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  :صخمالم
ف لجائحة كورونا التي يمر بيا العالـ إ

ومنو بمدنا العزيز اثار اقتصادية واجتماعية 
وخاصة فيما يخص جانب ، وسياسية بالغة االثر

حقوؽ والحريات العامة التي يجب اف تقييد ال
ولذلؾ كاف يجب عمى ، يتمتع بيا المواطنوف

سمطات الدولة اتباع الطرؽ الدستورية لمواجية 
، شاطئ االمافإلى  ىذه الجائحة والعبور بالبمد

لذلؾ قد تناولنا في بحثنا دراسة نظرية الظروؼ 
الطارئة وكيفية تنظيميا مف قبؿ الدستور العراقي 

حالة  إعالفحيث اف ، النافذ 0225لسنة 
أو  بقياـ حالة الضرورة مرتبط بدوره الطوارئ

وما يترتب عمييا مف اعادة  الظروؼ االستثنائية
توزيع السمطات والصالحيات التي نص عمييا 

وذلؾ كوف ، الدستور لصالح السمطة التنفيذية
قياـ الظروؼ االستثنائية تؤدي في بعض 

لدستور وزيادة تعطيؿ أحكاـ اإلى  االحياف
إلى  اختصاصات السمطة التنفيذية كما تؤدي

وضع القيود عمى الحقوؽ الحريات العامة المقررة 
كما اف امر الدفاع عف السالمة ، في الدستور

ومنضمًا  الوطنية قد ُشرع في عجالة مف امره
، وقد بيناىا اعاله حالة منفردة مر بيا العراؽ

غير  وبالتالي اذا ما حدث خطر بسبب اخر
السمطة فإف  حالة العنؼ كانتشار وباء كورونا

حالة الطوارئ  عالفالتنفيذية تكوف مضطرة إل
( لسنة 4سالمة الوطنية رقـ )بموجب قانوف ال

واف ىذا القانوف لـ ينص امر ، السيما 5965
عمى  0224( لسنة 5السالمة الوطنية رقـ )

وبذلؾ يالحظ اف امر ، وىذا يعني انو قائـ الغائو
( لسنة 5فاع عف السالمة الوطنية رقـ )الد

ىو ليس قانوف الطوارئ الوحيد في  0224
العراؽ بؿ يوجد معو قانوف اخر ىو قانوف 

كما ، 5965( لسنة 4السالمة الوطنية رقـ )
تناولنا بحث دستورية القرارات التي صدرت مف 
مجمس الوزراء والخاصة بتشكيؿ لجنة خمية 

، السالمة الوطنيةلجنة العميا لمصحة و االزمة و 
دستورية قانوف السالمة إلى  وكذلؾ تطرقنا
وامر الدفاع عف  5965( لسنة 4الوطنية رقـ )

ووجدنا ، 0224( لسنة 5السالمة الوطنية رقـ )
لذلؾ طمبنا الطعف ، عدـ مطابقتيا لمدستور

 بدستوريتيا.
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 يةنظر ، كورونا جائحة:)الكممات المفتاحية
 (رورةضال حالة،0225 دستور، الطارئة الظروؼ

 المقدمة
حالة الطوارئ خطر حاؿ وجسيـ  تعد 

أو  ييدد النظاـ العاـ في الدولة سواء بصورة كمية
أو  جزئية منيا بسبب وقوع حروب داخمية

، انتشار الوباءأو  كوارث طبيعيةأو  خارجية
وحيث تعد ىذه الحاالت مف ابرز صور 

فإف  ومف اجؿ مواجيتيا، الظروؼ االستثنائية
ؿ تسعى لوضع الحموؿ التشريعية الناجعة الدو 

أو  وعمى شكؿ نصوص دستورية، مف اجؿ ذلؾ
قوانيف طوارئ وىذه كميا يمكف اعتبارىا قيودًا 

لذلؾ يجب ، باألصؿ عمى حقوؽ االفراد وحرياتيـ
عمى السمطة التنفيذية اف تقـو بواجباتيا عمى 
اكمؿ وجو مف خالؿ المحافظة عمى النظاـ العاـ 

في الوقت ذاتو اف تحتـر مبدأ  ويجب عميا
المشروعية الذي يعني احتراميا لمقواعد القانونية 
عند ممارستيا لواجباتيا فيي ال يمكف ليا اف 
تمس ىذه جوىر الحقوؽ والحريات اال في حدود 

 ىذا المبدأ.
التزاـ السمطة التنفيذية بالقواعد إالا أف    

مكنا في القانونية عند قياميا بواجباتيا قد يكوف م
وغير ممكف في الظروؼ ، الظروؼ العادية

المشرع الدستوري في اغمب فإف  لذا، االستثنائية
ىذا االمر ونص عمى إلى  دوؿ العالـ قد تنبو

قياـ السمطة التشريعية لمقياـ بواجبيا بتشريع 
قوانيف تمنح السمطة التنفيذية سمطات واسعة 
 لمواجية الظروؼ االستثنائية وىذه التشريعات

ىي تشريعات الضرورة وتشريعات الظروؼ 
 االستثنائية)قوانيف الطوارئ( .

ولما كاف الغرض مف منح السمطة    
التنفيذية سمطات واسعة في ظؿ حالة الطوارئ لو 

وىو في ، خطورة عمى حقوؽ االنساف وحرياتو
الوقت ذاتو أمر البد منو مف اجؿ الحفاظ عمى 

ىذه فإف  لذلؾ، النظاـ العاـ في ظروؼ معينة
السمطات التي تتمتع بيا السمطة التنفيذية يجب 
اف تنظـ وبشكؿ دقيؽ دوف اف يترؾ مجااًل ليا 

 لمماس بجوىر الحقوؽ والحريات.
تتجمى أىمية الموضوع باعتبار  :أهمية الموضوع

حالة الطوارئ نظاـ استثنائي مرتبط بالخطر 
وىي ، الذي قد يمحؽ بالكياف الوطني لمدولة

ي بيد السمطة التنفيذية تستطيع بو سالح تشريع
حيث ، مواجية المخاطر التي تيدد سالمة الدولة

اف قوانيف الطوارئ مف أىـ التشريعات التي 
تعدىا الدولة لموجية الظروؼ االستثنائية التي 

حيث اف اىتماـ اغمب ، تطرأ عمى الدولة
حالة الطوارئ والسمطة  إعالفالدساتير بتنظيـ 

والصالحيات الممنوحة ليا يا إعالنالمختصة ب
خالؿ فترة الطوارئ كاف بسبب خطورة السمطات 
والصالحيات االستثنائية الواسعة الممنوحة 
لمسمطة التنفيذية خالؿ ىذه الفترة بموجب قانوف 

 الطوارئ واثرىا عمى حقوؽ االنساف وحرياتو.
حالة الطوارئ مف ابرز  إعالفاذ يعد موضوع   

مؾ السمطات المواضيع الحساسة بسبب ت
والصالحيات االستثنائية الواسعة التي تتمتع بيا 

 إعالفالسمطات التنفيذية في الدولة خالؿ فترة 
اصدار قرارات إلى  حالة الطوارئ والتي قد تصؿ
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ليا قوة القانوف والقياـ بميمة التشريع لمواجية ما 
تشيده البالد مف ظروؼ عصيبة وفرض النظاـ 

 بقوة القانوف.
 :ثاهداف البح

 االلماـ بنظرية الظروؼ الطارئة -5
 االلماـ بجائحة كورونا -0
حالة الطوارئ في  إعالفمعرفة ضوابط  -3

  0225دستور 
أف مشكمة البحث تبرز في  :مشكمة البحث

االساس الذي استندت عميو السمطة التنفيذية في 
والمجنة العميا اصدار القراريف خمية االزمة 

( 55ـ )لمصحة والسالمة الوطنية ذات االرقا
وتقييدىا لمحقوؽ والحريات ، 0202( لسنة 79و)

العامة وكيفية معالجة ازمة كورونا مف خالؿ 
 االطر الدستورية والقانونية. 

يقـو البحث عمى اساس اقامة  :فرضية البحث
الدولة القانونية وارساء مبادئيا مف خالؿ تطبيؽ 
، النصوص الدستورية والقانونية بالشكؿ الصحيح

مف ، الحماية لمحقوؽ والحريات العامةبما يوفر 
اجؿ تحقيؽ االستقرار االقتصادي واالجتماعي 

 والسياسي لمدولة.
يدور نطاؽ البحث في معرفة  :نطاؽ البحث

نظرية الظروؼ الطارئة بدراستيا وكيفية تطبيقيا 
مف خالؿ النصوص الدستورية المنصوص عمييا 

عمى ، النافذ 0225في الدستور العراقي لسنة 
 ائحة كورونا.ج

سنسعى إلنجاز ىذا البحث مف  :منهج البحث
خالؿ تحميؿ النصوص الدستورية محؿ الدراسة 
بأتباع اسموب الدراسة واالطالع عمى الدراسات 

والمؤلفات العممية المتخصصة في فروع القانوف 
 المختمفة ذات العالقة. 

تتكوف ىيكمية البحث مف خطة :هيكمية البحث
سنبحث . ة ومطمبيف وخاتمةية تتمثؿ بمقدمعمم

نظرية الظروؼ الطارئة  األوؿفي المطمب 
وفي المطمب الثاني االساس ، وشروطيا

الدستوري والقانوني لجائحة كورونا في الدستور 
وسنيي الدراسة بخاتمة تتضمف اىـ ، العراقي

االستنتاجات والتوصيات التي توصمنا ليا مف 
 خالؿ دراسة ىذا البحث.

 األولالمطمب 
 ظرية الظروف الطارئةن
 لألخطػػػػػػػار قػػػػػػػد تتعػػػػػػػرض حيػػػػػػػاة الدولػػػػػػػة 

وجودىػػػػػػػػا وكيانيػػػػػػػػا واف  واالزمػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تيػػػػػػػػدد
السػػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذه الظػػػػػػػػروؼ 

 صػػػػػالحيات واسػػػػػعة وجديػػػػػدةإلػػػػػى  بحاجػػػػػة ماسػػػػػة
انتشػػػػار وبػػػػاء كورونػػػػا  حيػػػػث اف، لمقيػػػػاـ بواجبيػػػػا

قػػػػػػػػد اثػػػػػػػػار ، عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتوم اغمػػػػػػػػب دوؿ العػػػػػػػػالـ
بػػػػػػػػػػػيف مختمػػػػػػػػػػػؼ حالػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف اليمػػػػػػػػػػػع والرعػػػػػػػػػػػب 

السػػػػػػػمطات وفػػػػػػػي كافػػػػػػػة دوؿ العػػػػػػػالـ  لمػػػػػػػا ليػػػػػػػذه 
الجائحػػػػػػػػػة البيولوجيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػداعيات صػػػػػػػػػحية 

توجػػػػػػب اسػػػػػػتنفار كافػػػػػػة ، واقتصػػػػػػادية واجتماعيػػػػػػة
االمكانيػػػػػػػػػػػػات المتاحػػػػػػػػػػػػة لمحػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف عواقبيػػػػػػػػػػػػا 

لػػػػػذلؾ فيػػػػػي ، وتطويػػػػػؽ الخسػػػػػائر الناجمػػػػػة عنيػػػػػا
كمػػػػػػػػا ، تمثػػػػػػػؿ حالػػػػػػػة طارئػػػػػػػػة وظػػػػػػػرؼ اسػػػػػػػتثنائي

فػػػػػػػػػػػؽ تمثػػػػػػػػػػػؿ خطػػػػػػػػػػػر داىػػػػػػػػػػػـ يجػػػػػػػػػػػب تداركػػػػػػػػػػػو و 
األسػػػػػػػػػػػػػاليب واإلجػػػػػػػػػػػػػراءات االعتياديػػػػػػػػػػػػػة وغيػػػػػػػػػػػػػر 

وىػػػػػػػػذه الحالػػػػػػػػة تسػػػػػػػػمى بػػػػػػػػالظروؼ ، االعتياديػػػػػػػػة
االسػػػػػػػػتثنائية والتػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى أثرىػػػػػػػػا تػػػػػػػػـ اصػػػػػػػػدار 
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 0202( لسػػػػػػػػػػػػنة 55االمػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػديواني رقػػػػػػػػػػػػـ )
والػػػػػػذي بموجبػػػػػػو تشػػػػػػكمت خميػػػػػػة االزمػػػػػػة برئاسػػػػػػة 

