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مهخص انبحث
يهدؼ ىذا البحث إلى تسليط الضوء على الفكرة القانونية السائدة ،ومن ثم استعراض
اإلنحراؼ الذي يُرتكب بالمخالفة لهذه الفكرة ،يستوي في ذلك من قبل السلطة التشريعية أو
التنفيذية ،وبياف الجزاء المترتب على ىذا االنتهاؾ.

وفي الوقت الذي نجد فيو أف التأسيس الدستوري لبعض المفاىيم وإجراءات عمل
السلطات الثالث واختصاصاتها يكوف واضحاً ال لبس فيو ،إال أف تحديد مفهوـ وحدود
الفكرة القانونية السائدة يعد من األمور الشائكة كونها تكوف غير ظاىرة ويتوجب البحث عنها
في ظاىر النصوص الدستورية وباطنها ،وىو األمر الذي آثرنا التصدي لو ومعالجتو في ظل
دستور جمهورية العراؽ عاـ .2005

3

املجلد الخامس – العدد الثاني 6102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ادلقذمـــــت

توضع الدساتير من قبل السلطة التأسيسية االصلية (األولى) وتتجو ىذه السلطة إلى
ترجمة أيدولوجيتها وفكر وعادات واخالؽ المجتمع مع تأثير الديانة أو المعتقد وتصاغ في
قوالب دستورية تمثل الفكرة القانونية السائدة أما عن شكل نظاـ الحكم وطريقة انتقاؿ السلطة
وألية عمل مؤسسات الدولة فيمكن اعتبارىا مكمالت الزمة الستكماؿ القواعد الدستورية.
وتشكل السلطات الثالث على أساس دستوري وتبدأ العمل وفق آلية دستورية محددة
سلفاً وفي إطار األصل فيو أف ال تجلد عنو قيد أنملو وتبدأ ممارسة الصالحيات ضمن اإلطار

العاـ للنصوص وال ضير في وجود بعض التوسع في التأويل أو التفسير ولكن دوف التغيير

الجذري الشامل وشيئاً فشيئاً تبدأ القواعد الدستورية بالتوسع مع بقاء األصل العاـ .وىذا في

األصل ىو مبدأ االستقرار.

ولكن إذا ما حصل وتغيرت موازين القوى خارج ما ىو مرسوـ دستورياً وطغت على
السطح تصرفات عملية قد انحرفت عن النصب الدستوري فإننا ىنا أماـ انحراؼ بالفكرة
القانونية السائدة ألف كل دستور ىو من صنع اشخاص كانت تسيطر على أفكارىم مجموعة
أفكار صبوىا في قوالب الدستور مع استطالع للرأي العاـ وما بني من نسيج اجتماعي
تستخلص منو أفكار وتصب أيضاً في الوثيقة الدستورية.

إف لكل دستور كما يقوؿ العميد ليوف دوكي فكرة تسيطر على نصوصو يمكن استشقاقها

من خالؿ قراءة نصوص ىذا الدستور أو ذلك بحيث نرى أف ىذا الدستور يتبنى الفكر
الرأسمالي وذاؾ الدستور يتبنى الفكر االشتراكي وىذا الدستور يتبنى الفكر اإلسالمي المتطور
وحتى على مستوى الصالحيات واالختصاصات فيمكن مالحظة أف ىذا الدستور يتبنى النظاـ
البرلماني ولكنو يحاوؿ أف يجعل للبرلماف الكلمة الفصل أو أنو يحاوؿ أف يفرض ىيمنة
للحكومة على حساب البرلماف أو أف ىذا الدستور يأخذ بالنظاـ الرئاسي ويجعل من رئيس

الجمهورية المنتخب نداً للسلطة التشريعية المنتخبة أيضاً ..الخ(.)1
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كل ىذه االمور قد تضع يدؾ عليها ولكن الواقع يفاجئك ألف الواقع العملي قد يجرؼ
ابتداء.
الفكرة القانونية السائدة ويحرفها عما رسم إليها
ً

ولمزيد من التفصيل فإننا الينا تقسيم دراستنا بالشكل اآلتي:

المطلب األوؿ :التعريف بفكرة اإلنحراؼ بشكل عاـ.
المطلب الثاني :بياف ماىية الفكرة القانونية السائدة.
المطلب الثالث :تطبيقات عملية لفكرة اإلنحراؼ.

ادلطهب األول

انتعريف بفكرة اإلحنراف بشكم عاو

اإلنحراؼ لغة ىو االنحدار والخروج عن المألوؼ والمرسوـ ويقاؿ انحرؼ القطار عن

مساره أي خرج عن الحد المرسوـ لو(.)2

واصطالحاً فلم يعرؼ الفقو معنى اإلنحراؼ وإنما ربط فكرة اإلنحراؼ بأفكار أخرى
مثل فكرة اإلنحراؼ التشريعي وفكرتي التعسف باستعماؿ الحق واالنحراؼ باستعماؿ الحق

ولكني أرى أف اإلنحراؼ اصطالحاً ىو أف تحيد احدى السلطات أو نظرية ما عما ىو مرسوـ
ك ما ُك ْن َ ِ
ِ
ِ
اء ْ
ت م ْنوُ
ت َس ْك َرةُ ال َْم ْوت بِال َ
ْح ِّق ذَل َ َ
لها فعالً وبهذا المعنى ورد في قولو تعالى َ ( :و َج َ
تَ ِحي ُد)( )3وىذا يعني أف لفظ تحيد مغاير للفظ الحق.
وعموماً فإف الفقو يرى( )4أف اإلنحراؼ غالباً ما يكوف على ركن الغاية أو يكوف على
السلطة التقديرية وجوىر ىذه السلطة ىو ىامش الحرية المتروؾ بين اختيار أمرين قدر

مسبقاً( )5إذاً اإلنحراؼ يمكن أف يكوف عن طريق التمييز دوف مبرر بين انعداـ الدافع المعقوؿ

 Mobil Plausibleوعدـ المالئمة الظاىرة .Inopportunity Flagrante
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وبالتالي فالبحث عن فكرة اإلنحراؼ يكوف في مسرح السلطة التقديرية فمثالً أف
انحراؼ أو اإلنحراؼ في استعماؿ السلطة التشريعية بالنسبة للبرلماف يتطلب أف نرسم الدائرة
التي يدور فيها عنصر السلطة التقديرية بأف نبين متى يحق للمشرع استعماؿ سلطة تقديرية؟
والجواب ىو ما لم يقيده الدستور بقيود محددة فاف سلطتو في التشريع ىي سلطة تقديرية.
انفرع األول  :األساس انتأرخيي نفكرة اإلحنراف

ونقصد ىنا باألساس التأريخي لفكرة اإلنحراؼ ىي التطورات التاريخية لفكرة اإلنحراؼ

عموماً في سائر مجاالت القانوف سواء كاف ذلك في مجاؿ القانوف المدني أو اإلداري ففكرة

اإلنحراؼ التشريعي مثالً كفكرة ليست إال امتداد لفكرة اإلنحراؼ ذاتها في مجاؿ استعماؿ
الحق وفي مجاؿ استعماؿ السلطة سواء كانت السلطة إدارية أو تشريعية فاإلنحراؼ وفقاً لهذا
الفهم ال يتغير في طبيعتو وإف اختلف الموضوع الذي يقع عليو وبالتالي الشخص المنسوب

إليو التصرؼ المعيب باالنحراؼ ومن ىنا كانت فكرة اإلنحراؼ بالحق إساءة استعماؿ الحق.
والتعسف بو وفكرة اإلنحراؼ بالسلطة اإلدارية يمثالف إلى درجة كبيرة األساس التأريخي لفكرة
اإلنحراؼ ليس فقط ألف الفكرتاف تبحثاف في مجاؿ البحث عن اإلنحراؼ إنما ألف القضاء
كاف معيناً ثرياً لألحكاـ والقرارات التي اسندىا إال أنها تمثل إنحرافاً في ركن الغاية.

