
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

1 

 صالحية تعيني وإقالة األجهزة األمنية 
 بني الدستىر وقانىن جمالس احملافظات غري املنتظمة يف إقليم

 
 1 احملامي ماجد شناطي نعمة

 
 
يعترب الدستور من أىم الواثئق السياسية والقانونية يف الدولة ألنو يعترب األصل الذي تعتمد عليو كل القوانُت اليت  

تنص التشريعات الدستورية على مبدأ ىام يطلق  ما تتة  يها   وألألية الدستور   فالباً تشرع من قبل اجلهات ادلخ
  ويعٍت ىذا ادلبدأ ان الدستور يعترب أعلى وأمسى قانون يف الدولة وال جيوز ( مبدأ علوية او مسو الدستور) عليو 

أو  وطنياً  واء كان  لل األمر تشريعاً   سألحكامو توجب البطالن لألمر ادلخالف للدستور ةوان أي سلالفسلالفتو   
  -1971يف مؤلفو القانون الدستوري  (دمحم كامل ليلة.د)او تعليمات او أنظمة او قررات   ويذىب األستا   زللياً 
ان قواعد الدستور تكون ذلا مركز التدارة ابلنسبة لسائر قوانُت ) إىل القول ابن مبدأ مسو الدستور يعٍت  111ص 

 الدستور يعلو   العمل يف نطاق الدستور ومبقتضاه  ا يتعُت على السلطات احًتام نتوصو وقواعده وولو  الدولة 
. ( ويسمو على القوانُت األخرى العادية ادلوجودة يف الدولة 

ص  - 2007يف كتابو األنظمة السياسية والدستورية ادلقارنة  (حسان دمحم شفيق)لذلل يشَت األستا  الدكتور  وتبعاً 
نُت من ىذا ميكن ترتيب ثالث مبادئ أو ا ًتاضات على مسو القواعد الدستورية ابدلقارنة مع القوا } : إىل انو 261

وىو ما يتح ابلقول بوجود تدرج يف التشريعات ادلوجودة يف الدولة تتدرج يف التشريع   العادية ادلوجودة يف الدولة 
يستتبع من  لل .   والقواعد القانونية تكون قاعدة ىذا اذلرمحبيث تكون القواعد الدستورية يف قمة اذلرم القانوين

: -
يستطيع تعديل النتوص  ع العادي الن ادلشرِّر  ويعٍت ىذا ادلبدأ أب :الثبات النسيب للقوانُت الدستورية : أوالً  

 . يستطيع من تبديل النتوص العادية  الدستورية مبثل ما

                                   
1  abo_ahmad60@yahoo.com  
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ال إميكن  سخها أو تعديلها  أي أن القوانُت الدستورية ال :دستوري أخر  لفى قانون دستوري أال بقانونيُي  ال: اثنياً 
ميكن ان يلفى او يعدل بواسطة قوانُت  درجة وقوة ال أمسى القانون الدستوري الذي ىو   بقوانُت دستورية جديدة 

 . عادية 
اليت حتتلها القواعد الدستورية يف  ادلنزلة السامية  :وجوب عدم تعارض القوانُت العادية مع أحكام الدستور : اثلثاً 

ع يف ويوجب ىذا ادلبدأ التزام ادلشرِّر    ع قوانُت تتعارض مع القواعد الدستورية شرَّر تُي  النظام القانوين تدعو ابن ال
يسمى مببدأ  يدعوان اىل الكالم حول ما حدود  قرات الدستور من حيث استعمالو لسلطتو وصالحيتو وىذا ما

.  {اد الرقابة الدستورية للقوانُت لذي يًتتب عليو أيجدستورية القوانُت وا
يُيعدُي ىذا الدستور القانون األمسى : والً أ}  :بقولو ( 13)ولقد أكد الدستور العراقي النا ذ على ىذا ادلبدأ يف ادلادة 