والتػػػػػػػي اتخػػػػػػػذت بػػػػػػػدورىا جممػػػػػػػة ، وزيػػػػػػػر الصػػػػػػػحة
 مػػػػػػف القػػػػػػرارات والتوصػػػػػػيات ومػػػػػػف أىميػػػػػػا حظػػػػػػر
التجػػػػػػػػػػػػواؿ والتنقػػػػػػػػػػػػؿ والسػػػػػػػػػػػػفر وغمػػػػػػػػػػػػؽ المنافػػػػػػػػػػػػذ 

وفػػػػػػػرض قيػػػػػػػود عمػػػػػػػى وسػػػػػػػائؿ النقػػػػػػػؿ ، الحدوديػػػػػػة
وفػػػػػرض ، والمواصػػػػػالت البريػػػػػة والجويػػػػػة والمائيػػػػػة

قيػػػػػػػػود عمػػػػػػػػى الجوامػػػػػػػػع والحسػػػػػػػػينيات والكنػػػػػػػػائس 
والمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادي 
والجمعيػػػػػػػات والنقابػػػػػػػات والشػػػػػػػركات والمؤسسػػػػػػػات 

خػػػػػالؼ وفػػػػػرض العقوبػػػػػات لكػػػػػؿ مػػػػػف ي، والػػػػػدوائر
القػػػػػػرارات أو  البيانػػػػػػاتأو  البالغػػػػػػاتأو  األوامػػػػػػر

لػػػػػذلؾ كػػػػػاف لزامػػػػػًا ، التػػػػػي تصػػػػػدرىا خميػػػػػة االزمػػػػػة
عمينػػػػػػػػا اف نبػػػػػػػػيف ماىيػػػػػػػػة الظػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػتثنائية 

 وشروط تحققيا في فرعيف وكما يأتي:
التعريف بنظرية الظروف : األولالفرع 

 االستثنائية
تميػػػػػػػػػػػػػػزت الدولػػػػػػػػػػػػػػة الحديثػػػػػػػػػػػػػػة بوضػػػػػػػػػػػػػػع 

ي تضػػػػػػػػػػػمف الحريػػػػػػػػػػػات القواعػػػػػػػػػػػد القانونيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػ
وتحديػػػػػػػػد ممارسػػػػػػػػة السػػػػػػػػمطات ، العامػػػػػػػػة لألفػػػػػػػػراد

ووضػػػػػػػػػػػع األطػػػػػػػػػػػر العامػػػػػػػػػػػة لدولػػػػػػػػػػػة ، لوظائفيػػػػػػػػػػػا
والتػػػػػػػػػي ، وسػػػػػػػػػيادة مبػػػػػػػػػدأ المشػػػػػػػػػروعية، القػػػػػػػػػانوف

وأف ىػػػػػػػػػػذا المبػػػػػػػػػػدأ ، تعنػػػػػػػػػػي الخضػػػػػػػػػػوع لمقػػػػػػػػػػانوف
أو  ينعطػػػػػػػؼ عمػػػػػػػى الكافػػػػػػػة سػػػػػػػواء كػػػػػػػانوا حكامػػػػػػػاً 

مرؤوسػػػػػػػػػػيف وبموجػػػػػػػػػػب أو  رؤسػػػػػػػػػػاء، محكػػػػػػػػػػوميف
إحػػػػػػػػػػػػػدم أو  ىػػػػػػػػػػػػػذه النظريػػػػػػػػػػػػػة يجػػػػػػػػػػػػػوز لمدولػػػػػػػػػػػػػة

وىػػػػػػػػػي غالبػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػوف السػػػػػػػػػمطة ، سػػػػػػػػػمطاتيا
أو  التنفيذيػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػروج عػػػػػػػػػف أحكػػػػػػػػػاـ الدسػػػػػػػػػتور

القػػػػػػػػوانيف إذا اقتضػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػؾ ضػػػػػػػػرورة السػػػػػػػػالمة 

العامػػػػػػػػة لممجتمػػػػػػػػع أي: أنيػػػػػػػػا تعفػػػػػػػػي السػػػػػػػػمطات 
أحكػػػػاـ القػػػػانوف أو  مػػػػف التقييػػػػد بأحكػػػػاـ الدسػػػػتور

عنػػػػػػػػد وجػػػػػػػػود الخطػػػػػػػػر الحػػػػػػػػاؿ المباشػػػػػػػػر لكيػػػػػػػػاف 
 (.5)تيااقتصادىا وسالمأو  الدولة

مػػػػػػػػػػػرتبط  حالػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػوارئ إعػػػػػػػػػػػالفاف 
الظػػػػػػػػػػػروؼ أو  بقيػػػػػػػػػػػاـ حالػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػرورة بػػػػػػػػػػػدوره

ومػػػػػػػػػا يترتػػػػػػػػب عمييػػػػػػػػػا مػػػػػػػػف اعػػػػػػػػػادة  االسػػػػػػػػتثنائية
توزيػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػمطات والصػػػػػػػػػالحيات التػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػص 
، عمييػػػػػػػػػا الدسػػػػػػػػػتور لصػػػػػػػػػالح السػػػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػػػة

تػػػػػػؤدي  وذلػػػػػػؾ كػػػػػػوف قيػػػػػػاـ الظػػػػػػروؼ االسػػػػػػتثنائية
تعطيػػػػػػػػػػؿ أحكػػػػػػػػػػاـ إلػػػػػػػػػػى  فػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػض االحيػػػػػػػػػػاف

وزيػػػػػػػػػػػػػػػادة اختصاصػػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػػمطة الدسػػػػػػػػػػػػػػػتور 
وضػػػػػع القيػػػػػود عمػػػػػى إلػػػػػى  التنفيذيػػػػػة كمػػػػػا تػػػػػؤدي

الحقػػػػػػػػػػػػػوؽ الحريػػػػػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػػػػػة المقػػػػػػػػػػػػػررة فػػػػػػػػػػػػػي 
 .(0)الدستور

 ويمكػػػػػػػف تعريػػػػػػػؼ الظػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػتثنائية
الطارئػػػػػة بأنيػػػػػا تالفتػػػػػرة التػػػػػي تمػػػػػر بيػػػػػا الػػػػػبالد أو 

بأوضػػػػػاع وظػػػػػروؼ غيػػػػػر عاديػػػػػة مثػػػػػؿ الحػػػػػروب 
 زؿالػػػػػػػػزالأو  الفيضػػػػػػػػاناتأو  الدوليػػػػػػػػةأو  االىميػػػػػػػة

وبػػػػػػػػػػاء ييػػػػػػػػػػدد الصػػػػػػػػػػحة أو  انتشػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػرضأو 
العامػػػػة لممػػػػػواطنيف وغيرىػػػػػا مػػػػف االوضػػػػػاع غيػػػػػر 

ىػػػػػذا وقػػػػػد تسػػػػػتمر ىػػػػػذه الظػػػػػروؼ وقتػػػػػًا ، العاديػػػػػة
طػػػػوياًل كمػػػػا فػػػػي الحػػػػروب واالزمػػػػات الحرجػػػػة اذ 

                                                           
( د. اعَاعٞو ٍٞشصا: ٍثادئ اىقاُّ٘ اىذعتر٘سٛ ٗاىليتٌ 1)

، تغتذاد، داس اىَالك ىيفُْ٘ ٗاٟداب ٗاىْشش، اىغٞاعٜ

 .052ص ، 0212، اىطثلح اىشاتلح

داىتح اىطت٘اسئ  إعالٍُل٘قاخ ىٞيٚ دْر٘ػ ّاجٜ:( د.0)

تذتتم ٍْشتت٘س فتتٜ ، 0225فتتٜ دعتتر٘س اىلتتشا  ىغتتْح 

اىلتذد ، ٗاىغٞاعٞح ٍجيح اىَذقق اىذيٜ ىيليً٘ اىقاّّ٘ٞح

 .525ص، 0212، اىراعلح اىغْح، اىشاتع
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يطمػػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػذه األوضػػػػػػػػػػػػاع بػػػػػػػػػػػػالظروؼ 
 (.5)االستثنائيةت

فػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػا نشػػػػػػػػػأت ظػػػػػػػػػروؼ اسػػػػػػػػػتثنائية 
أو  الدولػػػػػػػة قػػػػػػػاىرة مػػػػػػػف شػػػػػػػأنيا المسػػػػػػػاس بكيػػػػػػػاف

أو  كحالػػػػػػػة الحػػػػػػػرب، السػػػػػػػالمة العامػػػػػػػة لممجتمػػػػػػػع
حالػػػػػػة التمػػػػػػرد أو  ظػػػػػػروؼ غيػػػػػػر طبيعيػػػػػػة قػػػػػػاىرة

والعصػػػػػياف البػػػػػد مػػػػػف مواجيتيػػػػػا باتخػػػػػاذ تػػػػػدابير 
فحالػػػػػػػػة الضػػػػػػػػرورة ىػػػػػػػػذه ىػػػػػػػػي التػػػػػػػػي ، اسػػػػػػػػتثنائية

تجيػػػػز إلحػػػػدم ىيئػػػػػات الدولػػػػة أال وىػػػػي السػػػػػمطة 
أو  التنفيذيػػػػػة متمثمػػػػػة فػػػػػي رئيسػػػػػيا أف تعمػػػػػؽ كػػػػػؿ

وتباشػػػػػػر بممارسػػػػػػػة ، سػػػػػػػتوربعػػػػػػض نصػػػػػػوص الد
 .وظيفية التشريع خالؿ مدة مف الزمف

امػػػػػا حالػػػػػة الضػػػػػرورة فيػػػػػراد بيػػػػػا كأسػػػػػاس 
 حالػػػػة الطػػػػوارئ تىػػػػي كػػػػؿ حالػػػػة طارئػػػػة عػػػػالفإل
قػػػوة قػػػاىرة التػػػي بػػػدورىا قػػػد تػػػدوـ وقتػػػًا قصػػػيرًا أو 

بينمػػػػػػا ذىػػػػػػب جانػػػػػػب اخػػػػػػر ، (0)اـ وقتػػػػػػًا طػػػػػػوياًلت
مػػػػػف الفقػػػػػو بػػػػػالقوؿ اف حالػػػػػة الضػػػػػرورة مػػػػػا ىػػػػػي 

 ولػػػػػػػػذلؾ، لػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتعجاؿ والقػػػػػػػػوة القػػػػػػػػاىرةاال حا
حالػػػػػػة الضػػػػػػرورة مػػػػػػا ىػػػػػػي اال حالػػػػػػة وجػػػػػػود فػػػػػػإف 

قيػػػػػػػاـ حالػػػػػػػة شػػػػػػػاذة تيػػػػػػػدد كيػػػػػػػاف أو  خطػػػػػػػر مػػػػػػػا
أو  احػػػػػػػػػػػدم مؤسسػػػػػػػػػػػاتيا الدسػػػػػػػػػػػتوريةأو  الدولػػػػػػػػػػػة

مصػػػػػالحيا الجوىريػػػػػة وعمػػػػػى ىػػػػػذا االسػػػػػاس البػػػػػد 
 .(3)اف يكوف الخطر جسيما وحاالً 

ممػػػػػا يسػػػػػتوجب تػػػػػدخؿ سػػػػػريع مػػػػػف قبػػػػػؿ 
ة ممثمػػػػػػػة بػػػػػػػرئيس الدولػػػػػػػة مػػػػػػػف السػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػ

حالػػػػػػػة الطػػػػػػػوارئ لمحفػػػػػػػاظ عمػػػػػػػى  إعػػػػػػػالفخػػػػػػػالؿ 
                                                           

 .525ص، ( د. ىٞيٚ دْر٘ػ ّاجٜ: اىَظذس ّفغ1ٔ)

 .525ص، ىٞيٚ دْر٘ػ ّاجٜ: ٍظذس عاتق 2( د0)

، عثتتتتتتذ اىذَٞتتتتتتذ ٍرتتتتتت٘ىٜ: اىقتتتتتتاُّ٘ اىذعتتتتتتر٘س2ٛد( 5)

