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املستخلص
ان م بدا سيادة القواعد القانونية يعد من املبادئ املسلم هبا ضمن نطاق القانون الدستوري ويعد املعيار
 والذي يعين خضوع، الذي تقتدي به السلطات لبيان صحت عملها ومدى مراعاهتا للنصوص الدستورية
 وم ــن مقتضيات،سلطات الدولة وافراد الشعب حكام وحمكومني ألحكام القانون وعدم اخلروج عن حدوده
قانونية) عليها احرتام املشروعية ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي مجيــع اعماهلا، تنفيذية، هذا املبدأ ان سلطات الدولة الثالثة (تشريعية
وتصرفاهتا على اساس قانوين انشئ من تطبيق مبدأ سياده القان ــون الذي يعين وجوب احرتام القاعدة الدنيا
 وهلذا املبدأ عدة مصادر يعتمد عليها منها ما هو، للقاعدة االعلى حسب تدرج املصادر القانونية يف الدولة
مقر مـ ـ ـ ــن سلطات الدولة من خالل التشريع مبختلف درجاته ومنها ما يكـ ـ ـ ـ ــون انتج عن ضمري االمة وتكرار
 و كونه مبدأ حيقق املصلح ـ ــة، العمــل عليها وله ايضا ضمانـ ـ ــات تستهدف حسن تطبيقه وعدم التجاوز عليه
. العامة وحيافظ على القوانني اليت شرعت يف االصل حلماية هذه املصلحة يرد على هذا املبدأ
Abstract
The principle of the rule of legal norms is one of the accepted principles within the
scope of constitutional law. It is the standard used by the authorities to demonstrate the
validity of their work and their observance of the constitutional texts, which means that
the authorities of the state and the people of the people are governed and governed by the
provisions of the law and not out of its boundaries. The three countries (legislative,
executive, legal) must respect the legality of all their actions and actions on the basis of
legal arising from the application of the principle of the rule of law, which means that the
minimum rule of the higher rule must be respected according to the hierarchy of legal
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sources in the countries This principle has several sources on which to rely, including
what is the seat of state authorities through legislation of various degrees, including what
is the result of the conscience of the nation and the repetition of work on it also has
safeguards aimed at good application and non-infringement, and being a principle of
public interest and maintain the laws that Originally initiated to protect this interest is
reflected on this principle.

املقدمة

ان مبدأ سيادة القواعد القانونية يعد من املبادئ املسلم هبا ضمن نطاق القانون الدستوري ويعد املعيار الذي

تقتدي به السلطات لبيان صحت عملها ومدى مراعاهتا للنصوص الدستورية  ،والذي يعين خضوع سلطات
الدولة وافراد الشعب حكام وحمكومني ألحكام القانون وعدم اخلروج عن حدوده ،وم ــن مقتضيات هذا املبدأ
ان سلطات الدولة الثالثة (تشريعية ،تنفيذية ،قانونية) عليها احرتام سيادة القواعد القانونية ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي مجيــع اعماهلا
وتصرفاهتا على اساس قانوين انشئ من تطبيق مبدأ سياده القان ــون الذي يعين وجوب احرتام القاعدة الدنيا
للقاعدة االعلى حسب تدرج املصادر القانونية يف الدولة  ،وهلذا املبدأ عدة مصادر يعتمد عليها منها ما هو
مقر مـ ـ ـ ــن سلطات الدولة من خالل التشريع مبختلف درجاته ومنها ما يكـ ـ ـ ـ ــون انتج عن ضمري االمة وتكرار
العمــل عليها وله ايضا ضمانـ ـ ــات تستهدف حسن تطبيقه وعدم التجاوز عليه  ،و كونه مبدأ حيقق املصلح ـ ــة
العامة وحيافظ على القوانني اليت شرعت يف االصل حلماية هذه املصلحة يرد على هذا املبدأ .
امهية الدراسة :ـ ـ ان مبدأ سيادة القواعد القانونية الدستورية تضمن احرتام القواعد القانونية حسب تدرج
مصادرها مع ضمان حقوق وحرايت االفراد وفق عمل مؤسسات الدولة  ،مع بيان تطبيق حالة الظروف الطارئة
اليت تدفع الدولة اىل اختاذ اجراءات استثنائية ملعاجلة ازمة تصيب البالد مما يتطلب اخلروج على القواعد

الدستورية لفرتة استثنائية حمددة على ان يتم ايقاف العمل هبذه القاعدة االستثنائية مبجرد زوال السبب وعالج
هذه احلالة من قبل اجهزة الدولة .
وامهية البحث تكمن يف بيان النصوص الدستورية والقواعد القانونية املنظمة للحالة الطارئة واالجراءات
املتخذة وفق معايري الرقابة واملسألة املعمول هبا ضمن الدولة مع مراعاة االتفاقيات واملعاهدات الدولية .
اشكالية الدراسة :ـ ـ ينطلق هذا البحث من عدة اسئلة تدور يف اشكالية البحث تكمن يف االيت :ـ ـ

 -1مبدأ سيادة القاعدة الدستورية هلا امهية كبرية على اطار تطبيقها على االفراد فهل مت ضمان حقوق وحرايت وفق
مبدأ احرتام تطبيق القواعد القانونية ضمن نطاق الدستور وماهي انعكاساته يف عمل مؤسسات الدولة خدمتاً
حلقوق املواطن .
 -2هنالك حاالت طارئة تصيب البالد سواء كانت كوارث طبيعية كالزالزل والفيضان واالوبئة وكوارث بشرية
كاحلروب واالرهاب وغريها مما يستوجب اختاذ تدابري احرتازية الجل احلد من ااثر هذه الكوارث او عالجها ،
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فقد خترج الدولة عرب سلطاهتا عن حدود سيادة القواعد القانونية فهنالك العديد من اإلشكالية يف هذا االمر
ومنها  :ـ
 هل هنالك اجراءات حمددة يتم اختاذها ألجل القضاء على احلاالت الطارئة من قبل الدولة . هل هنالك سلطة خمتصة تتوىل عالج حالة الطوارئ متلك القدرة واالختصاص لعالج هذا االمر . هل هنالك رقابة على االجراء املتخذ من قبل السلطات لعالج ومواجهة الظرف الطارئ من قبل الدولة . دور القضاء ورقابته على احلالة الطارئة ابعتباره جهاز يضمن حسن تطبيق القانون فهل يعمل ضمن معايريالرقابة واحليادية ام يوقف العمل يف فرتة الطوارئ.
 ماهي االاثر الناجتة على انتهاء احلالة الطارئة من حيث االجراء واالضرار اليت حلقت االفراد واهليئآت وما صحةاالعمال اليت قامت هبا السلطات من حيث النطاق املوضوعي والزماين .
منهجية الدراسة  :ـ
تتضمن الدراسة للب حث املوسوم ( العالقة بني مبدا سيادة القواعد القانونية وحالة الطوارئ ضمن املعايري
الدستورية – دراسة دستورية ) وفق منهاج حتليلي حيث يتم عرض اهم النصوص الدستورية وتسليط الضوء
عليها  ،مع مراعاة املنهاج املقارن لبعض الدول العربية اليت سارت يف نفس االطار كمصر وتونس .
خطة البحث  :ـ
اشتمل خطة البحث املوسوم ( العالقة بني سيادة القواعد القانونية وحالة الطوارئ ضمن املعايري الدستورية –
دراسة دستورية ) املباحث التالية :ـ ـ
املبحث االول  /املواطنة و سيادة القواعد القانونية ( تعريفها ومتييزها وتطبيقها يف النصوص الدستورية
ومصادرها )
املبحث الثاين /ضماانت حتقيق مبدأ سيادة القواعد القانونية لضمان عنصر االمن
املبحث الثالث /حالة الطوارئ ( شروطها ومسوغاهتا وسبل تنظيمها )
اخلامتة
املبحث االول
املواطنة و سيادة القواعد القانونية
( تعريفها ومتييزها وتطبيقها يف النصوص الدستورية )

ان سيادة القواعد القانونية مبدأ دستورايً له اثر كبري يف ضمان احرتام الدستور وهو معيار ميكن ان نسرتشد

اليه لبيان السلطة املمنوحة للسلطات الدولة وهو النطاق الذي يتم العمل فيه لضمان صحة العمل اليت تقوم
به هيئآت الدولة وهلذا سوف نقسم هذا املبحث ااربع مطالب نتطرق يف االول مفهوم املواطنة وندرس يف
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الثاين تعريف سيادة القواعد القانونية وحندد يف الثلث متيز سيادة القواعد القانونية عن الشرعية ونبني يف
ارابع مبدأ سيادة القواعد القانونية يف العراق ومصر وتونس .
املطلب االول
مفهوم املواطنة

ان املواطنة احد املبادئ احلض ارية اليت تركز عليها القواعد القانونية الداخلية والدولية ملا يرتبط هبا من مواضيع

مهمة الجل ضمان احلقوق واحلرايت املنصوص عليها ضمن القواعد القانونية  ،وملفهوم املواطنة مرت مبراحل
اترخيية متعددة وقد اثرت االيدلوجية على مفهومها حسب املراحل اليت زامنتها ظهورها وانعكاساهتا حسب
العوامل اليت واكبتها حلني ظهورها ابملفهوم احلايل .1
وتعرف املواطنة لغ ًة  :فهي ماخوذ من كلمة وطن وهو املنزل الذي تقيم به وهو موطن االنسان وحمله  ،وطن
يطن وطناً ،وطن البلد  :اختذه وطناً ،توطن البلد :اختذ وطناَ ويراد به منزل اقامة االنسان ولدت فيه ام مل
تولد وهي على وزن مفاعل  ، 2ويعد اصطالحا يشري اىل االمة او املواطن .3
اما مفهوم املواطنة ابالنكليزية فهي تنحدر من كلمة التينية ( )citizenمبعىن الفرد الذي يشارك يف احلياة
4

املدنية وعيه حقوق والتزامات مبوجب القواعد القانونية حسب التنظيم القانوين
وتعرف املواطنة اصطالحاً هي التزامات متبادلة بني االشخاص والدولة  ،فالشخص حيصل على احلقوق
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية نتيجة انتمائه جملتمع معني وعليه يف الوقت ذاته واجبات حيتم عليه
ادائه  ،فاملواطنة هي عالقة بني الفرد واملواطن حتددها التزامات وحقوق متبادلة وحيكمها اساس االنتماء الفرد
ابلوطن على اساس الوالدة ورابطة الدم .5
فاملواطنة تعد قيم اخالقية وسلوكية تغرس يف الفرد على اساس حب الوطن واملصلحة العامة والتفاخر مباضية
وحاضره واالستبشار مبستقبلة وهذا القيم ال يعرب عنها هبوية االحوال املدنية او جواز السفر بل هلا مظاهر

1

ان ظهور املواطنة كان يف مرحلة ماقبل االسالم يف املدن اليواننية وظهور العديد من االاء والفقهاء ولكن مالمح املواطنة مل تظهر بشكل ابرز يف االسالم

