها حماية القواعد
الدستورية ،
تستخدم سلطتها وتسعى إلى هدم المبادئ الدستورية األساسية  ،التي قصدتها
السلطة التأسيسية األصلية  .فرئيس الدولة  ،مثال  ،قد يستخدم صالحياته ويضغط
باتجاه خلق واقع سياسي  ،يغير مبادئ الدستور تغيير جذريا  ،إذ يقوم بمخالفة
روح الدستور ،كأن يعطل النصوص الدستورية القائمة على أساس احترام مبدأ
الفصل بين السلطات  ،ويخلق من الممارسة الواقعية  ،قواعد دستورية لها سمة
دكتاتورية  ،تستند إلى تركيز السلطة في يده .ويترتب على ذلك  ،ظهور قواعد
دستورية جديدة غير مدونة  ،ناتجة عن الممارسة العملية لشؤون الحكم  .ومن هنا
 ،فإن االنحراف الدستوري سينشئ واقع سياسي يتعارض مع الواقع الدستوري .
وبعبارة أدق ،سوف تبرز نوعين من القواعد الدستورية ( قواعد مدونة و قواعد
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غير مدونة ) تعالجان مسألة معينة متعلقة بالنظام الدستوري في الدولة  .غير إن
هذه المعالجة  ،متعارضة متناقضة  .أي أن هنالك تباين واختالف في محتوى
ومضمون القاعدة المدونة عن القاعدة غير المدونة .

مسوغات تعطيل الدستور
المبحث الثاني :
ّ ِّ
تستند سلطة رئيس الدولة في تعطيل أحكام القواعد الدستورية  ،إلى
مسوغات عديدة  ،يمكن ردها إلى قسمين  :مسوغات سياسية و مسوغات عملية .
وسنخصص لكل منها مطلب مستقال لبحثها .
المطلب األول :المسوغات السياسية
كانت األوضاع التي تحيط القابضين على السلطة في المجتمع  ،تختلف على
الدوام  ،فإن هذا االختالف ال يعني تعذر تحديد مظاهر عامة لممارسة السلطة ،ففي
خضم ذلك التباين توجد دائما حقيقة مشتركة ثابتة  ،تتجسد في أن ثمة نتيجة
أساسية تترتب على ممارسة السلطة  ،وتتمثل في ولدة قواعد دستورية تعبر عن
إرادة ومصالح القابضين على السلطة  ،وتحدد االتجاهات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي يؤمنون بها  .وهذه القواعد الدستورية تمثل شكل من أشكال
التمييز بين الحكام والمحكومين ،وبالتالي  ،تكرس ألحدى صور القبض على
السلطة( )14
على أننا يجب أن نالحظ أن العوامل التي تفسر لنا لجوء الحكام إلى إيقاف العمل
بالقواعد الدستورية  ،يمكن استخالصها من واقعة  :أن الحكام هم الذين يمارسون
السلطة وفق قواعد من وضعهم ( وتتمثل في القواعد الدستورية
المكتوبة )  ،أو قواعد ناتجة من طريقة ممارستهم للسلطة ( وتتمثل في القواعد
الدستورية العرفية )  ،أي إن ممارسة الحكام للسلطة تحدده القواعد الدستورية
المكتوبة أو العرفية  .وعلى ذلك  ،فإن األساس األول  ،في استمرارية تطبيق
القواعد الدستورية  ،يتمثل في تجسيد هذه القواعد لمصالح القابضين على السلطة ،
وتعبيرها عن هيمنتهم على دستور السلطة  .ولكن في أية حالة من الحاالت  ،لو أن
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القواعد الدستورية لتعبر عن المصالح الخاصة التي يمثلها متقلدي السلطة  ،فإن
إرادتهم ستتجه نحو وقف تطبيق قواعد الدستور وتعطيلها  ،وتكريس واقع سياسي
يكفل حماية هذه المصالح  .وهكذا فإن القبض على السلطة وهي في حالة التركيز ،
يعكس خطوطه العريضة في طبيعة المصالح التي يغلبها الواقع السياسي على الواقع
الدستوري (  )15وفي ضوء ما تقدم  ،فإن المبرر لتعطيل القواعد الدستورية ووقف
العمل بأحكامها  ،يجد سنده في األوضاع الخاصة بالقابضين على السلطة ،
ورغبتهم في تركيز السلطة بأيديهم  ،من أجل تحقيق المصالح واألغراض التي
يبغون الوصول إليها  ،وقطع الطريق أمام المؤسسات الدستورية الممثلة للشعب ،
لتحقيق رغبات الشعب وأمانيه وآماله من خالل الدستور والوسائل الديمقراطية التي
يتضمنها  .حيث يعمل القابضون على السلطة  ،على اتخاذ قرار يقضي بتعطيل
نصوص الدستور بشكل كلي أو جزئي ،مستندين في ذلك على أسباب ومبررات
سياسية  .وهذا الشكل من التعطيل ال يجد له سندا في الوثيقة الدستورية يبرر
مشروعيته  ،وإنما يجد سنده وأساسه في القوة التي يعتمد عليها من جهة ،
وإمكانية استمرار القابضين على السلطة الذين اتخذوه من جهة أخرى  .وصفوة
القول  ،إن األساس الذي يستند عليه هذا التعطيل يكون ذا طبيعة سياسية صرفة ،
فليس هنا كنص دستوري يجيزه وينظمه ويجد مشروعيته فيه  ،وهو بهذه المثابة
يخرج عن نطاق المشروعية  ،حيث يكون في حقيقته حالة واقعية وسياسية .

المطلب الثاني  :المسوغات العملية
تكون الضرورة وحتمية استمرار الدولة وسالمتها وحماية إقليمها
وشعبها  ،هي المبرر لتعطيل الدستور وإيقاف العمل به لمدة تحددها الضرورة ذاتها
 .إذ إن حياة الدولة تسير على وتيرة واحدة  ،بل تتخللها بين الحين واآلخر صور
مختلفة من الظروف االستثنائية تهدد كيانه او وجودها تهديدا خطيرا  .حيث تطرأ
على حياة الدولة ظروف غير عادية متعددة األشكال مختلفة المصادر  ،فقد يكون
سبب هذه الظروف  ،األحوال الدولية  ،مثل حدوث حرب عالمية أو محلية  ،كما قد
يكون سبب تلك الظروف االستثنائية  ،األحوال الداخلية ،مثل حدوث أزمة من
األزمات االقتصادية أو انتشار وباء أو فتنة(  )16وليست هذه الظروف االستثنائية
بالوضع المعتاد في حياة الدولة  ،وليست لها صفة الدوام،بل هي محتملة الوقوع
،مؤقتة البقاء.على أنه مهما اختلفت هذه الظروف من حيث مصدرها أو شكلها،فإنها
تتحد في األثر والنتيجة ،إذ تمثل خطرا على كيان الدولة وبقائها(  ) 17وتدعونا هذه
الظروف االستثنائية أن نقف أمام اعتبارين :
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 االعتبار األول  :يترتب على وقوع الظروف االستثنائية  ،توافر حالة الضرورة،التي تتيح لرئيس الدولة أن يتخذ اإلجراءات والتدابير االستثنائية الالزمة لمواجهة
تلك الظروف .
االعتبار الثاني :إن إقرار الوثائق الدستورية للضمانات الالزمة لحماية حقوق
اإلنسان  ،تغدو غير مجدية  ،إذا أجيز لرئيس الدولة  ،اللجوء إلى التدابير
االستثنائية والتي من شأنها أن تؤدي إلى وقف العمل وتعطيل بعض النصوص
الدستورية
ومن ثم كان من الواجب تحقيق التوازن بين العتبارين السابقين وعلى النحو اآلتي(
:)18
(أ) -الا يجوز وقف العمل بالنصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات  ،إال
في الحدود الضرورية التي تسمح لمؤسسات الدولة بمواجهة األخطار القائمة فعال(
 .) 19أي أن يكون تعطيل الدستور بالقدر الالزم لمواجهة تلك الظروف  .وبتعبير
آخر  ،أن يتحقق التناسب بين إجراء تعطيل الدستور  ،مع طبيعة الظرف االستثنائي.
(ب)-يجب أن تخضع ممارسة رئيس الدولة لصالحيته االستثنائية في وقف العمل
بنصوص الدستور،لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية،على أن يكفل لهذه الرقابة
فعاليتها واستمراريتها.