، تتتتذُٗ عتتتْح ّشتتتش، ٍْشتتتاج اىَلتتتاس ، االعتتتنْذسٝح

 .055ص

أي اف ىػػػػػػػػذا الخطػػػػػػػػػر ، سػػػػػػػػالمة الدولػػػػػػػػة وأمنيػػػػػػػػا
الجسػػػػػػػػػيـ والحػػػػػػػػػػاؿ ييػػػػػػػػػػدد حقػػػػػػػػػػًا دسػػػػػػػػػػتوريًا اذ اف 
اسػػػػػػػػػتمرار المؤسسػػػػػػػػػات الدسػػػػػػػػػػتورية يمثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي 
نظػػػػرىـ الحػػػػؽ فػػػػي الحيػػػػاة فػػػػأي تيديػػػػد السػػػػتمرار 

محاولػػػػػػة لنسػػػػػػؼ أو  عرقمػػػػػػة لسػػػػػػمطاتياأو  سػػػػػػيرىا
 يترتب عميو قياـ حالة الضرورة.وجودىا 

يتضػػػػػػح مػػػػػػف كػػػػػػؿ مػػػػػػا تقػػػػػػدـ اف اسػػػػػػاس 
حالػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػوارئ يتمثػػػػػػػػػؿ بقيػػػػػػػػػاـ حالػػػػػػػػػة  إعػػػػػػػػػالف

طارئػػػػػػػػػة وغيػػػػػػػػػر طبيعيػػػػػػػػػة تيػػػػػػػػػدد كيػػػػػػػػػاف الدولػػػػػػػػػة 
وسػػػػػػػػػالمتيا وأمنيػػػػػػػػػا وال يمكػػػػػػػػػف درئيػػػػػػػػػا اال مػػػػػػػػػف 

 إعالفخػػػػػالؿ الخػػػػػروج عػػػػػف مبػػػػػدأ المشػػػػػروعية بػػػػػ
حالػػػػػػػػة الطػػػػػػػػوارئ سػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػت التسػػػػػػػػمية التػػػػػػػػي 

نظريػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػرورة اـ و أ تطمػػػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػػػا حالػػػػػػػػػة
المشػػػػػػػػرع ، إالا أف نظريػػػػػػػػة الظػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػتثنائية

لػػػػػػػػػـ  0225الدسػػػػػػػػػتوري العراقػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي دسػػػػػػػػػتور 
حالػػػػػػػػػة  إعػػػػػػػػػالفيحػػػػػػػػػدد الحػػػػػػػػػاالت التػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػوغ 

الطػػػػػػػػوارئ عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيؿ الحصػػػػػػػػر كمػػػػػػػػا فعمػػػػػػػػت 
اغمػػػػب الدسػػػػاتير اذ انيػػػػا بيػػػػذا التحديػػػػد لمحػػػػاالت 
تجعػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػػة مقيػػػػػػػػدة بيػػػػػػػػا دوف اف 

حالػػػػػػة الطػػػػػػوارئ واف كانػػػػػػت  فإعػػػػػػالتتعػػػػػػداه فػػػػػػي 
حالػػػػػػػػػػػة  إعػػػػػػػػػػػالفتمتمػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػمطة تقديريػػػػػػػػػػػة ازاء 

الطػػػػػوارئ لكنيػػػػػا تبقػػػػػى مقيػػػػػدة بيػػػػػذا الحػػػػػاالت اذا 
حالػػػػة الطػػػػوارئ  إعػػػػالفمػػػػا تجاوزتيػػػػا يكػػػػوف قػػػػرار 

 .باطؿ

ويتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح إف الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؼ 
ىػػػػػي وضػػػػػع غيػػػػػر عػػػػػادي وخطيػػػػػر (4)االسػػػػػتثنائية

                                                           

اىضتشٗسج  اُ فنتشجإىتٚ  ٝرجتٔ اىشأٛ اىغائذ فٜ اىفقتٔ (5)

ٕتتتٜ اعتتتاط ّلشٝتتتح اىلتتتشٗ  االعتتتر ْائٞح ٗٝقظتتتذ 

ىرتٜ ا ذيل اىذاىح ٍِ اىخطش اىجغتٌٞ اىذتاه تاىضشٗسج

ىغتتيطاخ ٝرلتتزس ذتتذاسمٖا تاى٘عتتائو اىلادٝتتح ٍَتتا ٝتتذفع ا

اى٘عتتائو إىتتٚ  اُ ذيجتتا اىقائَتتح عيتتٚ داىتتح اىضتتشٗسج
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يحػػػػػػػػػػتـ التصػػػػػػػػػػرؼ فيػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػرعة 
التػػػػػػػػػػي ، امػػػػػػػػػػةلممحافظػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى المصػػػػػػػػػػمحة الع

يتعػػػػػػػذر معيػػػػػػػا تطبيػػػػػػػؽ قواعػػػػػػػد المشػػػػػػػروعية فػػػػػػػي 
فيػػػػي الحالػػػػة التػػػػي تطػػػػرأ فييػػػػا ، الظػػػروؼ العاديػػػػة

المخػػػػػاطر واالزمػػػػػات عمػػػػػى حيػػػػػاة أي دولػػػػػة ممػػػػػا 
إلػػػػى  وتفضػػػػي بيػػػػا الضػػػػرورة، يشػػػػكؿ تيديػػػػدًا ليػػػػا

الخػػػػػػروج عػػػػػػف المػػػػػػألوؼ بػػػػػػيف القواعػػػػػػد القانونيػػػػػػة 
والتحمػػػػػػػؿ ، التػػػػػػػي تطبػػػػػػػؽ فػػػػػػػي الظػػػػػػػروؼ العاديػػػػػػػة

ابتغػػػػػػػػػاء مواجيػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه الحالػػػػػػػػػة ، منيػػػػػػػػػا مؤقتػػػػػػػػػاً 
الطارئػػػػػػػة وحمايػػػػػػػة حقيػػػػػػػا فػػػػػػػي المحافظػػػػػػػة عمػػػػػػػى 
النظػػػػػػػاـ العػػػػػػػاـ بعناصػػػػػػػره الثالثػػػػػػػة االمػػػػػػػف العػػػػػػػاـ 

 والصحة العامة والسكينة العامة. 
والحقيقػػػػػػػػػػػػػػة أف التشػػػػػػػػػػػػػػريعات فػػػػػػػػػػػػػػي دوؿ 
العػػػػػػاـ تسػػػػػػتعمؿ مفػػػػػػردات مختمفػػػػػػة لمتعبيػػػػػػر عػػػػػػف 
معنػػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػػود حالػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتثنائية ومػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذه 

( ( )حالػػػػػػػػة الحصػػػػػػػػارالتعػػػػػػػػابير )حالػػػػػػػػة الطػػػػػػػػوارئ
الوضػػػػػع الطػػػػػارئ( )حالػػػػػة اإلنػػػػػذار( )حالػػػػػة )وحالة

الوقايػػػػػػػػػػػة( )حالػػػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػػرب األىميػػػػػػػػػػػة( )وقػػػػػػػػػػػؼ 
الضػػػػػػػػػػػػمانات( )األحكػػػػػػػػػػػػاـ العرفيػػػػػػػػػػػػة( )سػػػػػػػػػػػػمطات 
حالػػػػػة أالزمػػػػػة( )السػػػػػمطات االسػػػػػتثنائية( )فػػػػػرض 
حضػػػػر التجػػػػواؿ( وغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف التعػػػػابير التػػػػي 
يػػػػػػراد منيػػػػػػا وضػػػػػػع قيػػػػػػود عمػػػػػػى ممارسػػػػػػة حقػػػػػػوؽ 

                                                                                    
ٗىَ٘اجٖتتتح  اىقاّّ٘ٞتتتح االعتتتر ْائٞح ىتتتذفع ٕتتتزا اىخطتتتش

ٗفنتتشج اىضتتشٗسج ٕتتزٓ ذقتتً٘ عيتتٚ سمْتتِٞ ، االصٍتتاخ

سمِ ٍ٘ضت٘عٜ ٗٝرَ تو ت٘جت٘د  طتش ٖٝتذد ٍظتيذح 

ٝرَ تتتو فتتتٜ  ٗسمتتتِ يتتتنيٜ، جٕ٘شٝتتتح ٍلرثتتتشج قاّّ٘تتتا  

ٗجتذٛ ااتتد بشتتاه: د.اىرجاٗص عيٚ أدنتاً اىقتاُّ٘. 

ٍْشتتتتاج ، ىتتتتشئٞظ اىجَٖ٘سٝتتتتح اىغتتتتيطاخ االعتتتتر ْائٞح

ٝذٞتتٚ 2د ٗ، 25ص، 1211، االعتتنْذسٝح، اىَلتتاس 

داس ، ّلشٝح اىضشٗسج فٜ اىقاُّ٘ اىذعتر٘سٛ، اىجَو

 .20ص، 1225، اىقإشج، اىْٖضح اىلشتٞح

القيػػػػػود التػػػػػي يػػػػػأذف بيػػػػػا عػػػػػادة اإلنسػػػػػاف تتجػػػػػاوز 
 .(5)في األوضاع العادية

تعميػػػػػؽ الحقػػػػػوؽ والحريػػػػػات نظػػػػػرا فػػػػػإف  عميػػػػػو    
أو  لوجػػػػود حالػػػػة الطػػػػوارئ قػػػػػد يػػػػتـ بصػػػػورة كميػػػػػة

جزئيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ قيػػػػػاـ الدولػػػػػة بمجموعػػػػػة مػػػػػف 
اإلجػػػػراءات التػػػػي تحػػػػد مػػػػف خالليػػػػا مػػػػف حريػػػػات 
، وحقػػػػػػػػػوؽ اإلفػػػػػػػػػػراد تحقيقػػػػػػػػػًا لممصػػػػػػػػػػمحة العامػػػػػػػػػػة

فػػػػػػػػػػرض حالػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػى  تقػػػػػػػػػػودواألسػػػػػػػػػػباب التػػػػػػػػػػي 
أو  الطػػػػػػوارئ يمكػػػػػػف أف ترجػػػػػػع ألسػػػػػػباب داخميػػػػػػة

بشػػػػػػػػػػرية فالفيضػػػػػػػػػػانات أو  طبيعيػػػػػػػػػػةأو  خارجيػػػػػػػػػػة
االضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرابات أو  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربأو  والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزالزؿ
غيرىػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف أو  االقتصػػػػػػػػػػػػػاديةأو  السياسػػػػػػػػػػػػػية

 األحداث التي تشيدىا أية دولة .
شروط تطبيق نظرية : الفرع الثاني

 الظروف االستثنائية
نظريػػػػػػػػة الظػػػػػػػػروؼ لػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػرؾ القضػػػػػػػػاء 

وأىػػػػػػـ تمػػػػػػؾ ، دوف شػػػػػػروط لتطبيقيػػػػػػا االسػػػػػػتثنائية
 الشروط تتمثؿ في ما يأتي:

وجػػػػػػػػػود ظػػػػػػػػػرؼ اسػػػػػػػػػتثنائي يمثػػػػػػػػػؿ خطػػػػػػػػػرًا  -اوالً  
يعتبػػػػر ىػػػػذا الشػػػػرط : جسػػػػيمًا ييػػػػدد النظػػػػاـ العػػػػاـ

النقطػػػػة المركزيػػػػة ودائػػػػرة عمػػػػؿ نظريػػػػة الظػػػػروؼ 
إذ بتػػػػػوافره يبػػػػػدأ التفكيػػػػػر جػػػػػديًا فػػػػػي ، االسػػػػػتثنائية

كمػػػػػػا اف ىػػػػػػذه الحالػػػػػػة ، لنظريػػػػػػةإعمػػػػػػاؿ أحكػػػػػػاـ ا
يجػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػوف شػػػػػػػػاذة غيػػػػػػػػر مألوفػػػػػػػػة كحالػػػػػػػػة 

فيػػػػػػي لسػػػػػػت بالحالػػػػػػة المعتػػػػػػادة  حيػػػػػػث ، الحػػػػػػرب
يشػػػػػػػترط لتعيػػػػػػػيف نظريػػػػػػػة الظػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػتثنائية 