عرب تطبيق العدالة واملساواة بني اجلميع ال فرق بني اسود وابيض وال بني حاكم وال حمكوم ينظر  :القران الكرمي  ،سورة النحل  ،االية  ،90وسورة احلجرات ،
اآلية .13
 2لسن العرب  ،ابن منظور  ،دار االحياء العريب  ،ج ، 15بريوت ، 1984 ،ص338
 3املوسوعة العاملية  ،موسسةاعمال املوسوعة للنشر والتوزيع  ،الرايض  ،1996 ،ص.311
 4االن تورين ،ماهي الدميقراطية -حكم االكثرية ام االقلية ،ترمجة حسن قبسي  ،دار الساقي  ،بريوت ، 1995،ص14
5

د .حممد مشخان و عبد الطيف العوين  ،مفهوم املواطنة واليات تعزيزها  ،نشرة فصلية تصدر من مكتب التوجيه اجملتمعي وزارة االوقاف والشؤون االسالمية

 ،الكويت  ،السنة الثاين  ،2010،ص.2-1
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متعددة تبدء من احرتام القانون وتطبيقه ومحاية املواطن لنفسة وملاله ولوطنه وحب االنتماء هلذا الوطن
فاملعايري التعلمية حلب الوطن تستشعر من خالل االسرى وتالمحها واالصدقاء وحبهم للوطن واملنهاج الرتبوية
يف خدمة الصاحل العام وبيان احلقوق والواجبات امللقاه على عاتق املواطن من اجل ضمان تطبيق سيادة
6
القواعد القانونية يف البالد
وميكن استخالص تعريف قانوين للمواطنة هي الشعور ابالنتماء والوالء للوطن وكافة مفاصل الدولة عرب
تطبيق القواعد القانونية الضمانة للحقوق واحلرايت اليت على اساسها يتم حتديد واجبات املواطن وحقوقه
الجل ضمان الصاحل العام .
املطلب الثاين
تعريف سيادة القواعد القانونية
ابدي ذي البدء البد من بيان مفهوم سيادة القواعد القانونية وفق منهج اللغوي واالصطالحي يف وعلى
النحو االيت  :ـ ـ ـ
اوال:ـ مفهوم سيادة القواعد القانونية اللغوي :ـ ـ الجل بيان مفهوم سيادة القواعد القانونية البد من التعرف
على مبدأ املشروعية الذي يعد مرادفا من الناحية اللغوية ملبد سيادة القواعد القانونية وخمتصرا فتعرف
مشروعية (اسم) مصدر صناعي من مشروع اي قانوين وهو صفة ملا هو شرعي قانوين ويقال تستمد السلطة
مشروعيتها من الشعب اي مصداقيتها واهليتها ..ومشروعية حق وقانونية شرعية ومنه ايضا اشرتع  ،اشرتاعي
 ،اشراع  ،مشروع ،مشارع  ،ومنها يف الشرع مشروعية االعتكاف اي السبب ال ــذي شرع من اجله
االعتكاف  ،ومشروعية الصوم اي فرض الصوم .

7

اثنياً :ـ مفهوم سيادة القواعد القانونية االصطالحي :ـ ـ عرف اهل القانون سيادة القواعد القانونية على اهنا
توافق القاعدة القانونية االدىن للقاعدة القانونية االعلى وعدم خمالفتها شكال ومضموان ان اي تصرف خبالف

ذلك يكون مشوب بعيب البطالن

8

 6د .حممد مشخان وعبد اللطيف العوين ـ مصدر سابق  ،ص.2
 7ابـ ـ ـ ـ ـراهيم مصطفى وأمحد الزايت ،معجم املعاين اجلامع -معجم (عريب – عريب)  ،ط ،1دار عمان -االردن1986 ،
 8مـ ـ ـ ــركز الدراسات االقليمية -جامعة املوصل  ،د .زايد عبد الوهاب النعيمي  ،مقال منشور يف شبكة االتصاالت العاملية على املوقع
www.regionstuudiescenter-uomosul-edu.irq
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وقد عرفت سيادة القواعد القانونية ابهنا الدولة القانونية هي اليت تتقيد يف مجيع مظاهر نشاطها بقواعد
قانونيه تعلو عليها وتكون ضابطا ألعماهلا وتصرفاهتا يف اشكاهلا املختلفة ذلك ان ممارســه السلطة مل تعد
9

امتيازا شخصيا الحد ولكنها تباشر نيابة عن اجلماعة ولصاحلها
وعرفه الفقه الغريب (سيطرة القانون واعالن مسوه وعلوه والقضاء على فكرة عدم اخلضوع له وبذلك هو
10
السلطة واالفراد للقانون وفرض احرتام القاعدة القانونية)
من مجل ــة هذه التعريفات السابقة ميكن ان نستخلص تعريف سيادة القواعد القانونية ابهنا (هو مطابقة
التصرفات اليت تقوم هبا الدولة نشاطاً وهيئآت اىل احرتام التدرج يف القواعد القانونية حبيث ينطبق القاعدة
االدىن للقاعدة االعلى وتنطبق احكام القاعدة الدستورية على مجيع االفراد حكام وحمكومني لضمان احلقوق
واحلرايت وحتقيق التوازن بني السلطة واحلرية ).
املطلب الثاين
التمييز بني سيادة القواعد القانونية مبدأ سيادة القانون

ان ال شرعية ارتبطت هبا معان عديدة ومنها الشرعية يتم استخدامها ضمن نطاق الدراسات النظرية

القانونية والسياسية وهلذا البد من بيان كل منهما بدقة ملعرفة نقاط التميز هبا ومن املهم االشارة اىل مصطلح
قانوين اخر املتمثل ابلشرعية او مبدأ سيادة القانون
فقد ذهب بعض الفقهاء اىل انه ال وجود للفرق بني سيادة القواعد القانونية والشرعية اذا كالمها يعين
اخلضوع للقانون تكون تصرفات اهليئات واالفراد متفقة مع القانون ،بينما يذهب غالبية الفقهاء اىل ان
املقصود ابلشرعية السلطة او احلكومة اليت تستند يف وجودها اىل اساس قانوين يتمثل يف الدستور او النظام
القانوين واذا مل تستند السلطة اىل ما سلف ذكره فأهنا تكون سلطة فعلية او واقعية وال تتمتع أبية شرعية .
11
من هذا نستنتج ان الشرعية هي مفهوم سياسي يراد هبا االيدلوجيا اليت يقوم عليها نظام احلكم لضمان
حرية التصرف ابلشؤون الداخلية واخلارجية  ،بينما سيادة القواعد القانونية مفهوم قانون ـ ـ ــي يراد به خضوع
القاعدة االدىن للقاعدة االعلى لضمان تطبيق الدستور واحرتامه محايتاً للحقوق واحلرايت.
9

امحد فتحي سرور  ،احلماية الدستورية للحقوق واحلرايت  ،استنادا اىل حكم احملكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ /4كانون الثاين 1992/يف القضية

املرقمه /8قضائية دستوريه
 10بلحاج الطاهر ،حبث بعنوان مبدأ املشروعية منشور على شبكة االتصاالت العاملية – االنرتنت على املوقع www.tribunadz/form
 11ماجد امحد الزاملي – مبدأ سيادة القانون  ،مقال منشور على شبكة االتصاالت الدولية -االنرتنت على املوقع www.droit- :
dr.com/forum/showthread
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املطلب الثالث
تطبيق مبدأ مشروعية القواعد القانونية يف دستور العراق ومصر وتونس
ألمهية مبدأ سيادة القانون يف النطاق القانوين للدولة فقد اجتهت اغلب الدول الـ ــى النص عليه يف
دساتريها ضماان لعدم املساس به وتشتمل مصادر القاعدة القانونية على املصادر القانونية املكتوبة وهي (
الدستور ،12 .والقوانني ، 13واييت بعدة ابلرتتيب اللوائح (القرارات التنظيمية )14اضافة اىل املصادر غري
املكتوبة اليت تشمل (القواعد العرفية ومبادى العامة للقانون. ) 15وهلذا سوف نتطرق اىل بيان النصوص
الدستورية اليت اشارة اىل مبدأ مشروعية القواعد القانونية يف كل من العراق ومصر وتونس كون دساتريها
احلالية نشأت بعد تغيري انظمة حكمها فـ ـ ــي السنوات املاضية واليت تعد دساتري حديثة يف الوطن العريب
وابإلضافة ال ــى ذلك فان كل وحدة منها متثل صورة خمتلفة عن االخرى ابلنسبة لشكل نظام احلكم  .ففي
العراق نصت املادة  13من الدستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ على ما يلي
عد هذا الدستور القانون االمسى واالعلى يف العراق ،ويكون ملزماً يف احنائه كافة وبدون استثناء .
اوالً  :يُ ُ
اثنياً  :الجيوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ،ويُعد ابطالً كل نص يرد يف دساتري االقاليم أو اي نص

قــانوين آخــر يتعارض معه .
ان نص املادة يبني لنا بوضوح ان الدستور ملزم يف كافة احناءه أي وجوب اخلضوع له بدون تفريق بني سلطة
16
وافراد اذ الزم اجلميع به دون استثناء .
ويف دولة مصر ورد يف الباب الرابع املعنون بسيادة القانون املادة  94من الدستور املصري لسنة 2014
النافذ على ان مبدأ سيادة القانون اساس احلكم وختضع الدول ــة للقانون وهذا اخلضوع ما هو اال جتسيد ملبدأ
17
سيادة القواعد القانونية .

 12د.امحد كمال ابو اجملد ،الرقابة على دستورية القوانني، ،دار النهضة العربية،بدون سنة طبع،ص 45وما بعدها و د .احسان مجيد املفرجي ود .كطران زغري
نعمة ورعد انجي اجلدة ،النظرية العامة يف القانون الدستوري  ،شركة العاتك لصناعة الكتاب  ،القاهرة  ،بدون سنة طبع  ،ص162
 13عبد الفتاح ابو الليل ،قضاء املشروعية ،دار النهضة العربية،القاهرة،لسنة ،1988ص  8وما بعدها
 14د .جنيب خلف امحد وحممد علي جواد  ،القضاء االداري  ،ط،3بدون دار نشر،ط،3لسنة.2013
 15د .احسان املفرجي ،مصدر سابق،ص 200وما بعدها .
 16دستور مجهورية العراق لسنة 2005النافذ
 17دستور مصر لسنة  2014النافذ
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اما يف تونس فقد نص الفصل الثاين من الدستور احلايل لسنة 2014عل ــى ان (تونس دولة مدنية تقوم على
18
املواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون) ويقصد بعلوية القانون اخلضوع الحكامه من قبل اجلميع .
املبحث الثاين
ضماانت حتقيق مبدأ سيادة القواعد القانونية وتطبيقاهتا يف العراق ومصر وتونس

لغرض تكريس مبدأ سيادة القواعد القانونية على ارض الواقع وجب حتريك آليات تعترب ضماانت لعدم

اخلروج عن هذا املبدأ و تتمثل ابلرقابة على اعمال السلطات سواء كانت ذات مصدر تشريعي او عملي
فعلي وتتمثل أبنواع الرقابة املتبادلة من قبل السلطات فيما بينها وفيما أييت بيان هلا ضمن ثالث مطالب
نتطرق يف االول اىل الرقابة السياسية وحندد يف الثاين رقابة الراي العام وندرس يف الثالث الرقابة االدارية .
املطلب االول
الرقابة الربملانية

وهي الرقابة اليت متارسها السلطة التشريعية على اعمال السلطة التنفيذية ومن ضمنها االجهزة التنظيمية
االمنية ابعتبارها رقيبا عليها بصفتها ممثلة عن الشعب وتكون هذه الرقابة على عدة اشكال اذ قد تك ـ ـ ـ ـ ــون
على سؤال او استجواب وصوال اىل حق السلطة التشريعية يف طرح الثقة من احلكومة عند ثبوت وج ـ ـ ــود
اخللل والقصور مـن جانب االخرية ويف دستور اجلمهورية العراقية لسنة  2005الناف ـ ـ ـ ـ ــذ املــادة(  / 61سابعا
واثمنا) نصت على دور الربملان ابلرقابة على السلطة التنفيذية وفقا ل ــما أييت-:
أ ـ لعضو جملس النواب ان يوجه إىل رئيس جملس الوزراء والوزراء اسئلة يف اي موضوع يدخل يف اختصاصهم
ولكل منهم االجابة عن اسئلة االعضاء ،وللسائل وحده حق التعقيب على االجابة .
ب ـ جيوز خلمسة وعشرين عضواً يف االقل من اعضاء جملس النواب طرح موضوع عام .للمناقشة الستيضاح
سياسة واداء جملس الوزراء أو احدى الوزارات ،ويقدم إىل رئيس جملس النواب ،وحيدد رئيس جملس الوزراء أو
الوزراء موعداً للحضور امام جملس النواب ملناقشته
ج ـ لعضو جملس النواب ومبوافقة مخسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إىل رئيس جملس الوزراء أو الوزراء
حملاسبتهم يف الشؤون اليت تدخل يف اختصاصهم ،وال جتري املناقشة يف االستجواب اال بعد سبعة اايم يف
االقل من تقدميه .