الفصل الثاني  :موقف الدساتير من سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور
إن معرفة الموقف التشريعي من سلطة رئيس الدولة
في إيقاف العمل بأحكام الدستور ،تقتضي دراسة وتحليل بعض نصوص الوثائق
الدستورية العربية واألجنبية  ،لمعرفة موقفها من مسألة تعطيل الدستور .
والتساؤل الذي يرد في هذا المجال  ،يتمحور في مدى جواز تعطيل أحكام الدستور
في األنظمة الدستورية ؟ تعددت وتباينت االتجاهات التي تبنتها الدساتير المقارنة ،
من مسألة تعطيل الدستور ،وبرزت ثالثة أنماط من الدساتير  ،وعلى النحو التالي :
النمط األول :ويتمثل في الدساتير التي حظرت تعطيل الدستور النمط الثاني  :ويتمثل
في الدساتير التي أجازت صراحة تعطيل الدستور
النمط الثالث  :ويتمثل في الدساتير التي أجازت ضمن ا تعطيل الدستور وسنعرض
لهذه األنماط الدستوري ة في مباحث ثالثة  ،وفقا لما يأتي :
المبحث األول  :حظر تعطيل الدستور
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المبحث الثاني  :اإلجازة الصريحة لتعطيل الدستور
المبحث الثالث  :اإلجازة الضمنية لتعطيل الدستور

المبحث األول  :حظر تعطيل الدستور
اتجهت بعض الدساتير  ،إلى النص بشكل صريح على حظر وقف
العمل باألحكام الواردة فيها  .ونجد تطبيق لهذا االتجاه في الدستور البلجيكي
الصادر عا م  ، 1831فقد تبنى هذا الدستور ( نظا م المنع) ومقتضاه  :حظر تعطيل
أي نص من النصوص الدستوري ة ألي سب ب كان  ،وفي مختل ف الحاالت .
حيث قضت المادة (  ) 130منه  ’’ ،ليمكن تعطيل الدستور كال ا أو جزء ا ‘‘( 20
 (.ومن خالل استقراء محتوى هذا النص  ،يتبين لنا  ،اآلتي :
أ -أكد المشرع الدستوري على تحريم المساس بنصوص الدستور وبشكل خاص ،
حظر تعطيل األحكام الدستوري ة بشكل جزئي أ و بشكل كلي .
ب -إن الحظر الدستوري يتحقق في جمي ع الظرو ف التي تحياها الدولة في الظرو
ف العادية و كذل ك الظرو ف غير العادية .
ج-يعكس النص الدستوري  ،اعتقاد واضعوا الدستور  ،إن النصوص الواردة في
وثيقة الدستور تمثل جوهر نظام الحكم السياسي  ،وأبرزها القواعد المنظمة
للمؤسسات الدستورية  ،وكذلك القواعد المنظمة لعالقة الدولة بالفرد  ،لذاك أعلنوا
عن عدم جواز المساس بالدستور أي منعوا تعطيله  .والتساؤل الذي يثار في هذا
الشأن هو  :حينما ينص الدستور على حظر إيقاف العمل بمواده بشكل كلي أو جزئي
 ،فهل يقاد هذا المنع  ،السلطات العامة  ،وبشكل خاص  ،سلطة رئيس الدولة ؟
الشك أن احترام السلطات العامة ( وخاصة رئيس الدولة ) لنصوص
الدستورومراعاة األحكام الواردة فيه ا  ،من شأنه أن يضم ن تطبيق القواعد
الدستورية(  .)21ومن ثم  ،فإن المنع أ و الحظر ( الذي يحرم المساس بأحكام
الدستور و وقف العمل بها ) يفرض على السلطات العامة  ،ومنها رئيس الدولة .
وبالتالي يقيدها وهي تمارس نشاطها الدستوري  .ويستند هذا الرأي على طبيعة
سلطة التعطيل ذاتها
فاالتجاه الدستوري الذي ينادي بمنع تعطيل مواد الدستور  ،ينطلق من المسلمة
التالية :
وجود نوعين من السلطة المؤسسة  :السلطة المؤسسة األصلية والسلطة
المؤسسة( السلطة المنشأة) (  )21وإذا كان األمر كذلك  ،فمن المنطقي التسليم
حينذاك بالحظر الذي يرد في الدستور ويمنع السلطة المنشأة ( والمتمثلة بسلطة
رئيس الدولة ) من تعطيل أحكام الدستور  .وآية ذلك  ،أن السلطة المنشأة  ،هي
سلطة خلقها الدستور وحدد نشاطها  .ومن ثم ،ال يجوز لهذه السلطة أن تعطل إرادة
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السلطة المؤ سسة األصلية  ،وتوق ف تطبيق األحكام الدستورية التي تعبر عن
المبادئ واألفكار التي صاغتها صياغة قانونية  ،وأصدرتها في شكل نصوص
دستورية .