                                                           

الّغتتاُ فتتٜ  تتو دٞتتذس ادٕتتٌ اىطتتائٜ: دَاٝتتح دقتت٘  ا (1)

تذتتتم ، داىتتتح اىطتتت٘اسئ ٍٗ٘قتتتر اىذعتتتاذٞش اىلشاقٞتتتح

، 00اىلتذد، اىغتْح اىخاٍغتح، ٍْش٘س فٜ ٍجيٚ اىَيرقٚ

 .0ص، 0222
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بوجػػػػػود تيديػػػػػد بخطػػػػػر جسػػػػػيـ حػػػػػاؿ موجػػػػػو ضػػػػػد 
ويتحػػػػػػدد ىػػػػػػذا التيديػػػػػػد ، النظػػػػػػاـ العػػػػػػاـأو  الدولػػػػػػة

الػػػػػػذي قػػػػػػد يكػػػػػػوف ، عػػػػػػف طريقػػػػػػة تحديػػػػػػد مصػػػػػػدره
ة تتعمػػػػػػػػػػػػؽ بظػػػػػػػػػػػػروؼ اسػػػػػػػػػػػػتثنائية نتيجػػػػػػػػػػػػة أزمػػػػػػػػػػػػ

أو  كػػػػػػػػػالزالزؿ والفيضػػػػػػػػػانات واالوبئػػػػػػػػػة، طبيعيػػػػػػػػػة
أزمػػػػػػػة تتعمػػػػػػػػؽ بالنظػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػداخمي لمدولػػػػػػػػة 

، أو لحػػػػػدوث اضػػػػػطرابات تيػػػػػدد األمػػػػػف الػػػػػداخمي
حػػػػػػدوث ظػػػػػػروؼ اسػػػػػػتثنائية تمػػػػػػس أمػػػػػػف الدولػػػػػػة 
واسػػػػػػػػػػػػتقالليا مػػػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػػػػارج كػػػػػػػػػػػػالحرب 

 والمساس باستقالؿ الدولة.
ظػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػتثنائية تعػػػػػػػػذر مواجيػػػػػػػػة ال -ثانيػػػػػػػػاً 

ف اإلدارة تظػػػػػؿ : اوفػػػػػؽ قواعػػػػػد الشػػػػػرعية العػػػػػادي
ممتزمػػػػػػػػػػة بالتصػػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػػي الظػػػػػػػػػػروؼ العاديػػػػػػػػػػػة 

إال انػػػػػو ، بالوسػػػػػائؿ التػػػػػي يػػػػػنص عمييػػػػػا القػػػػػانوف
إذا تعػػػػػذر عمييػػػػػا مواجيػػػػػة الظػػػػػروؼ االسػػػػػتثنائية 

اسػػػػػػػػػػػتحالة أو  بيػػػػػػػػػػػذه الوسػػػػػػػػػػػائؿ لعػػػػػػػػػػػدـ كفايتيػػػػػػػػػػػا
مواجيػػػػػػػػػػة التيديػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػالخطر الجسػػػػػػػػػػيـ والحػػػػػػػػػػاؿ 

وعػػػػػػف طريػػػػػػؽ المؤسسػػػػػػات ، عتياديػػػػػػةبػػػػػػالطرؽ اال
أو  عػػػػػػدـ وجػػػػػػدو وسػػػػػػيمة قانونيػػػػػػػة، أو المختصػػػػػػة

دسػػػػػػػػتورية تسػػػػػػػػتطيع أف تواجػػػػػػػػو بيػػػػػػػػا المخػػػػػػػػاطر 
فإنػػػػػو يجػػػػػب عمييػػػػػا ، التػػػػػي تيػػػػػدد سػػػػػالمة الدولػػػػػة

نظريػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػرورة التػػػػػػػػػي ، إلػػػػػػػػػى الرجػػػػػػػػػوع إلػػػػػػػػػى
وىػػػػي بمثابػػػػة الممجػػػػأ ، تصػػػػبح أمػػػػرًا ال غنػػػػى عنػػػػو

اإلجػػػػػػػػػػػػػػػراء أو  كمػػػػػػػػػػػػػػا إف التصػػػػػػػػػػػػػػرؼ، األخيػػػػػػػػػػػػػػر
لمواجيػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا الظػػػػػػػػرؼ االسػػػػػػػػػتثنائي الصػػػػػػػػادر 

يجػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػوف بمػػػػػػػػػػػػا تقتضػػػػػػػػػػػػيو الضػػػػػػػػػػػػرورة 
أي: أف الضػػػػػػػػػػرورة ، القصػػػػػػػػػػوم وفػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػدودىا

، تقػػػػػدر بقػػػػػدرىا فػػػػػإذا تجػػػػػاوزت اإلدارة ليػػػػػذا القػػػػػدر
وتكػػػػػػػػػػػوف ، فإنيػػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػػرض نفسػػػػػػػػػػػيا لممسػػػػػػػػػػػاءلة

 قراراتيػػػػػا عرضػػػػػة لمطعػػػػػف أمػػػػػاـ القضػػػػػاء باإللغػػػػػاء
 .(5)التعويضأو 

ية تحقيػػػػػػػػػؽ غايػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػػتثنائ -ثالثػػػػػػػػػاً 
إف السػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػة وىػػػػػػي : المصػػػػػػمحة العامػػػػػػة

تحقيػػػػػؽ المصػػػػػمحة إلػػػػػى  تمػػػػػارس نشػػػػػاطيا ترمػػػػػي
، العامػػػػػة فػػػػػي الظػػػػػػروؼ االعتياديػػػػػة واالسػػػػػػتثنائية

وحيػػػػث أف األمػػػػر كػػػػذلؾ يجػػػػب أف يكػػػػوف العمػػػػؿ 
الػػػػػػػذي تأتيػػػػػػػو السػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػة فػػػػػػػي الحػػػػػػػاالت 
الطارئػػػػػة والظػػػػػروؼ االسػػػػػتثنائية قػػػػػد قصػػػػػدت بػػػػػو 

وال يكػػػػػوف المػػػػػراد منيػػػػػا ، مػػػػػةحمايػػػػػة مصػػػػػمحة عا
تحقيػػػػػػػؽ أغػػػػػػػراض شخصػػػػػػػية  إذ إلػػػػػػػى  الوصػػػػػػػوؿ

ظػػػػػػػػرؼ أو  حالػػػػػػػػة شػػػػػػػػاذةأو  لػػػػػػػػيس كػػػػػػػػؿ خطػػػػػػػػر
يعتبػػػػػػػر ، اسػػػػػػػتثنائي ميمػػػػػػػا كػػػػػػػاف نوعػػػػػػػو وحجمػػػػػػػو

سػػػػػببًا كافيػػػػػًا يبػػػػػيح لػػػػػهدارة تجػػػػػاوز اختصاصػػػػػاتيا 
درجػػػػػة إلػػػػػى  فػػػػػال بػػػػػد أف يرقػػػػػى الخطػػػػػر، العاديػػػػػة

كتيديػػػػػػد ، تمثػػػػػػؿ تيديػػػػػػدًا جػػػػػػديًا لمصػػػػػػمحة عامػػػػػػة
سػػػػػػير مؤسسػػػػػػاتيا أو  سػػػػػػالمتياأو  لػػػػػػةلكيػػػػػػاف الدو 
وعمػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػذا ، مرافقيػػػػػػػػػػا العامػػػػػػػػػػةأو  الدسػػػػػػػػػػتورية
الخطػػػػػػػر الػػػػػػػػذي ييػػػػػػػدد مصػػػػػػػػمحة فػػػػػػػػإف  االسػػػػػػػاس

 خاصة ال يمثؿ حالة ضرورة.
 المطمب الثاني

االساس الدستوري والتشريعي لنظرية 
 الظروف الطارئة

إف لقػػػػػػػػػػػرارات وأعمػػػػػػػػػػػاؿ خميػػػػػػػػػػػة األزمػػػػػػػػػػػة 
والمجنػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػا لمصػػػػػػػػػحة والسػػػػػػػػػالمة الوطنيػػػػػػػػػػة 
، أسػػػػاس فػػػػي الدسػػػػتور والتشػػػػريع يسػػػػتوجب بيانػػػػو

                                                           

( د. اشٗخ عثذ اىٖادٛ  اىذ اىجٕ٘شٛ: ٍذٙ ضتشٗسج 1)

اىغتتتيطاخ االعتتتر ْائٞح فتتتٜ جَٖ٘سٝتتتح ٍظتتتش اىلشتٞتتتح 

، اىقتتتتإشج، داس اىْٖضتتتتح اىلشتٞتتتتح، ٗاىشقاتتتتتح عيٖٞتتتتا
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والػػػػػػذي يتمثػػػػػػؿ بػػػػػػالظروؼ الطارئػػػػػػة وااللتزامػػػػػػػات 
وذلػػػػػػؾ ، التػػػػػػي يجػػػػػػب عمػػػػػػى الدولػػػػػػة االلتػػػػػػزاـ بيػػػػػػا

 في فرعيف وكما يأتي: 
 االساس الدستوري: األولالفرع 

 0225نػػػػػػص الدسػػػػػػتور العراقػػػػػػي لسػػػػػػنة  
النافػػػػػػػػػػػػذ عمػػػػػػػػػػػػى أف تتكفػػػػػػػػػػػػؿ الدولػػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػػماف 

يف فػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػة االجتمػػػػػػػػػاعي والصػػػػػػػػػحي لمعػػػػػػػػػراقي
العجػػػػػػز عػػػػػػف العمػػػػػػؿ أو  المػػػػػػرضأو  الشػػػػػػيخوخة

كمػػػػا نػػػػص عمػػػػى تلكػػػػؿ عراقػػػػي الحػػػػؽ فػػػػي  (5)...ت
الرعايػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػحية وتعنػػػػػػػػػػى الدولػػػػػػػػػػة بالصػػػػػػػػػػحة 

وتكفػػػػؿ وسػػػػائؿ الوقايػػػػة والعػػػػالج بإنشػػػػاء ، العامػػػػة
مختمػػػػػػػػػػػػؼ أنػػػػػػػػػػػػواع المستشػػػػػػػػػػػػفيات والمؤسسػػػػػػػػػػػػات 

ونػػػػػػػػػػػص عمػػػػػػػػػػػى أف تيخػػػػػػػػػػػتص ، (0)الصػػػػػػػػػػػحية...ت
 - أ -اً مجمػػػػػػػػػػػػػس النػػػػػػػػػػػػػواب بمػػػػػػػػػػػػػا يأتي:...تاسػػػػػػػػػػػػػع

الحػػػػػرب وحالػػػػػة الطػػػػػوارئ  إعػػػػػالفالموافقػػػػػة عمػػػػػى 
بنػػػػاًء عمػػػػى طمػػػػب مشػػػػترؾ مػػػػف ، بأغمبيػػػػة الثمثػػػػيف

، رئػػػػػػػػيس الجميوريػػػػػػػػة ورئػػػػػػػػيس مجمػػػػػػػػس الػػػػػػػػػوزراء
ُتعمػػػػػػف حالػػػػػػة الطػػػػػػوارئ لمػػػػػػدة ثالثػػػػػػيف يومػػػػػػًا  - ب

، وبموافقػػػػػةه عمييػػػػػا فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػرة، قابمػػػػػة لمتمديػػػػػد
يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزراء  -ج

كنػػػػػػػػو مػػػػػػػػف إدارة الصػػػػػػػػالحيات الالزمػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تم
الحػػػػرب وحالػػػػة  إعػػػػالفشػػػػئوف الػػػػبالد خػػػػالؿ مػػػػدة 

، الطػػػػػػػوارئ وتنظػػػػػػػيـ ىػػػػػػػذه الصػػػػػػػالحيات بقػػػػػػػانوف
يعػػػػػػػػرض  -د، بمػػػػػػػػا ال يتعػػػػػػػػارض مػػػػػػػػع الدسػػػػػػػػتور