19

 18دستور التونسي لسنة 2014النافذ
 19ينظر اىل املادة  /61سابعا من دستور اجلمهورية العراقية لسنة  2005النافذ
333

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
اثمناً:
أ ـ جمللس النواب سحب الثقة من احد الوزراء ابألغلبية املطلقة ويعد مستقيالً من اتريخ قرار سحب الثقة،
وال جيوز طرح موضوع الثقة ابلوزير اال بناءً على رغبته أو طلب موقع من مخسني عضواً ،اثر مناقشة
استجواب موجه اليه ،وال يصدر اجمللس قراره يف الطلب اال بعد سبعة اايم يف االقل من أتريخ تقدميه .
ب 1-ـ لرئيس اجلمهورية تقدمي طلب اىل جملس النواب بسحب الثقة من رئيس جملس الوزراء.
 2ـ جمللس النواب بناء على طلب مخس " "5 /1اعضائه سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء ،وال جيوز ان
يقدم هذا الطلب اال بعد استجواب موجه إىل رئيس جملس الوزراء وبعد سبعة اايم يف االقل من تقدمي الطلب
 3ـ يقرر جملس النواب سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء ابألغلبية املطلقة لعدد اعضائه.
20
ج ـ تعد الوزارة مستقيلة يف حالة سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء .
وقد نص قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقـ ــم ( 21لسنة ) 2008يف العراق يف املادة ()7على
اختصاص جملس احملافظة ابلرقابة على مجيع انشطة اهليئة التنفيذية و احمللية ابستثناء احملاكم والوحدات
العسكرية والكلي ـ ــات واملعاهد  .من هنا نستنتج ان املشرع العراقي اخذ ابلرقابة الربملانية كضمانة ملشروعية
21
اعمال السلطة التنفيذية
وقد نص الدستور املصري لسنة 2014النافذ على الرقابة الربملانية على اعمال احلكومة يف املواد

( )129،130،131،132،133،134،135حيث اعطى احلق العضاء جملس النواب توجيه أي سؤال
لرئيس جملس الوزراء او احد الوزراء وايضا حقهم يف استجواهبم كل حسب اختصاصه .وفيما خيص االمور
العاجلة اعطى الدستور احلق العضاء جملس النواب تقدمي طلب احاطة او بيان عاجل اىل رئيس الوزراء او
احد نوابه او الوزراء يف االمور ذات االمهية ،وكذلك جمللس النواب تشكيل جلنة خاصة لتقصي احلقائق يف
موضوع معني ومتابعة نشاط اجلهات االدارية او اهليئات العامة وهلا يف سبيل حتقيق ذلك طلب اية مستندات
22
او مساع اقوال من تريد من اعضاء السلطة التنفيذية وعلى اجلميع االستجابة لطلبها
ويف الفصل  97من الدستور التونسي لعام  2014النافذ على الرقابة الربملانية نص على ميكن
التصويت على الئحة لوم ضد احلكومة ،بعد طلب معلل يقدم لرئيس جملس نواب الشعب من ثلث

 20املادة /61اثمنا من دستور اجلمهورية العراقية لسنة 2005النافذ
 21قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم العراقي رقم  21لسنة  2008املادة 7
 22الدستور املصري لسنة 2014النافذ
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األعضاء على األقل .وال يقع التصويت على الئحة اللوم إال بعد مضي مخسة عشر يوما على إيداعها لدى
رائسة اجمللس
ويشرتط لسحب الثقة من احلكومة موافقة األغلبية املطلقة من أعضاء اجمللس ،وتقدمي مرشح بديل لرئيس
ويتم تكليفه من قبل رئيس اجلمهورية بتكوين حكوم ــة
احلكومة يُ َ
صادق عل ـ ـ ــى ترشيحه يف نفس التصويتّ ،
طبق أحكام الفصل  89ويف صورة عدم حتقق األغلبية املذكورة ،ال ميكن أن تقدم الئحة اللوم جمددا ضد
احلكومة إال بعد ُمضي ستة أشهر

وميكن جمللس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء احلكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس اجمللس من
ثلث األعضاء على األقل ،على أن يتم التصويت على سحب الثقة ابألغلبيـ ـ ـ ــة املطلقة .23
املطلب الثاين
الرقابة االدارية

ان اجلهات التنظيمية االمنية وهي متارس مهامها لضرورة احرتام مبدأ سيادة القواعد القانونية ومن مث

مراجعة قراراهتا مباشرًة للتاكد من صحتها دون تقدمي تظلم او شكوى ووهي اما ان تكون رقابة والئية او
الرقابة الرائسية وهي اليت تقع على الرئيس الدائرة للموظف الذي صدر القرار وذلك من خالل متابعة
24
الرئيس اعمال املوظفني
اظافة اىل نظام الرقابة بناءاً على تظلم ( والئي) اما اذا قدم التظلم اىل رئيس املوظف الذي صدر منه القرار
فيسمى ( تظلم رائسي)  25والرقابة اليت متارسها اهليئة املستقلة اذا كان هنالك هيئة مستقلة خمتصة ابالجهزة
االمنية لكن الواقع يف العراق هنالك جلنة االمن والدفاع هي اليت تراقب ضمن اختصاصاهتا صحة ومشروعية
. 26
القرارات املتخذة من قبل االجهزة التنظيمة االمنية
كما هنالك حماكم خمتصة ابلرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ومنها رقابة حمكمة قضاء املوظفني حيث
تعد حمكمة قضاء املوظفني احد اهم تشكيالت جملس شؤون الدولة وامهية اجمللس تنبع من الرقابة القضائية
اليت متارسها على قرارات الصادرة السلطة التنفيذية يف جمال العقوبة االنضباطية وتعد احملكمة هيئة من هيئات
 23الدستور التونسي النافذ لسنة.2014
 24جنيب خلف امحد ،القضاء االداري ،ط ،3املستنصرية ،بغداد ،2003،ص45
 25امساعيل جنم الدين ،الرقابة القضائية على اعمال االدارة يف العراق ونطاق تطورها يف اقليم كوردستان ،رسالة ماجستري كلية القانون جامعة السليمانية ،
 ،2007ص.42
 26علياء غازي موسى ،الطبيعة القانونية لقرارات هيئة النزاهة والرقابة عليها ،اطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية القانون جامعة تكريت  ، 2014 ،ص.125
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جملس شؤون الدولة اليت متارس جانباً من اختصاصاهتا يف جمال القضاء االداري  ، 27وهي تنظر يف ( الطعون
من العقوابت وهي اما ان تلقي او تعدل او تصادق على القرار وفق احكام القانون ) . 28
ورقابة حمكمة القضاء االداري واليت ستحدثت حمكمة القضاء االداري يف موجب القانون رقم 106لسنة
 1989التعديل الثاين لقانون جملس شورة الدولة وختتص احملكمة ابلنظر يف صحة االوامر والقرارات االدارية
اليت تصدر على املوظفني واهليئات والوزارات  29وكذلك النظر يف قرارات اليت مل يعني مرجع للطعن فيها من
قبل ذوي الشأن .
ومعناها ان تقوم االجهزة التنظيمية االدارية مبراجعه اعماهلا اليت يرتتب عليها سحب او الغاء او تعديل
القرارات الصادر عنها دون املساس حبقـ ـ ــوق االفراد املكتسبـ ــة اليت أتتت من اصدارها وتنظر هذه الرقابة
ايضا يف مدى توافق القرارات الصادرة من السلطات يف الدولة مع اهلدف املراد حتقيقه من هذا القرار ومن
جهة اخرى تضمن الرقابة اإلدارية كفالة حق التظلم وتقدمي الشكاوي من قبل املواطنني للهيئة التنفيذية .

30

وقد نصت اغلب الدساتري على حق جملس الوزراء يف لرقابة االدارية على اعمال الوزارات حيث نصت املادة
( /80اوال) من الدستور العراقي النافذ لسنة:2014
ميارس جملس الوزراء الصالحيات االتية :
اوال :ختطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة واخلطط العامة واالشراف على عمل الوزارات واجلهات غري
31
املرتبطة بوزارة .
و نصت املادة 168من الدستور املصري لعام  2014النافذ على (يتوىل الوزير وضع سياسية وزارته ابلتنسيق
32
مع اجلهات املعينة ومتابعة تنفيذها والتوجية والرقابة وذلك يف اطار السياسة العامة يف الدولة)
وقد نص الدستور التونسي لعام  2014النافذ يف الفصل  92على اختصاصات احلكومة نذكر منها

 27علياء غازي موسى ،مصدرسابق ،ص133
 28املادة  15من قانون انضباط موظفني الدولة القطاع العام رقم  14لسنة  1991معدل.
 29املادة  7من قانون رقم  17لسنة  2013التعديل اخلامس لقانون جملس شورة الدولة رقم  65لسنة .1979
 30د .سليمان حممد الطماوي  ،النظرية العامة للقرارات االدارية  ،ط ، 5دار الفكر العريب  ،القاهرة  ،1984 ،ص.19
 31الدستور العراقي لسنة  2005النافذ
 32الدستور املصري لسنة 2014النافذ
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 احداث تعديل وحذف الوزارات وكتاابت الدولة وضبط اختصاصاهتا وصالحياهتا بعدرئيس اجلمهورية