إف مضموف الحق ىو تلك المكنات والسلطات التي يخوؿ الحق صاحبو التصرؼ بو

دوف اعتراض أو مانع وىو في استعمالو لهذا الحق في حصانة من أي مسؤولية ألف الحق ىو
من حجب عنو المسؤولية القانونية ولما كنا قد أشرنا أف التعسف يبحث كنوع من أنواع
اإلنحراؼ فال بد لنا أف نقوؿ أف الفكر الروماني والشريعة اإلسالمية عرؼ فكرة اإلنحراؼ عن
طريق التعسف فالروماف لم يوضحوا نظرية التعسف إال في حدود االضرار باآلخر ومن ثم تطور
ىذا الفكر حتى توصل الروماف إلى نوع أخر من اإلنحراؼ وىو استعماؿ الحق دوف مصلحة

لصاحبو إال أف ىذا الفكر لم يصمد أماـ الفكر الفردي( )6إال أف القضاء الفرنسي بعيد الثورة
الفرنسية أسس نظاماً خاصاً لفكرة اإلنحراؼ قائم على جمع النظريات التي قبلت في التعسف

باإلضافة إلى ربط اإلنحراؼ بالخروج عن الحق أصالً.
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أما في الفقو اإلسالمي فالمالحظ أف الفقهاء المسلموف لم يتناولوا ىذه النظرية
(اإلنحراؼ عن طريق التعسف) بوصفها المعروؼ أعاله بل أف النظرية في اإلسالـ ولدت على
اعتبار أف اإلنحراؼ ىو كل سوء في استعماؿ الحق وذلك ألف اإلسالـ يحرـ كل ضرر إذا
تساوى أو كثر عن المنفعة فهنا يقوؿ الرسوؿ األعظم محمد (

) (ال ضرر وال ضرار)

والقاعدة الفقهية ىنا تؤكد على أف (درء المفاسد أولى من جلب المصالح )..فاإلسالـ يؤكد
على وجوب استعماؿ الحق في أحسن أوجهو مراعياً اهلل سبحانو وتعالى كما أف اإلسالـ يؤكد

على أف حق الغير محافظ عليو شرعاً عند استعماؿ اإلنساف لخالص حقو بحيث صار ىذا
الحق غير مطلق بل ىو مقيد بما سبق لو ورسم حتى ال يكوف فيو اعتداء على حق الغير.
وىنالك عدد من المبادئ والقواعد الفقهية التي تثبت النظرية في الشريعة اإلسالمية منها
(الضرر يزاؿ ،أف الضرر الخاص يتحمل ألجل دفع الضرر العاـ ،الضرر االشد يزاؿ بالضرر
االخف).
انفرع انثاني  :ماهيت عيب اإلحنراف بانسهطت

لقد تباين الكالـ عن ماىية عيب اإلنحراؼ بالسلطة على اعتبار أف اإلنحراؼ بالسلطة

جزء من اإلنحراؼ بشكل عاـ فقد عرؼ بأنو (استخداـ سلطة معينة من جهة معينة من أجل
تحقيق ىدؼ غير ذلك الذي ألجلو منحها القانوف تلك السلطة)( )7ولقد وجو ىذا األمر إلى
االستخداـ العمدي للسلطات لتحقيق ىدؼ مغاير لذلك الذي رسمو القانوف .وىذا يعني أف
الحيادية عن الهدؼ المرسوـ قد أخل بالمصلحة العامة وبالتالي ىو من حقق فكرة

اإلنحراؼ(.)8

() 9

يقرر اكثر من لفظ لعيب اإلنحراؼ منها لفظ

وعموماً فإف ىنالك جانب من الفقو
عيب الغاية أو الهدؼ( )9وذلك ألف الهدؼ ىو المصلحة االمة وكل مجافاة لهذه المصلحة
ىي انحراؼ عن الحق ،حيث جاء في حكم محكمة القضاء اإلداري المصرية الصادر في
/7يونيو( 1949 /أف سوء استعماؿ السلطة نوع من سوء استعماؿ الحق والموظف أو
الشخصية المعنوية تسيء استعماؿ سلطتها كلما استعملت نصوص القانوف ونضدتها بقصد
7
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الخروج على أغراض القانوف وأىدافو فهذا يعد استعماؿ للقانوف بقصد الخروج على القانوف
وبهذا يكوف اإلنحراؼ ضرباً عن تعمد مخالفة القانوف والتظاىر باحترامو فهي ال تخرج عن

كونها مخالفة متعمدة ألىداؼ القانوف بل وللقانوف ذاتو لتعذر التفرقة بين نصوص القانوف

واىدافو)( )10إذف فاإلنحراؼ ىو الخروج عن روح واىداؼ القانوف أما باستعماؿ القانوف دوف
تحقيق اىدافو أو استعماؿ نصوص أخرى ال تحقق اىداؼ القانوف.
انفرع انثانث  :تطبيقاث اإلحنراف بشكم عاو

تعد نظرية اإلنحراؼ التشريعي التعسف باستعماؿ الحق واإلنحراؼ بالسلطة أىم ثالث

تطبيقات ساقها الفقو لبياف معنى اإلنحراؼ وبياف خصائصو وماىيتو.
فاالنحراؼ التشريعي المفروض ال ينحصر في القانوف الدستوري وىذه الفكرة ليست

فكرة جديدة بل أف ىناؾ فكرة اإلنحراؼ بالدستور أو اإلنحراؼ في استعماؿ سلطة تعديل
()11