، رئػػػػػػيس مجمػػػػػػس الػػػػػػوزراء عمػػػػػػى مجمػػػػػػس النػػػػػػواب
فػػػػػػي أثنػػػػػػاء مػػػػػػدة ، اإلجػػػػػػراءات المتخػػػػػػذة والنتػػػػػػائ 

                                                           

 /ااّٞا ( ٍِ اىذعر٘س راذٔ.52اىَادج )( 1)

 ( ٍِ اىذعر٘س راذٔ.51اىَادج )( 0)

خػػػػالؿ خمسػػػػػة ، الحػػػػرب وحالػػػػة الطػػػػوارئ إعػػػػالف
 . (3)نتيائياتعشر يومًا مف تاريخ ا

يتضػػػػػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذه النصػػػػػػػػػػػػػػػػػوص 
الدسػػػػػػػػػتورية إف لمسػػػػػػػػػطات العراقيػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي 

حالػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػوارئ واتخػػػػػػػػػػذ االجػػػػػػػػػػراءات  إعػػػػػػػػػػالف
الالزمػػػػػػة لحمايػػػػػػة الشػػػػػػعب العراقػػػػػػي مػػػػػػف جائحػػػػػػة 
كورونػػػػػػػا والتػػػػػػػي تمثػػػػػػػؿ ظػػػػػػػرؼ اسػػػػػػػتثنائي عطػػػػػػػؿ 
مؤسسػػػػػػػػػات الدولػػػػػػػػػة ومرافقيػػػػػػػػػا العامػػػػػػػػػة وفػػػػػػػػػرض 

  الشروط المرتبط بتقييد الحريات العامة.
اكػػػػػػػػػػػدت الوثيقػػػػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػػػػتورية أف كمػػػػػػػػػػػا 

حالػػػػػػة الطػػػػػػوارئ يػػػػػػتـ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ طمػػػػػػب  إعػػػػػػالف
مشػػػػػػػترؾ مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ رئػػػػػػػيس الجميوريػػػػػػػة ورئػػػػػػػيس 

وىػػػػذا يمػػػػـز مػػػػف ركنػػػػي السػػػػمطة ، مجمػػػػس الػػػػوزراء
التنفيذيػػػػػػػػػػػة موقػػػػػػػػػػػؼ مشػػػػػػػػػػػترؾ حيػػػػػػػػػػػاؿ الظػػػػػػػػػػػرؼ 

 عػػػػػػػػػػالفوبطبيعػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػاؿ يكػػػػػػػػػوف اإل، الطػػػػػػػػػارئ
بػػػػػ)أمر( يصػػػػدر مػػػػف رئػػػػيس مجمػػػػس الػػػػوزراء بعػػػػد 

وريػػػػػػػػػة ومجمػػػػػػػػػس النػػػػػػػػػواب موافقػػػػػػػػػة رئػػػػػػػػػيس الجمي
بموافقػػػػػػة الثمثػػػػػػيف مػػػػػػف الحضػػػػػػور طبقػػػػػػًا لمدسػػػػػػتور 

 . (4)وأمر الدفاع عف السالمة الوطنية
كمػػػػػػػػػا يالحػػػػػػػػػظ اف الطمػػػػػػػػػب يقػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػف 
رئػػػػػػػػيس مجمػػػػػػػػس الػػػػػػػػوزراء ولػػػػػػػػيس مػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػس 

اف المشػػػػػػػػػػػػرع و ، الػػػػػػػػػػػػوزراء ورئػػػػػػػػػػػػيس الجميوريػػػػػػػػػػػػة
الحػػػػػػرب وحالػػػػػػة  عػػػػػػالفالدسػػػػػػتوري فػػػػػػي نصػػػػػػو إل

ؼ حيثيػػػػػػػات الظػػػػػػػر إلػػػػػػػى  لػػػػػػػـ يتطػػػػػػػرؽ، الطػػػػػػػوارئ
وقػػػػػػد كػػػػػػاف ، االسػػػػػػتثنائي واألسػػػػػػباب الموجبػػػػػػة لػػػػػػو

                                                           

 /ذاعلا ( ٍِ اىذعر٘س راذٔ.11اىَادج ) (5)

عتْاُ ااىتة عثتذ اىشتتٖٞذ: ، ( فتاسط عثتذ اىتشدٌٞ دتتاذ5ٌ)

داىتتتح اىطتتت٘اسئ تَ٘جتتتة أٍتتتش اىتتتذفا  عتتتِ اىغتتتالٍح 

، اىشقاتح اىقضائٞح عيٞٔ 0225( ىغْح 1اى٘اْٞح سقٌ )

، اىلتتذد اىراعتتع، جاٍلتتح اىن٘فتتح، يتتح ميٞتتح اىقتتاٍُّ٘ج

 .121ص، 0221
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كمػػػػا ىػػػػو فػػػػي العديػػػػد ، مػػػػف المناسػػػػب ذكػػػػر ذلػػػػؾ
حتػػػػػػى ال يخضػػػػػػع ىػػػػػػذا ، مػػػػػف الدسػػػػػػاتير االخػػػػػػرم

لمتقػػػػػػػػػػػػػػػػػدير الشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػي لرئيسػػػػػػػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػػػػػػالفاإل
، إالا أف الجميوريػػػػػػػػػػة ورئػػػػػػػػػػيس مجمػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػوزراء

الػػػػذي يشػػػػفع لممشػػػػرع العراقػػػػي بيػػػػذا الػػػػنقص ىػػػػو 
بة موافقػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػس النػػػػػػػػواب ليػػػػػػػػذا الطمػػػػػػػػب بنسػػػػػػػػ

 تعتبر عالية جدا.
ومػػػػػػػف الشػػػػػػػػروط الضػػػػػػػػمنية ايضػػػػػػػػًا مػػػػػػػػدة 
نفػػػػػػاذ حالػػػػػػة الطػػػػػػوارئ وتحديػػػػػػدىا بأجػػػػػػؿ ثالثػػػػػػيف 
يومػػػػػػػػًا تتمػػػػػػػػدد كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػرة بعػػػػػػػػد موافقػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػس 

وتنتيػػػػػي حالػػػػػة الطػػػػػوارئ بشػػػػػكؿ تمقػػػػػائي ، النػػػػػواب
عػػػػدـ تقػػػػديـ أو  عنػػػد عػػػػدـ موافقػػػة مجمػػػػس النػػػواب

ومػػػػػػػف الجػػػػػػػدير بالػػػػػػػذكر ىػػػػػػػذه ، الطمػػػػػػػب بالتمديػػػػػػػد
ييػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػدة زمنيػػػػػػػػػػػة لحالػػػػػػػػػػػة أوؿ مػػػػػػػػػػػرة ُيػػػػػػػػػػػذكر ف

القػػػػػػػػػػانوف ، ذلػػػػػػػػػػؾإلػػػػػػػػػػى  فمػػػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػػػر، الطػػػػػػػػػػوارئ
والدسػػػػػاتير المؤقتػػػػػة فػػػػػي  5905األساسػػػػػي لسػػػػػنة 

وىػػػػػػػػػػذا ُيحسػػػػػػػػػػب لممشػػػػػػػػػػرع ، العيػػػػػػػػػػد الجميػػػػػػػػػػوري
وىػػػػػػػػػػػػو لصػػػػػػػػػػػػالح ضػػػػػػػػػػػػماف الحقػػػػػػػػػػػػوؽ ، العراقػػػػػػػػػػػػي
وبػػػػػػػػػذلؾ انفػػػػػػػػػرد الدسػػػػػػػػػتور العراقػػػػػػػػػي ، والحريػػػػػػػػػات

بتحديػػػػػػػػده لمػػػػػػػػدة حالػػػػػػػػة الطػػػػػػػػوارئ بوقػػػػػػػػت زمنػػػػػػػػي 
الػػػػػػػػػػػػػنص وفػػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػػاؿ تناسػػػػػػػػػػػػػب ، (5)محػػػػػػػػػػػػػدد

الدسػػػػػػػػػػػػػػػتوري فقػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػرؾ لػػػػػػػػػػػػػػػرئيس الػػػػػػػػػػػػػػػوزراء 
الصػػػػػػػػالحيات الالزمػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تمكنػػػػػػػػو مػػػػػػػػف إدارة 

حالػػػػػػػػػػة  إعػػػػػػػػػػالفشػػػػػػػػػػؤوف الػػػػػػػػػػبالد خػػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػػدة 
 .الطوارئ

ومػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػذا يتمتػػػػػػػػػػػع رئػػػػػػػػػػػيس الػػػػػػػػػػػوزراء 
بالسػػػػػػػػػػػػػمطات االسػػػػػػػػػػػػػتثنائية الالزمػػػػػػػػػػػػػة لمواجيػػػػػػػػػػػػػة 

                                                           

( صٕشاء علذ ٍٖذٛ: ّلشٝح اىضشٗسج ٗذطثٞقاذٖتا فتٜ 1)

، ميٞتتح اىذقتت٘ ، سعتتاىح ٍاجغتترٞش، اىذعتتاذٞش اىلشاقٞتتح

 . 021ص ، 0221، جاٍلح اىْٖشِٝ

أي بقعػػػػة أو  الخطػػػػر الجسػػػػيـ الػػػػذي ييػػػػدد الػػػػبالد
حيػػػػػػػػث توضػػػػػػػػع بحوزتػػػػػػػػو كػػػػػػػػؿ الوسػػػػػػػػائؿ ، منيػػػػػػػػا
وتحسػػػػػػبًا ألي إسػػػػػػاءة ، مكانيػػػػػػات فػػػػػػي الدولػػػػػػةواإل

اسػػػػػػػػتعماؿ ليػػػػػػػػا قػػػػػػػػد قيػػػػػػػػد المشػػػػػػػػرع العراقػػػػػػػػػي أف 
تنظػػػػػػيـ ىػػػػػػذه الصػػػػػػالحيات بقػػػػػػانوف مػػػػػػف مجمػػػػػػس 

 بما ال يتعارض مع الدستور.، النواب
كمػػػػػػػا أف األصػػػػػػػؿ العػػػػػػػاـ تبقػػػػػػػى أعمػػػػػػػاؿ 
السػػػػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػػػػة موقوفػػػػػػػػػػة إال بعػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػرض 
اإلجػػػػػػػػػراءات المتخػػػػػػػػػذة والنتػػػػػػػػػائ  عمػػػػػػػػػى مجمػػػػػػػػػس 
النػػػػػػػػػػػػػواب خػػػػػػػػػػػػػالؿ فتػػػػػػػػػػػػػرة العمػػػػػػػػػػػػػؿ بالسػػػػػػػػػػػػػػمطات 

وحػػػػدد ، حالػػػػة الطػػػػوارئ إعػػػػالفاالسػػػػتثنائية عنػػػػد 
فتػػػػػػػرة زمنيػػػػػػػة أمػػػػػػػدىا خمسػػػػػػػة عشػػػػػػػر يومػػػػػػػًا مػػػػػػػف 

 . تاريخ انتيائيا
إلػػػػػػػػػػػى  ولكػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػؤاؿ الػػػػػػػػػػذي يتبػػػػػػػػػػػادر

الذىػػػػػػػػػاف انػػػػػػػػػو اذا كػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػنص اعػػػػػػػػػاله مػػػػػػػػػف ا
الدسػػػػػػػػػػتور العراقػػػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػػػكؿ ضػػػػػػػػػػػمانة لحقػػػػػػػػػػػوؽ 
وحريػػػػػػػػات االفػػػػػػػػراد ويمنػػػػػػػػع مػػػػػػػػف انفػػػػػػػػراد السػػػػػػػػمطة 

المسػػػػػػػاس بػػػػػػػالحقوؽ إلػػػػػػى  باتخػػػػػػاذ اجػػػػػػػراء يػػػػػػػؤدي
فيػػػػػػؿ ىػػػػػػذا يعنػػػػػػي انػػػػػػو ينسػػػػػػجـ مػػػػػػع ، والحريػػػػػػات

 الواقػػػػػػع العممػػػػػػي لنظريػػػػػػة الظػػػػػػروؼ االسػػػػػػتثنائية 
يمكػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػوؿ اف الحصػػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػػى موافقػػػػػػػػػػػة 