مداولة

 احداث تعديل وحذف املؤسسات واملنشآت العمومية واملصاحل االدارية وضبط اختصاصاهتا33
وصالحياهتا بعد مداولة رئيس الدولة .
من الواضح من النص السابق ان الرقابة االدارية للسلطة التنفيذية واسعد الهنا تتناول ابلتعديل واحلذف
املؤسسات والقرارات اليت تصدر منها.
املطلب الثالث
الرقابة القضائية
ويقصد هبا مباشرة السلطة القضائية بواسطة حماكمها و ابختالف درجاهتا مراقب ــة اعمـ ـ ــال السلطات
وتعترب هذه الرقابة اكثر انواع الرقابة ضماان حلقوق االفراد وحريـ ــاهتا ألهنا تتمتــع ابحليادية واالستقالل عن
اطراف النزاع يف حالة التعسف الذي يصيب االف ـ ـراد وذلك جـ ـراء االخالل مببدأ سيادة القواعد القانونية فيما
يصدر من السلطات االخرى من تصرفات وتسعى الرقاب ـ ـ ـ ــة القضائية اىل حتقيق هدفني:
االول /محاية حقوق االفراد وحرايهتم وذلك عن طريق الطعن يف حالـ ــة مساس أي تصرف قانوين خمالف ملبدأ
سيادة القواعد القانونية.
اثنيا /تقويـ ـ ـ ـ ــم هيئات الدولة و اجبارها على اخلضوع لسلطات القضاء عن طريق الغاء ما أصدرته من
تصرفات قانونية تنطوي على خمالفة صرحية  34 .وقد اخذ املشرع العراقي ابلرقابة القضائية حيث ورد يف نص
املادة(  /93اوال) من الدستور العراقي لسنة  2005النافذ ف ـ ــي حمضر ذكر اختصاصات احملكمة االحتادية
العليا (اهنا ختتص ابلرقابة على دستوريـ ـ ـ ـ ــة القوانني واالنظمة النافذة)
ومن تطبيقات الرقابة القضائية يف الدول املقارنة كمصر حيث اشارة املادة  192من الدستور املصري
النافذ حيث اوكل مهمة الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية العليا من حيث الرقابـ ـ ـ ـ ــة على دستورية القوانني
واللوائح وتفسري النصوص التشريعيـ ـ ـ ــة  ،وكذلك الفصل  120من الدستور التونسي النافـ ـ ــذ لسنة2014على
ان احملكمة الدستورية دون سواها هلا الرقابة على مشاريع القوانني الدستورية اليت يعرضها عليها جملس النواب
35
حسبما مقرر يف الفصل  144ملراقبة اجراءات تعديـ ــل الدستور
 33الدستور التونسي لسنة  2014النافذ
 34د .فؤاد العطار  ،رقابة القضاء ألعمال االدارة  ،ط ،2مطابع دار الكتاب العريب  ،القاهرة  ،1960 ،ص.83
 35ينظر الدستور العراقي لسنة 2005النافذ والدستور املصري لسنة  2014النافذ والدستور التونسي النافذ لسنة2014
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ذكران فيما تقدم اهم الضماانت اخلاصة مببدأ سيادة القواعد القانونية ويالحظ على الرغم من امهية هذه
الضماانت ابلنسبة لألفراد يف مواجهة السلطات . 36
املطلب الرابع
رقابة الرأي العام

ان اهم وسيلة لضمان سيادة القواعد القانونية تعد رقابة الراي العام اليت جاءت بعد التطور فـ ـ ــي مجيع

نواحي احلياة واعطاء الشعب دورا يف التعبري عن رأيه فيما جيري حوله من احداث يف الدولة وتعد ضمانة غري
قانونيه للمشروعية تتمثل بوسائل االعالم املرئية واملسموع ـ ـ ـ ـ ــة حيث يظهر دوره ـ ــا فيعقد الندوات واللقاءات
مع املس ؤولني يف الدولة واالستفسار منه عـ ــن كيفية اداء املؤسسة الت ـ ـ ـ ــي يديرها وميثل ذلك رقابة غري مباشرة
على اعمال السلطات ،وتلعب النقاب ـ ــات واالحتادات دورا كبريا ف ـ ـ ـ ــي الرقابة ع ــن طريـ ــق دفاعها علـ ـ ـ ــى
حقوق اعضائها التـ ــي تتعرض لالنتهاك وقد اقـ ـ ـ ــر الفقـ ــه ضمان ــات غري القانوني ـ ـ ــة تتجسد ف ـ ـ ـ ــي الضغط
الشعيب واملظاهرات واالضطراب ـ ـ ــات أي حق االفراد يف مقاومة طغيان احلاكم يف حالة خروجه عن املبادئ
املقررة دستوراي ، 37تعد الشفافية احد اهم الركائز اليت تستند سيادة القواعد القانونية ليها اجلماهري إلجناح
ضماانت تطبيق ويربز دور الشفافية يف عدة نواحي فيها :
أوالَ  :وسائل االعالم  -:ان لوسائل االعالم اثر كبري يف اضفاء الشفافية على العملية االواقعية للدولة يف

ظل الظروف الطارئة مبا تنقله من نقاشات وحوارات حول اعالمية حول السلطة املستخدمة لضمان سيادة
القانون وكذلك تعترب هلا دور ابرز يف التأثري على عمل السلطات وتوجيه الراي العام . 38
اثلثاَ  :مؤسسات اجملتمع املدين  -:لقد اصبح دور مؤسسات اجملتمع املدين اساساَ مهما يف املشاركة
السياسية ويف حتديد اهدافه وبرز دور مؤسسات اجملتمع املدين يف ترويج ثقافة االجراءات املتخذة من االجهزة
التنظيمية االمنية ودورها يف حل ازمة الطوارئ وتوعية الشعب عرب التقارير االذاعية واللقاءات التلفزيونية. 39

 36اهنا قد متثل العائق الذي يقف امام االجتاهات السياسية اجلديدة اليت تتولد لدى االفراد فيتمسك احلكام مببدأ املشروعية ضد اي تغيري يف النظام السياسي
وابلتايل يف نظام احلكم لذلك فقد نصت الكثري من االعالانت احلقوق على حق الشعب يف تغيري احلكم وال جيوز التمسك مببدأ املشروعية حبجة عدم جواز
املساس ابلدستور والقوانيـ ـ ـ ــن ومن الدول اليت نصت على هذا احلق انكلرتا يف العهد االعظم الصادر يف عام 1215واعالن االستقالل االمريك ـ ـ ـ ـ ــي
لسنة 1776واعالن الثورة الفرنسية لسنة .1786
 37جنيب خلف أمحد وحممد علي جواد  ،مصدر سابق،ص.43
 38د .عبدهللا شحاته .مبدا االشراف القضائي على االقرتاع –منشاة املعارف – االسكندرية  2005ص358
 39د .حممد على محود -اثر اشكالية مكانه ودور اجملتمع املدين يف دوره الرقايب على االنتخاابت احمللية السياسية الدولية – جامعة النهرين كلية العلوم
السياسية ص.66-65
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املطلب اخلامس
الرقابة الدولية
ان االعالن العاملي حلقوق االنسان هو الذي صدر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  1948وقد
صدق عليه اكثر الدول ويتضمن ديباجة وثالثون مادة ورغم ان قواعد االعالن العاملي حلقوق االنسان ال
تتمتع بقوة قانونية ملزمة لكن تتمتع بقوة ادبية ومعنوية ابلنسبة ابلدول اليت صادقت عليها وتعمل على

تطبيق مبادئها 40كما جاء العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية وقد انشئ من قبل اجلمعية العامة لألمم
املتحدة مبوجب القرار  2200ويسعى العهد اىل تعزيز حقوق االنسان املدنية والسياسية اليت هي اساساً
األمن والرخاء وهي تلزم االطراف اليت صادقت على هذا العهد كمرجع حلقوق االنسان مع مراعاة العهد
الدويل حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي انشئ ايضاً من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 1966/12/16ويتكون من ديباجة وواحد وثالثون مادة ويتضمن العهد االعرتاف حبق العمل وذلك حق
كل شخص للضمان االجتماعي والتعليم اجملاين وضرورة منح االسرة اكرب قدر ممكن من احلماية واملساعدة
 ، 41وهذا العهد يلزم االطراف اليت صادقت عليه بتطبيق مبادئ واهداف العقد وهي متثل رقابه على دول
االطراف .وفق هذا االطار جاءت االتفاقية االوربية حلقوق االنسان مبا هلا من دور يف جمال حقوق االنسان
وحتتوي هذه االتفاقية على ديباجة وستة وستون مادة وقد استنارت للحقوق واحلرايت الواردة يف االعالن
العاملي حلقوق االنسان الصادر عام  1948ولعلى اهم ما مييز هذه االتفاقية هو ان نظام تطبيقها ال خيص
االنسان االوريب فحسب وامنا يتعدى ليشمل كل انسان يف العامل وامنا مييز االتفاقية االوربية ايضاً اهنا انشئت
اجهزة رقابية فعالة تضمن متتع االفراد حبقوقهم وحرايهتم 42ومن هذه االجهزة -:
أ -اللجنة االوربية حلقوق االنسان.
احملكمة االوربية حلقوق االنسان ..تتكون من عدد من القضاة وتنظر ابلقضااي احملالة اليها
ب-
من قبل اللجنة االوربية حلقوق االنسان او من دول االطراف يف االتفاقية كما ختتص احملكمة يف
تعويض املتضرر يف النزاع.43

 40ابسيل يوسف ،دبلوماسية حقوق االنسان املرجعية القانونية ،بيت احلكمة ،بغداد، 2002 ،ص.17
 41املواد (  ) 12-9-7-6من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية .
 42د فيصل شنطاوي،حقوق االنسان والقانون الدويل االنساين  ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،ط، 2001، 4ص.44
 43املادة  45من االتفاقية االوربية حلقوق االنسان
339

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
كما حرصت االتفاقية االمريكية حلقوق االنسان و قد سارت على ذات النهج الذي سارت عليه
االتفاقية االوربية من خالل انشائها جهاز يراقب مدى متتع االفراد حلقوقهم وحرايهتم من جانب واحرتام دول

االطراف ابلتزاماهتم يف هذه االتفاقية من جانب اخر.44
املبحث الثالث
حالة الطوارئ
( شروطها ومسوغاهتا وسبل تنظيمها )

ان تعرض البالد اىل ظرف طارئ أي كان مصدره (طبيعي او بشري ) يدفع الدولة اىل العمل على
استنفار اجهزة الدولة ألجل اختاذ التدابري االحرتازية الالزمة حماولة منها اىل أتمني العالج وحماولة اختاذ
االجراءات الالزمة واملتناسبة لضمان حتقيق احلفاظ على ارواح وممتلكات املواطنني وقد خترج الدولة عن

حدود القواعد الدستورية يف عالج احلالة الطارئة وقد يرتتب على ذلك االمر اضرار ابألفراد او مساس حبقوق
وحرايت االفراد وايقاف العمل ببعض القوانني واهلدف من هذا االجراء الجل مكافحة االرهاب او معاجلة
ازمات كالفيضان ووابء اوغريها والجل التعرف على املوضوع سوف نقسم الدراسة اىل اربعة مطالب حيث
نتطرق يف االول شروط حالة الطوارئ مث ندرس يف الثاين السبل القانونية لتنظيم حالة الطوارئ ونبني يف
الثالث الوسائل الداعمة الستقاللية االجهزة التنظيمية االمنية يف مواجهة حالة الطوارئ وحندد يف الرابع
النصوص الدستورية اليت حددت حالة الطوارئ يف العراق ومصر وتونس .
املطلب االول
شروط تطبيق نظرية الطوارئ

