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١

 الدستورية واملخالفات املشرع إخفاق
١  

  

  جويد امحد
  
 الدستورية الدولة مبؤسسات استخفافاً تعد كما الدولة ونظام الشعب إرادة على تعدي هي الدستور خمالفة 

 جيب اليت السياسية والكتل األحزاب تعمد أن وأخالقاً قانوناً املقبول من فهل منها، والقضائية التشريعية وخباصة
 جعلتها اليت األسباب هي وما الدستورية؟ املواد خرق تكرار إىل السياسية والعملية للدستور راعية تكون نأ

   املخالفات؟ هذه ترتكب
  
 الثالث سلطاا واختصاصات الدولة يف احلكم نظام حيدد البالد، يف األمسى القانون هو الدستور؛ إن املعروف 

 الدستورية للقواعد متوخيا يكون أن جيب فالقانون التشريعي، اهلرم يف مرتبة األدىن القوانني كل به وتلتزم
 الدستورية، القواعد متوخيا نفسه القانون كان ما إذا مرتبة منها األعلى بالقانون تلتزم أن جيب اللوائح وكذلك
  ).الدستورية قةالوثي يف واردة دستورية قاعدة خالفت إذا شرعية غري واللوائح القوانني تكون( موجزة وبعبارة

 الوحيدة القانونية الوثيقة ألا اخلطورة يف غاية أمراً تعد) الدستور( أي الوثيقة هلذه فاملخالفة كذلك األمر ومادام 
  :املخالفات من صورتني بني التمييز يتعني وهنا عليها، موافقته إلستحصال الشعب على عرضها مت اليت

 هلا املقررة الدستورية القواعد على الدولة سلطات إحدى خروج عن تنجم واليت عمداً، الدستور خمالفة األوىل؛ 
 السلطات، بني تنازع أمام نكون احلالة هذه ويف الشعب او الدولة هيئات بقية موافقة دون الدستور مبوجب
 كونه حال يف مشروع غري سلوك يعد وهو للدستور تفسريها أو رأيها فرض من تتمكن اليت هي األقوى والسلطة
 سلطة اختصاصات توسيع او تقوية يستهدف كونه حال يف أو األفراد وحريات حقوق من انتقاص على ينطوي

  .الدولة يف القانون سيادة ويهدد السياسي بالتوازن خيل مما األخرى الدولة سلطات حساب على ما
 يستوجب العرف فنشوء املخالفة، هذه عن نامجة عرفية قانونية قاعدة يشكل مما عرفاً، الدستور خمالفة الثانية؛
 إتباع السلطات هذه إحدى رفض حال ويف للدستور املخالف السلوك انتهاج على الدولة يف السلطات اتفاق
  . عرفية قاعدة لقيام أساسا يشكل ال فانه عنه رضاه عدم الشعب إظهار أو السلوك هذا
  

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع  ١
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٢

 العرف باعتبار اجلامد الدستور نصوص جزئياً يعدل أن بإمكانه الدستوري العرف أن الفقه من جانب ويرى 
 جدلياً ارتباطاً املكتوب الدستور مع يرتبط وهو االعتبار، بنظر أخذه جيب) قانونياً واقعاً( احلالة هذه يف املخالف
 دور هنا ويأيت معاً والشعب الدولة هيئات بقبول حظي أن خاصة به االعتراف من مناص وال بآخر أو بشكل
 أو األفراد وحقوق حريات متس اليت و للدستور املخالفة السلوكيات من للحد القوانني دستورية على الرقابة
  .منها تنتقص

  
  :املثال سبيل على منها معينه دوافع خلفها تقف قد عرفاً أو عمداً الدستور وخمالفة

  .احلكم على والتسلط الفساد قوى مراكز تسلط - ١
 كانت لو حىت ا، متصلة لعناصر مشروعة غري ضخمة مصاحل قيقحت يف احلكومة خالل من السلطة رغبة - ٢
  .البلد اقتصاد دد املصاحل هذه
 تقوم وبذالك للتغيري، الشعبية اإلستجابة جتد ال وهي للدستور، خمالف اقتصادي نظام لفرض السلطة توجه - ٣

  .تعديله من بدال وخمالفته الدستور بانتهاك السلطة
  .العامة احلريات ىعل األمن جهات تسلط - ٤ 

 انتهاك حال يف قانوين هو بالعصيان الشعب قيام فهل وأحكامه، الدستور مواد خيالف من هي السلطة كانت فإذا
  القانون؟ على وخروج تعدي هو أم والقوانني للدستور السلطة