إلػػػػػى  لنػػػػػواب وبأغمبيػػػػػة الثمثػػػػػيف سػػػػػيؤديمجمػػػػػس ا
حالػػػػػة الطػػػػػوارئ وىػػػػػذا االمػػػػػر  إعػػػػػالفالػػػػػبطء فػػػػػي 

يتعػػػػػػػػػارض تمامػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػع الخطػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػذي 
يسػػػػتوجب اجػػػػراء سػػػػريع لمواجيتػػػػو فيػػػػذا االجػػػػراء 

التجاذبػػػػػػػػػػػات السياسػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػى  سيخضػػػػػػػػػػػع
ابطػػػػػاء الموافقػػػػػة إلػػػػػى  المجمػػػػػس وىػػػػػو مػػػػػا يػػػػػؤدي

حالػػػػػػػة الطػػػػػػػوارئ وىػػػػػػػذا امػػػػػػػر وارد  إعػػػػػػػالفعمػػػػػػػى 
مجمػػػػس النػػػػواب العراقػػػػي الػػػػذي يمكػػػػف تمييػػػػزه فػػػػي 

 بتعدد الكتؿ السياسية التي تحتؿ مقاعده.
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ىػػػػػػػذا االمػػػػػػػر يتعمػػػػػػػؽ فػػػػػػػي حالػػػػػػػة انعقػػػػػػػاد 
امػػػػػا اذا كػػػػػاف ىنػػػػػاؾ ، المجمػػػػػس بصػػػػػورة طبيعيػػػػػة

حالػػػػة  إعػػػػالفخطػػػػر جسػػػػيـ حػػػػاؿ والػػػػذي يتطمػػػػب 
الطػػػػػػػػػوارئ بحيػػػػػػػػػث ال يمكػػػػػػػػػف لجميػػػػػػػػػع اعضػػػػػػػػػاء 
مجمػػػػػػػػػس النػػػػػػػػػواب اجتمػػػػػػػػػاعيـ فػػػػػػػػػي جمسػػػػػػػػػة ذات 

حتػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػوف ، (5)نينصػػػػػػػػػاب قػػػػػػػػػانو 
ذلػػػػػػػػػؾ يسػػػػػػػػػتوجب فػػػػػػػػػإف  المجمػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػي عطمػػػػػػػػػة

فػػػػػػػػإف  دعوتػػػػػػػػو لالنعقػػػػػػػػاد فػػػػػػػػي جمسػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتثنائية
سػػػػػاعة عمػػػػػػى االقػػػػػػؿ  04االمػػػػػر الػػػػػػذي يسػػػػػػتغرؽ 

 .(0)النعقاد المجمس
لػػػػػػػػػػذلؾ نحػػػػػػػػػػف نؤيػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا ذىػػػػػػػػػػب اليػػػػػػػػػػو 

اعطػػػػػػػػػاء السػػػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػػػة ممثمػػػػػػػػػة ( 3)الػػػػػػػػػبعض
بػػػػػػػػػػػرئيس مجمػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػوزراء صػػػػػػػػػػػالحية اتخػػػػػػػػػػػاذ 

ية وعػػػػػدـ تقييػػػػػد سػػػػػمطة رئػػػػػػيس اجػػػػػراءات اسػػػػػتثنائ
مجمػػػػػس الػػػػػػوزراء بتقػػػػػديـ الطمػػػػػػب باالشػػػػػتراؾ مػػػػػػع 

حيػػػػػث مػػػػػػف االفضػػػػػؿ انفػػػػػػراد ، رئػػػػػيس الجميوريػػػػػػة
حالػػػػػة الطػػػػػوارئ  إعالفرئػػػػػيس مجمػػػػػس الػػػػػوزراء بػػػػػ

وعرضػػػػػػػيا عمػػػػػػػى البرلمػػػػػػػاف خػػػػػػػالؿ فتػػػػػػػرة وجيػػػػػػػزة 
 ليقرر ما يراه بشأنيا.

فمػػػػػػػػػػػف االفضػػػػػػػػػػػؿ اف يجعػػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػػرع 
 حالػػػػػػػة الطػػػػػػػوارئ إعػػػػػػػالفالدسػػػػػػػتوري اختصػػػػػػػاص 

                                                           

/اٗال ( ٍتِ اىذعتر٘س اىلشاقتٜ ىغتْح 52( ّظد اىَتادج )1)

ّلقاد جيغاخ ٍجيتظ عيٚ اُ "ٝرذقق ّظاب ا 0225

 اىْ٘اب تذض٘س االبيثٞح اىَطيقح ىلذد أعضائٔ".

/اٗال  ( عيتتتتتتتٚ اُ "ىتتتتتتتشئٞظ 51( ّظتتتتتتتد اىَتتتتتتتادج )0)

ىتتتشئٞظ ، أٗ ىتتتشئٞظ ٍجيتتتظ اىتتت٘صساءأٗ  اىجَٖ٘سٝتتتح

ىخَغتتتِٞ عضتتت٘ا  ٍتتتِ اعضتتتاء ، أٗ ٍجيتتتظ اىْتتت٘اب

، جيغتتح اعتتر ْائٞحإىتتٚ  اىَجيتتظ دعتت٘ج ٍجيتتظ اىْتت٘اب

٘ضتت٘عاخ اىرتتٜ االجرَتتا  ٍقرظتتشا  عيتتٚ اىَ ٗٝنتتُ٘

 اٗجثد اىذع٘ج اىٞٔ".

اىلط٘اّٜ: سئٞظ ٍجيتظ اىت٘صساء فتٜ  ( طثٞخ ٗد٘ح5)

، دساعتتتح ٍقاسّتتتح 0225اىلتتتشا  فتتتٜ ضتتتو دعتتتر٘س 

، ميٞتتتح اىقتتتاُّ٘ ٗاىليتتتً٘ اىغٞاعتتتٞح، سعتتتاىح ٍاجغتتترٞش

 .112ص، 0212، جاٍلح اىن٘فح

بيػػػػػػػد السػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػة كمػػػػػػػا ىػػػػػػػو الحػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي 
ومصػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي ، 5958دسػػػػػػػػػتور فرنسػػػػػػػػػا لسػػػػػػػػػنة 

ودسػػػػػػػػػػػتور ، الممغػػػػػػػػػػػي 5975دسػػػػػػػػػػػتورييا لسػػػػػػػػػػػنة 
مػػػػع امكانيػػػػة الػػػػنص ( 4)النافػػػػذ حاليػػػػاً  0254سػػػػنة 

عػػػػػػػف حالػػػػػػػة الطػػػػػػػوارئ  عػػػػػػػالفعمػػػػػػػى عػػػػػػػرض اإل
 عمى مجمس النواب بعد فترة وجيزة.

كمػػػػػػػػا اف ىنػػػػػػػػاؾ السػػػػػػػػؤاؿ اخػػػػػػػػر يطػػػػػػػػرح 
صػػػػدد اذا كانػػػػت الحكومػػػػة نفسػػػػو بقػػػػوة فػػػػي ىػػػػذا ال

حكومػػػػػػػػة تصػػػػػػػػريؼ اعمػػػػػػػػاؿ كمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي حكومػػػػػػػػة 
عػػػػف حالػػػػة  عػػػػالفىػػػػؿ يمكػػػػف اإل، العػػػػراؽ الحاليػػػػة

 الطوارئ 
نػػػػػػرم انػػػػػػو ال ضػػػػػػير مػػػػػػف قيػػػػػػاـ حكومػػػػػػة 

مجمػػػػػػس إلػػػػػػى  تصػػػػػػريؼ االعمػػػػػػاؿ بتقػػػػػػديـ طمػػػػػػب
نظػػػػر لمػػػػا تمػػػػر ، حالػػػػة الطػػػػوارئ إعالفالنػػػػواب بػػػػ

بػػػػػػػػو الػػػػػػػػبالد مػػػػػػػػف خطػػػػػػػػر جسػػػػػػػػيـ وحػػػػػػػػاؿ ييػػػػػػػػدد 
كمػػػػا انػػػػو ال يوجػػػػد ، مػػػػةاقتصػػػػادىا وصػػػػحتيا العا

النافػػػػػذ يمنػػػػػع حكومػػػػػة  0225نػػػػػص فػػػػػي دسػػػػػتور 
 إعػػػػػػػالفتصػػػػػػػريؼ االعمػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف تقػػػػػػػديـ طمػػػػػػػب 

وىػػػػػذا يحسػػػػػب لممشػػػػػرع العراقػػػػػي ، حالػػػػػة الطػػػػػوارئ
ألنػػػػػػػػو اعػػػػػػػػػالء لمصػػػػػػػػػمحة البمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى االلتػػػػػػػػػزاـ 

كارثػػػػػة ال يحمػػػػػد إلػػػػػى  بػػػػػالقوانيف التػػػػػي قػػػػػد تػػػػػؤدي
 عقباىا.

االساس التشريعي لنظرية : الفرع الثاني
 الطارئة الظروف

بتػػػػػػػػػػػػاريخ  لقػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػدر فػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػراؽ 
قػػػػػػػػػػػانوف يػػػػػػػػػػػنظـ حالػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػوارئ  3/7/0224

                                                           

( ٍتِ دعتر٘س اىجضائتش 21متزىل ّتض اىَتادج ) ( ْٝلش:5)

( ٍتتِ دعتتر٘س 50َتتادج )ٗمتتزىل ّتتض اى، 1212ىغتتْح 

( ٍتِ 11ٗمتزىل ّتض اىَتادج )، 1252اىرّ٘غٜ ىغْح 

 .1225دعر٘س سٗعٞا ىغْح 



 (0202لعام )ا(/خاص(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية
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يسػػػػمى بػػػػأمر الػػػػدفاع عػػػػف السػػػػالمة الوطنيػػػػة رقػػػػـ 
الػػػػػػػػػػذي صػػػػػػػػػػدر بموجػػػػػػػػػػب ( 5) 0224( لسػػػػػػػػػػنة 5)

قػػػػػػانوف إدارة الدولػػػػػػة العراقيػػػػػػة لممرحمػػػػػػة االنتقاليػػػػػػة 
لمعالجػػػػػػػة حػػػػػػػاالت انيػػػػػػػة وىػػػػػػػي فتػػػػػػػرة االوضػػػػػػػاع 

ريكػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػتثنائية مػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػد االحػػػػػػػػػػػتالؿ االم
وقػػػػػػػد صػػػػػػػدر ىػػػػػػػذا ، وتشػػػػػػػكيؿ الحكومػػػػػػػة المؤقتػػػػػػػة

بػػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػػف وجػػػػػػػػود قػػػػػػػػانوف السػػػػػػػػالمة ، االمػػػػػػػػر
وقػػػػد نظػػػػـ ىػػػػذا ، 5965( لسػػػػنة 4الوطنيػػػػة رقػػػػـ )

 حيػػػػػث، الحػػػػػرب وحالػػػػػة الطػػػػػوارئ إعػػػػػالفاالمػػػػػر 
نػػػػػص عمػػػػػى المبػػػػػررات واألسػػػػػباب الموجبػػػػػة التػػػػػي 
تػػػػػدعو السػػػػػمطة التنفيذيػػػػػة لطمػػػػػب الموافقػػػػػة عمػػػػػى 

 :ىا باالتيحالة الطوارئ وقد تـ تحديد
عند تعرض الشعب العراقي لخطر حاؿ  -5

 .جسيـ
حممة مستمرة مف العنؼ مف أي عدد  -0

 .(0)مف االشخاص
، إذ يجػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػوف ىنػػػػػػػػػػػاؾ خطػػػػػػػػػػػر

وىػػػػػػػػذا الخطػػػػػػػػر لػػػػػػػػيس محػػػػػػػػتماًل  بػػػػػػػػؿ يجػػػػػػػػب أف 
وىػػػػػػػذا ، يكػػػػػػػوف حػػػػػػػاؿ اي واقػػػػػػػع خطيػػػػػػػر وجسػػػػػػػيـ

ممػػػػػا يسػػػػػجؿ لصػػػػػالح ىػػػػػذا القػػػػػانوف كونػػػػػو نػػػػػص 
ًا عمػػػػػى صػػػػػفة الخطػػػػػر بأنػػػػػو حػػػػػاؿ ولػػػػػيس متوقعػػػػػ

 .حالة الطوارئ إعالفمما يقيد سمطة 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػالفوبػػػػػػػػػػػػػػػػيف األمػػػػػػػػػػػػػػػػر طريقػػػػػػػػػػػػػػػػة اإل

مػػػػع تحديػػػػد المػػػػدد الزمنيػػػػة ، والمنػػػػاطؽ المشػػػػمولة
                                                           

 0225( ذَتتت٘ص ىغتتتْح 5( طتتتذس ٕتتتزا االٍتتتش ترتتتاسٝ  )1)

اىقغٌ اى اّٜ ٍتِ ٍيذتق قتاُّ٘ اداسج  ادناًإىٚ  اعرْادا  

ٗادنتتتاً اىَتتتادج ، اىذٗىتتتح اىلشاقٞتتتح ىيَشديتتتح االّرقاىٞتتتح

اى اّٜ ٍْٔ. ىيَضٝذ  ً اىثاب( ٍْٔ تاىر٘افق ٍع أدنا05)

، ْٝلش: قاُّ٘ اداسج اىذٗىح اىلشاقٞتح ىيَشدتح االّرقاىٞتح

اراس  5211ٍْش٘س فٜ جشٝذج اى٘قائع اىلشاقٞح تاىلذد 

0225. 