ان السلطة املمنوحة لالجهزة االمنية يعد نوع من احلرية تتمتع هبا االدارة لتقدير خطورة بعض احلاالت
الواقعية اليت حتدث واختيار وقت تدخلها ولتقديـ ـ ــر افضل الوسائـ ـ ـ ــل ملواجهة هذه احلالة الطارئة وحتقيق

النظام العام بكافة عناصره  ، 45ومت العمل هبذا النظام يف اجملتمع االسالمي استنادا اىل قاعديت (الضرورات
تبيح احملظورات)و(الضرورة تقدر بقدرها) فهي مقررة يف الفقه االسالمي اال ال اهنا هنالك تطبيقات هلا يف
الشريعتني اليهودية واملسيحية ومسيت حالة الطوارئ او حالة الضرورة و نظرية سلطات احلرب ، .46مث

 44ماهر صاحل عالوي ،حقوق االنسان والطفل والدميقراطية ،مصدر سابق  ،ص  144ومابعدها.
 45سليمان حممود الطماوي  ،نظرية التعسف يف استعمال السلطة ،ط ، 3مطبعة جامعة عني مشس ،القاهرة  ،1978 ،ص46
 46د .حيىي اجلمل  ،نظرية الضرورة يف القانون الدستوري  ،دار النهضة العربية ،القاهرة،1974،ص 47
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اخذت هبا الدولة الغربية كفرنسي حيث عد مجيع اعمال احلكومة يف الظروف الطارئة وسار يف نفس االجتاه
كل من الوالايت املتحدة وبريطانيا . 47
لكي ال تصبح نظرية الطوارئ وسيلة بيد السلطة التنفيذية تستخدمها لتحقيق مصاحل شخصية على
حساب املصلحة العامة وتقوم ابللجوء اليها كلما ارادت ذلك من اجـ ــل هذا السبب قيدت نظرية الضرورة
بشروط ايضا تستخدم لتمييز ح ـ ـ ـ ـ ــالة الضرورة عن القيود االخرى ملبدأ سيادة القواعد القانونية وتتمثل
الشروط ابلتايل
اوال /وقوع احلالة الطارئة على الواقع وانعكاساهتا على عنصر االمن العام للدولة

ان هذا الشرط يشرتط وجود خطر موجه ضد الدولة كاحلروب والكوارث الطبيعية واالرهاب الذي يعد
الصورة االكثر خطراً على اجملتمع الدميقراطي وانظمة الدولة وشعبها وهلذا يشرتط يف اخلطر ان يكون جسيما
وجيب ان يكون ان اخلطر حاال اما اذا حتقق وانتهى اثره فال يعد ظرفا طارى حيث جيب ان ميس اخلطر
املصلحة العامة اجلديـ ـ ـ ــرة ابحلماية اي جيب ان يكون حاال وجسيما موجه ضد الدولة  . 48وان حيقق عناصر
النظام العام املتمثلة ابلصحة العامة والسكينة ومكافحة االرهاب وهذا االمر الزماً لضمان عودة احلياة اىل
مرافق الدولة وضمان استمرار عملها ابطراد وثبات .
اثنيا /عدم امكانية مواجهة الظروف الطارئ من قبل االجهزة التنظيمية االمنية بتطبيق مبدا سيادة
القانون :ـ ـ ميثل هذا الشرط عدم امكانية الدولة درء اخلطر ابلقواعد الدستورية وعدم استطاعة تالفيه
ابلقوانني العادية فيلجأ اىل نظرية الضرورة لتجنب ما قد حيدث من اضرار ابملصلحة العامة مع مالحظة عدم

جواز ان يكون الظرف االستثنائي حمددا حبدود الض ـ ـرورة القصوى واي جتاوز من احلكومة للحدود املرسومة
هلا فأن اعمال ـ ــه تكون خاضعة لرقابة القضاء كوهنا تعترب مسألة وقائع استنادا ملبدأ التناسب الذي يقصد به
49
تناسب االجراءات املتخذة من قبـ ـ ــل احلكومة مع الظرف الطارئ .
اثلثا /ان يكون اهلدف استخدام السلطة يف حالة الطوارئ احلفاظ على النظام العام

تعترب املصلحة العامة احملرك االساس جلميع سلطات الدولة يف اعماهلا واليت من اجلها يتم اضفاء سيادة
القواعد القانونية على تصرفات احلكومة  ،ويف مجيع احوال العمل يف الدولة س ـ ـواء كانت الظروف االعتيادية

او االستثنائية ي كون اهلدف من ذلك احلفاظ على سالمة الدولة والنظام العام وختضع بذلك احلكومة كما
 47كاظم اجلنايب ،سلطة رئيس الدولة التشريعية يف ظل الظروف االستثنائية  ،رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة بغداد كلية القانون،1996،ص72
 48كاظم اجلنايب ،سلطة رئيس الدولة التشريعية يف ظل الظروف االستثنائية  ،رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة بغداد كلية القانون،1996،ص.72
 49جنيب خلف امحد وحممد علي جواد ،مصدر سابق  ،ص31
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اسلفنا اىل رقابة القضاء لتحديد ما اذا كانت هذه االعمال تستهدف املصلحة العامة او اهنا متثل تعسفا يف
50
استعمال السلطة .
رابعاً  /مراعاة قواعد حقوق االنسان واملواطن :ـ ـ

ان العمل ع لى معاجلة احلالة الطارئة يتطلب استخدام وسائل عسكرية وامنية الجل معاجلة االمر واستخدام
اساليب القوة والعنف  ،وهلذا جيب على االجهزة التنظيمية االمنية ان تراعي قواعد االتفاقيات واملعاهدات
الدولية واالقليمية حلقوق االنسان مع مراعاة عهد الدويل حلقوق االنسان للحقوق املدنية والسياسية مراعاة
حقوق االنسان والطفل واملواطن من حيث حسن املعاملة وتطبيق الرأفة ومعاجلة املرضة واالمتناع عن
التعذيب واالسرتقاق واحلبس والتهجري وغريها من االمور اليت حيرمها القانون الدويل والداخلي . 51
الفرع الثاين
املسوغات القانونية لدور االجهزة التنظيمية االمنية يف معاجلة حالة الطوارئ

إن االجهــزة التنظيميــة االمنيــة هــي مــن ضــمن تشــكيالت الدولــة احلديثــة ال ــيت يوجــب تنظيمهــا وفــق مع ــايري
قانونية صحيحة  ،تتمتـع ابلعديـد مـن املهـام املميـزة هلـا عـن األنشـطة األخـرى الـيت تقـوم هبـا السـلطات األخـرى
والــيت تســاعدها يف ممارســة اختصاصــاهتا ،هنالــك تســا الت كثــرية تطــرح عــن األســباب الــيت دفعــت الــدول اىل
الس ــماح الجه ــزة التنظيمي ــة االمني ــة مبعاجل ــة حال ــة الطـ ـوارئ وخاص ــة بع ــد تط ــور دور الدول ــة وظه ــور الث ــورات
التكنولوجية العلمية احلديثة ولإلجابة على هذه األسئلة البد من عرض العديد مـن األسـباب الـيت تـدفع الدولـة
مستقبالً إىل بيان املسوغات القانونية لدور االجهزة االمنية يف معاجلة حالة الطوارئ والـيت ميكـن تلخيصـها مبـا
أييت:ـ

 .1إن ميــل الدولــة اىل قيــام الســلطات املختصــة ابالمــن يف معاجلــة حالــة الطـوارئ كــي تضــمن اســتعادة
ثقــة امل ـواطن يف السياســات الــيت تتبناهــا الدولــة  ،وذلــك عــن طريــق تعزيــز عمــل الدولــة الــيت ينــاط هبــا
. 52
وضع هذه السياسات والسهر على تطبيقها يف جمال الفاظ على االمن العام
 .2احلــرص والتأكيــد علــى مصــداقية عمــل االجهــزة االمنيــة مــن خــالل ســعي الدولــة يف اختيــار أعضــائها
مــن املشــهود هلــم ابخلــربة الفنيــة العاليــة يف جمــال عملهــم ،وحرصــهم علــى ضــمان القضــاء علــى تقلبــات

 50املصدر نفسه  ،ص32
 51املواد ( ) 18، 16 ،15 ،11، 8من العهد الدويل حلقوق االنسان للحقوق املدنية والسياسية لعام .1966
 52فاروق ابراهيم جاسم  ،مالحظات نقدية يف القانون املؤقت السواق االوراق املالية رقم  74لسنة  ، 2004حبث منشور على مواقع البحث العلمي ،ص.3
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اليت تصيب البلد بسب الظـروف الطارئـة ومعاجلتهـا ضـمن اجملتمـع  ،والتأكيـد علـى مبـدأ العمـل اجلـاد
.53
واحلقيقي املمزوج ابجلانب الوطين الذي يكون األساس الداعم لصدق العمل
 .3ضــمان حيــاد عمــل تشــكيل اجلهــاز التنظيمــي االمنيــة يف الدولــة عــن طريــق تعزيــز عنص ـرين املهنيــة
واالستقاللية يف العمل  ،وذلك لضمان احلياد يف عملها وابتعادها عن الضغوط السياسـية الـيت متـارس
عليها من قبل السلطات األخرى للدولة  ، 54ألن ضم االجهزة االمنية وسـط سـيطرهتا عليهـا وابلتـايل
تــؤدي اىل انعــدام احلياديــة يف عملهــا وذلــك إلرضــاء الســلطة املهيمنــة علــى األخــرى أايًكانــت الســلطة
التشـريعية او التنفيذيــة وابلتــايل قــد تــدفع االجهــزة االمنيــة اىل إصــدار قـرارات تنعــدم فيهــا احلياديــة وقــد
تضـر ابملصــلحة العامــة وحبقـوق وحـرايت األفـراد .كمـا ان االســتقرار جيعــل االجهـزة االمنيــة بعيــد ًة عــن
املتغ ـريات السياســية الــيت قــد تصــيب العمــل السياســي للدولــة وكــذلك جيعلهــا بعيــداً عــن مواجهــات
التيــارات والتوجيهــات احلزبيــة ،وهــذا أحــد األســباب الــيت دفعــت الــدول لســماح هلــا يف مكافحــة احلالــة

الطارئة . 55

 .4اســتقاللية األجهــزة االمنيــة يعــزز كفــاءة أداءهــا ملهامهــا ري
ألن الدســاتري منحــت تلــك االجهــزة ختصــص حمــدد و
حريـة كبــرية يف العمــل  ،حيــث حيتــاج هــذا العمــل املهــم اىل إختيــار ك ـوادر يــتم انتقــائهم مبهنيــة وحياديــة وخــربة
انجتــة عــن إتقــان العمــل املكتســب عــن طريــق الــدورات والعمــل الــد وب ،كــي تســتطيع تلــك االجهــزة االمنيــة
حـل كافــة املشـاكل وإمتــام عملهـا بســهولة اتمـة وبفاعليــة  ، 56خاصـة بعــد بعـد انتشــار وابء املتغـريات الطبيعيــة
والبشرية وحدوث ااثره داخليـة وخارجيـة  ،مث أصـبح مـن الضـروري وجـود االجهـزة االمنيـة واشـرتط التخصـص
فيهــا اخلــربة الكافيــة يف أعضــائها تعــد مــن الضــرورة ملواجهــة املشــكالت اجلديــدة حلالــة الطـوارئ الــيت تظهــر يف
. 57
سياق التطورات التكنولوجية اليت يشهدها جمتمعنا احلديث يف هذا القرن