المبحث الثاني  :اإلجازة الصريحة لتعطيل الدستور
أقرت بعض الدساتير  ،بشكل صريح  ،إمكانية وقف أو تعليق بعض
النصوص الدستورية  ،في حالة الظروف االستثنائية  .وتجسد هذا النهج في بعض
الدساتير األجنبية التي نصت على منح رئيس الدولة إجازة صريحة لوقف تطبيق
بعض المواد الدستورية ،ومن أمثلة ذلك :
الدستور اليوغسالفي الصادر عام  ، 1963حيث نص في المادة (  ) 117منه ،
على أنه  ’’ :يجوز لرئيس الجمهورية في أحوال الحرب  ،أن يوقف بصورة
استثنائية نصوص الدستور الخاصة ببعض حقوق وحريات المواطنين  ،ومنظمات
اإلدارة الذاتية  ،أو تشكيل سلطات األجهزة السياسية التنفيذية واإلدارية  ،كلما
اقتضت مصلحة الدفاع القومي ذلك ‘‘ .
ونظم الدستور التركي الصادر عام  1982والمعدل عام  ، 2002االختصاصات التي
يمارسها رئيس الدولة  ،ومنحت المادة ( / 104ثاني ا /ب) من الدستور  ،رئيس
الدولة سلطة إعالن األحكام العرفية  ،وحالة الطوارئ . State of Emergency
ويتمتع رئيس الدولة وفق األحكام الدستور بصالحية تعليق النصوص الدستورية
المتعلقة بالحقوق والحريات  ،حيث جاءت المادة)  ) 15من الدستور تحمل عنوان (
تعليق ممارسة الحقوق والحريات األساسية) ،وقررت الفقرة األولى من ذات المادة
 ،أنه’’:في أوقات الحرب أو التعبئة  ، Mobilizationأو األحكام العرفية  ،أو حالة
الطوارئ  ،يمكن تعليق ممارسة
الحقوق والحريات األساسية  ،جزئي ا أو كلي  ،وتتخذ اإلجراءات التي تقتضيها
حالة الضرورة  ،والتي تنتقص من الضمانا ت المنصوص عليها في الدستور،
شريطة عد م انتهاك االلتزامات المقررة بموجب القانون الدولي‘‘.وكذالك أجازت
بعض الدساتير العربية  ،تعطيل النصوص الدستورية  ،في حالة الظروف
االستثنائية  .ومن أمثلة ذلك الدستور المصري لعام  ، 1923إذ نصت المادة ( ) 45
منه  ،على اختصاص رئيس الدولة ( الملك) بإعالن األحكام العرفية ،وأوجبت أن
يعرض إعالن األحكا م العرفية فور ا على البرلمان ليقر استمراريتها أو إلغائها .
كما نصت المادة (  ) 46من ذات الدستور على تمتع رئيس الدولة ( الملك)
بصالحية إعالن الحرب وعقد الصلح  .وبمقتضى نصوص الدستور  ،فإن رئيس
الدولة يمتل سلطة تعطيل نصوص الدستور  .حيث أوضح ت المادة (  ) 155من
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الدستور نفسه  ،أنه  ’’ :لاليجوز ألية حال  ،تعطيل حكم من أحكام الدستور  ،إلئ
أن يكون ذلك وقتيا وفي زمن الحرب  ،أو أثناء قيام األحكام العرفية وعلى الوجه
المبين في القانون  ،وعلى أي ة حال ل يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توافرت
في انعقاده الشروط المقررة في هذا الدستور‘‘(  .) 22وجدير بالذكر أن مضمون
هذا النص  ،ورد في المادة (  ) 144من الدستور المصري الصادر عام . 1930
ومن السمات المشتركة بين دساتير دول الخليج العربي  ،أنها أجازت تعطيل
النصوص الدستورية في حالة األحكام العرفية  .ومن أمثلة ذلك دستور الكويت
الصادر عام  ، 1962حيث تضمنت المادة ( ( 69منه صالحية رئيس الدولة ( األمير
) إعالن الحكم العرفي بمرسوم يصدر في أحوال الضرورة التي يحدده ا القانون
وباإلجراءات المنصوص عليها في .
ويتمتع رئيس الدولة بسلطات استثنائية في حالة األحكام العرفية  ،إذ نصت المادة (
 ) 181من الدستور ،على إنه ( :اليجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور ،
إلئ أثناء قيام األحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون (. 23 (‘‘ ...
ونجد ذات االتجاه  ،في دستور قطر الصادر عام  1972والمعدل عام ، 1998عندما
خولت المادة (  ) 69منه رئيس الدولة ( األمير ) اختصاص إعالن األحكام العرفية،
بمرسوم وذللك في األحوال االستثنائية التي يحددها القانون  ،وله عند ذلك
اتخاذ كل اإلجراءات السريعة الالزمة لمواجهة أي خطر يهدد سالمة الدولة ،
وتتضمن تلك اإلجراءات تعطيل نصوص الدستور  ،حيث قررت المادة ( ( 149من
الدستور ،على إنه  ’’ :ال يجوز تعطيل أي حكم م ن أحكام هذا الدستور  ،إال
أثناء فترة سريان األحكام العرفية وفي الحدود التي يبينه ا القانون (. 24 (‘‘ ...
وتضمن دستور اإلمارات العربية المتحدة الصادر عام  ، 1973المادة (  ) 146التي
خولت رئيس اإلتحاد ،إعالن األحكام العرفية  ،بمرسوم يصدر بناء ا على مبادرة
منه  ،وموافقة مجلس وزراء االتحاد ومصادقة المجلس األعلى  ،وذلك في أحوال
الضرورة التي يحدده ا القانون .
ولرئيس اإلتحاد أن يتخذ اإلجراءات التي تقتضيه ا حالة األحكام العرفية  ،بما في
ذلك تعطيل نصوص الدستور  .وقد نصت المادة (  ) 145من الدستور ،على إنه’’ :
اليجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور  ،إال أثناء قيام
األحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك األحكام (. 25 (‘‘...
وأشار دستور البحرين الصادر عام  1973والمعدل عام  ، 2002في المادة) ) 36
منه إلى تمتع رئيس الدولة ( الملك ) بصالحية إعالن حالة السالمة الوطنية أو
األحكام العرفية  .ويجوز لرئيس الدولة إيقاف العمل بأحكام الدستور في حالة
األحكام العرفية  .استنادا للمادة (  ) 123من الدستور  ،والتي قضت بأنه  ’’ :ال
يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور  ،إال أثناء إعالن األحكام العرفية في
الحدو د التي يبينها القانون  (. 26 (‘‘ ...وأناط دستور عمان الصادر عام ) 1996
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 ) 27في المادة (  ) 42منه  ،برئيس الدولة (السلطان )  ،صالحية إعالن حالة
الطوارئ والتعبئة العامة والحرب  ،واتخاذ اإلجراءات السريعة لمواجهة أي خطر
يهدد سالمة الدولة  .ومن هذه الصياغة  ،يتضح أن المشرع الدستوري  ،أجاز
لرئيس الدولة اتخاذ ما يراه من تدابير وإجراءات  ،وتشمل إجراء إيقاف تطبيق أي
نص من نصوص الدستور  .حيث جاء ت المادة (  ) 73من الدستور  ،لتقرر أنه :
’’ ال يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا النظام  ،إال أثناء قيام األحكام العرفية وفي
الحدود التي يبينها القانون  (. ‘‘ ...ويستفاد من النصوص الدستورية سالفة الذكر ،
والتي تضمنته دساتير دول الخليج العربي  ،أنها احتوت على قواعد ومبادئ
مشتركة تمثلت باآلتي :
أ-تمتع رئيس الدولة بوضع خاص بين سائر المؤسسات الدستورية  .وامتالكه
لصالحيات استثنائية .
ب-إن المشرع الدستوري وضع قاعدة عامة  ،تقضي بعدم جواز إيقاف العمل بأي
حكم من األحكا م الواردة في وثيقة الدستور وذلك في حالة الظروف العادية التي
تحيياها الدولة .
ج-أورد المشرع الدستوري استثناء على القاعد ة العامة  ،حيث أجاز تعطيل أي
حكم من األحكام الواردة في الدستور في حالة األحكام العرفية بوصفها أحد أشكال
الظروف االستثنائية .
و نالحظ أن االستثناء الذي نص عليه المشرع الدستوري الينصرف إلى جميع
األشكال التي تتجلى بها الظروف االستثنائية وإنما يتحدد مضمون النص الدستوري
في حالة واحدة من الحاالت غير العادية وهي حالة األحكام الدستوري (.ويحقق
أسلوب هذه الدساتير المواءمة بين ما يوجبه االلتزام بضمان التطبيق السليم
للنصوص الدستورية  ،وبين ما تقتضيه ضرورات تحقيق الصالح العام بجوانبه
المختلفة  .وعلى نفس المنوال سار الدستور الجزائري الصادر عام  1989والمعدل
عام ، 1996حيث نص في المادة (  ) 96منه على أن  ’’ :يوقف العمل بالدستور ،
مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات  (. 30 ( ‘‘..و تأثر
مشروع دستور العراق لعام  ، 1990باالتجاه السائد في بعض الدساتير المعاصرة ،
والذي يجيز لرئيس الدولة وقف العمل بأحكام الدستور  .وعمل مشروع دستور
العراق  ،على تقوية مركز رئيس الدولة وتوسعة وتدعيم وتضخيم صالحياته ،
وترجيح كفته على كفة المؤسسات األخرى  .وتطبيق ا لذلك  ،فقد نصت المادة (
/ 99الفقرة  ) 2منه على أنه  ’’ :خالل فترة إعالن حالة الطوارئ  ،وفي حدود
المنطقة المشمولة بها  ،يجوز بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية  ،إيقاف العمل
مؤقتا  ،بأحكام المواد  ، 67 ، 57 ، 56، 54 ، 53 ، 52 ، 47 ، 43 :من الدستور
‘‘ .
و يتضح من هذا النص  ،أن مشروع الدستور  ،قد منح رئيس الجمهورية صالحية
واسعة  ،تمكنه من المساس بأحكام الدستور  ،من خالل إصدار قرار يعطل أحكامه
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ويوقف العمل بالمواد التي تتعلق بجوانب متعددة من ممارسة الحقوق والحريات
العامة  (.ولعل ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة  ،متجسدة في أغلب دساتير دول
العام الثالث  .ونجد هذ ه الظاهرة متحققة أيضا في الدستور السوداني لعا م 1998
 ،والذي منح رئيس الجمهورية صالحية واسعة ،ومنه ا تعطيل األحكام الدستورية .
حيث نصت المادة (  ) 132منه على أن  ’’ :لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ
أن يتخذ بموجب قانون أو أمر استثنائي من التدابير اآلتية :
(أ) أن يعلق بعضا أو كال ا من األحكام المنصوص عليها في فصل الحريات
والحرمات والحقوق الدستورية  ،و ال يجوز في ذلك المساس بالحرية من السترقاق
أو التعذيب  ،أو الحق في عد م التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة
الدينية ،أو بحرية العقيدة  ،أو بالحق في التقاضي  ،أو حرمة البراءة وحق الدفاع ‘‘
.
ومن خالل استقراء هذا النص  ،نالحظ اآلتي :
أ-أجاز المشرع الدستوري لرئيس الجمهورية في حالة الطوارئ أن يعطل بشكل
جزئي أو كلي  ،المباد ئ المتعلقة بالحقوق والحريات .
ب-استثنى المشرع الدستوري من صالحية التعطيل بعض النصوص الدستورية .
وبتعبير أكثر دقة  ،إن المشرع الدستوري حظر تعطيل بعض النصوص الدستورية
والمتعلقة بالموضوعات التي حددها صراحة وعلى سبيل الحصر .