الدستور من قبل السلطة التأسيسية المنشأة وىي فكرة عبر عنها احد الفقهاء عاـ 1942

ومقتضاىا أف السلطة التي ينشئها الدستور ويسند إليها اختصاص النظر في تعديلو يمكن أف
تستعمل سلطتها في التعديل بما ينحل بالمبادئ األساسية لروح الدستور القائم أو يخالف
روحو ومقتضاه فالجهة المنوط بها التعديل تفتح في ىذا التعديل جميع االجراءات الدستورية
المقررة وتستخدـ سلطتها في التعديل ولكن من خالؿ التعديل الذي تجريو إنما تسعى إلى
ىدـ مبادئو األساسية التي من المفترض أف التعديل الذي يطرأ على الدستور سيدور حوؿ ىذه
المبادئ والواضح أف ىذا اإلنحراؼ ىو ليس اإلنحراؼ من السلطة التشريعية فحسب إنما
يتجاوزه إلى السلطة التأسيسية األولى .إذ قد تكوف السلطة التشريعية ىي من تتولى تعديل
الدستور ولكن بإجراءات خاصة ويسوؼ ىذا الفقو ثالث امثلة تاريخية حدثت في ألمانيا في
زمن النازية وإيطاليا في زمن الفاشية وحكومة المارشاؿ بيتاف في فرنسا .1940

والواضح ىنا في ىذه األمثلة أف من وصل إلى الحكم فقد وصل بأساليب مشروعة

ولكنو يضغط على الهيئة المختصة بالتعديل لحملها على تعديل الدستور وتغيير مبادئو تغييراً
جذرياً .وتقوـ ىذه بذلك العمل ولكنها تهدؼ إلى مخالفة روح الدستور الذي تعدلو وذلك بأف
8
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يؤدي التعديل إلى الخروج عن ىذه الروح كأف تغيير الدستور من دستور ديمقراطي يقدـ على
أساس احتراـ مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية

()12

ومثاؿ ذلك الصداـ الذي وقع عاـ

 1935نتيجة خطة االصالح التي اقترحها الرئيس االمريكي (روزفلت) انتهت بها األمر إلى
أف حكمت المحكمة الدستورية بعدـ دستورية ىذه االصالحات لمخالفتها لمبدأ الفصل بين
السلطات ألف األصل أف االصالحات تقدـ على شكل مشروعات قوانين من الكونجرس.
أما فكرة التعسف في استعماؿ الحق فغنى عن البياف أف نقوؿ أف فكرة التعسف
باستعماؿ الحق تبحث بشكل مفصل في القانوف المدني ومفاد ىذه الفكرة أنو بالرغم من أف
الفرد حر في استعماؿ حق الملكية وحسب نصوص القانوف المدني التي تعطيو مكنة (االنتفاع
واالستغالؿ والتصرؼ) إال أنو بهذا االستعماؿ محدد بحدود حقوؽ الغير فحقوؽ االتفاؽ
والحقوؽ العينية وامتناع الشخص ببناء مطالت على جاره وامتناعو عن سير المار بأرضو
وصوالً إلى أرض أخرى تجسد فعالً وجود حقوؽ أخرى ألشخاص اخرين البد أف يراعيها
صاحب الحق في استعمالو لحقو.
أما عن اإلنحراؼ باستعماؿ السلطة فإف لفظ  detournement de pouvoirفي
اللغة الفرنسية يكشف بدرجة كبيرة معناه القانوني فكلمة  detournementبمفردىا تفيد
معنى تغيير االتجاه والتعبير كلو يفيد أف نشاطاً معيناً كاف من الواجب أف يصل إلى ىدؼ معين
ووجهو محدودة فحاد عنها لسبب أو آلخر( .)13ولهذه النظرية (اإلنحراؼ باستعماؿ السلطة)

شقين شق ذاتي وآخر موضوعي فالشق الذاتي يتعلق بتعريف النوايا واالغراض وأخر موضوعي
ىو الخروج عن الهدؼ المرسوـ قانوناً .أف منطقة اإلنحراؼ باستعماؿ السلطة ىي المنطقة
التي يكوف فيها للمشرع سلطة تقديرية والمشرع في حدود الدستور لو سلطة تقديرية في
التشريع فما لم يقيده الدستور بقيود فهو تقدير كما اسلفنا .أما ما قيده الدستور فال يجوز لو
الخروج عن ىذه القيود فمثالً يجوز للمشرع تنظيم الحقوؽ والحريات الواردة في الدستور
ولكن ال يجوز لو أف يصدر تشريع يمنع لو ممارستو حق أو حرية من ما ورد دستورياً.

9

املجلد الخامس – العدد الثاني 6102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

وفيما عدا ىذه السلطة المحددة تكوف سلطة المشرع سلطة تقديرية ومجاؿ ىذه
السلطة التقديرية يكاد يستغرؽ النشاط التشريعي فهذا المجاؿ الواسع ىو المجاؿ الذي يقع
فيو اإلنحراؼ في استعماؿ السلطة التشريعية فمنطقة اإلنحراؼ في التشريع أوسع بكثير من
منطقة مخالفة التشريع وعليو يمكننا أف نتبين األىمية العلمية للقوؿ بإمكاف انحراؼ المشرع
في استعماؿ سلطتو التشريعية.
أما فيما يتعلق بمعيار اإلنحراؼ فال شك بأنو معيار ىو ذاتي وموضوعي أي يتعلق
بالنوايا واالحكاـ وإذا كاف ىذا المعيار يستساغ بالنسبة لإلدارة على اعتبار أف االشخاص
الطبيعيوف ىم من يمثلوىا إال أنو قد ال يكوف مقبوالً بهذا الشكل بالنسبة للهيئة التشريعية ألف

المفروض أنها دائماً تستعمل سلطاتها لتحقيق الصالح العاـ حتى وإف انحرؼ البرلماف واصدر

تشريع لنفع أو ضر طائفة معينة فالبد لو أف يلبس ىذا التشريع لباس المصلحة العامة إذا

المعيار الذي يمكن أف توصف بو انحراؼ السلطة التشريعية ىو ذو معيار موضوعي وذلك

لسببين :

األوؿ – إف الواجب ىو أف تفترض في الهيئة التشريعية وىي تعلو النزاىة والتجرد عن األفراد
تتوخ فيو المصلحة العامة ناىيك عن أف السلطة
ألف األولى ال تصدر أي تشريع ما لم َ
التشريعية مكونة من عدد غير قليل من االعضاء يصعب تواطئهم على الباطل وىي ىيئة تنوب
عن االمة فيفترض فيها التنكب عن االغراض الذاتية.
الثاني – إف التشريع ليس حالة فردية يمكن أف يظهر فيها القصد بشكل واضح بل ىو
مجموعة من القواعد العامة والمجردة وغير متجهة إلى فرد بعينو إنما إلى ذوات وصفات وىنا

يصعب البحث عن النوايا(.)14

إف أىم معيار في اعتقادي المتواضع والذي يمكن من خاللو تحديد مفهوـ اإلنحراؼ
ىو البحث في فرضين :

األوؿ – مجاوزة التشريع الغرض المخصص الذي رسم لو.

الثاني – مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا والروح التي تهيمن على نصوصو.
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والحقيقة أف السبب في اختيارنا ىذين األمرين من مجموع الحاالت التي قبلت كمعيار
لإلنحراؼ ىي أف ىذين األمرين يتحقق فيهما فكرة اإلنحراؼ بالفكرة السائدة.
ففيما يخص الفرض األوؿ أف أي تجاوز للتشريع للغرض المخصص الذي رسم لو يعد
إنحرافاً بهذا التشريع فمثالً أف االىداؼ المحددة لقوانين معينة كقانوف الطوارئ أو االحكاـ
العرفية من صيانة النظاـ العاـ ودرء الخطر المحدؽ ال يمكن استعماؿ ىذا القانوف في تصفية
حسابات سياسية أو في حل البرلماف وانما ىدؼ التشريع محدد سلفاً وبصفات معينة.