( 1( ٍِ أٍش اىذفا  عتِ اىغتالٍح اى٘اْٞتح )1اىَادج ) (0)

 .0225ىغْح 

وأجػػػػػاز التمديػػػػػد بصػػػػػورة ، ( يومػػػػػا62ليػػػػػا وىػػػػػي )
وقػػػػػػػد خػػػػػػػوؿ األمػػػػػػػر ، دوريػػػػػػػة كػػػػػػػؿ ثالثػػػػػػػيف يػػػػػػػوـ

لػػػػػػػػػػرئيس مجمػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػوزراء اتخػػػػػػػػػػاذ اإلجػػػػػػػػػػراءات 
الالزمػػػػػػػػػة لتػػػػػػػػػدارؾ االوضػػػػػػػػػاع المحدقػػػػػػػػػة لحالػػػػػػػػػة 

كفػػػػرض الحظػػػػر عمػػػػى التجػػػػواؿ والقيػػػػود  الخطػػػػر:
عمػػػػػى االمػػػػػواؿ واالشػػػػػياء وكػػػػػذلؾ القيػػػػػود السػػػػػالبة 

 لمحريات والحقوؽ لألفراد.
مثػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػع التنقػػػػػػػػػؿ والسػػػػػػػػػفر واإلقامػػػػػػػػػة   

واتخػػػػػػػػػػػاذ إجػػػػػػػػػػػراءات احترازيػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػػرود 
والرسػػػػػائؿ والبرقيػػػػػات ووسػػػػػائؿ وأجيػػػػػزة االتصػػػػػاؿ 

فػػػػػػرض قيػػػػػػود عمػػػػػػى ، السػػػػػػمكية والالسػػػػػػمكية كافػػػػػػة
ؿ والمواصػػػػػػػػػالت البريػػػػػػػػة والجويػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػائؿ النقػػػػػػػػ

، والمائيػػػػػػػة فػػػػػػػي منػػػػػػػاطؽ محػػػػػػػددة ولفتػػػػػػػرة محػػػػػػػددة
فػػػػػػػرض قيػػػػػػػود عمػػػػػػػى المحػػػػػػػاؿ العامػػػػػػػة والتجاريػػػػػػػة 
والنػػػػػػػػػػػوادي والجمعيػػػػػػػػػػػات والنقابػػػػػػػػػػػات والشػػػػػػػػػػػركات 

ويمػػػػػارس رئػػػػػيس الػػػػػوزراء ، والمؤسسػػػػػات والػػػػػدوائر
السػػػػػػػػػػػػمطات االسػػػػػػػػػػػػتثنائية المنصػػػػػػػػػػػػوص عمييػػػػػػػػػػػػا 

بيانػػػػػػػػػػػػػػػات أو  بالغػػػػػػػػػػػػػػػاتأو  بموجػػػػػػػػػػػػػػػب أوامػػػػػػػػػػػػػػػر
نشػػػػػػػر فػػػػػػػي وسػػػػػػػائؿ األعػػػػػػػالـ المرئيػػػػػػػة تحريريػػػػػػػة ت

، والمسػػػػػػػػموعة والمكتوبػػػػػػػػة مػػػػػػػػع تحديػػػػػػػػد سػػػػػػػػريانيا
وتتػػػػػػػػػػػولى المحكمػػػػػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 
العػػػػػػػراؽ النظػػػػػػػر فػػػػػػػي الجػػػػػػػرائـ الكبػػػػػػػرم المرتكبػػػػػػػة 
خػػػػػالؿ مػػػػػدة سػػػػػرياف حالػػػػػة الطػػػػػوارئ التػػػػػي يحيػػػػػؿ 

 .قضاياىا القاضي المختص
وممػػػػػػػػػػػػػا يؤخػػػػػػػػػػػػػذ عمػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػذا األمػػػػػػػػػػػػػر 

فػػػػي بعػػػػض  انػػػػو قػػػػد اصػػػػبح يتعػػػػارض، التشػػػػريعي
مػػػػػػػػواده مػػػػػػػػع بنػػػػػػػػود المػػػػػػػػادة الدسػػػػػػػػتورية المعنيػػػػػػػػة 

الحػػػػػػرب وحالػػػػػػة الطػػػػػػوارئ األمػػػػػػر الػػػػػػذي  إعالفبػػػػػػ
يسػػػػػػػػتوجب الطعػػػػػػػػف بدسػػػػػػػػتوريتو حيػػػػػػػػث تضػػػػػػػػمف 

 0224( لسػػػػػػنة 5امػػػػػػر السػػػػػػالمة الوطنيػػػػػػة رقػػػػػػـ )
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مػػػػػنح رئػػػػػيس الػػػػػوزراء بعػػػػػد موافقػػػػػو ىيئػػػػػة ، النافػػػػػذ
حالػػػػػػػػػة  إعػػػػػػػػػالفالرئاسػػػػػػػػػة باألجمػػػػػػػػػاع صػػػػػػػػػالحية 

لعػػػػػػػراؽ عنػػػػػػػد فػػػػػػػي ايػػػػػػػة منطقػػػػػػػة مػػػػػػػف ا الطػػػػػػػوارئ
 تعرض الشعب العراقي لخطر حاؿ جسيـ.

كمػػػػػػػػػا اف االمػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػذكور قػػػػػػػػػد جعػػػػػػػػػؿ 
حالػػػػػة الطػػػػػوارئ  إعػػػػػالفالموافقػػػػػة النيائيػػػػػة عمػػػػػى 

فػػػػي العػػػػراؽ لػػػػدم احػػػػد جيتػػػػي السػػػػمطة التنفيذيػػػػة 
ومػػػػػػػػػػػػػنح السػػػػػػػػػػػػػمطات ، وىػػػػػػػػػػػػػي ىيئػػػػػػػػػػػػػة الرئاسػػػػػػػػػػػػػة

ة مػػػػػػػف السػػػػػػػمطة يػػػػػػػالجيػػػػػػػة الثانإلػػػػػػػى  االسػػػػػػػتثنائية
 التنفيذية وىي رئيس الوزراء.

االسػػػػػػػباب التػػػػػػػي اعمػػػػػػػف إلػػػػػػػى  رجوعوبػػػػػػػال
عنيػػػػػا المشػػػػػرع فػػػػػي امػػػػػػر الػػػػػدفاع عػػػػػف السػػػػػػالمة 
الوطنيػػػػػة وضػػػػػمانًا لحقػػػػػوؽ وحريػػػػػات االفػػػػػراد فقػػػػػد 

ى منػػػػػو عمػػػػػى اف األولػػػػػنػػػػػص االمػػػػػر فػػػػػي المػػػػػادة 
، تتعػػػػرض الشػػػػعب العراقػػػػي لخطػػػػر حػػػػاؿ جسػػػػيـت

يالحػػػػػظ اف صػػػػػفة الخطػػػػػر تتضػػػػػمف الكثيػػػػػر مػػػػػف 
الحػػػػػػػػاالت التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػبب خطػػػػػػػػر حػػػػػػػػااًل جسػػػػػػػػيمًا 

لػػػػػذلؾ نالحػػػػػظ اف المشػػػػػرع قػػػػػد ، عراقػػػػػيلمشػػػػػعب ال
حػػػػػدد مػػػػػا المقصػػػػػود بيػػػػػذا الخطػػػػػر الجسػػػػػيـ وىػػػػػو 

 وحػػػػػػػدد مصػػػػػػػدره بأنػػػػػػػو، اف ييػػػػػػػدد حيػػػػػػػاة االفػػػػػػػراد
ناشػػػػئ مػػػػف حممػػػػة مسػػػػتمرة لمعنػػػػؼ مػػػػف أي عػػػػدد 
مػػػػػػف االشػػػػػػخاص لمنػػػػػػع تشػػػػػػكيؿ حكومػػػػػػة واسػػػػػػعة 

المشػػػػػػػػػػاركة  تعطيػػػػػػػػػػؿأو  التمثيػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػراؽ
أي غػػػػػػرض أو  السياسػػػػػػية السػػػػػػممية لكػػػػػػؿ عراقػػػػػػي

 أخر.
ويبػػػػػػػدو اف المشػػػػػػػرع كػػػػػػػاف غيػػػػػػػر موفقػػػػػػػًا    

فػػػػػي ىػػػػػػذا الػػػػػػنص اذ انػػػػػػو حػػػػػػدد مصػػػػػػدر الخطػػػػػػر 
الحػػػػػػػاؿ الجسػػػػػػػيـ الػػػػػػػػذي ييػػػػػػػدد االشػػػػػػػخاص فػػػػػػػػي 

حالػػػػة الطػػػػوارئ  إعػػػػالفحيػػػػاتيـ والػػػػذي يسػػػػتوجب 

يجػػػػػػػػب اف يكػػػػػػػػوف ناشػػػػػػػػئًا مػػػػػػػػف حممػػػػػػػػة مسػػػػػػػػتمر 
ليطػػػػػرح السػػػػػؤاؿ مػػػػػاذا لػػػػػو كػػػػػاف الخطػػػػػر ، لمعنػػػػػؼ

أو  الحػػػػػػاؿ الجسػػػػػػيـ مصػػػػػػدره حػػػػػػدوث وبػػػػػػاء عػػػػػػاـ
ة عامػػػػة فيػػػػؿ يمكػػػػف فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة كارثػػػػة بيئيػػػػ

 حالة الطوارئ  إعالف
القػػػػوؿ انػػػػو  لهجابػػػػة عمػػػػى ىػػػػذا التسػػػػاؤؿ يمكػػػػف  

عػػػػػػػػف  عػػػػػػػػالفمػػػػػػػف الناحيػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػة يمكػػػػػػػػف اإل
قػػػػػانوف السػػػػػالمة إلػػػػػى  حالػػػػػة الطػػػػػوارئ باالسػػػػػتناد

الػػػػػػػذي مػػػػػػػازاؿ  5965( لسػػػػػػػنة 4الوطنيػػػػػػػة رقػػػػػػػـ )
سػػػػػػاري المفعػػػػػػوؿ رغػػػػػػـ بعػػػػػػض الفقػػػػػػرات والمػػػػػػواد 

والػػػػػذي ، الدسػػػػػتور فػػػػػي نصوصػػػػػوالتػػػػػي تجاوزىػػػػػا 
حالػػػػػػة الطػػػػػػوارئ  إعػػػػػػالفنػػػػػػص عمػػػػػػى أف تيجػػػػػػوز 

فػػػػػػػػػي ايػػػػػػػػػة منطقػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي أو  فػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػراؽ
اذا حػػػػػػػػػدث خطػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي -االحػػػػػػػػػواؿ االتيػػػػػػػػػة: اوال

قامػػػػػػػػػت أو  اعمنػػػػػػػػػت الحػػػػػػػػػربأو  غػػػػػػػػػارة عدائيػػػػػػػػػة
، ايػػػػػػػػػة حالػػػػػػػػػة تيػػػػػػػػػدد بوقوعيػػػػػػػػػاأو  حالػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػرب

اذا حػػػػػدث اضػػػػػطراب خطيػػػػػر فػػػػػي االمػػػػػف  -ثانيػػػػػاً 
اذا حػػػػػػػدث -ثالثػػػػػػػاً ، وتيديػػػػػػػد خطيػػػػػػػر لػػػػػػػأو  العػػػػػػػاـ

ونػػػػػػػص كػػػػػػػذلؾ  .(5)تكارثػػػػػػػة عامػػػػػػةأو  وبػػػػػػاء عػػػػػػػاـ
حالػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػوارئ  إعػػػػػػػػػػػػالفيكػػػػػػػػػػػػوف عمػػػػػػػػػػػػى أف ت

وانياؤىػػػػػػػػا بمرسػػػػػػػػـو جميػػػػػػػػوري بموافقػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػس 
 إعػػػػػػػػالفالػػػػػػػػوزراء ويجػػػػػػػػب اف يتضػػػػػػػػمف مرسػػػػػػػػـو 

بيػػػػاف السػػػػبب الػػػػذي -5حالػػػػة الطػػػػوارئ مػػػػا يػػػػأتي:
تحديػػػػػػد المنطقػػػػػػة التػػػػػػي -0، يػػػػػػاإلػػػػػػى إعالن دعػػػػػػا
 .(0)يانياتتاريخ بدء سر -3، تشمميا

ويالحػػػػػػظ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ نصػػػػػػوص قػػػػػػانوف 
السػػػػػػػالمة الوطنيػػػػػػػة اعػػػػػػػاله انيػػػػػػػا اكثػػػػػػػر شػػػػػػػمولية 

                                                           

( ىغتتتْح 5( ٍتتتِ قتتتاُّ٘ اىغتتالٍح اى٘اْٞتتتح )1اىَتتادج ) (1)

1215. 

 ( ٍِ اىقاُّ٘ راذٔ.0اىَادج ) (0)
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حالػػػػػػة الطػػػػػػوارئ بموجػػػػػػب  إعػػػػػػالفواتسػػػػػػاعًا مػػػػػػف 
امػػػػػر الػػػػػدفاع عػػػػػف السػػػػػالمة الػػػػػذي اقتصػػػػػر عمػػػػػى 

وىػػػػذا يػػػػدؿ ، حالػػػػة الحممػػػػة المسػػػػتمرة لمعنػػػػؼ فقػػػػط
عمػػػػى اف امػػػػر الػػػػدفاع عػػػػف السػػػػالمة الوطنيػػػػة قػػػػد 

ضػػػػػػػمًا حالػػػػػػػة ومن ُشػػػػػػػرع فػػػػػػػي عجالػػػػػػػة مػػػػػػػف امػػػػػػػره
، وقػػػػػػػد بيناىػػػػػػػا اعػػػػػػػاله منفػػػػػػػردة مػػػػػػػر بيػػػػػػػا العػػػػػػػراؽ

وبالتػػػػالي اذا مػػػػا حػػػػدث خطػػػػر بسػػػػبب اخػػػػر غيػػػػر 
فػػػػػػػػػإف  حالػػػػػػػػػة العنػػػػػػػػػؼ كانتشػػػػػػػػػار وبػػػػػػػػػاء كورونػػػػػػػػػا
 عػػػػػػػػػالفالسػػػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػوف مضػػػػػػػػػطرة إل

حالػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػوارئ بموجػػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػػانوف السػػػػػػػػػػػالمة 
خصوصػػػػػػػػػػا  5965( لسػػػػػػػػػػنة 4الوطنيػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػـ )

واف ىػػػػػػػػػذا القػػػػػػػػػانوف لػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػنص امػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػالمة 
 عمػػػػػػػى الغائػػػػػػػو 0224( لسػػػػػػػنة 5الوطنيػػػػػػػة رقػػػػػػػـ )

وبػػػػػذلؾ يالحػػػػػظ اف امػػػػػر ، وىػػػػػذا يعنػػػػػي انػػػػػو قػػػػػائـ
( لسػػػػػػنة 5الػػػػػػدفاع عػػػػػػف السػػػػػػالمة الوطنيػػػػػػة رقػػػػػػـ )

ىػػػػػو لػػػػػيس قػػػػػانوف الطػػػػػوارئ الوحيػػػػػد فػػػػػي  0224
العػػػػراؽ بػػػػؿ يوجػػػػد معػػػػو قػػػػانوف اخػػػػر ىػػػػو قػػػػانوف 

 .5965( لسنة 4السالمة الوطنية رقـ )

 الخاتمة
ة فػػػػػػػػي عقػػػػػػػػب ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػة المختصػػػػػػػػر 

موضػػػػػػوع يتميػػػػػػز بأىميػػػػػػًة تفػػػػػػوؽ مػػػػػػا كتػػػػػػب بػػػػػػيف 
نظػػػػػػػػػػػرًا الرتباطػػػػػػػػػػػو بموضػػػػػػػػػػػوع حمايػػػػػػػػػػػة ، دفيتػػػػػػػػػػػو

الحقػػػػػػػػػػوؽ والحريػػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي يجػػػػػػػػػػب أف 
والتػػػػػػػػي قػػػػػػػػد ، يتمتػػػػػػػػع بيػػػػػػػػا المػػػػػػػػواطف فػػػػػػػػي بمػػػػػػػػده

غيػػػػػػػػػر أو  محػػػػػػػػػاوالت مقصػػػػػػػػػودةإلػػػػػػػػػى  تتعػػػػػػػػػرض
مقصػػػػػػػودة لفػػػػػػػرض قيػػػػػػػود عمػػػػػػػى ممارسػػػػػػػتيا مػػػػػػػف 

ممػػػػا يجعميػػػػا مرىقػػػػة لممػػػػواطف  ، سػػػػمطات الدولػػػػة
فػػػػػػػي نيايػػػػػػػة ىػػػػػػػذا المطػػػػػػػاؼ العممػػػػػػػي مالنػػػػػػػا لػػػػػػػذا 

المزيػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػات إلػػػػػػػػػػى  سػػػػػػػػػػوم الػػػػػػػػػػدعوة
واالبحػػػػػػػػػاث المسػػػػػػػػػتقبمية لتكتمػػػػػػػػػؿ النتػػػػػػػػػائ  التػػػػػػػػػي 
، توصػػػػػػػػػمنا لبعضػػػػػػػػػيا عمػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػكؿ اسػػػػػػػػػتنتاجات

والتوصػػػػػػػػيات التػػػػػػػػػي نأمػػػػػػػػػؿ أف تصػػػػػػػػػمح مػػػػػػػػػواطف 
والتػػػػػػػػي نوجزىػػػػػػػػا بمػػػػػػػػا ، الخمػػػػػػػػؿ والقصػػػػػػػػور فييػػػػػػػػا

   يأتي:
 أواًل_ االستنتاجات: 

عالف حالة إلى   ءإف الحكومة لـ تم -5
إلى  الطوارئ عمى الرغـ مف اف البمد قد تعرض

جائحة كورونا والتي تعتبر خطر حاؿ وجسيـ 
 يسبب اضرار بالغة بالشعب العراقي.

إف الحكومة قد قيدت الحقوؽ والحريات  -0
العامة التي كفميا الدستور لمموطنيف بدوف اساس 

 دستوري وقانوني تعتمده في اصدار قراراتيا.
لنا جائحة كورونا لدينا تخبط  كشفت -3

تشريعي مكوف مف قانوف السالمة الوطنية رقـ 
وامر الدفاع عف السالمة ، 5965( لسنة 4)

 . 0224( لسنة 5الوطنية رقـ )
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 إف اصدار مثؿ ىذه القرارات بدوف المجوء -4
تعتبر ، الطرؽ الدستورية والقانونية المشروعةإلى 

 في الدولة. سابقة خطيرة تيدد النظاـ الديمقراطي 
عدـ وجود استراتيجية واضحة لمعالجة  -5

وخاصًة بعد ، االضرار الناجمة مف جائحة كورونا
وتضرر الطبقات ، تقييد الحقوؽ والحريات العامة

 الفقيرة مف ابناء الشعب.
 التوصيات:  -ثانيا
حالة الطوارئ حسب المادة  إعالف -5
 0225/تاسعًا( مف الدستور العراقي لسنة 65)

 النافد.
صدار قانوف مف مجمس النواب العراقي ا -0

يسمح بتقييد الحقوؽ والحريات العامة حسب 
 0225( مف الدستور العراقي لسنة 46المادة )

 عمى اف ال تمس جوىرىا. 
الطعف بدستورية القرارات الخاصة بتشكيؿ  -3

والمجنة العميا لمصحة والسالمة خمية االزمة 
، 0202( لسنة 79( و)55الوطنية ذات االرقاـ )

اماـ المحكمة االتحادية العميا كونيما قد صدرا 
 بدوف سند مف الدستور.

الطعف بدستورية قانوف السالمة الوطنية رقـ   -4
وامر الدفاع عف السالمة  5965( لسنة 4)

وذلؾ لتعارضيما  0224( لسنة 5الوطنية رقـ )
  .مع الدستور

/تاسعًا/أ( 65نوصي بتعديؿ نص المادة ) -5
بحيث تصبح  0225لسنة  مف الدستور العراقي

بناًء قرار مشترؾ ، حالة الطوارئ إعالف)يكوف 
مف رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء 

وفصؿ حالة الطوارئ ، ورئيس مجمس النواب(
 الحرب. إعالفعف حالة 

نوصي بتبني استراتيجية واضحة تعال   -6
مف االستعانة بالخبراء ، الوضع االقتصادي لمدولة

 اقييف.االقتصادييف العر 
مساعدة الطبقات الفقيرة التي ال يوجد لدييا  -7

 دخؿ تعيش منو.
تأميف رواتب موظفي الدولة وعدـ المساس  -8

 بيا.
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المجتمع مف خالؿ استيراد األجيزة الطبية 
وتدريب الكوادر الطبية عمييا ودعـ البحوث 

 العممية.
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ABSTRACT: 
The Corona pandemic that the 

world is going through, including 

our dear country, has great 

economic, social and political 

implications, especially with regard 

to the aspect of restricting public 

rights and freedoms that citizens 

should enjoy. Therefore, state 

authorities should have followed the 

constitutional methods to confront 

this pandemic and cross the country 

to the shore of safety, Therefore, in 

our research we have dealt with the 

study of the theory of emergency 

conditions and how it is regulated by 

the Iraqi constitution of 2005 in 

force, as the declaration of a state of 

emergency is in turn linked to the 

emergence of a state of necessity or 

exceptional circumstances and the 

consequent redistribution of powers 

and powers stipulated in the 

constitution in favor of the executive 

authority, since The emergence of 

exceptional circumstances 

sometimes lead to disrupting the 

provisions of the constitution and 

increasing the powers of the 

executive authority, as well as 

placing restrictions on the rights and 

public freedoms stipulated in the 

constitution, and the order to defend 

national safety was initiated in a 

hurry from its order and joined a 

single case that Iraq went through 

and we have shown it above. 

Therefore, if a danger occurs due to 

something other than the state of 

violence, such as the spread of the 

Corona epidemic, the executive 

authority will be obliged to declare a 

state of emergency according to the 

law N National Safety No. (4) for 

the year 1965, especially since this 

law did not stipulate the National 

Safety Order No. (1) for the year 

2004 to cancel it, which means that 

it is in place, and thus it is noticed 

that the National Safety Order No. 

(1) of 2004 is not the only 

emergency law. In Iraq, there is even 

another law with it, which is the 

National Safety Law No. (4) for the 

year 1965, and we also discussed the 

constitutionality of the decisions 

issued by the Council of Ministers 

regarding the formation of the Crisis 

Cell Committee and the Supreme 

Committee for National Health and 

Safety, as well as the 

constitutionality of the National 

Safety Law No. (4) For the year 

1965 and the National Safety 

Defense Order No. (1) for the year 

2004, and we found that it does not 

comply with the constitution, so we 

asked to challenge its 

constitutionality 

Key words: (Corona 

pandemic, emergency conditions 

theory, 2005 constitution, state of 

necessity). 

 