المبحث الثالث  :اإلجازة الضمنية لتعطيل الدستور
تواترت الوثائق الدستورية لعدد من الدول على عدم اإلقرار صراحة
بصالحية تعطيل أحكام الدستور في حالة الظروف االستثنائية  .فعلى الرغم من أن
نصوص هذه الوثائق الدستورية قد منحت رئيس الدولة صالحية اتخاذ تدابير
استثنائية  ،إال أننا نجد تلك النصوص قد تمت صياغتها في عبارات عامة  ،لتتضمن
شيئا من مدى ونطاق سلطة الرئيس في المجال الدستوري  .وتبعا لذلك  ،فقد اجتهد
الفقه الدستوري لتفسير النصوص الواردة في هذه الدساتير  ،وانتهى إلى نتيجة
مفادها  :أن النصوص الدستورية تجيز وبشكل ضمني ،وقف العمل باألحكام الواردة
فيها  .وتجسد هذا اإلتجاه في عد د من الدساتير ،و من أبرزها  :الدستور الفرنسي
لعام  ، 1958والدستور المصري لعام  . 1971حيث تنص المادة (  ) 16من
الدستور الفرنسي لعا م ،) 31 ) 1958على ما يأتي :
’’ عندما تكون مؤسسات الجمهورية أو استقالل األمة أو سالمة أراضيها أو تنفيذ
التزاماتها الدولية مهددة  ،بخطر جسيم وحال  ،ويكون العمل المنتظم للسلطات
الدستورية العامة متعطال  ،يتخذ رئيس الجمهورية اإلجراءات التي تقتضيه هذه
الظروف  ،بعد مشاورة رسمية مع الوزير األول ورؤساء مجلسي البرلمان
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والمجلس الدستوري(  .) 32ويقوم رئيس الجمهورية بإبالغ هذه اإلجراءات إلى
الشعب برسالة  .ويجب أن تكون هذه اإلجراءات مستوحاة من الرغبة في تمكين
السلطات العامة الدستورية من أداء مهامها في أقرب وقت  .ويستشار المجلس
الدستوري بشأن هذه اإلجراءات  .وينعقد البرلمان بقوة القانون وال يجوز حل
الجمعية الوطنية أثناء ممارسة السلطات الستثنائية ‘‘(  (. 33وجاءت المادة ( ) 74
من الدستور المصري لعام  ، 1971لتقرر إن  ’’ :لرئيس الجمهورية إذا قام خطر
يهد د الوحدة الوطنية أو سالمة الوطن أو يعوق مؤسسا ت الدولة عن أداء دورها
الدستوري  ،أن يتخذ اإلجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر  ،ويوجه بيانا إلى
الشعب  ،ويجري االستفتاء  ،على ما اتخذه من إجراءات خالل ستين يوما من
اتخاذها ‘‘(  (. 34ومن خالل تحليل المواد الدستورية ( المادة  16فرنسي –والمادة
 74مصري ) يتبين لنا أن تطبيق تلك المواد يمنح رئيس الجمهورية ’’ سواء في
فرنسا أم في مصر  ،صالحية اتخاذ اإلجراءات التي حددها الدستور الفرنسي بأنها (
تقتضيها هذه الظرو ف /أي لزمة )  ،بينما حدده الدستور المصري بأنها ( سريعة)
‘‘(  (. 35والصيغة في الحالتين  ،بالغة االتساع  ،ألن اصطالح " اإلجراءات " ال
يقف عن د إصدار قرارات جمهورية يكون لها قوة القانون issue decrees
 ، having force of lawبل يشمل أي إجراء في صورة قرار فردي أو قرار
تنظيمي(  .) 36وعلى هذا فإنه يكون لرئيس الجمهورية حرية اختيار اإلجراء أو
التدبير الذي يراه لزم ا لمعالجة الحالة الطارئة  .سلطة وفي بعض نصوص الدستور
 ،إلئ أنهما اكتفتا بمنح رئيس الجمهورية
ورغم أن المادتين (  16و  ) 74من دستوري فرنسا ومصر لم تقرا صراحة سلطات
واسعة جد ا في فترة األزمات الخاصة  .والتساؤل الذي يطرح نفسه على بساط
البحث  :ه لتتضمن سلطا ت األزمات الخاصة  ،صالحية تعطيل أحكام الدستور ؟
يرى أغلب الفقه أن النظام الستثنائي الذي تقيمه المادة (  ) 16من الدستور
الفرنسي  ،و المادة (  ) 74من الدستور المصري يعني ضمنا بأنه يخول رئيس
الجمهورية ،صالحية إيقاف و تعطيل بعض النصوص الدستورية لفترة مؤقتة( 37
 (.ويستند الفقه في تسويغ إقراره بتمتع رئيس الجمهورية بصالحية إيقاف العمل
ببعض األحكام الواردة في المواد الدستورية  ،إلى أن المواد (  ) 16و( 74
(تفترض مشروعية كل إجراء ضروري يتخذه رئيس الجمهورية للقضاء على
األزمة التي تتعرض لها الدولة  ،حتى ولو اقتضى هذا اإلجراء المساس بالدستور(
 (. 38على إن وقف الدستور أو بعض أحكامه  ،يجب أال يتحقق تلقائيا بمجرد
اللجوء إلى تلك السلطات االستثنائية  .وإنما ينبغي أن يصدر قرار صريح بوقف
أحكام الدستور المحددة على سبيل الحصر  .كما إن الوقف يجب أن يكو ن ذا صلة
بموقف األزمة وطبيعة الخطر  ،وأن يهد ف إلى إعادة مؤسسات الدولة إلى مهامها
العادية  ،كذلك فإن سلطة وقف بعض أحكام الدستور يجب أن تكون
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مقيدة  ، Restrictionوربما كان أهم قيد يتمثل بقاعدة التناسب بين ما تقتضيه
الضرورة من خروج على أحكا م الدستور
والمدى الذي يكفي للتغلب على األزمة.

الفصل الثالث:
القيود التي ترد على سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور
يقتضي منطقالدراسة القانونية المجرد أن نوضح حدود سلطة رئيس الدولة في
مجال وقفااللعمل بالنصوص الدستورية  .والتساؤل الذي ير د في هذا الشأن  ،يد
ور حلوما إذا كانت سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور  ،سلطة مطلقة  ،أم
مقيدة؟ وبعبارة أخرى  ،هل يمتلك رئيس الدولة سلطة واسعة ومطلقة تسمح له
بتعطيل نصوص الدستور ؟ أم أن هنالك قيود تحد من هذه السلطة  ،بحيث
تسمح لرئيس الدولة بتعطيل بعض نصوص الدستور  ،وتمنعه-
في ذات الوقت من تعطيل
نصوص دستورية أخرى ؟  .ولإلجابة على هذا التساؤل  ،فإن األمريقتضي أن
نبرز –بادئ ذي بدء -موقف الدساتير حيال مدى سلطة رئيس
الدولة في إيقاف تطبيق نصوص
الدستور  .و يمكن القول إن االتجاهات الدستورية قد اختلفت
في أشكال القيود التي تفرضها.
تحديد سلطة التعطيل  .وقد تبنت الدساتير حيال هذ ا األمر
منهجين :
األول  :يتمثل في التقييد المباشر .
والثاني  :يتمثل في التقييد غير المباشر.
ولذلك فإننا سنحاول توضيح أشكال القيود التي تفرض على سلطة التعطيل
 ،وذلك في مبحثين :
المبحث األول  :التقييد المباشر لسلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور.
المبحث الثاني :التقييد غير المباشر لسلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور.
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المبحث األول :التقييد المباشر لسلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور
يحدد المشرعالدستوري صراحة حدود سلطة رئيس الدولة في وقف العمل بأحكا
م الدستور ،من خالل ما يضعه من قواعد دستورية تحدد بذاتها مضمون هذه الق
يود .وفي هذ ه الحالة تكون نصوص
الدستور هي المصدر المباشر الذي يتولد عنه قيود تحد من سلطة التعطيل.
وسنعرض للقواعد الدستورية التي أوردت قيود المباشرة على سلطة التعطيل ،
وذلك في
مطلبين مستقلين :نحدد في أولهم المبادئ
التي تحكم تقييد سلطة تعطيل الدستور  ،ونحدد في اآلخر موقف بعض
الدساتير العربية من المبادئ المقيدة لسلطة تعطيل الدستور .