 53وليد حممد الشناوي  ،الدور التنظيمي االداري يف اجملال االقتصادي  ،اطروحة دكتوراة مقدمة اىل جامعة املنصورة ، 2008ص209-207
 54حدري مسري،السلطات اإلدارية املستقلة وإشكالية االستقالل ،حبث منشور يف جمله اطار امللتقى الوطين بسكرة ،جامعه عبد الرمحان مرية جباية،اجلزائر ،ع4
،2006،ص.55
 55عصام ابراهيم خليل  ،النظام القانوين حلرية االتصال السمعي والبصر  ،اطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية احلقوق /جامعة القاهرة ،2006،ص.229-228
 56وليد حممد الشناوي  ،مصدر السابق ،ص.215
 57اعراب امحد  ،السلطات اإلدارية املستقلة يف اجملال املصريف ،رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية احلقوق بود واو،جامعه أحممد بوقره بومرداس،اجلزائر -2006،
 ،2007ص.155
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الفرع الثالث
الوسائل الداعمة الستقاللية عمل االجهزة االمنية يف ظل حالة الطوارئ
ملا كان وجود االجهزة االمنية التنظيمية كجهاز يضمن ممارسـة السـلطة حلمايـة حقـوق وحـرايت الشـعب
 ،فقـد وجــد هــذا اجلهــاز ليقــوم بعملـه ضــمن ســياقات حمـددة وشــروعة ضـمن تطبيــق مبــدا فصــل بــني الســلطات
،ولكي يستطيع هذا اجلهاز احليوي القيام بعمله بصـورة فاعلـة وانجحـة جيـب ان ميـنح اسـتقالالً كافيـاً ملمارسـته
اختصاصــه  ، 58وابلتــايل فــان موض ــوع اســتقالل االجهــزة التنظيميــة االمنيــة ه ــو املعي ــار الــذي تتميــز بــه هــذه
األجه ــزة يف الدول ــة ، 59وألج ــل ت ــدعيم اس ــتقالل االجه ــزة التنظيمي ــة االمني ــة يف العـ ـراق الب ــد م ــن اس ــتكمال
الوسائل اآلتية :ـ ـ ـ ـ ـ
 .1أ ْن ينص دستور الدولة على دور االجهزة االمنية التنظيمية واختصاصـاها يف عـالج احلالـة الطارئـة مـع
ضــرورة إحاطتهــا وأعضــائها ابلضــماانت واحلصــاانت الــيت حتف ــظ هل ــم اســتقالهلم الت ــام ،وتــنظم مــدى
عالقتها ابلسلطتني التشريعية والتنفيذية وفقا لظروف الدولة .
 .2يفضل ان تكـون اعمـال االجهـزة االمنيـة يف ظـل الظـروف الطارئـة ذات صـلة ابلسـلطة التشـريعية يف
الدولـة ،كـي يكـون مبثابــة هيـأة مسـاعدة تعــني السـلطة التشـريعية علـى االطــالع علـى الصـورة احلقيقيــة
اليت تتم هبا عملها الجل القضاء على احلالة الطارئة ،عن طريق ما تقدمه هلا من تقـارير ،أو مـا تقـوم
به من دراسات حول ما يتعلق ابلظرف الطارئ واحلالة الطارئة وأساليب التخلص منها .
 .3أ ْن تس ـ ــاير االجه ـ ــزة التنظيمي ـ ــة االمني ـ ــة م ـ ــن حي ـ ــث نط ـ ــاق اختصاص ـ ــاهتا ووس ـ ــائل ممارس ـ ــتها لتل ـ ــك
االختصاص ــات أح ــدث التط ــورات الـ ــيت بلغته ــا ال ــدول ق ــدر اإلمكـ ــان يف معاجل ــة الظ ــروف الطارئـ ــة
،وذلــك جلعلهــا جهــاز رقابــة فعــال قــادر علــى تزويــد الســلطة التش ـريعية ،ومجيــع الســلطات العامــة يف
الدولــة مبــا حتتــاج إليــه مــن معلومــات مفيــدة يف شــأن الوضــع االم ــين يف الدولــة ،األمــر الــذي يشــعر

الســلطة أبمهي ــة وفائ ــدة وض ــرورة يف احلف ــاظ عل ــى النظــام الع ــام وحق ــوق وح ـرايت االف ـراد وي ــؤدي يف
النهاية اىل تدعيم كياهنا واحلفاظ على استقالهلا. 60

 58ماجد حممد اخلزرجى ،استقاللية األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ،حبث منشور يف جملة الرقابة املالية ،س، 14ع ، 33كانون األول ،1988،ص.2
 59فهمي حممود شكري ،الرقابة املالية العليا،ب.ط ،دار جمد للطباعة والنشر ،األردن ،1983 ،ص.48
 60ماجد حممد اخلزرجي ،مصدر سابق ،ص.6-4
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 .4أ ْن تعط ــى االجه ــزة التنظيمي ــة االمني ــة احلري ــة الكامل ــة يف وض ــع الل ـوائح واألنظم ــة والق ـرارات الالزم ــة
لعالج احلالة الطارئة واليت جيب ان تكون متناسبة مع احلالة ،حبيـث تصـدر مجيعهـا عـن ر سـائها دون
تدخل من أي جهة أخرى بشرط موافقتها للقانون وللدستور وحلقوق االنسان .
 .5أ ْن تتــوىل الســلطات العليــا يف الدولــة االهتمــام ابلتقــارير الــيت ترفــع مــن قبــل االجهــزة التنظيميــة االمنيــة
،وان تــدرس تلــك التقــاريرعن طريــق العمــل بتلــك التقــارير للوقــوف علــى معاجلــة األخطــاء واملخالفــات
املوضحة يف التقارير ،وإعادة النظر يف القوانني مبا يكفل حسن سري العمل واحملافظة على االمـن العـام
ويساعد على القضاء على االرهاب واجلرمية وصورها هنائياً .

 .6أ ْن تتوفر ضماانت بشأن تعيني األعضاء اخلاصني ابألجهزة التنظيمية االمنية وترقيتهم وعالواهتم
ونقلهم وندهبم وإهناء خدماهتم وان يتمتع األعضاء ابحلصانة وعدم عزهلم إال ابلطريق االنضباطي
الذي تتبع فيه العديد من الضماانت ،وأ ْن يكون هلم مالك خاص وتقرر هلم الرواتب واملخصصات
واحلوافز املالية ابملستوى الذي يساعدهم على القيام مبهام كثرية انجتة عن موضوعية وحياد وجترد يف
العمل امللقى على عاتقهم . 61

الفرع الرابع
تطبيق حالة الطوارئ يف العراق ومصر و تونس حسب النصوص الدستورية
اوال /يف العراق

نص البند اتسعا من املادة  61من الدستور العراقي لسنة  2005النافذ يف بياهنا لصالحيات جملس النواب

على ما يلي:
أ  -املوافقة على اعالن حالة الطوارئ أبغلبية الثلثني بناءا على طلب مشرتك م ـ ـ ــن رئيس اجلمهورية ورئيس
جملس الوزراء.
ب.تعلن حالة الطوارئ ملدة ثالثني يوما قابلة للتمديد ومبوافقة عليها فـ ـ ــي كل مرة
ج .خيول رئيس جملس الوزراء الصالحيات الالزمة اليت متكنه مـ ـ ـ ــن ادارة شؤون البالد خالل مدة اعالن
احلرب وحالة الطوارئ وتنظم الصالحيات بقانون مبا ال يتعارض م ـ ـ ـ ــع الدستور
د .يعرض رئيس جملس الوزراء على جملس النواب االجراءات املتخذة والنتائج خالل مدة احلرب وحالة
الطوارئ خالل مخسة عشر يوما من اتريخ انتهائها
من خالل نص املادة السابقة ميكن استنتاج شروط االخذ حبالة الطوارئ يف العراق وهي-:

 61انتصار حسن عبد هللا ،مصدر سابق ،ص.130-129
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 -1وجود ظرف استثنائي يتمثل ابحل ـ ــرب او حال ـ ـ ـ ـ ــة الطوارئ ال ميكن مواجهته ابلقوانني العادية وميثل خطرا
علو امن الدولة ومصاحلها
 -2ان يتم تقدمي طلب مشرتك من رئس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء الــى جملس النواب يطلبان فيه املوافقة
على اعالن حالة الطوارئ
 -3موافقة اغلبية ثلثي اعضاء جملس النواب على الطلب
 -4صدور قانون ينظم الصالحيات اليت منحت لـ ـ ـ ـ ـرئيس جملس الوزراء مبناسبـ ــة اعالن حالة الضرورة
 -5ان ال تتعارض ممارسة رئيس جملس الوزراء لصالحياته مع االحكام الدستوري ـ ــة
 -6ان يعرض رئيس جملس الوزراء االجراءات والنتائج املتخذة يف حالـ ــة الضرورة على جملس النواب خالل
62
مخسة عشر يوما من اتريخ انتهاء حالة الطوارئ
اثنيا  /يف مصر

نصت املادة 154من الدستور املصري 2014النافذ على حالة الضرورة وكما مبني ادانه:
يعلن رئيس اجلمهورية  ،بعد اخذ رأى جملس الوزراء حالة الطوارئ ،على النحو الذي ينظمه القانون،
وجيب عرض هذا اإلعالن على جملس النواب خالل األايم السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه
فورا للعرض عليه ،وىف مجيع
وإذا حدث اإلعالن يف غري دور االنعقاد العادي ،وجب دعوة اجمللس لالنعقاد ً
األحوال جتب موافقة أغلبية عدد أعضاء اجمللس على إعالن حالة الطوارئ،
ويكون إعالهنا ملدة حمددة ال جتاوز ثالثة أشهر ،وال متد إال ملدة أخرى مماثلة ،بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء
اجمللس  ،واذا كان اجمللس غري قائم ،يعرض األمر على جملس الوزراء للموافقة ،على أن يعرض على جملس
63
النواب اجلديد يف أول اجتماع له وال جيوز حل جملس النواب أثناء سراين حالة الطوارئ