  
 سعت كلما لدستورا مواد إىل االحتكام التأريخ حكم يف بات فقد العراقي الشأن يف جيري ملا متفحصة وبنظرة 

 احلكومة تشكيل يف الدستورية املدد واختراق السياسية التوافقات طريق عن مشاكلها حل إىل السياسية الكتل
 مؤسسات جيعل الذي األمر السياسية الكتل بني للمساومات األوىل الضحية مها والشعب فالدستور وبالنتيجة
  .املواطن حلقوق وضياع دمار عنه ينتج الذي والتصدع للهدم عرضة أكثر الدولة

  
 اجتهادات ختالفه ما احلال بطبيعة وهو النص، مورد يف االجتهاد عدم على تؤكد القوانني أغلب إن املعلوم 

 الدستورية القواعد حمل حيل وعرف سنة التوافقية احملاصصة مفهوم من لتجعل السياسية التوافقات يف اتهدين
 حقوق ضياع وبالتايل واملساومات التوافقات دولة بوجود املؤسسات ولةد ضعف إىل تؤسس خطرية سابقة وهي

  .اجلميع لدى حمترمة تكون أن املفترض من كان واليت البالد إدارة يف األغلبية
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 السياسية الكتل خمالفة خالل من ناجتة اليوم العراق يف الدميقراطية ومبستقبل بالبالد تعصف أضحت اليت فالعقدة 
 النتائج تلك ومجيع مصاحلها، ترتضيه مبا الدستورية املواد تفسري على الكتل تلك وإصرار بل الدستور ملواد
  :بسبب جاءت

  
 لتأريخ قراءته عدم أو العراقي السياسي للواقع لديه الكافية الرؤية وجود عدم أو العراقي املشرع نظر قصر - ١

 جلنة على املفترض من كان إذ واحلكم، بالسلطة ةاخلاص الدستورية للمواد صياغته أثناء جيداً السياسي العراق
 اجلهات قبل من فيها وراد االجتهاد جتعل وعائمة مبهمة بصورة الدستورية النصوص صياغة عدم الدستور صياغة
 نصاً لوضع واقعية بصورة احلديث العراق تأريخ يف السابقة السلطات جتربة العراقي املشرع أدرك ولو املتنفذة،
 متتاليتني، لفترتني) والوزراء الربملان اجلهورية(الثالثة  الرئاسية املناصب من أي تويل عدم مبوجبه زميل دستورياً
 املشرع فان وبذلك كاملة، انتخابية لفترة املنصب يترك ان بعد أخرى مرة الرئاسي املنصب تويل باإلمكان وإنه
  .الدستورية وادامل من غريه يف أخفق كما الدستور من الباب هذا صياغة يف أخفق
 السلمي التداول طريق عن البلد وإدارة القانون لسيادة السياسية الكتل لدى حقيقية ثقافة وجود عدم - ٢

 حيصل أن ميكن ال مكسباً السلطة تويل فرصة اىل ينظر البعض جعل الذي االمر السياسيني، الفرقاء بني للسلطة
  .أخرى مرة عليه
 هدم أو نسف اىل السلطة يتوىل مبن االمر يصل حبيث السياسية، العملية يف الشركاء بني الثقة وجود عدم - ٣
 وتكييفه اخل....التربوي أو االقتصادي أو االمين املستوى على سواء وإداري تنظيمي هيكل من أمامه جيده ما كل

  . احلزبية ومصاحلة متماشياً يراه ما وفق الدستور وخباصة للقوانني
 يف واملتمثلة وصيانته؛ الدستور على احلفاظ تتوىل أن املفترض من اليت اجلهات قبل نم الرقايب الدور ضعف - ٤ 

 استخفت وبذلك السلطات، مصدر بصفته والشعب الرقابية بصفته والربملان القانونية بصفتها الدستورية احملكمة
  .هنفس بالدستور استخفافها بعد اجلهات هذه جبميع الدستور خالفت اليت السياسية القوى

 يف أو احلكم يف كانت سواء األطراف مجيع من حتترم أن جيب قانونية مرجعية وجود من فالبد األمر يكن مهما 
 يقال ما أقل ظروف يف العراقي الشعب أبناء أغلب لصاحله صوت الذي بالدستور تتمثل املرجعية وهذه املعارضة
 بلد يف الكرمي العيش وسبل واحلريات احلقوق له منتض دميقراطية دولة اىل الوصول يف متطلعاً صعبة، إا عنها
  .واحلروب واالنقالبات املؤامرات وأتعبته اجلالدين سياط أكته

 
   