أما فيما يتعلق بالفرض الثاني  ..فجوىر ىذا الفرض ىو ما عرضو الفقيو (ليوف دوكي)

عن خضوع التشريع لمبادئ الدستور العليا

()15

وبالرغم من أف بعض الفقو

()16

يستبعد ىذا

المعيار على اعتبار أف المبادئ العليا للدستور غير مكتوبة وال يمكن فحص قانوف مكتوب
ومدى تطابقو ومبادئ غير مكتوبة ورغم ذلك أننا نرى أف المبادئ العليا للدستور تتجلى
بمجموعة من االفكار االجتماعية والدينية والسياسية واالقتصادية تسمى (الفكرة القانونية

السائدة) وىذه الفكرة ىي روح الدستور وإف كانت غير مكتوبة إال أنو ال يصعب الوصوؿ إليها
كونها تطغى على النصوص الدستورية.

ادلطهب انثاني

بيان ماهيت انفكرة انقانىنيت انسائذة

لقد بات ثابتاً على صعيد الفقو الدستوري أف الدستور ال يغدو قادراً على أداء دوره
بصورة فاعلة ما لم تتراء فيو بصورة جلية حالة المجتمع في وقت معين بذاتو( )17فهو بهذه
المثابة يمثل ظاىرة اجتماعية أي واقعة كلية .ولكن ىذه الواقعة ال تتضمن في ذاتها جميع
العوامل التي تعين على إدراكها ألنها ال تعدو في حقيقتها اكثر من مظهر ولذلك نجد أف
الفقيو ال يكتفي في إدراكو لها بالوقوؼ عند ظاىرىا وإنما ىو ينفذ إلى الصميم فيها كاشفاً
عما وراءىا وما يخفي في اعماقها وىو في سعيو ىذا إنما ينبغي تحديد القانوف الذي يحكم
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ىذه الظاىرة أي تحديد القانوف الذي يحكم جميع أوجو النشاط العاـ والخاص في الدولة
وتحديد الهدؼ الذي يتقيد بو الحكاـ والمحكموف على السواء وىم يباشروف أوجو
النشاط(.)18

وإذا كاف الدستور عبارة عن تنظيم سلطة وحرية فالبد للفقيو أف يتبين الفكر المذىبي
الذي يلهم واضعي الدساتير وىم يشيدوف الصرح الدستوري على تبني الفكرين .فمثالً
صالحيات السلطة التشريعية ال تكتفي بمجرد قراءة النصوص المنظمة في الوثيقة الدستورية
وانما ال بد من الوقوؼ على التفسير على الفكر السائد المهيمن على واضعي ىذه النصوص.
ىذا الفكر المهيمن الذي يمثل انعكاس لمجموعة من العناصر وخليط اجتماعي
وثقافي وسياسي وديني ىو الذي يعلو نصوص الدستور وىو روحها ومن غيرىا فالنصوص ميتة
من غير روح وعلى المشرع العادي والقاضي استخالصها من النص وبشكل واضح وثابت فقد
اختط القضاء الفرنسي لنفسو ذلك السؤاؿ واعترؼ بالقيمة القانونية لديباجة دستور 1958

و 1964في قرار لو في /16تموز 1971/وعد الديباجة تمثل نصوص تعبر عن ضمير االمة
وإف كانت عبارة عن كالـ انشائي إال انها تحتوي نصوص تقريرية.
إف أىمية البحث في الفكرة القانونية السائدة يكمن في:
أوالً -قد تكوف النصوص الدستورية غامضة أو مبهمة وىنا يحتاج كالً من المشرع العادي
والقاضي إلى ما يوضح ىذا الغموض ويزيل ىذا االبهاـ وىنا يتصدى العرؼ ليفسر أو يكمل
سد النقص في النصوص وال شك أف العرؼ ىنا يعد انعكاس للواقع وتماشياً مع الفكر السائد

في المجتمع( .)19أي أف العرؼ الدستوري يتماشى مع فكر المشرع الدستوري.

ثانياً -كما أف القضاء يحتاج إلى الفكرة القانونية السائدة عندما يمارس عملو الدستوري في
تفسير النصوص الدستورية والشك أف ىذا التفسير يأخذ قوة النص الدستوري من القوة

وااللزاـ فالبد أف يتماشى التفسير مع ما أراده المشرع .ألف القاضي عندما يفسر البد من أف
يراعى فكر المشرع الدستوري وما أراده من النصوص.
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إف أىم ما يمكن أف يواجو الفكرة القانونية السائدة من خطر ىو مكنة التعديل
الدستوري فهنا يمكن اإلنحراؼ بهذه الفكرة فال بد من أف يراقب القضاء ىذه الحالة على
اعتبار أف السلطة التشريعية تحاوؿ فك اسرىا من قيود النصوص بحجة الحداثة والتطور.
انفرع األول  :االجتاهاث انفكريت انقذميت نهفكرة انقانىنيت انسائذة

تعد الوضعية القانونية فكرة قديمة تعبر عن ما ىو معروؼ بالفكرة القانونية السائدة

وذلك ألف ىذه االتجاىات القديمة كانت ال ترى في الدساتير سوى نصوص مكتوبة ال يمكن
أف نحيد عنها قيد أنملة .وأىم ىذه المدارس ىي مدرسة الشراع على المتوف والمدارس
الحديثة .فمدرسة الشراع على المتوف كانت ترى في النص قدسية ال يمكن أف تفهم إال من
خالؿ النص ذاتو وقد برز ىنا المعيار الشكلي وىو االعتراؼ بالنص كما أراده المشرع دونما

حداثة أو تفسير وبالتالي فالمشرع على متن القانوف ىو أساس ىذه المدرسة

()20

ومن فقهاء

ىذه المدرسة (اوستن) والقانوف بالنسبة إليو ىو قاعدة وضعت لكي يحكم بها كائن عاقل وىو
صاحب السلطاف كائن عاقل أخر ىو المحكوـ الذي يخضع لسلطانو إذ أف القانوف عند
اوستن ال يجد أساسو إال في إرادة الحكاـ فما ال يصدر إذا عن الحكاـ بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ال يعتبر قاعدة قانونية وإنما يسميها اوستن (األخالؽ الوضعية) فأساس القانوف عند
ىذا الفقيو ىو تشريعية بواسطة حاكم سياسي على أف القانوف ال يكوف قانوناً ما لم يقترف بجزاء
يفرض على من يمتنع عن تطبيقو فقد يقاؿ أف القانوف وإف كاف يعبر عن إرادة الحاكم إال أف