المطلب األول :المبادئ التي تحكم تقييد سلطة تعطيل الدستور
تضمنت بعض الدساتير أحكام ا تحدد سلطة رئيس الدولة في تعطيل
النصوص الدستور  ،استنادا إلى (نظام الترخيص ) بدل من ( نظام المنع
أوالتحريم )
 .ويترتب على ذلك  ،نتيجة أساسية  ،مفادها :
أن ذكر النصوص الدستورية
التي يرخص الدستور ويجيز لرئيس الدولة تعطيلها  ،يكون من
أثره  ،منع أو حظر تعطيل النصوص األخرى فلئن كان من الجائز أن ينصا
الدستور
على األحكا م التي يجوز تعطيلها في الظروف غير العادية  ،فإن هذه األحكام
يجب أن تحدد بنص في الدستور  .كما يجب أن ينص الدستور على
االحكام التي ال يجوز تعطيلها بأي حال من األحوال (  . )٣٩وتأسس هذا
االتجاه في الدستور األلماني الصادر عام  ، 1919حيث منحت المادة
( / 48الفقرة )٢
رئيس الدولة حق تركيز كل السلطات في حالة التهديد ضد األمن أوالنظام العام ،
إذ قررت أنه في هذه الحالة  ،للرئيس  ،وبصفة مؤقتة ،أن
يعطل الحقوق األساسية المحددة بالمواد
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( ،) 153 - 123 - 118 - 115 - 114كلي ا أو جزئي ا ‘‘( . )٤٠
وأخذ المشرع الدستوري في تركيا  ،بذات النهج.
فقد أشار الدستور التركي الصادر عام  1982والمعدل عام  2002في المادة (
 )15منه  ،إلى صالحية تعليق ممارسة الحقوق والحريات األساسية بشكل
جزئي أو كلي  ،وذلك في الظروف غير العادية المتمثلة في حالت  :الحرب ،أو ا
ألحكام
العرفية  ،أو حالة الطوارئ  .والمالحظ  ،أنه كان للمشرعين
الدستوريين الدور الرئيسي الهام في إبراز المبادئ والضوابط التي تحكم سلطة
رئيس الدولة في وقف العمل بالنصوص الدستورية المتعلقة بحقوق
األفراد  .وكان سبيلهم إلى ذلك  ،محاولتهم إرساء نوع من الموائمة والتوازن
بين متطلبات الحفاظ على الصالح العام المشتر ك ،
وضرورات حماية الحقوق وضمان ممارستها  .ومما يجدر ذكره في هذا الصدد،
إن
المبادئ التي أوردتها الدساتير سالفة الذكر -يمكن اعتبارها مبادئ عامة
تتطلبها مشكلة الصراع بين السلطة والحرية  ،وذلك لما تحتويه من منطق
ومراعاة للحقوق والحريات من خالل الصالح المشترك .
ويمكن إجمال المبادئ التي تحكم سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستورعلى
النحو اآلتي :
المبدأ األول :حظر تعطيل أي حكم من أحكام الدستور السياسي والدستور
االجتماعي في
الظروف العادية التي تحياها الدولة
المبدأ الثاني :جواز إيقا ف تطبيق بعض نصوص الدستور االجتماعي ( أي
النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات ) وبصفة مؤقتة في الظروف غير العادية
التي تطرأ على حياة الدولة .
المبدأ الثالث  :التناسب بين مقتضيات الصالح العام مع متطلبات الصالح
حيث إن الصالح العام قد يقتضي تحجيم اإلطار الذي يتحرك فيها
الخاص.
االفراد لممارسة حقوقهم  ،وتحقيق مصالحهم الخاصة  ،بوضع بعض الحدود
عليه أو حتى إيقاف العمل بها .
العام
و ليحول ذلك دون تحقق التناسب بين األمرين  ،ألن النظام
والصالح العام يعودان في النهاية بالفائدة والنفع على الجميع وعلى االفراد
 ،أي على الكل والجزء  ،وبهذا يتحقق التناسب .
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المطلب الثاني :موقف الدساتير العربية من المبادئ المقيدة لسلطة تعطي
ل الدستور

تبنت بعض الدساتير العربية ذات النهج الذي يقرر أحكام اومبادئ خاصة تحدد
قيودا موضوعية ترد على سلطة رئيس الدولة في إيقاف تطبيق النصوص
الدستورية.
وتمثل ذلك في بعض الوثائق الدستورية ،ومن أبرزها  :مشروع دستورجمهوري
ة العراق
لعام  ، 1990وكذلك الدستور السوداني لعا م 1998
.مشروع دستور العراق لعام : 1990
منحت المادة (  . )٢/ 99رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ  ،صالحية إيقاف
العمل  -بشكل مؤقت –بأحكام بعض المواد ،والتي تتضمن معالجة الحقوق
والحريات
( .) 41
والمالحظ أن مشروع الدستور قد تضمن اآلتي :
أوال  -سمح بتعطيل بعض النصوص الدستورية في الظرو ف غير العادية
والتي قصرها على حالة الطوارئ.
ثانيا  -حدد النصوص الدستورية التي يجوز تعطيلها ،وهي :
المواد . 67 ، 57 ، 56 ، 54 ، 53 ، 52 ، 48 ، 47، 43 :
ثالثا -والناظر إلى المواد التي سمح المشرع الدستوري بتعطيلها  ،يجدها
تتعلق بحقوق اإلنسان ،وتشمل الحقوق الشخصية  ،والحقوق الفكرية والحقوق
االجتماعية ،وعلى النحو اآلتي :
أ -الحقوق والحريات المتعلقة بشخصية اإلنسان( )٤٢
 ،وتجسدت في :الحق
في األمن الفردي  ،والحق في حرمة المسكن  ،والحق في سرية المراسال
ت ،والحق في السفر والعودة .
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ب-الحقوق والحريات المتعلقة بفكر اإلنسان(  ) 43وتجسدت في الحق في
حرية الفكر والرأي والتعبير  ،والحق في حرية الصحافة والطباعة والنش
ر ،والحق في حرية التجمع والتظاهر  ،والحق في حرية تأسيس األحزاب
السياسية واالنضمام إليها  ،والحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام
إليه .
الدستور السوداني لعام : 1998
أسس الدستور السوداني اتجاها دستوريا حديثا  ،حيث رسم حدود سلطة رئيس
الدولة في تعليق أحكام الدستور .واتجه المشرع الدستوري في المادة
( ) 132نحو اإلقرار بتمتع رئيس الدولة بصالحية تعليق كل أو بعض القواعد
الدستورية
المنظمة للحقوق والحريات  ،وحظر في الوقت ذاته  ،تعليق بعض القواعد
الدستورية ذات الصلة بالموضوعات اآلتية :
 الحرية والحق في الحياة ،والحرية والحق في المساواة . حرية العقيدة والعبادة ،والحق في التقاضي  ،وحق افتراض البراءة ،وحقالدفاع.
ويمكننا أن نبرز المبادئ أو (الضوابط)التي رسم معالمها وحدود تطبيقها
الدستور السوداني  ،وعلى النحو التالي :
 المبدأ األول  :سلطة رئيس الدولة في تعليق الدستور لتؤدي إلى اإليقافالمطلق للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات .
 المبدأ الثاني :التناسب العكسي بين سلطة رئيس الدولة في تعليق أحكامالدستور ،وقيمة الحق أو الحرية .
المبدأ الثالث  :التزام رئيس الدولة في عدم الدخول في المجال الدستوريللحقوق والحريات األساسية ،الذي حظرت السلطة التأسيسية األصلية المساسبه
وتعليق
أحكامه  .ويؤخذ على هذا االتجاه  ،أن تحديد المواد التي يجوز إيقاف
العمل بها هو أمر محل نظر .ذلك  ،ألن هنالك صلة وترابط وثيق بين جميع
النصوص الواردة في وثيقة الدستور  .ومن ثم فإن تعطيل نص دستوري
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معين  ،أجاز المشرع الدستوري تعطيله  ،ينعكس أثره على نصوص دستورية أ
خرى  ،غير مسموح بتعطيلها  .ونؤسس رأينا هذا على فكرة
( وحدة البناءالفكري والفلسفي لوثيقة الدستور )  ،وبالتالي فإن إيقاف العمل ببع
ض نصوص الدستور  ،من شأنه أن يؤثر على نصوص الدستور األخرى .