عارض مع ىذا ال جيوز سن قانوٍن يت : اثنياً . واألعلى يف العراق  ويكون ملزماً يف إحنائو كا ة  وبدون استثناء
 . { و أي نٍص قانويٍن آخر يتعارض معوا األقاليمالدستور  ويُيعد ابطاًل كل نٍص يرد يف دساتَت 

على تشكيل احملكمة االحتادية  ان ادلشرع الدستوري يف العراق نصَّر ولضمان تطبيق ىذا ادلبدأ الدستوري اذلام جند  
   السمو والعلوية للقواعد الدستورية أاحلفاظ على مبد طارإعلى عاتقها مهمات عديدة تدخل يف العليا اليت أتخذ 

و  (92)ادلواد ا  أكد الدستور يف مواد عديدة على أحكام ىذه احملكمة وصالحياهتا وقراراهتا ا  عاجل ىذا األمر يف 
تقلة مالياً احملكمة االحتادية العليا ىيئٌة قضائيٌة مس:  أوالً } : على  (92)ادلادة إ  نتت   منو  (94) و (93)

تتكون احملكمة االحتادية العليا  من عدٍد من القضاة  وخرباء يف الفقو اإلسالمي  و قهاء القانون  :  اثنياً  .وإداررً 
دد عددىم  وتنظم طريقة اختيارىم  وعمل احملكمة  بقانوٍن يُيسن أبغلبية ثلثي أعضاء رللس النواب .  {ُيُي

:  احملكمة االحتادية بقوذلا ختتص احملكمة االحتادية العليا مبا أييتعلى اختتاصات  (93)ادلادة يف حُت نتت 
. الرقابة على دستورية القوانُت واألنظمة النا ذة  : أوالً 
. تفسَت نتوص الدستور : اثنياً 
ت الفتل يف القضار اليت تنشأ عن تطبيق القوانُت االحتادية  والقرارات واألنظمة والتعليمات  واإلجراءا : اثلثاً 

التادرة عن السلطة االحتادية  ويكفل القانون حق كل من رللس الوزراء  و وي الشأن  من اإل راد وغَتىم  حق 
.  الطعن ادلباشر لدى احملكمة

الفتل يف ادلنازعات اليت حتتل بُت احلكومة االحتادية  وحكومات األقاليم واحملا ظات والبلدرت واإلدارات : رابعاً 
. احمللية
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. الفتل يف ادلنازعات اليت حتتل  يما بُت حكومات األقاليم أو احملا ظات:  خامساً 
. الفتل يف االهتامات ادلوجهة اىل رئيس اجلمهورية  ورئيس رللس الوزراء والوزراء  وينظم  لل بقانون:  سادساً 
. ادلتادقة على النتائج النهائية لالنتخاابت العامة لعضوية رللس النواب:  سابعاً 
  :-وتشمل  : اثمناً 
الفتل يف تنازع االختتاص بُت القضاء االحتادي  واذليئات القضائية لألقاليم واحملا ظات غَت ادلنتظمة يف   - أ

.  إقليم
. أو احملا ظات غَت ادلنتظمة يف إقليم  لألقاليمالفتل يف تنازع االختتاص  يما بُت اذليئات القضائية  - ب

العليا ابتة وملزمة قرارات احملكمة االحتادية } : ات احملكمة ابتة بقوذلا من الدستور قرار (94)ادلادة يف حُت اعتربت 
عن للدستور كشفت الفموض  ولقد أصدرت ىذه احملكمة قرارات عديدة تضمنت تفسَتاً . { للسلطات كا ة

. نتوصو وأعطت الفهم الواضح لو 
قانون احملا ظات غَت ادلنتظمة يف إقليم وقدر تعلق األمر ابدلوضوع زلل البحث  قد سبق لنا أن اشران وعند صدور 