اثلثا /يف تونس
نص الدستور التونسي النافذ لعام 2014على حالة الضرورة يف الفصل  80وجاء العمل هبا وفقأ للتايل:
لرئيس اجلمهورية يف حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البالد واستقالهلا ،يتعذر معه السري العادي
لدواليب الدولة ،أن يتخذ التدابري اليت حتتمها تلك احلالة االستثنائية،
وذلك بعد استشارة رئيس احلكومة ورئيس جملس نواب الشعب وإعالم رئيس احملكمة الدستورية ،ويعلن عن
التدابري يف بيان إىل الشعب.
وجيب أن هتدف هذه التدابري إىل أتمني عودة السري العادي لدواليب الدولة يف أقرب اآلجال،
 62دستور اجلمهورية العراقية الدائم لسنة  2005النافذ
 63ينظر الدستور املصري النافذ لسنة 2014
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ويُعترب جملس نواب الشعب يف حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفرتة .ويف هذه احلالة ال جيوز لرئيس اجلمهورية
حل جملس نواب الشعب كما ال جيوز تقدمي الئحة لوم ضد احلكومة.
مضي ثالثني يوما على سراين هذه التدابري ،ويف كل وقت بعد ذلك ،يعهد إىل احملكمة الدستورية
وبعد ّ
البت يف استمرار احلالة االستثنائية من
بطلب من رئيس جملس نواب الشعب أو ثالثني من أعضائه ُّ
عدمه،وتصرح احملكمة بقرارها عالنية يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما ،ويُنهى العمل بتلك التدابري بزوال
64
أسباهبا .ويوجه رئيس اجلمهورية بياان يف ذلك إىل الشعب
الفرع الرابع
عالقة حالة الطوارئ مببدأ سيادة القانون
مبدئيا وكما هو معروف ان السلطة التنفيذية وتطبيقا ملبدأ سيادة القواعد القانونية االلتزام فـ ـ ــي كل زمان
ومكان ابلقانون واذا كان هذا االصل يطبق يف االحوال االعتيادية فهو ليس كذلك يف حال ـ ـ ــة الضرورة
وبذلك يكون للحكومة ويف سبيل حتقيق املصلحة العامة التضحية مببدأ سيادة القواعد القانونية الختاذها
اجراءات الزمة حلمايه امن الدولة ومرافقها االساسية ابلقدر اليت تقتضيه حال ـ ـ ـ ـ ــة الضرورة
وظهر يف الفقه رأاين لبيان العالقة بني حالة الضرورة ومبدأ سيادة القواعد القانونية االول منها جيرد وينكر
أي قيمة قانونية وال جيعل هلا أي سند قانوين كوهنا متثل خروجا عن مبدأ سيادة القواعد القانونية وميثل هذا
65
االجتاه املدرسة االنكلو امريكية.
اما االجتاه الثاين فيعترب حالة الضرورة متداخلة مع مبدأ سيادة القواعد القانونية وتكون االساس القانونــي
لسلطات احلكومة االستثنائية ويسبغ هذا الرأي على حالة الضرورة قانونيتها واخذ هبذا االجتاه الفقه االملاين
66
وكذلك الفرنسي لكن االخري فرض بعض القيود عليها
ويف الفقه العريب يذهب الدكتور حيىي اجلمل اىل ان الضرورة تؤثر بشكل يكاد يكون نسبيا او جزئيا على
سيادة القواعد القانونية وذلك يف حالة ورودها على القاعدة الدستورية

67

ومن هنا طرح تساؤل حول مدى امكانية حالة الضرورة املساس ابلدستور؟؟؟

 64ينظر الدستور التونسي النافذ لسنة 2014
 65د .امحد مدحت ،نظرية الظروف االستثنائية  ،بال مكان وال سنة طبع،ص55
 66د .وجدي اثبت غرابل ،السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية ،منشأة املعارف ،االسكندرية،1988،ص108
 67د .حيىي اجلمل  ،مصدر سابق  ،ص 48وما بعدها
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ظهر اختالف بني الفقهاء حيث ذهب فريق اىل عدم جواز املساس ابلقواعد الدستورية فـ ــي حالة الضرورة
عمال مببدأ مسو الدستور اما الرأي االخر يذهب اىل ان القواعد الدستوريـ ـ ــة جيوز تغيريها اذا تطلبت املصحة
العامة ذلك اذ ليس من املعقول ان تتم التضحية ابملصالـح العليا للدولة من اجل احلفاظ على النصوص
الدستورية اليت شرعت اساسا خدم ـ ــة للصال ــح العام على ان يؤخذ بنظر االعتبار بـ ـ ـ ــأن املساس ابلنصوص
68
جيب ان يكون مقيدا مبوضوع معني ولفرتة حمددة ويف رأينا ان هذا االجتاه االقرب للصحة .
كما يطرح سؤال هل هنالك القضاء دور يف ضمان تطبيق سيادة القانون يف حالة الطوارئ مبوجب
النصوص الدستورية يف الدول ومنها العراق ومصر وتونس .

ان العراق من ضمن الدول الدميقراطي اليت كانت تعطي للقضاء حيادية واستقاللية يف الرقابة على كافة
اعمال السلطات لضمان حسن تطبيق القوانني وقد حدد دستور مجهورية العراق لسنة 2005النافذ يف
املـ ـ ــادة (/ 93اوال) يف بيان الختصاصات احملكمة االحتادية العليا اذ نصت على( تقوم احملكمة االحتادية
العليا ابلرقابة على دستورية القوانني واالنظمة النافذة) ويتضح من خالل ذلك أي املشرع العراقي مل أيخذ
69
بنظرية السيادة اذ اخضع مجيع القوانني لرقابة القضاء بدون استثناء .
وقد اخذ املشرع املصر بذات االجتاه الذي اخذ به الدستور العراقي النافذ ،اذ نصت املادة  192من الدستور
املصري النافذ لسنة  2014يف تفصيله الختصاص احملكمة الدستورية العليا(تتوىل احملكمة الدستورية العليا
الرقابة على دستورية القوانني واللوائح وتفسري النصوص التشريعية... 70 )........يالحظ ان نص املادة
جاء عاما ومل خيرج منه اليت تصدر يف حالة الطوارئ.
وكذلك فعل املشرع التونسي حيث اعطى للمحكمة الدستورية الرقابة على مجيع السلطات يف الدولة ومل خيرج
أي عمل من اعمال احلكومة من رقابة القضاء وفقا ملا جاء يف الفصل  120من الدستور التونسي
71
لسنة 2014النافذ
اخلامتة

ان موضوع سيادة القواعد القانونية من املبادئ املتعارف عليها يف العامل وذلك ألمهيته يف احلفاظ على سيادة
الدول وعدم السماح ابملساس ابلقواعد القانونيـ ــة وميكن القول ابن هذا املبدأ متبع يف العديد من دول العامل

 68د .حممد حلمي ،بال مكان وال سنة طبع،ص87
69

املادة ( )100من دستور مجهورية العراق لسنة 2005النافذ

 70دستور مصر لعام 2014النافذ
 71دستور تونس لسنة  2014النافذ
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الجل احلفاظ على حقوق وحرايت االفراد وتطبيق قاعدة تدرج القوانني حسب مصدرها  ،ولكن هذا املبدأ
يرد على عليه استثناء يف حالة حدوث حالة طارئة (طبيعية او بشرية ) كالكوارث واخلروقات االمنية بسب
االرهاب والعصاابت االجرامية مما استوجب اختاذ تدابري احرتازية الجل عالج هذه احلالة ولكن اذا اتبعنا
االجراءات القانونية العادية قد يكون الضرر جداً كبري فيستلزم استخدم احكام وسلطات الطوارئ لعالج
احلالة ابقل ضرر من اجل احلفاظ على حياة وحقوق الشعب بناءاً على قاعدة قانونية ( سالمة الشعب فوق
القانون)ودائما يصاحب حالة الطوارئ جمموعة اجراءات تتمثل يف االيت  :ـ
 -1حتديد السبب احلقيقي والواقعي حلالة الطوارئ كالزالزل والفيضان مثل الفيضان الذي اصاب
حمافظة صالح الدين عام  2014او وجود عناصر ارهابية كعصاابت داعش او حدوث تفجري كما
شهدت عاصمة بغداد مثل تفجري مول الكرادة .
 -2القيام إبعالن حالة الطوارئ من قبل االجهزة التنظيمية املدنية كاحملافظة او العسكرية كقيادة
العمليات املشرتكة العسكرية الجل اصدار التعليمات اخلاصة هبا الجل اختاذ التدابري االحرتازية
اخلاصة ملعاجلة االمر الجل احلفاظ على حقوق وحرايت الشعب .
 -3القيام ابختاذ التدابري االحرتازية ثل اعالن حالة حظر التجوال او استنفار القطاعات العسكرية
والقيام بتوزيع القوة واالستعداد الجل احلفاظ على عناصر النظام العام املتمثل ابلصحة العام
والسكينة العامة و امهها االمن العام وغالباً مايتخذ القرار من قبل رئيس السلطة التنفيذية على
مستوة البالد كرئيس احلكومة او احملافظ مبشورة القادة االمنيني يف املنطقة كوهنم قادة هلم الدراية يف
القرار وهلم اجلرئة يف اختاذ القرار مبا يتالئم مع احلالة الطارى وحجمها.
 -4جيب ان تكون االجراءات املتخذة من قبل السلطات يف حالة الطوارئ متناسبة مع اخلطر املوجه
يف حالة الطوارئ على ان تراعى فيها حقوق االنسان بعيداً عن التعذيب
واالعتقال والقيام ابختاذ االسعافات االولية وانقاذ االفراد على مستوى احلياة واملمتلكات .
 -5يفضل ان تكون االجراءات املتخذة مؤطرة بصبغة قضائية يف حالة القاء القبض على أي جمرم او
ارهايب او حدوث جرمية اثناء التنفيذ او حدوث خطأ اوضرر يصييب االفراد او حقوقهم او
ممتلكاهتم فيجب عرضهم على السلطة القضائية اثناء معاجلة احلالة الطارئة او بعدها لضمان حقوق
وحرايت االفراد وضمان وتطبيق القواعد القضائية واالجرائية يف حالة الطوارئ .
 -6يفضل عرض مجيع االجراءات الطارئة اليت اختذهتا السلطات اىل السلطة التشريعية لدراسة واقرارها
لضمان حقوق وحرايت االفراد اليت قد ترتبت على تلك احلالة وضمان مبدأ مشروعية االجراءات
الهنا سوف تقرر من قبل ممثلي الشعب الجل محاية وسالمة الشعب .
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اثنياً /التوصيات :ـ ـ

ان دراسة موضوع العالقة بني مبدأ سيادة القواعد القانونية وحالة الطوارئ ضمن املعايري الدستورية قد