المبحث الثاني :
التقييد غير المباشر لسلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور
يصعب البحثحول ما إذا كانت هناك قيود ترد على سلطة رئيس الدولة في تعطيل
الدستور ،دون أن ترد صراحة في الوثيقة الدستورية  ،إلى
أن هنالك اتجاهات فقهية حاولت
أن تستخلص تلك القيود على نحو غير مباشر من النصوص
الدستورية التي عالجت حقوق اإلنسان والسلطات االستثنائية ،وفي هذه الحالة
تكون المباد ئ الدستورية هي المصدر لهذا التحديد المستخلص من
ثنايا قواعد الدستور  .على إن الفقه اتجه إبتداءا إلى االعتماد في تحديد
القيود التي تحد من سلطة رئيس الدولة،على إرادة المشرع الدستوري،من خالل
ما يضعه من قواعد في صيغة النص الدستوري .وعلى هذا المنوال  ،نص
الدستور السويسري لعام ، 1874وكذلك الدستور السويسري لعام  1999في
المادة (  ) 185منه  ،على إن  ’’ :يمكن للمجلس االتحادي استنادا على هذه
المادة أن يصدر أوامر ويتخذ قرار لمواجهة قالقل حدثت أو تحدث مهددة
للنظام العام أو لألمن الداخلي أو الخارجي  ،وتكون هذه األوامر ذات صالحية
زمنية محددة ‘‘ والمالحظ إن الدستور السويسري قد منح المجلس التنفيذي
االتحادي والذي يترأسه رئيس الدولة االتحادية  ،صالحية استثنائية  ،تتمثل
باتخاذ قرارات  ،قد تؤدي إلى إيقاف العمل بنصوص الدستور .
ولكن ما مدى
سلطة التعطيل وفقا للدستور السويسري ؟ لم يتضمن الدستور تحديدا
مباشرا لنطاق السلطات االستثنائية  .ولذلك اتجه
جانب من الفقه السويسري إلى تحديد سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور ،
من خالل
التمييز بين نوعين من النصوص الدستورية من حيث قيمتها
الموضوعية ( أي مضمونها و محتواها )  ،حيث صنفها إلى :
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 نصوص دستورية جوهرية وأساسية  :وهي النصوص التي توضح المبادئفي إقامة النظام السياسي  ،فهي لذلك ذات معنى ومضمون
األساسية
سياسي ،وفلسفي  ،ويستلزم المساس بها  ،حدوث تغيير كامل وشامل .
ويرى أصحاب هذا االتجاه  ،حظر تعطيل النصوص الدستورية الجوهرية
واالساسية .
 نصوص دستورية غير جوهرية ( أي ثانوية )  :وهي النصوص التي يتمثلدورها في وضع النصوص الجوهرية  ،موضع التنفيذ  ،وذلك بإنشائها
للهيئات وتبيان قواعد عملها  ،وإن مسألة تغييرها والمساس بها تشكل إصالح
بسيط ،إذا كشفت الظروف عن أفضلية ذلك اإلصالح لغرض تنفيذ المبادئ
األساسية ( )44
وفي ضوء ذلك  ،يرى أصحاب هذا االتجاه  ،جواز تعطيل
النصوص الدستورية الثانوية .
ويؤخذ على هذا التجاه  ،أنه لم يضع معيار منضبط للتمييز بين النصوص
الدستورية  ،كما إن إقامة التدرج بين النصوص الدستورية في الدستور ذاته ،قد
يفسح المجال للخالف  ،والذي قد يؤدي إلى تجاوز السلطة  .كما حاول
جانب من الفقه الفرنسي  ،تحديد سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور ،من
لذلك  ،نجد
خالل الرجوع إلى المبادئ العامة في نظرية الضرورة  .وتطبيقا
أن الفقيه الفرنسي ( بيردو  ) BURDEAUيرى أن مجرد اللجوء إلى المادة(
)١٦من الدستور الفرنسي لعام  1958وتطبيقها بمثابة تعطيل مؤقت
إلى أن البعض اآلخر في الفقه الفرنسي  ،قد
)٤٥
للنصوص الدستورية(
انتقد هذا االتجاه والذي يعتبر إن تطبيق المادة
(  ) 16بمثابة تعطيل النصوص الدستورية األخرى  .ويشير أنصار هذا
الرأي إلى إن هنالك نصوص دستورية تخرج عن نطاق التعطيل  ،وذلك
كاجتماع البرلمان بقوة
ضمان عدم توقف ضمانات تطبيق الماد ة ( )١٦
القانون  ،أو إمكانية اتهام الرئيس بالخيانة العظمى بمقتضى المادة ( 68
) من الدستور الفرنسي
( )46
هذذذذذذذذذا وقذذذذذذذذد تباينذذذذذذذذت آراء الفقذذذذذذذذه المصذذذذذذذذري بشذذذذذذذذأن حذذذذذذذذدود
سلطة رئيس الدولة فذي إيقذاف العمذل بنصذوص الدسذتور تطبيقذا للمذادة ( )٧٤
مذذن الدسذذتور المصذذري لعذذام  1971فقذذد أقذذر ( د .طعيمذذة الجذذرف ) بذذامتالك
رئيس الجمهورية سلطة تقديرية مطلقة في تحديد الخطر ونو ع اإلجراءات التي
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يتخذها  ،والتذي قذد تصذل إلذى حذد التذرخيص لذه بتعطيذل العمذل بذبعض أو بكذل
أحكام الدستور
(  )٤٧أمذذذذذا (د .محمذذذذذد كامذذذذذل ليلذذذذذة ) فيذذذذذرى أن العمذذذذذل بالمذذذذذادة ( 74
) وتطبيقها  ،من شأنه أن
يعطل بعض نصوص الدستور األخرى لحسابها .
إذ أن اإلجراءات التي تتخذ في ظلها تقع على خالف المادة ( )٤٤
من الدستور التي تقرر حرمة المساكنوعدم جواز دخولها أو تفتيشذها إال بذأمر ق
ضذذذذذذذذذذذذذائي مسذذذذذذذذذذذذذبب  ،وعلذذذذذذذذذذذذى خذذذذذذذذذذذذذالف المذذذذذذذذذذذذذادة ( )٤٨
من الدستور والخاصة بحظر الرقابة على الصحف وإنذارها أوتعطيلها أو إلغائها
بالطريق
اإلداري( ) 48
أمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ( د .يحيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الجمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ) فيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرى أن
النظذذام القذذانوني االسذذتثنائي الذذذي تقيمذذه هذذذه النصذذوص  ،يعنذذي ضذذمنا بأن ذه
تعطيل للنصوص الدستورية األخرى .
ولكذذذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذذذك اإلطذذذذذذذذذذذذالق  ،يتقيذذذذذذذذذذذذد بقيذذذذذذذذذذذد يقررهذذذذذذذذذذذذا
الفقذذه اإلسذذالمي  .وهذذو القيذذد المسذذتفاد مذذن قاعذذدة (التناسذذب بينمذذا تقتضذذيه
الضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرورة مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروج علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذى
أحكام الدستور  ،والمدى الذي يكفي لمواجهة األزمة وكذلك من قاعدة
( الضرورة تقدر بقدرها ) ( . )٤٩

الخاتمة
بعد الفراغ من مباحث هذه الدراسة ،بحمد هللا وعونه ،نثبت في خاتمتها ما توصلنا إليه
من نتائج وتوصيات