مواقع و( أضواء)مركز موقع  علىادلنشور    ( إقليمالدستور وقانون احملا ظات غَت ادلنتظمة يف ) ويف حبثنا ادلوسوم 
 يها سلالفة لبعض نتوص  وجدان -وحسب اعتقادان   -االنًتنيت   إىل بعض النتوص اليتعلى شبكة أخرى 
ان الفاية من تسليط الضوء على ىذه النتوص القانونية   ىو    حبثنا السابق   ونؤكد ىنا أيضاً وأكدان يف  الدستور

حملاولة جتنب التياغة القانونية ادلعيبة او ادلخالفة للدستور اليت قد تربل الوضع القانوين للدولة   و لل لضمان 
. ة القانون على أسس سليمة ومتينة بناء دول

 
أمام احد النتوص القانونية الواردة يف قانون احملا ظات غَت ادلنتظمة يف إقليم    ىذا البحث ننا نقف يفإفمن ىنا 

عن احملكمة االحتادية العليا  وسنتناول ادلوضوع    ويعزز قولنا ىذا قرار صادر للدستور ونعتقد انو جاء سلالفاً 
- : ابلبحث من خالل

 
 

 النص القانوين زلل ادلناقشة : أوالً 
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  ون احملا ظات غَت ادلنتظمة يف إقليم يف الباب األول منو عن رلالس احملا ظات وإجراءات تكوينها حتدث قان
 ونتت ادلادة السابعة الفقرة  سعاً }    اختتاصات رللس احملا ظة نالفرع األول ع/ وحتدث يف الفتل الثاين 

- :يلي  على ما
 ادلطلقة لعدد أعضاء اجمللسر يف احملا ظة وابألغلبية شفال ادلناصب العلدلتادقة على ترشيح ثالثة أشخاص إلا .1

 .يقل عن مخسة وعلى الوزير ادلختص تعيُت احدىم  على اقًتاح من احملا ظ مبا ال وبناءً 

س عدد أعضاء على طلب خُيم إعفاء أصحاب ادلناصب العليا يف احملا ظة ابألغلبية ادلطلقة ألعضاء اجمللس بناءً  .2
 وجمللس الوزراء كذلل حق اإلقالة ابقًتاح من الوزير ادلختص استناداً   اح من احملا ظ على اقًت اجمللس او بناءً 
 .{  من ىذه ادلادة (8)اردة يف الفقرة لألسباب الو

يقتد ابدلتطلحات ( 1)وابلرجوع إىل تعريف أصحاب ادلناصب العليا جند ان القانون ُيددىم بقولو يف ادلادة 
- : انون ادلعاين ادلبينة إزاء كل منهااآلتية أينما وردت يف ىذا الق

وال تشمل رؤساء اجلامعات والقضاة وقادة   ون ورؤساء األجهزة األمنية يف احملا ظة ادلدراء العامِّر  :ادلناصب العليا 
 جواب احملا ظ او احد انئبيو بناءً است} :  زلل ادلناقشة على( 7) من ادلادة( 8) اجليش   يف حُت أشارت الفقرة

ب يعرض للتتويت على اإلقالة وعند عدم قناعة األغلبية البسيطة أبجوبة ادلستتوَّر   من ثلث أعضائو  على طلب
ويكون طلب اإلقالة أو التوصية هبا   مبوا قة األغلبية ادلطلقة لعدد أعضاء اجمللس  قاالً ويعترب مُي   يف جلسة اثنية 

التسبب يف ىدر ادلال . ستفالل ادلنتب الوظيفي عدم النزاىة او ا:  مستند على احد األسباب احلترية اآلتية
اشارت لو  خر ماآإىل . {قتَت يف أداء الواجب وادلسؤولية اإلألال او التو.  قدان احد شروط العضوية . العام 

 .ادلادة ونكتفي منها مبا ورد يف أعاله حلاجتنا إليو يف ىذا البحث 
 
 

 النتوص الدستورية  ات العالقة  :اثنياً 
لدستور العراقي يف ادلادة التاسعة منو عن موضوع تكوين القوات ادلسلحة واألجهزة األمنية ا  نتت تلل حتدث ا