الحاكم لم يستمد مادة القانوف الذي شرعو إال من المجتمع الذي يعيش فيو(.)21

أما المدرسة الحديثة فإف أبرز رجالها كاريو ديمالبير الذي يقيم القانوف على سلطة
الدولة فال قانوف إال ويكوف الحق لقياـ الدولة ورغم ذلك إال أف كاريو يؤمن بوجود قواعد عليا
أخالقية تهيمن على الدولة والقانوف كما ويرى ىذا الفقيو أف الدستور ىو الذي يخلق الدولة
والقانوف فليس ىناؾ نظاـ قانوني خارج الدولة .ففي مرحلة ما قبل الدستور الذي يقيم الدولة

أو يؤسسها ال يوجد ىناؾ إال مجرد وقائع في قباؿ قوة الفقيو القانوني.
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إف الدولة عند كاريو تنشأ عندما توجد جماعة معينة تقيم على إقليم معين ىيئات تعبر
عن ارادتها وتقيم نظامها القانوني وتفرض سلطتها اآلمرة وىذه المجموعة يفترض لتنظيم
شؤونها وجود قواعد معينة اصطلح على مجموعها اسم دستور وىذا الدستور يستمد صفتو
االلزامية من الدستور الذي سبقو ولكن ما العمل إذا ما وصلنا إلى الدستور األوؿ؟ اعتبر ىذه
الفقيو أف الدستور األوؿ واقعة محصنة غير قابلة ألي تكييف قانوني على أساس أف القانوف
عليو االىتماـ بالدولة بعد أف تكونت(.)22

ومن أنصار الحداثة أيضاً الفقيو كلسن الذي يرى أف كل وضعية قانونية تتوقف على

فرضية سنة ال وضعية توجد أساس النظاـ السنوي الذي تعود إليو السنة الوضعية .فالسنة
الوضعية األساسية تضفي عمل اساسي كإقامة أوؿ دستور لدولة ما .صفة عمل خالؽ
للسنن(.)23

انفرع انثاني  :االجتاهاث احلذيثت نهفكرة انقانىنيت انسائذة

أزاء التطور الذي وقع على الفكرة القانونية السائدة بدأ الفقو يبحث عما وراء الوضعية

( )Droit Transpositifويعد االستاذ جورج بيردو أوؿ من شدد على فكرة القانوف القائمة
على االعتقاد والفكر كتجسيد لنظاـ اجتماعي معين فالقانوف بالنسبة لبيردو لكي يتحقق يجب
أف يكوف قائماً في التفكير واالعتقاد (على أف ىذا ال يكوف مطلقاً بالنظر ألف وجوده يكوف
مالزماً دائماً للفكرة التي اقاـ بمقتضاىا األفراد تنظيماً متنافساً لتعايشهم المشترؾ) ففي أصل

القانوف يوجد ىنالك إذا اعتقاد وتجسيد أما االعتقاد فيمكن في امكانية إقامة نظاـ اجتماعي

أفضل .أما التجسيد فتتفاوت دقة تنظيمو الذي يجب أف تتمثل لو أو تتقيد بو الفئة االجتماعية
لغرض تحقيق الصالح العاـ(.)24

إذف الخالصة أف أصل القانوف ىو فكرة أو اعتقاد يرسخ في الضمير الجماعي للمجتمع

وىذا الفكر أو االعتقاد نابع من الظروؼ العملية السياسية االجتماعية االقتصادية التي أملت
على الضمير الجماعي أف يقدـ ىذه الفكرة على غيرىا من االفكار وأف يدحض كافة األفكار
األخرى حتى تلك التي تمتعت بسمة قانونية عن طريق التعبير عنها بنصوص قانونية فهذه
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الفكرة إذا تسيطر على العقل القانوني للمجتمع وتحقق الغاية المرجوة من وضع القانوف في
المجتمع.
وقد يعتقد بعض الباحثين بأف الفكرة القانونية السائدة ىي مفهوـ نظري بل على العكس
ولو تأملنا في الفكرة القانونية السائدة التي عرفت بأنها انعكاسي لواقع اجتماعي وسياسي
واقتصادي لدولة ما للمسنا أىمية علمية كبيرة أزاءىا ال يمكن في أي حاؿ من االحواؿ
إنكارىا فهذه الفكرة ىي التي تهيمن على الدستور وتوجهو في تنظيم الدولة فإذا ما كانت
الفكرة واضحة عند بيانها دستورياً كاف تنظيم الدستور ومن ثم الدولة واضحاً ال لبس فيو
لوجود أسس واضحة يسير عليها دستور تلك الدولة(.)25
أما إذا كانت الفكرة غامضة فأف دستور تلك الدولة يصبح غامض .فالدولة ىي سلطة
لخدمة فكرة والدستور ىو األساس القانوني للدولة وال يمكن أف يستعاض بأحدىما عن
األخر.

كما وتظهر أىمية الفكرة القانونية السائدة في أف عملية التأخير القانوني الذي تعمل من

أجلو الفكرة القانونية السائدة ليست باألمر السهل وذلك لألسباب التالية :
األوؿ -إف الحياة السياسية تتسم بالتطور الفائق المستمر وىو األمر الذي يصعب معو تقنين
ظواىرىا.
الثاني -إف العنف من طبيعة العالقات السياسية وإذا لم يظهر العنف بصورة جلية فإف التوتر
في ىذه العالقات ىو سمة غالبة في العمل السياسي.

()26

إلى القوؿ بأف نطاؽ الدستور

إف أىمية الفكرة السائدة دفعت جانباً من الفقو
وموضوعو يتضمن الفكرة وبالتالي لم يعد الدستور مقتصراً على تنظيم السلطات العامة .كما أف
الدستور وحتى في تنظيمو للسلطات فأنو ينظمها على أساس بنية تحتية اجتماعية ،كما أف

الدستور في تنظيمو للسلطات العامة مطرؽ تعين الحكاـ ووضعهم فأنو يحدد زيادة على ذلك

المعنى الذي يجب أف يرسخوه في انشطتهم ،فالدستور ليس لو فقط معنى شكلي بحث بل لو
بعد سياسي وفي ىذا المنظور يثبت الدستور ىدفاً للحكاـ الذين يعينهم.
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فالدستور حتى في مجاؿ تحديد السلطة وتنظيمها ال يكوف بمقدوره النأي عن االستناد
إلى الفكرة القانونية السائدة ألف ىذه في المحرؾ لنظاـ السلطة في الدولة ،كما أنو من
المتعذر تحليل مفهوـ ىذه الفكرة دوف األخذ بنظر االعتبار وجود القوى السياسية
واالجتماعية واالقتصادية التي تحدد جوىر ىذا المضموف.
إذا الدستور يقوـ على أساس فكرة معينة وبما أف الدستور ينظم الدولة فإف االخيرة ىي
األخرى تقوـ على أساس فكرة معينة وىي تدوـ بواسطة سلطة إذا الدولة ىي فكرة وسلطة في
ذات الوقت ،فمن غير فكرة ال نكوف أماـ دولة بالمعنى القانوني بل سوؼ ننزؿ بالدولة إلى
اصغر تنظيم اجتماعي (العشيرة).
وعموماً أف للفكرة القانونية السائدة أىمية كبيرة تكمن في :

أوالً -إف الفكرة القانونية السائدة تستمد من الواقع السياسي واالجتماعي الذي يعيشو
المجتمع وألجل المحافظة على الفكرة وتحقيقها تقوـ السلطة بما لها من وسائل القوة الناجعة

ساعية إلى تحقيق مثل ىذا األمر.