اوال :النتائج
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يمكن إجمال أبرز النتائج التي توصلنا إليها  ،بما يأتي :
-١ان بحث مفهوم تعطيل الدستور  ،قد أوضح لنا أن مدلول التعطيل يجب
أن ال يكون مقترصا عىل المعن الضيق للتعطيل  ،والمتمثل بالتعطيل
الرسم للدستور.
ي
القانوب اىل التوسع يف
واقع لذلك يتجه الفكر
بل إن للتعطيل مفهوم
ي
ي
الفعىل لنصوص الدستور .
مدلول التعطيل يك يشمل التعطيل
ي
 -2بر ر ر ررر تعطير ر ر ررل أو إيقر ر ر ررا العمر ر ر ررل بنصر ر ر رروص الدسر ر ر ررتور  ،كحالر ر ر ررة واقعير ر ر ررة  ،تمر ر ر ر
وه مرحلة  ،أسبق من مرحلة التنظيم الدستوري .
سيادة وسمو الدستور  .ي
المشر ر الدسر ر ررتوري  ،عر ر ررىل تقنير ر ر رة ظر ر رراهرة تعطير ر ررل األحكر ر ررام الدسر ر ررتورية
رر
- 3حر ر رررص
وتنظيمها يف حالة الظرو االستثنائية .
- 4إن تخويل المش الدستوري سلطة التعطيل  ،لرئي الدولة ،
الن اعتنقها واضع الدستور  ،حيث أن تمتع
يشي إىل الفكرة القانونية ي
رئي الدولة بهذه السلطة  ،يمثل أحد تطبيقات ظاهرة تقوية مركز
رئي الدولة وترجيح كفته عىل السلطات العامة األخرى .
- 5إن اللجر ر ر ر ر ر ر رروء إىل تعطير ر ر ر ر ر ر ررل الدسر ر ر ر ر ر ر ررتور  ،قر ر ر ر ر ر ر ررد ير ر ر ر ر ر ر ر دي إىل قير ر ر ر ر ر ر ررام نر ر ر ر ر ر ر ررو مر ر ر ر ر ر ر ررن
( الديكتاتورية) تحت ستار النصوص الدستورية ،فالسلطة تغري بالمزيد من السلطة
،واسر ررتمرار السر ررلطة غر رري المقير رردة  ،قر ررد تتفر ررق جزئير ررا مر ررع منطر ررق تر ررركي السر ررلطة  ،وقر ررد
يجعل
وف ذلر ر ررك خطر ر ررورة عر ر ررىل
الممارسر ر ررون لتلر ر ررك السر ر ررلطة يسيسر ر ررلون مر ر ررع هر ر ررذا التير ر ررار  ،ي
اط نفسه .
النظام الديمقر ي
سياس ا مالئم ا لتقوية
- 6إن التنظيم الدستوري للتعطيل قد يخلق جو ا
ي
فكرةالس ررلطة الشخص ررية  ،وذل رك ألن رئ رري الدول ررة ه ررو الجه ررا ال ررذي يخ ررت بس ررلطة
التعطير ررل  .والتنظر رريم المسر رربق لحالر ررة التعطير ررل يع ر ر ي سر ررندا لر رررئي الدولر ررة للخر رررو
عىل المشوعية مما يجعله أمرا مقبول يف الحياة السياسية  ،وهو األمر
الذي يزيد من مخاطر تقوية وتركي السلطة الشخصية .
- 7تقيم سلطة تعطيل الدستور  ،نقطة توا ن جديدة  ،بي امتيا ات السلطة العامة
 ،مر ر ر ر ررن ناحير ر ر ر ررة  ،وحماير ر ر ر ر رة الحقر ر ر ر ررو والحرير ر ر ر ررات مر ر ر ر ر ررن ناحير ر ر ر ررة أخر ر ر ر رررى  ،وتتحر ر ر ر ر رد
يف األثر ر ر ررر والنتيجر ر ر ررة  ،إذ تر ر ر ر دي إىل إيقر ر ر ررا تطبير ر ر ررق النصر ر ر رروص الدسر ر ر ررتورية المقر ر ر ررررة
والضامنة للحقو والحريات .

ثانيا :التوصيات
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وف نهاير ررة بحثنر ررا نخلر ر ر إىل بع ر ر التوصر رريات  ،الر ر ر يرن نر ررود أن تنر ررال اهتمر ر ررام
ي
المشو يف العرا  ،عند تعديل الدستور المستفن عليه عام  ، 2005بهد تحقيق
وتوكير ر ر ر ررد مبر ر ر ر رردأ سر ر ر ر ررمو الدسر ر ر ر ررتور  ،وضر ر ر ر ررمان تطبير ر ر ر ررق المبر ر ر ر رراديء الر ر ر ر ر يرن احتوتهر ر ر ر ررا
وثيقة الدستور  .ويمكن إيجا ذلك  ،بإضافة ن إىل وثيقة الدستور  ،يقررالمباديء
التالية :
- 1حظر تعطيل أحكام الدستور جزئيا او كليا يف ظل الظرو

العادية .

 -2جعر ررل اإلجر رراءات الر ر يرن تقتضر رريها حالر ررة األحكر ررام العرفير ررة ومر ررن ضر ررمنها إجر رراء تعطير ررل
بعر ر ر ر ر ر أحكر ر ر ر ر ررام الدسر ر ر ر ررتور مر ر ر ر ر ررن اختصر ر ر ر رراص رئر ر ر ر ر رري الجمهورير ر ر ر ررة بعر ر ر ر ر ررد مشر ر ر ر ر رراورة
رسمية مع رئي الو راء و رئي مجل النواب ،ورئي المحكمة االتحادية العليا .
- 3حظر تعطيل النصوص الدستورية المتعلقة بالحقو األساسية لإلنسان ،
بأي حال من األحوال.
ثلن أعضائه  ،مساءلة رئي الجمهورية ،
 - 4لمجل النواب بأغلبية ي
يف حالة تعطيل الدستور كله أو بعضه  ،دون إتبا القواعد واإلجراءات
الن حددها الدستور .
ي
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نظا م قانوني استثنائي  .وتعلن األحكام العرفية بمناسبة وقوع حرب أو عند التهديد بالحرب  ،أما حالة
الطوارئ  ،فتعلن لمواجهة إضطرابات داخلية تؤدي اختالل النظام العام  .و يتضح من
ذلك أن حالة الطوارئ لتبلغ فيشدتها تلك التي تستلزم إعالن أألحكام العرفية .
فالقيود التي تفرض على الحقوق والحريا ت بعد إعالن األحكام العرفية أبعد مدى وأخطر أثرا
34