:- ادلادة على 
 

- : أوالً 
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تتكون القوات ادلسلحة العراقية واألجهزة األمنية من مكوانت الشعب العراقي  مبا يراعي توازهنا ودتاثلها دون  -أ
داًة لقمع الشعب العراقي  وال أية  وتدا ع عن العراق  وال تكون لسلطة ادلدندتييٍز او إقتاء  وختضع لقيادة ا

  . تتدخل يف الشؤون السياسية  وال دور ذلا يف تداول السلطة
  . القوات ادلسلحة إطارُيظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج  -ب
ون يف وزارة الد اع أو أية دوائر أو ال جيوز للقوات ادلسلحة العراقية وأ رادىا  وبضمنهم العسكريون العامل -ج

منظمات  بعة ذلا  الًتشيح يف انتخاابٍت إلشفال مراكز سياسية  وال جيوز ذلم القيام حبمالت انتخابية لتاحل 
مرشحُت  يها  وال ادلشاركة يف غَت  لل من األعمال اليت دتنعها أنظمة وزارة الد اع  ويشمل عدم اجلواز ىذا 

ادلذكورين آنفاً اليت يقومون هبا بتفتهم الشختية او الوظيفية  دون ان يشمل  لل حقهم  داأل راأنشطة أولئل 
  .ابلتتويت يف االنتخاابت

يقوم جهاز ادلخابرات الوطٍت العراقي جبمع ادلعلومات  وتقومي التهديدات ادلوجهة لألمن الوطٍت  وتقدمي  -د
نية  وخيضع لرقابة السلطة التشريعية  ويعمل و قاً للقانون  ادلشورة للحكومة العراقية  ويكون حتت السيطرة ادلد

  .ومبوجب مبادئ حقوق االنسان ادلعًتف هبا
وتنفذ التزامات العراق الدولية اخلاصة مبنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام االسلحة  حتًتم احلكومة العراقية -ى

نع ما يتتل بتطوي رىا وتتنيعها وانتاجها واستخدامها من معداٍت ومواد النووية والكيميائية والبيولوجية  وميُي
. وتكنولوجيا وأنظمٍة لالتتال

.  تنظم خدمة العلم بقانون:  اثنياً 
ى موضوع األجهزة األمنية عل صالحيات رللس النواب يف الفقرة خامساً  نمن الدستور ع( 61) كما حتدثت ادلادة

 -: ادلوا قة على تعيُت كٍل من :خامساً : رللس النواب مبا أييت خيتص} بقوذلا 
رئيس وأعضاء زلكمة التمييز االحتادية  ورئيس االدعاء العام  ورئيس ىيئة اإلشراف القضائي ابألغلبية ادلطلقة   -أ

.  بناًء على اقًتاٍح من رللس القضاء األعلى
. السفراء وأصحاب الدرجات اخلاصة  ابقًتاح من رللس الوزراء -ب
ومعاونيو  ومن ىم مبنتب قائد  رقة  ما  وق  ورئيس جهاز ادلخابرات بناءاً على اقًتاٍح  شرئيس أركان اجلي -ج

. { .....( من رللس الوزراء
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ميارس رللس الوزراء }  :من الدستور عن صالحيات رللس الوزراء عن ىذا ادلوضوع بقوذلا( 80)كما حتدثت ادلادة 
ابدلوا قة على تعيُت وكالء الوزارات والسفراء وأصحاب  لنوابالتوصية اىل رللس ا : خامساً  :التالحيات اآلتية

الدرجات اخلاصة  ورئيس أركان اجليش ومعاونيو  ومن ىم مبنتب قائد  رقة  ما  وق  ورئيس جهاز ادلخابرات 
. {  الوطٍت  ورؤساء األجهزة األمنية