ثانياً -إف الفكرة القانونية السائدة ىي التي تهيمن وتوجو الدستور الذي بدوره ينظم السلطات
العامة التي تستعمل أساليبها في تحقيق الفكرة السابقة على وجودىا.

ثالثاً -إف الرأي السائد اليوـ يقوؿ أف الدولة ال توجد إال حيث تكوف الجماعة السياسية قد
وصلت إلى درجة من التنظيم يجعل لها وجوداً مستقالً عن االشخاص الحكاـ الذين يمارسوف

السلطة فيها وىذه السلطة ىي سلطة قانونية ال فعلية يخضع لها أعضاء الجماعة بدافع الرغبة

في إقامة النظاـ وحماية الحرية(.)27

رابعاً -إف الدافع للخضوع للسلطة ىو فكرة سابقة على نشوئها (أي السلطة) وىي إقامة
مجتمع يتمتع بالمدنية الحديثة وىنا نجد أف السلطة جاءت في اعقاب فكرة باعثة على
قيامها.

اء على وقائع واعتبارات معينة فأي سلطة في أي
خامساً -إف السلطة ذاتها لم تقم إال بن ً
مجتمع سواء أكانت دولة أو غيرىا من التنظيمات لم تقم على فراغ بل قامت على أساس أو
16

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد الخامس – العدد الثاني 6102 /

اسس معينة تكوف لمجموعها االسباب التي تدعو المجتمع لقبوؿ ىذه السلطة لتوافقها مع
ظروؼ المجتمع.

ادلطهب انثانث

تطبيقاث اإلحنراف بانفكرة انقانىنيت انسائذة
يف دستىر  5002انعراقي

في التطبيقات التي تساؽ على اإلنحراؼ بالفكرة القانونية السائدة في دستور جمهورية
العراؽ لعاـ  2005النافذ فإننا سنشير إلى جملة من التطبيقات وأىمها:
أوالً -اإلنحراؼ بالمبادئ األساسية للدستور :

لقد نصت المادة األولى من دستور جمهورية العراؽ لعاـ  2005المادة األولى والتي

نصت على (جمهورية العراؽ دولة اتحادية واحدة مستقلة ،ذات سيادة كاملة ،نظاـ الحكم

فيها جمهوري نيابي (برلماني) وديمقراطي وىذا الدستور ضامن لوحدة العراؽ)(.)28

ولو تأملنا ىذه المادة لوجدنا أف التطبيق العملي قد إنحرؼ فيها رغم كونها تمثل جزءاً
من الفكرة القانونية السائدة ألف األصل أف العراؽ كما في النص دولة اتحادية وىذا يعني على

مجاؿ المحافظات أف تفسح الدولة المجاؿ أماـ تكوف األقاليم ولكن ماذا نرى؟ نرى أف

الدولة تقف أماـ المحافظات التي ترغب في أف تكوف إقليماً .كما أنو على المستوى
الدستوري فأف العالم يعلم أف الدوؿ اإلتحادية تتكوف من سلطتين تشريعية وسلطتين تنفيذية
وسلطتين قضائية ىي سلطة اإلقليم والسلطة المركزية فإذا ما جئنا للسلطة التشريعية نجدىا
واحدة ىي مجلس النواب وكذلك السلطة التنفيذية والتشريعية ورغم وجود مجالس
المحافظات إال أنو حصر القرارات بيد الحكومة المركزية أفرغها من محتواىا .وعلى الرغم من
أف المادة ( )48من الدستور لعاـ  2005العراقي نصت (تتكوف السلطة التشريعية اإلتحادية
من مجلس النواب ومجلس اإلتحاد) والمادة  65منو نصت (يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى
(مجلس اإلتحاد) يضم ممثلين عن األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينو
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وشروط العضوية بو واختصاصاتو وكل ما يتعلق بو بقانوف يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس
النواب) إلى أف ىذا النص انحرؼ في تطبيقو لألسباب االتية:
أوالً -عدـ وجود األقاليم أصالً إال إقليم كوردستاف.

ثانياً -إف مجلس اإلتحاد ىو مساوي لمجلس النواب فلماذا الدستور نص على آلية تشكيل

مجلس النواب دستورياً ولم يبين آلية تشكيل مجلس اإلتحاد(.)29

ثالثاً -إف جعل مكنة تشكيل مجلس اإلتحاد لمجلس النواب يجعل من األوؿ اقل مرتبة من
الثاني وىذا لم يكن يرد في خلد المشرع.
أما المادة الثانية والتي نصت على أف اإلسالـ دين الدولة ومصدر أساس للتشريع وال
يجوز سن قانوف يتعارض مع ثوابت اإلسالـ ومبادئ الديمقراطية وحقوؽ وحريات األفراد أيضاً
حدث ىنا إنحراؼ بالتطبيق العملي لهذه المادة فكلمة مصدر أساسي للتشريع تعني أف
الشريعة اإلسالمية ىي من تتوخاىا التشريعات والشريعة تحدد المبادئ الديمقراطية وحتى
الحقوؽ والحريات ولكن التشريعات التي تحدد الفوائد للمصارؼ والسلف وفوائدىا تدؿ على

أف التشريعات والتعليمات لم تتحرى اإلسالـ في تشريعها.
والمتتبع للمبادئ األساسية في دستور العراؽ لعاـ  2005والتي تبدأ من المادة
(األولى) ولغاية المادة (ثالثة عشر) يجد انحرافاً واضحاً في ما أراده المشرع الدستوري وما
تحقق فعالً أو ما عملت بو السلطات في الدولة فباإلضافة إلى ما أشرنا إليو من تناقض واضح
في النصوص الدستورية والواقع العملي فإف المتأمل في المبادئ األساسية الواردة في الدستور

نجد اختالؼ وبين النص والواقع فمثالً اللغة الكردية رغم كونها لغة من اللغات األـ حسب
المادة ( )4من الدستور ويجب أف تتم المراسالت والتعليم بها لم نجد تطبيق سليم لهذا
النص.
ثانياً -اإلنحراؼ بعمل السلطات والتوازف بين السلطات:

لقد أراد المشرع الدستوري من أف يكوف النظاـ البرلماني ىو النظاـ السياسي للعراؽ

كما وأراد أيضاً من أف تكوف سلطة البرلماف ىي الغالبة على السلطات األخرى ،فمن يتحرى
18
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نص المادة ( )61من الدستور التي تؤكد أف البرلماف يقبض بيد من حديد على مفاصل الدولة
وأف أىم ما يبرر قوة البرلماف ىما مسألتي (التشريع والرقابة) فتشريع القوانين اإلتحادية
(ـ/61/أوالً) والرقابة على أداء السلطة التنفيذية (ـ/61/ثانياً) تعني أف تبعية الحكومة
للبرلماف ال مفك عنها على اعتبار أف نص (ـ  61ثامناً –أ )-تجعل روح الحكومة بقبضة
البرلماف الذي يجعلها تتنفس األنفاس األخيرة من خالؿ سحب الثقة التي أودعها البرلماف

ابتداء للحكومة وبالتالي فأنو يهوي بها أرضاً وبالمقابل يملك رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس
ً
الجمهورية الطلب بحل مجلس النواب (ـ/64/أوالً) ويعد ىذا نوعاً من التوازف بين السلطات
ولكن الواقع العملي أثبت ىيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وإنحرؼ ىذا المبدأ

ألسباب أما تعود للسلطة القضائية وباألخص المحكمة اإلتحادية التي قررت بقرار لها رقم
(/2اتحادية )2013/بتاريخ (( )2013/5/6بعدـ دستورية التعديل الثاني لقانوف الخدمة
الجامعية لتشريعو خالفاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور) وقد اعزت السبب في ذلك

لعدـ أخذ رأي الحكومة في تشريع ىذا القانوف مما يعني أف المحكمة اإلتحادية قيدت سلطة
التشريع الممنوحة للبرلماف على حساب السلطة التشريعية لحساب السلطة التنفيذية وكذلك
بالنسبة لصالحية السلطة التشريعية في مراقبة اعماؿ السلطة التنفيذية أيضاً انتهجت المحكمة

اإلتحادية في العراؽ مسلكاً خاطئ بحيث افرغت ىذه الوظيفة من محتواىا أيضاً لصالح
السلطة التنفيذية ولقد اصدرت المحكمة اإلتحادية قرار لها رقم /35اتحادية 2012 /بتاريخ
 2012/5/2منعت استجواب مقدـ من أعضاء مجلس النواب استناداً إلى (ـ/61/سابعاً-أ)
من الدستور ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحجة عدـ استيفاءه للشروط المنصوص
عليها في الدستور والنظاـ الداخلي لمجلس النواب

()30

وبالتالي اصبح ىذا األمر مدعاة إلى

أف يلتجأ أي وزير يقدـ إليو استجواب إلى ظل المحكمة اإلتحادية التي اصبحت خير نصير
على التملص من نصوص الدستور وىنالك أسباب أخرى ساعدت على أف يعلو صوت السلطة
التنفيذية على السلطة التشريعية وحدوث اإلنحراؼ بالفكرة القانونية السائدة وحصر السلطة

فعلياً بيد رئيس مجلس الوزراء ،وتتجلى ىذه االسباب في عدـ إعماؿ مبدأ الرقابة البرلمانية
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من سؤاؿ واستيضاح وطرح موضوع عاـ للمناقشة خوفاً من بطش الحكومة وأيضاً لألسباب
األتية :

أوالً -استناداً إلى احكاـ المادة (/76أوالً) من الدستور فأف رئيس مجلس الوزراء ىو مرشح
الكتلة النيابية االكثر عدداً في المقاعد وىذا يعني أف كتلة رئيس مجلس الوزراء ىي لها الغلبة
باعتبارىا أغلبية وسوؼ توفر لو كل الغطاء المناسب داخل قبة البرلماف وبالتالي سوؼ تصوت
ضد االستجواب وسحب الثقة.
ثانياً -وبالمقابل سوؼ لن يلجأ رئيس مجلس الوزراء إلى الطلب بحل البرلماف خوفاً من أف
يخسر كتلتو التي تعد سنداً لو وبالتالي سوؼ نتصور عدـ حدوث سحب ثقة حتى وإف كانت

الحكومة جائرة وعدـ حدوث حل للبرلماف حتى وإف كاف البرلماف فاشل وتكوف نصوص

ماء فإف وصلو لم يجده
التوازف الواردة في الدستور حبراً على ورؽ سراب يحسبو الظمآف ً
شيئاً.

ثالثاً -المحاصصة وغياب الروح الوطنية جعلت من أعضاء البرلماف أداة بيد الحكومة
واصبحت مثبتة للبرلماف حلبة لتصفية النزاعات السياسية وليس العمل للصالح العاـ.
إف كل ىذه األسباب باإلضافة إلى أف الحكومة تملك زماـ االمور بما تملكو من أمواؿ

وأجهزة إدارية جعل منها ىي المهيمنة على عمل كل السلطات وبالتالي خرج النظاـ البرلماني
عما كاف مرسوـ لو.
ناىيك عن الصالحيات التي تمنح للسلطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية استناداً
إلى أحكاـ المادة (/61تاسعاً – أ-ب-جػ) والتي تجعل من السلطة التنفيذية لقد صاحبة
القوؿ الفصل في كل مفاصل الدولة.

رابعاً -اإلنحراؼ في مجاؿ الحقوؽ والحريات الدستورية.

أورد المشرع الدستوري العراقي الحقوؽ والحريات في الباب الثاني من الدستور تحت

وانتهاء بالمادة
ابتداء من المادة (14
فصلين فصل يتعلق بالحقوؽ وآخر بتعلق بالحريات
ً
ً
 )46من دستور  2005ولقد اخفى المشرع الدستوري حظراً زمنياً وموضوعياً موقتاً فقد
20
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نصت المادة (/126ثانياً) من الدستور على عدـ جواز تعديل المبادئ األساسية في الدستور
وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس
والحقوؽ والحريات إال بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ً
النواب عليو وموافقة الشعب باالستفتاء العاـ ومصادقة رئيس الجمهورية خالؿ سبعة أياـ.

وىذا إف دؿ على شيء فإنو يدؿ على الحماية التي يوليها المشرع الدستوري للحقوؽ
والحريات ورغم ذلك فقد حدث نوع من التغافل والتجاوز واإلنحراؼ عن ما أراده المشرع
الدستوري فعدـ تنفيذ النصوص الدستورية مثالً بفقدىا ىيبتها واحترامها وخصوصاً إذا ما تزامن

ذلك مع ضعف الجهة التي تراقب حسن سير تنفيذ النصوص الدستورية وىي ىنا المحكمة

اإلتحادية واالمثلة التي تساؽ ىنا كثيرة ونذكر منها :
أوالً -لقد نص المشرع الدستوري في المادة ( )18على أف الجنسية العراقية حق لكل عراقي
وىي أساس مواطنتو ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على جواز تعدد الجنسية للعراقي
وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك

بقانوف.

وىذا يعني أف المشرع الدستوري أجاز تعدد الجنسية للعراقي غير مكلف بخدمة عامة
أما المكلف بخدمة عامة فال يجوز لو إال اسقاط الجنسية المكتسبة والبقاء على جنسيتو
العراقية وذلك لضماف والئو لوطنو ولكن الواقع أضفى نوعاً من اإلنحراؼ بهذا األمر فمزدوجي

الجنسية يعتبروف الجنسية المكتسبة الثانية تمثل نوعاً من الحماية لهم لذلك فأف رجاؿ الدولة

في العراؽ أغلبهم يحملوف اكثر من جنسية وىذا إنحراؼ خطير ومنحى ال يحمد عقباه.