احطناه ابلعديد من التوصيات تصب فيه وهي على النحو االيت :ـ ـ
اوالً /الدعوة اىل ضرورة انتهاج العمل القانوين االمين ضمن معـايري املسـؤولية وحتقيـق الصـاحل العـام املتمثـل ابحلفـاظ
علــى االمــن الــداخلي واخلــارجي لضــمان ســري مرافــق الدولــة العــام وحتقيــق االســتقرار االمــين بكافــة عناصــره والقضــاء
على اجلرميـة بكافـة صـورها ومكافحـة االرهـاب وتنظيماتـه و العمـل بقاعـد املشـاركة السياسـية الجـل اختيـار ممثلـي
احلكومــة مــن الن ـواب الــذين مت اختيــارهم لشــغل املناصــب االمنيــة مــع مراعــاة بعــض الشــروط املوضــوعية والشــكلية
الجل تعيني الوزراء االمنيني وعلى سبيل املثال:ـ ـ
 -1ان يكون حاصل على شهادة البكالوريوس يف العلوم االمنية ( خريج كلية عسكرية او كلية شرطة).
 -2ان يكـون لديـه خــربة يف العمـل االمــين ملـدة التقـل عــن  25سـنة ممــا يـدل علـى وجــود اخلـربة العمليــة الـيت متتــزج
مع الشهادة االكادميية االمنية الجل ضمان التخصص.
 -3ان يكون ذات سـرية حسـنة وذات مظهـر الئـق ومل يرتكـب جرميـة ومل يكـن قصـد صـدر حبقـة حكـم جبنايـة او
جنحة خملة ابلشرف .
 -4مراعــاة قواعــد الرتشــيح للمناصــب الســيادية ابتــداءً مــن تقــدمي الطلــب وقبــول طلــب الرتشــيح حلــني االختيــار
وصدور امر من رئيس الوزراء بتعيني يف احد املناصب االمنية
 -5تش ــكيل جلن ــة يف جمل ــس ال ــوزراء م ــن اص ــحاب اخل ــربة عل ــى ان تتك ــون م ــن  5اعض ــاء عل ــى ان يك ــون اح ــد
اعضائها خبري امين او وزير امين لـه خـربة يف االمـور االمنيـة الجـل ضـمان حسـن االختيـار الشـخص املناسـب
يف املكان املناسب .
 -6صــدور مرســوم بتعيــني الــوزير االمــين مــع مراعــاة ترديــد القســم لضــمان العمــل ملصــلحة الدولــة ومراعــاة قاعــدة
احلفاظ على النظام العام وعناصره وامهها االمن العام ومكافحة االهاب وصورها.
اثنياً :ـ ـ مواكبــة االجهــزة االمنيــة للتطــور التكنولــوجي الــذي وصــل اليــه اجملتمــع يف جمــال صــناعة االســلحة والتطــور
االعالمــي الــذي يعــد اخطــر ســالح يســتخدم ضــد الق ـوات االمنيــة فهــو العامــل الــذي يــؤدي اىل اهنيــار االجهــزة
االمنيــة وايقاعه ــا يف مش ــاكلها بس ــب الض ــغط االعالم ــي املنح ــاز وه ــذا ب ــدوره ي ــنعكس عل ــى اداء عم ــل االجه ــزة
االمنيــة يف الدولــة وجيعــل منــه اداه مســرية الجــل ذلــك دائمــا تلجــأ الــدول اىل اعــالن حالــة الطـوارئ الجــل ضــمان
احلفاظ على االستقرار االمين واشعار الشعب ابلطمأنينة .
وهلذا اقرتح بعض النقاط ألجل معاجلة هذا االمر وعلى النحو االيت  :ـ
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 -1العم ــل عل ــى ض ــبط النش ــاط االعالم ــي املق ــروء واملس ــموع واملرئ ــي م ــن خ ــالل تش ــكيل جل ــان ملراقب ــة األنش ــطة
االعالمية او جهاز تنظيمي مسـتقل ميلـك سـلطات الضـبط الرقـايب ومـن ضـمنها منـع البـث او منـع النشـر او
فرض غرامات او احاله اىل حماكم خاصة ابألمور االعالمية مثل حمكمة النشر او حمكمة االعـالم وهـذا بـدوره
يقلــل مــن االشــاعة الغــري صــحيحة ويضــمن صــحة النشــاط االعالمــي ويقلــل مــن الكــذب والتأويــل واملســاس
ابلنظام العام وعناصره .
 -2تش ـريع قــانون يضــمن انشــاء جهــاز امــين خمــتص يســمه (جبهــاز عــالج احلالــة الطارئــة) يكــون تشــكيله ابمــر
رئــيس الــوزراء وم ـرتبط بــه يضــمن معاجلــة احلــاالت الطارئــة ولــه جممــوع اج ـراءات احرتازيــة يتخــذها لعــالج اي
خرق امين يتعرض اليه البالد على ان تراعى يف تشكيله احليادية واخلربة واملهنية وحب املصلحة العـام وضـمان
تطبيق القانون .
 -3تعــرض مجيــع احلــاالت الطارئــة يف الــبالد علــى جلنــة قضــائية خمتصــة يــتم اقرتاحهــا عــن طريــق وزيــر العــدل او
جملس القضاء االعلى يف البالد خيتص ابلنظر يف كافة االمور املختصة حبالة الطوارئ فقـط وهـذا بـدوره حيقـق
احليادية واالستقاللية للعمـل القضـائي يف حالـة الطـوارئ ويضـمن صـحة االجـراءات املتخـذة مـن قبـل االجهـزة
االمنية يف حالة الطوارئ.
 -4مراعاة عرض مجيع االجراءات املتخذة من قبل االجهـزة االمنيـة واملعروضـة علـى اجلهـاز القضـائي اىل الشـعب
عــرب وســائل االعــالم الرمسيــة املســموعة واملقــروءة واملرئيــة لضــمان صــحة االج ـراءات مــع االســتحواذ علــى ثقــة
الشعب يف صحة العمل اثناء فرتة الطوارئ.
 -5حتديد مدة يـتم الطعـن حيـق فيهـا للشـعب الطعـن يف االجـراءات املتخـذة مـن قبـل االجهـزة االمنيـة او االجهـزة
القضائية حيث يتم الطعن اما جملس القضاء االعلى يف الـبالد للتأكـد مـن صـحة االجـراءات املتخـذة لعـالج
احلالــة الطــارئ مــن عدمــه وهبــذا نضــمن ت ـوافر جمموعــة ضــماانت قانونيــة ضــد ســلطات الدولــة ونضــمن ثقــة
الشعب وحبه لالجهزة االمنية والقضائية .
اثلثاً:ـ ـ مراعاة قواعد مكافحة الفساد وتطهري االجهزة االمنية ضـمن مواجهـة الفسـاد مـازال حباجـة إىل مسـتلزمات
تتخذها الدولة للحد من الفساد  ،وفيما أييت أهم اإلجراءات الضرورية للوقاية من الفساد وأمهها -:
 -1اعتماد معايري الكفاءة والنزاهـة يف اختيـار الشخصـيات لتـويل املناصـب يف االجهـزة االمنيـة واالجهـزة الرقابيـة
املختصة مبكافحة الفساد وصوره وفق معايري اجلودة واألداء وعلى أساس السمعة احلسنة والسرية الوظيفية هلـم
يف دوائر الدولة كما هو احلال يف العراق يف اختيار هيئة النزاهه.
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 -2تفعيل دور مؤسسات الدولة يف عملية الرقابة وإشراك مؤسسات ومنظمـات اجملتمـع املـدين وحـرص اهليئـات
الرقابيــة ملكافحــة الفســاد مثــل هيئــة النزاهــة يف الع ـراق علــى تشــجيع يف كتابــة البحــوث ورســائل املاجســتري
وأطروحة الدكتوراه يف مكافحة الفساد املايل واإلداري الجهزة االمنية مدعومة من قبل مؤسسات الدولة.
 -3اختاذ اإلجراءات القانونية حبق املوظفني املتورطني يف الفسـاد الـذين يثبـت تورطـه يف قضـااي الفسـاد واالخـتالس
مــن املســؤولني يف الدولــة وخاصــة العــاملني يف االجهــزة االمنيــة بعــد صــدور قـرار مــن الســلطة القضــائية حبقــه مــع
استكمال اإلجراءات التحقيقية ومعاقبة املتورطني فيه.
 -4اعــداد بـرامج إصــالح شــاملة ذات مضــمون اسـرتاتيجي يقــوم علــى تشــخيص الفســاد كونــه مشــكلة ومعاجلــة
أســباهبا وتعــاون األجهــزة احلكوميــة ومشــاركة اجملتمــع ومؤسســاته وإرســاء املب ــادئ والقــيم األخالقيــة ل ــإلدارة
واجملتمع وتعزيزها واالستفادة من اخلربات اإلدارية(.)72
 -5اعتماد معايري الشفافية يف عمل هيئة الرقابة على الفساد وااللتزام ابلعالنيـة يف األعمـال واإلجـراءات
املتخذة من قبل هيئة النزاهة والبحث العلمـي واإلشـهار العـام والواضـح للبيـاانت واليـات األعمـال اإلداريـة
العامـة ضـمن طـرق عمــل واضـحة ومبسـطة فهــي تعتـرب مـن أهـم متطلبــات مكافحـة الفسـاد اإلداري واملــايل

فـزايدة درجــة الشــفافية تســاهم إىل حــد بعيــد يف زايدة درجــة الثقــة الــيت مينحهــا للمــوظفني ،وممــا يــؤدي إىل
تدين مستوى الفساد اإلداري واملايل يف االجهزة االمنية .
رابعاً :ـ ـ العمل على تطوير قطاع االمن عرب وضع بعض املعايري اليت يتوجب العمل هبا وهي على النحو االيت :ـ ـ

-1العمــل مبعــايري االســتقاللية وعـدم االرتبــاط احلــزيب العضــاء املؤسســات االمنيــة اي الينتمــي الي حــزب الجــل
ضمان العمل بعيدا عن اتثريات االحزاب ومغرايهتا.
 -2العمــل ضــمن الفريــق الواحــد املنســجم مــع مراعــاة االخــذ بــروح الوطنيــة وحــب البلــد يف عملهــم الجــل محايــة
االمن الداخلي واخلارجي من اي اعتداء يتعرض اليه .
 -3االخــذ بنظــر االعتبــار اجلنســية ان يكــون اعضــاء االجهــزة االمنيــة مــن ابنــاء البلــد مــن والــدين اب وام تونســي
وهذا االمر يضمن وجود حق رابطة الدم والوالء للوطن واالنتماء اىل تونس .
 -4تقــدمي هــدااي وج ـوائز وح ـوافز تقــدم العضــاء االجهــزة االمنيــة عــن الت ـزامهم ابخلطــط االس ـرتاتيجية ملكافحــة
االرهــاب واجلرميــة كتخصــيص قطــع اراضــي او ختصــيص مبــالغ نقديــة وهــذا االمــر ســوف يكــون حــافز ال بــداع
ابلعمل واتقانه وفق ما مرسوم له.

( )72غسان سالمة  ،اجملتمع والدولة يف املشرق العريب  ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بريوت،1987،ص23-22
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 -5ان يكون لألجهزة االمنية نظام قانوين اثبت يضمن استقالليتها يف عملها عرب دعم مسأل عدة ( كالنقل
والرتقية والرواتب واحلوافز واالنتداب والعقوابت والقضاء وغريها من االمور التنظيمي اخلاصة ابلعمل االمين )
وامها عدم تغيري واملساس ابالجهزة االمنية بتغري احلكومات او القوة السياسية احلاكمة لضمان الصاحل العام
 -6وجوب خضوع االجهزة التنظيمية الوطنية املختصة ابحلفاظ ابالمن الداخلي واخلارجي للبالد يف حالة
خروجها عن قواعد سيادة القواعد القانونية اىل االجهزة الرقابية املشار اليها يف الدستور كالً حسب
مسؤوليته ابتداءً من الرقابة الربملانية املتمثلة ( حبق السوال واالستجواب وجلان التحقيق وطرح الثقة ابلوزير )
والرقابة القضائية املتمثلة (ابلقضاء املدين والقضاء العسكري ) والرقابة الشعبية املتمثلة ( برقابة منظمات
اجملتمع املدين ورقابة الراي العام ) ورقابة االعالم املتمثله ( برقابة النشاط املسموع واملقروء واملرئي ).
ان مجيع االراء واالفكار اليت ذكرت فهي اجتهادات واراء قد مت بلورهتا الجل اخلروج ابفضل السبل اليت ختدم
املصلحة العامة يف حالة الطوارئ ويف النهاية فنحن بشر خنطئ ونصيب ....واسأل ان اكون قد وفقت يف
ايصال وجهة نظري اخلاصة....وهللا ويل التوفيق
املصادر
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