وجهاز ادلخابرات الوطٍت  وحتدد  نيةظم بقانوٍن  عمل األجهزة األمين :واًل أ }على ( 84)حُت نتت ادلادة  يف
 يرتبط جهاز :اثنياً . ضع لرقابة رللس النوابواجباهتا وصالحياهتا  وتعمل و قاً دلبادئ حقوق االنسان  وتخ

 . {  ادلخابرات الوطٍت مبتلس الوزراء
 

 ة االحتادية العليا قرار احملكم: اثلثاً 
أهنا أشارت اىل ان تشكيل األجهزة األمنية يتم مبوجب  من خالل االطالع على النتوص الدستورية أعاله جند

قانون يتدر عن رللس النواب ينظم عمل تلل األجهزة وُيدد واجباهتا وصالحياهتا  وقد الحظنا ان نتوص 
او عزل من يشفلون ادلناصب يف األجهزة األمنية يف  عفاءالدستور مل حتدد بشكل واضح من يقوم بتعيُت او ا

م استيضاح من دِّر  يبدو وأمام التفسَتات ادلتعددة ذلذا ادلوضوع  قد قُي  دلنتظمة يف اقليم   لذا وعلى مااحملا ظات غَت ا
 جابةطالباً اإل 18/7/2007يف  1/9/2005شؤون اللتان بكتابو ادلرقم  -الدائرة الربدلانيـة /قبل رللس النواب

 ب اليت طلبت الراي حول موضوع من الل الفقرة اثلثاً  :عن عدد من االستيضاحات وكان من تلل االستيضاحات
 ( . صالحيات التعيُت واإلقالة لألجهزة األمنية وىل ىي من صالحيات سلطات احملا ظات ام السلطة االحتادية)

:-  يلي وتضمن ما 11/9/2007يف  2007/اديةاتح/16: وقد جاء راي احملكمة مبوجب قرارىا ادلرقم العدد 
مـن االستيضاح  قد وجدت احملكمة مـن استقراء االختتاصات ادلناطة ابلسلطة االحتادية  اً اثلثاما ابلنسبة للفقرة  }

الواردة يف الباب الرابع من الدستور عدم وجود ما يشَت اىل إانطة صالحية التعيُت واإلقالة لألجهزة األمنية ابلسلطة 
نص عليو يف االختتاصات احلترية مل ي أبن كل ما)من الدستور نتت ( 115)وحيث ان ادلادة    اديةاالتح

وبذا  ان صالحيات التعيُت   ( إقليمللسلطات االحتادية يكون من صالحية األقاليم واحملا ظات غَت ادلنتظمة يف 
 . {  إبقليم نتظمةواإلقالة لألجهزة األمنية تكون من صالحيات األقاليم واحملا ظات غَت امل

 ( . م11/9/2007ىـ ادلوا ق1428/شعبان/28 وصدر القرار ابالتفاق يف
 شةـادلنـاق:  رابعاً 

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

7 

وقدر تعلق االمر من قانون احملا ظات غَت ادلنتظمة يف إقليم من ادلادة السابعة  ان النص زلل ادلناقشة الفقرة  سعاً 
- :تعطي احلق كما يلي  ظمة يف اقليمتتعيُت رؤساء االجهزة االمنية يف احملا ظة غَت ادلن}  وضوعملاب

يقل عن مخس أشخاص  بناء على ترشيح ما الوزير ادلختص يف تعيُت الرؤساء لتلل األجهزة األمنية احلق لل -1
 الوزير ىو من يتدر امر التعيُت وُيدد    من احملا ظ خيتار منهم اجمللس ثالث أشخاص يعُت الوزير احدىم

 .من سيتم تعيينو 

 وزراء و لل ابقًتاح من الوزير ادلختص استناداً ال لسان حق االقالة قد منح جمللس احملا ظة وكذلل منح دلج -2
 . {من ىذه ادلادة  (8)اردة يف الفقرة لألسباب الو