ثانياً -نصت المادة ( 19أوالً) أف القضاء مستقل ال سلطاف عليو لغير القانوف .وىذا ما لم
يحدث البتو مما زاؿ القضاء يتعرض لضغوط وينصاع لها وما زاؿ دور االدعاء العاـ اضعف
مما يذكر حتى غدت ىذه المادة حبراً على ورؽ.

ثالثاً -نصت المادة ( )33من الدستور على أف لكل فرد حق العيش في ظروؼ بيئتو سليمة.
واألصل ىنا أف المشرع الدستوري القى عبء تحقيق ىذا األمر على الحكومة ولكن الواقع
اثبت االىماؿ الشديد للبيئة حتى غدت ال تفيد لعيش الحيواف ال اإلنساف.
21
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رابعاً -أما في فصل الحريات فقد نصت المادة (ـ )38من الدستور على أف تكفل الدولة بما
ال يخل النظاـ العاـ واآلداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة واالعالف

وحرية االجتماع والتظاىر السلمي.
والمتأمل ىنا يجد أف كل ىذه الحريات غير متحققة أصالً ولما أراد المشرع عدـ
اإلخالؿ بالنظاـ العاـ واآلداب كاف يقصد عدـ استعماؿ ىذه الحريات في غير مكانها وعدـ
تعارضها مع اساسيات المجتمع والعادات والتقاليد ولكن الواقع اثبت أف الدولة عمدت إلى
تقييد كل ىذه الحريات بحجة حماية النظاـ العاـ واآلداب وبدأت بإصدار تراخيص وتحديد
أياـ وأماكن التظاىر وحتى االعداد ناىيك عن تقيد حرية الصحافة وحرية إبداء الرأي تحت
ذريعة ارتكاب جرائم سب وقذؼ.
خامساً -نصت المادة (/39أوالً) على كفالة حرية تأسيس الجمعيات واألحزاب السياسية
واإلنضماـ إليها منذ  2005ومنذ عاـ  2005ولغاية صدور قانوف االحزاب السياسية العراقي

رقم  36لسنة  2015أي ما يقارب عشرة أعواـ وتوالي "ثالث حكومات وتشكل حكومات
دوف غطاء قانوني ودوف ضابط لعملها".
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اخلامتـــــــت

إف الدساتير ما ىي إال وثيقة تنظم فيها السلطة والحرية وإذا كانت السلطة تخص
الحكاـ فإف الحرية تخص الشعب وال مناص من أف يظال متالزمتاف فوجودىما ضروري لوجود
الدولة ولكن على الرغم من وجود ىذه السلطة وتلكم الحرية في النصوص الدستورية كحقيقة
إلى أف الدساتير تتضمن طائفة من النصوص التي ىي ترجمة ألفكار ومعتقدات وأصوؿ
وأعراؼ اجتماعية فالمعلوـ أف القاعدة القانونية ىي قاعدة اجتماعية فهي وليدة مجتمع
وتحكم مجتمع وال شك أف االيديولوجية والفكر السياسي والدين والمعتقد القى بظاللو على
العادات والتقاليد وتبدو واضحة بشكل جلي على النصوص الدستورية أف ىذه األمور
واألعراؼ كونها بمجموعها ما أشرنا عليو بالفكرة القانونية السائدة أف المشرع الدستوري ىو
وبتنظيمو للنصوص الدستورية يسعى جاىداً إلى إدخاؿ النصوص التي تبين شكل الحكم
وطريقة انتقالو كما ويدخل مجموعة من النصوص الهامة والتي تعبر عن حقوؽ وحريات األفراد
وكل ىذه النصوص لها طابع دستوري ولكن المشرع الدستوري ال يلتقي بهذه النصوص فيبادر

إلى إدراج نصوص ليست لها طابع دستوري يدرجها داخل الوثيقة الدستورية رغبة منو في
إلباس ىذه النصوص اللباس الدستوري ألىميتها فمثالً كانت الدساتير العراقية تنص على أف
(اإلسالـ دين الدولة الرسمي) أو (بغداد عاصمة العراؽ) كما أف ىنالك دساتير نصت على
نصوص ال تمت للصيغة الدستورية بصلة ال من قريب وال بعيد فمثالً نص الدستور السويسري

في أحد مواده على أف (ال يجوز ذبح الماشية إال بعد تخديرىا )..فهذه المواد ال تتعلق
بالسلطة وال الحرية وىي ليست إال نصوص أضفى عليها المشرع الدستوري الصفة الدستورية
رغبة منو ليزيد قامتها ويجعل المشرع العادي يهابها كونها أصبحت نصوص دستورية ،أف ىذه
النصوص تحمل بين ثناياىا فكرة متالئمة مع الفكرة التي تحتويها النصوص الدستورية األخرى
كونت بمجموعها الفكرة القانونية السائدة .ولكن ىذه الفكرة كما تبدو المعة في أوؿ أياـ
والدتها إلى أنها ال تغدو إال وتضمحل بمرور الوقت وينحرؼ في تحريها والسبب في ذلك

يعود إلى عوامل من داخل الدولة حيث تسعى سلطات الدولة إلى فك القيود عنها والتحرر من
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االفكار الدستورية كونها غير مكتوبة وبالتالي ال توقعها في المحظور كما أف مرور الوقت
والتطور قد يساعد في اإلنحراؼ بالفكرة القانونية السائدة في الدستور ما داـ أف الجهة التي
تتولى مراقبة حسن سير وتطبيق النصوص الدستورية غافلة أو واقعة تحت تأثير السلطات
األخرى فسنجد اإلنحراؼ موجود دائماً وابداً.
ولذلك فإننا نوصي بما يلي:
أوالً :االلتزاـ بالنصوص الدستورية وعدـ التوسع في االجتهادات الفقهية واالعتماد على تفسير
المحكمة اإلتحادية ألنها الجهة الوحيدة المكلفة بذلك استناداً ألحكاـ المواد ()94 ،93
من دستور العراؽ.

ثانياً :وجوب أف يفرض القضاء رقابة صارمة على ضرورة االلتزاـ بأحكاـ الدستور.
ومن اهلل التوفيق والتسديد
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Abstract
This research aims to shed light on the prevailed legal idea,
and then review the deviation committed by violating this idea,
including both by the legislature or the executive authorities , and
state the penalty resulting from this violation.
As we found that the constitutional foundation for some of the
concepts and procedures of the three powers and their specializations
will be clear and unambiguous. However, determining the concept
and limits of the prevailed legal idea is a thorny matter being
unapparent and must be searched for in the constitutional provisions
explicitly and implicitly. Thus, we are raising such topic to be
addressed under the Constitution of the Republic of Iraq in 2005.
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