من القيود التي تترتب على إعالن حالة الطوارئ .
: -13د.عصــــــام البرزنجــــــي  ،د.مهــــــد ي الســــــالمي  ،د.علــــــي محمــــــد بــــــدير  ،مبــــــادئ
القانون اإلداري  ،بغداد  ، 1991 ،ص . 227
14د.سعيد بو الشعير  ،النظام السياسي الجزائري  ،الطبعة الثانية  ،دارالهدى  ،عين مليلة  ،الجزائر
 ، 1996 ،ص . 277
- 15
د.رعد الجدة  ،دراسات في الشؤون الدستورية العراقية  ،مطبعةالخيرات  ،بغداد  ، 2001 ،ص 184
.
-17د .رعد الجدة  ،التشريعات الدستورية في العراق  ،بيت الحكمة  ،بغداد  ،1998،ص . 145
 33تستقي المادة ( )١٦
مــــــــــــن الدســــــــــــتور الفرنســــــــــــي الحــــــــــــالي مصــــــــــــادرها الفكريــــــــــــة مــــــــــــن
مصدرين أساسيين  :يتمثل المصدر األول في المـادة (  )٩٢مـن دسـتور االلسـنةالثامنة والمـادة ( 14
) من دستور عام  ، 1814أما المصدر الثاني فينبع من المادة)  ) 48من دستور األلماني لعام 1919
.
Jean Gicquel : Droit Constitutionnel et , Institutions Politiques- ,
.loeed .Montchrestien ,Paris,1989,p.670
 34ويرى الفقيه الفرنسي ( ريفيرو ) إن إجراء هذه المشاورات ضروري  ،إل اأن رئيس الجمهورية
ليلتزم باألخـذ بنتيجتهـا  .وأطلـق الفقيـه الفرنسـي ( أنـدريههوريو ) علـى اللجـوء علـى المـادة ( 16
) تعبير عن (ممارسة الدكتاتورية المؤقتة في فترة األزمة ) .
 -19أندريـــــه هوريـــــو  ،القـــــانون الدســـــتوري والمؤسســـــات السياســـــية  ،ترجمـــــة  :أ.علـــــي
مقلد  ،شفيق حداد  ،عبد الحسن سعد  ،األهلية للتوزيع والنشر  ،بيروت 1974،
 ،ص402
يــــــرى جانـــــــب مــــــن الفقـــــــه الفرنســــــي أن رئـــــــيس الجمهوريــــــة يســـــــتطيع ممارســـــــة
الدكتاتوريـــــــة بمقتضـــــــى الدســـــــتور بمـــــــا تضـــــــمنته المـــــــادة (  )١٦مـــــــن ســـــــلطات
استثنائية أطلق عليها ( الدكتاتورية الدستورية ) .
Marcel
PRELOT
: Institutionan Politiques et Droit.Constitutionnel , Y'eme ,Paris,1969,p.675
Maurice Duverger : Constitutions et Decumentes Politique,.-P.U.F.,
Collection The'mis, 6e'me edition , Paris , 1971 , p.231
Andre Hauriou , Droit Constitutionnel Institutions Politiques .- ,
,Paris,1975,p.143
وجدير بالذكر إن المادة ( ) 16
من الدستور الفرنسي لعام  1958كانت مصدرا ملهم ا للمشرع الدستوري في العديد من دساتير الـدو
ل اإلفريقية  ،وبخاصةالدول الناطقة بالفرنسي ة  .حيث تضمنت دساتير هذه الدول مواد ا تعتبرنظيـرة
للمادة
(  ) 16لكونهــــا مســــتلهمة منهــــا علــــى نحــــو مباشــــر  .ومــــن أمثلــــة ذلــــك  :المــــادة ( )٢٣
من دستور جمهورية بوروندي لعا م  ، 1974المادة ( )32
من دستور مالي لعام ،1974والمادة (  ) 18من دستور الجابون لعام  ، 1975والمادة
(  ) 47من دستور السنغال لعام  ، 1976والمادة ( ) 30
من دستور جمهورية فولتا العليا العام  ، 1977والمادة
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(  ) 24مـــــــــــــــن دســـــــــــــــتور جمهوريـــــــــــــــة الكـــــــــــــــاميرون لعـــــــــــــــام - . 1978
أنظر :وجدي ثابت غبلاير  ،السلطات االستثنائية لرئيس الجمهورية  ،منشاة المعارف ،
اإلسكندرية  ، 1988 ،ص  36 . 16 - 15هذه المادة مقتبسة من المادة
(  ) 16من الدستور الفرنسي الصادر في 14 :
أكتوبر  ، 1958ولم يكن لها نظير في الدساتير المصرية المتعددة  ،قبل دستورسنة1971 .
د.ســـــــليمان محمـــــــد الطمـــــــاوي  ،المصـــــــدر الســـــــابق  ،ص  37 . 476ولمزيـــــــد مـــــــنالتفصيل حول أوجه االختالف بين النص الفرنسي
( المادة  ) 16والنص المصري( المادة ) 74
 ،فيما يتعلق بالشروط الموضوعية والشكلية لممارسة سلطات رئيس الجمهورية ،
أنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر-:
د .يحيى الجمل  ،نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاته االمعاصرة  ،دار النهضة الع
ربية 1988 ،
 ،ص . 204و-د .احمد مدحت علي  ،نظرية الظرو ف االستثنائية  ،القاهرة ،
 ، 1978ص . 74و-د.سامي جمال الدين  ،لوائح الضرورة وضمانة الرقابة
القضائية  ،منشأة المعار ف  ،اإلسكندرية  ، 1982 ،ص  116وما بعدها .و-
د.أحمد فتحي سرور  ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات  ،الطبعة الثانية ،دار
الشروق  ،القاهرة  ، 2000 ،ص . 809و-د.إبراهيم عبد العزيز شيحا ،د .محمد
رفعت عبد الوهاب  ،النظم السياسية والقانو ن الدستوري  ،دار النهضة العربية،
القاهرة  ، 1988 ،ص . 793 - 792و-د.محسن خليل  ،النظام الدستوري المصري ،
الجزء الثاني  ،منشأة المعار ف  ،اإلسكندرية  ، 1988 ،ص . 755 - 754
.Maurice Duverger : op.cit,p.535.Georges Vedel ; op.cit,p.434 38أنظر  :د .سليمان محمد الطماوي  ،المصدر السابق  ،ص . 477
 :-op.cit,p.535 .Constitutionne Droit : Duverger Maurice.انظر 39
; .Georges Vedel
op.cit,p.434M.Voisset
: Larticale 16 delaConstitution du 4 october , 1958- ,
these L.G.D.J.1969,P.68.
.Pual Leory ;op.cit,p.218-وأنظر كذلك -:د.مصطفى أبو زيد فهمي  ،المصدر السابق  ،ص . 418و-د.
يحيى الجمل  ،المصدر السابق  ،ص . 206و-د .عمر حلمي فهمي  ،الوظيفة
التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني –دراسة مقارنة ،
ط  ،1دار الفكر العربي  ،القاهرة  ، 1980 ،ص . 406و -د .سليمان محمد
الطماوي  ،المصدر السابق  ،ص . 477و-د .ماجد راضي الحلو  ،المصدر
السابق  ،ص . 261و-د.
عبد الغني بسيون ي عبد هللا  ،المصدر السابق  ،ص  . 172و-د.حسين عثمان
محمد عثمان  ،القانون الدستوري  ،دار المطبوعات الجامعية  ،اإلسكندرية 2002،
 ،ص . 398
 40يرى البعض أن سلطة وقف الدستور أو بعض نصوصه لتعدو مجرد
اجتهاد فقهي يستند إلى فكرة تركيز السلطات .
أنظر :
د .وجدي ثابت غبلاير  ،القانون الدستوري والنظام الدستوري المصريطبق ا لدستور  ، 1971دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، 1990 ،ص . 103
 41أنظر  :األستاذ حسين جميل  .حقوق اإلنسان والقانون الجنائي  .معهد
36

البحوث والدراسات القانونية والشرعية  ،دار النشر بالجامعات المصرية 1972 ،
 ،ص 22
.
Genevieve Camus :L'etak du Necessite En Democratie, – 42
.thess,L.G.d.J . Paris ,1965.p.296
 43أنظر - :د .رعد الجدة  ،دراسات في الشؤو ن الدستورية العراقية ،
المصدر السابق  ،ص . 184و-د .رعد الجدة  ،التشريعات الدستورية في العراق،
المصدر السابق  ،ص . 145
 44نصت المادة الثالثة واألربعون على إنه  ’’ :أول – ال يجوز حجز اإلنسان
أو توقيفه  ،أو حبسه  ،أو سجنه  ،إال بقرار صادر من جهة قضائية  ،أو جهة
مختصة  ،طبقا للقانون  .ثانيا -تتكفل الدولة بتعويض عادل للفرد عن الضرر
الذي يصيبه جراء مخالفة أحكام الفقرة (أول ) من هذه المادة .
ثالثا – يملك الشخص الذي يحجز أو يوقف  ،حق االتصال بأسرته
ومحاميه ‘‘ .
و نصت المادة السابعة واألربعون على إنه  ’’ :للمساكن حرمة  ،وال يجوز دخولها
 ،أو تفتيشها  ،إل  ١في الحدود واإلجراءات التي يقررها القانون ‘‘  .وأوضحت
المادة الثامنة واألربعون أن  ’’ :سرية المراسالت البريدية والبرقية والهاتفية
مكفولة  .ول يجوز انتهاكها  ،إ ال لضرورات العدالة واألمن  ،في الحدود
واإلجراءات التي يقررها القانون ‘‘  .وأقرت المادة السابعة والستون  ،في الفقرة
األولى  ،حق المواطن في السفر إلى خارج البالد  ،أو العودة إليها  ،مضمون  .و
ليجوز تقييد تنقله وإقامته إل ا في الحالت التي يحددها القانو ن  .ونصت الفقرة
الثانية  ،على إنه :
’’ ليجوز إبعاد أي مواطن عن البالد ،أو منعه من العودة إليها ‘‘.
 45نصت المادة الثالثة والخمسون على إنه  ’’ :حرية الفكر والرأي والتعبير عنه،
وتلقيه بالوسائل اإلعالمية والثقافية  ،مضمونة  ،وينظم القانون ممارسة هذه
الحريات ‘‘  .كما أشارت المادة الرابعة والخمسون إلى إن  ’’ :حرية الصحافة
والطباعة والنشر مضمونة  ،وينظم القانون ممارسة هذه الحرية  ،ول تفرض
الرقابة على الصح ف والمصنفات إال بموجب أحكا م القانون ‘‘ .وأوضحت الماد
ة الثانية والخمسون أن  ’’ :التجمع والتظاهر السلمي ان مكفولنا في حدود مقتضيات
حماية األمن  ،أو النظام العام  ،أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم  ،وينظ م
القانون هذه الممارسة ‘‘ .و نصت المادة السادسة والخمسون على إنه ’’ :تأسيس
األحزاب السياسية وحرية االنضمام إليه ا  ،مكفول للمواطنين وينظمها القانون بما
ل يتعارض وأحكام الدستور والنظام العام والوحدة الوطنية ‘‘ .
وأبانت المادة السابعة والخمسون إن  ’’ :تأسيس الجمعيات وحرية االنضمام
إليها مكفولن بموجب القانون بما ال يتعارض وأحكام الدستور والنظا م العام
والوحدة الوطنية ‘‘ .
.Genevieve Camus : op.cit,p.300-301 - 46
Georges Burdeau : Droit Constitutionnel . 21 Edition , L.D.S– .
47
.Paris , 1988 , p.622
.M.Voisset p.cit.p.79– 48
 - 49د .طعيمة الجر ف  ،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ،
مكتب ة القاهرة  ، 1976 ،ص . 173
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 50أورد هذا الرأي - :د .وجدي ثابت غبلاير
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