 
ع يف ىذه ادلادة يتفق مع الدستور وما  ىبت ىل ان ىذا االجتاه من ادلشرِّر  )  :والسؤال ادلطروح ىنا للمناقشة ىو

 .   ىذا ما سنحاول اإلجابة عنو يف حبثنا ىذا  ( ؟ ال ام اليو احملكمة االحتادية العليا عند تفسَتىا لنتوص الدستور
- :كد احلقائق القانونية التالية ؤاإلجابة على ىذا السؤال  إننا ن ولفرض

لقد حدد الدستور العراقي التالحيات احلترية للسلطات االحتادية الثالث : صالحيات السلطات االحتادية :  أوالً 
السلطات  ختتص}  :منو اليت نتت على (  110)لنص ادلادة  و قاً و لل ( التشريعية والتنفيذية والقضائية )

: االحتادية ابالختتاصات احلترية اآلتية
رسم السياسة اخلارجية والتمثيل الدبلوماسي  والتفاوض بشأن ادلعاىدات واالتفاقيات الدولية  وسياسات  :والً أ

. تتادية والتتارية اخلارجية السياديةاالقًتاض والتوقيع عليها وابرامها  ورسم السياسة االق
وضع سياسة االمن الوطٍت وتنفيذىا  مبا يف  لل انشاء قوات مسلحة وادارهتا  لتأمُت محاية وضمان امن : اثنياً 

.  حدود العراق والد اع عنو
م واحملا ظات يف والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التتارية عرب حدود االقايل رسم السياسة ادلالية :اثلثاً 

اشارت لو  ما آخراىل  { دارتوإو سة النقدية وانشاء البنل ادلركزيالعراق  ووضع ادليزانية العامة للدولة  ورسم السيا
. من امور  ادلادة

نص الفقرة الثانية من ىذه ادلادة اهنا مل حتدد بدقة ان صالحية تعيُت األجهزة األمنية احمللية  نوادلالحظ وخاصة م
من الدستور اليت حتدثت عن اختتاصات رللس الوزراء  (80)اختتاص السلطة االحتادية   وحىت ادلادة  ىو من

التوصية إىل رللس النواب  }  علىمنها  ابعتباره جزء من السلطة التنفيذية االحتادية أشارت يف الفقرة خامساً 
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صة  ورئيس اركان اجليش ومعاونيو  ومن ىم ابدلوا قة على تعيُت وكالء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات اخلا
 .{  مبنتب قائد  رقة  ما  وق  ورئيس جهاز ادلخابرات الوطٍت  ورؤساء األجهزة األمنية

 عن جهاز ادلخابرات الوطٍت وعن سفراء وعن اجليش ث الفقرة تتحدث عن ادلستوى الوطٍت والدليل احلدي
لبعد اخلاص ابلتالحيات االحتادية وليس على مستوى   وكل ىذه األمور تنطوي على ا(األركان والفرق)

يعطي احلق للسلطة  وابلتايل  النص الدستوري الالتالحيات اخلاصة ابألقاليم او احملا ظات غَت ادلنتظمة يف إقليم   
حىت   و االحتادية يف التدخل يف الشأن اخلاص بتالحيات األقاليم أو احملا ظات غَت ادلنتظمة يف إقليم ةالتنفيذي

من الدستور جند أن دور رللس النواب ىو ادلتادقة على  (61)السلطة التشريعية االحتادية وابلرجوع اىل ادلادة 
 . منها  من الدستور الفقرة خامساً  (80)تعيُت من أشارت ذلم ادلادة 

حية احملا ظات غَت من الدستور صال (115)لقد حددت ادلادة :  صالحية احملا ظات غَت ادلنتظمة يف إقليم:  اثنياً 
كل ما مل ينص عليو يف االختتاصات احلترية للسلطات االحتادية  يكون من صالحية  } :ادلنتظمة يف إقليم بقوذلا 

األقاليم واحملا ظات غَت ادلنتظمة يف إقليم  والتالحيات األخرى ادلشًتكة بُت احلكومة االحتادية واألقاليم  تكون 
. { بينهما  اخلالفمي واحملا ظات غَت ادلنتظمة يف إقليم  يف حالة األولوية  يها لقانون األقال

مل ينص عليو يف االختتاصات احلترية  هو من صالحية االقاليم واحملا ظات غَت  ان كل ما هذه ادلادة تشَت اىل 
عاله أهنا مل   وقد اتضح لنا من استعراض التالحيات احلترية للسلطات االحتادية يف الفقرة أ ادلنتظمة يف اقليم

األمر الذي جيعل للمناصب األمنية على مستوى احملا ظات  لشاغلُتحتدد بشكل واضح وجلي حقها يف تعيُت ا
 .   لل من صالحية احملا ظات

لقد اكد الدستور على ان القرارات التادرة عن احملكمة االحتادية ابتة وملزمة : قرار احملكمة االحتادية : اثلثاً 
التعيُت واإلقالة لألجهزة األمنية  رتصالح) حيث ان احملكمة ومبوجب قرارىا أعاله أكدت أن للتهات كا ة   و

رللس ) لذا  ال جيوز واحلالة ىذه ألي جهة مبا  يها  ( إبقليمتكون من صالحيات األقاليم واحملا ظات غَت ادلنتظمة 
الدستور نفسو كونو صادر عن احملكمة  إصدار قانون خيالف ىذا الرأي ادللزم الذي يستمد إلزامو من( النواب

 . واليت خوذلا الدستور وحدىا احلق يف تفسَت نتوص الدستور لدستورادلختتة بتفسَت ا
تباع إوجيب  ابن النص زلل ادلناقشة سلالف للدستور ويعد ابطالً : )ويف معرض اإلجابة على السؤال أعاله  نقول

للسلطات كا ة حسب  ةالعليا كون القرارات التادرة عنها ابتة وملزم عن احملكمة االحتادية الرأي القانوين التادر
. ( من الدستور 94نص ادلادة 

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

9 

يف الوقت الذي نشَت اىل احلقيقة أعاله  أننا نطرح التتور التايل لتياغة قانونية نعتقد أهنا : ادلقًتحات : رابعاً 
 : تتوا ق مع النتوص الدستورية ورأي احملكمة االحتادية 

- : قرة  سعاً الف} 
يقل عن مخسة اشخاص  جمللس احملا ظة احلق يف تعيُت رؤساء االجهزة االمنية بناء على اقًتاح من احملا ظ مبا ال -1

خيتار رللس احملا ظة احدىم بقرار يتدر ابألغلبية ادلطلقة وعلى احملا ظ اصدار االمر بتعيينو واعالم الوزارة ادلعنية 
 .بذلل 

إبقالة رؤساء األجهزة األمنية  حلقس عدد أعضاء اجمللس ابناء على اقًتاح من احملا ظ أو خُيم جمللس احملا ظة -2 
لالسباب الواردة يف  بقرار يتدر ابألغلبية ادلطلقة وعلى احملا ظ إصدار األمر ابإلقالة واعالم الوزارة بذلل استناداً 

 .  {من ىذه ادلادة  الفقرة اثمناً 
 

ا الرأي القانوين  إننا نؤكد ان الفاية من  لل ىو أتكيد أألية ادلبادئ الثالث اليت اشران ذلا  إننا ا  نقدم ىذ وختاماً 
من كوهنا نتوص وأ كار قانونية اىل واقع  ادلبادئيف مقدمة البحث   ونسعى إىل خلق وعي قانوين ينقل تلل 

عن اخلرق او  ام الكامل وليكون بعيداً علمي   يطالب بو اجلميع ويدا ع عنو و لل لكي ينعم النص القانوين ابالحًت
عندما يكون  لل النص ىو نص دستوري ميثل األساس الذي يبٌت عليو الكيان  ختوصاً اإلألال او التتاوز علية 

 . القانوين للدولة
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