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ملخص

يتســم قانــون الدفــاع، موضــوع هــذه الدراســة، بصبغتــه االســتثنائية. فهــو قانــون صــادر عــن الســلطة 
الترشيعيــة، كغــريه مــن القوانــن، ولكنــه خيتلــف عــن غــريه مــن فــروع القانــون العــام بأنــه قانــون نافــذ، 
ــوارئ.  ــاالت الط ــه إال يف ح ــق أحكام ــؤذن بتطبي ــث ال ُي ــة، بحي ــروف معّين ــذ إال يف ظ ــري ُمنّف ــن غ ولك
ــادئ  ــض املب ــن بع ــه ع ــرج يف أحكام ــد خ ــون ق ــذا القان ــد أن ه ــتثنائية نج ــة االس ــذه الصف ــا هل وتباًع
القانونيــة الراســخة يف النظــام القانــوين األردين، كمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، ومبــادئ تطبيــق القانــون 
مــن حيــث املــكان والزمــان واألشــخاص، ممــا جعلــه قانوًنــا مرًنــا. كــا أّن تطبيــق هــذا القانــون لــه آثــار 
ــي هــذا  ــه االســتثنائية. فقــد حظِ ــة لطبيعت ســتمس بشــكل مبــارش غــريه مــن الترشيعــات كنتيجــة حتمي
ــات فيعطلهــا  ــون عــادي، أو نظــام، أو تعلي ــا أي قان ــه مــن أن ينّحــي جانًب ــة متكن ــون بقــوة ترشيعي القان
بشــكل مؤقــت، بــل أبعــد مــن ذلــك أن يعطــل، عــى نحــو مــرشوع، الترشيعــات التــي تعلــوه يف املرتبــة 

)الدســتور، واالتفاقيــات الدوليــة(، ولكــن بــرشوط معينــة، ويف حــاالت معينــة.
الكلمــات المفتاحيــة: قانــون اســتثنائي، الظــروف الطارئــة، تعطيــل القوانــن، تعطيــل الدســتور، 
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Abstract

The "Jordanian Defense Law" has an exceptional feature; it differs from other branches 
of public law because it came into force, but it is not applied. The application of this law 
will only be effective in emergencies. This law has deviated in its provisions from some 
of the legal principles established in the Jordanian legal system - such as the principle of 
the separation of powers - which has made it a flexible law. In addition, the application 
of this exceptional law reflects a direct effect on other legislations. The law has also 
the power to suspend other laws, regulations, or instructions. Beyond that, the defense 
law can - legally - suspend in certain conditions higher legislations (the constitution and 
international conventions).
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المقدمة

مــع انتشــار وبــاء كورونــا )Covid-19(1 يف أغلــب دول العــامل، اضطــرت بعــض الــدول إىل اختــاذ إجراءات 
اســتثنائية وصلــت إىل حــد تقييــد بعــض حقــوق األفــراد وحرياهتــم بشــكل كي، وتعطيــل بعــض مــن املرافــق 
العامــة وتعطيــل بعــض مــن قوانينهــا. ووصلــت شــدة اإلجــراءات يف دول أخــرى إىل حــد إغــالق معابرهــا 
ــراءات  ــاذ إج ــن اخت ــد م ــدول - كان ال ب ــن ال ــريه م ــة. ويف األردن - كغ ــة والبحري ــة والربي ــة اجلوي احلدودي
ــة،  ــالت التوعي ــن حلم ــتجابة املواطن ــدم اس ــد ع ــل - وبع ــكان احل ــاء. ف ــذا الوب ــار ه ــح انتش ــن كب ــا يضم ب
وعــدم التزامهــم بالعــزل الــذايت يف بدايــة األزمــة - أن طلبــت احلكومــة األردنيــة مــن جاللــة امللــك إصــدار 
ــق  ــارشة بتطبي ــى املب ــة ع ــه باملوافق ــريد جاللت ــام 1992 2، ل ــم )13( لع ــاع رق ــون الدف ــاذ قان ــة بإنف إرادة ملكي
أحكامهــا ابتــداًء مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/3/17 3. ثــم عكفــت احلكومــة األردنيــة عــى اختــاذ حزمــة 
مــن اإلجــراءات الوقائيــة أعلنــت عنهــا يف أوامــر دفــاع - صــادرة بموجــب قانــون الدفــاع - وصــل عددهــا 
حتــى تاريــخ كتابــة هــذا البحــث4 إىل ثانيــة أوامــَر فقــط، صــدرت مــا بــن 2020/3/19 و2020/4/16، وال 

شــك بأنــه سيســتمر إصــدار األوامــر حتــى هنايــة األزمــة الصحيــة.

ولعــل أمهيــة هــذه الدراســة تنبــع مــن اجلــدل القائــم بــن أصحــاب االختصــاص واملهتمــن حــول قانــون 
الدفــاع وأوامــر الدفــاع الصــادرة بمقتضــاه. فقــد أصبحــت تلــك األوامــر حديــث الســاعة، ومــا يلبــث األمــر 
أن يصــدر حتــى يبــدأ األفــراد واملختصــون باحلديــث عــن مضمونــه ومــدى توافــق أحكامه مــع املبــادئ العامة 
ــة.  ــة واالقتصادي ــة واالجتاعي ــا القانوني ــاه، وآثاره ــذة بمقتض ــراءات املتخ ــة اإلج ــدى قانوني ــون، وم يف القان
ويــزداد النقــاش اتســاًعا خاصــة مــع غيــاب دور الســلطة الترشيعيــة عــن إدارة األزمــة، والتزامهــا الصمــت يف 
ظــل ظــروف اســتثنائية خطــرية متــر هبــا البــالد، وتســود فيهــا الســلطة التنفيذيــة كصاحبــة اختصاصــات مطلقة 
دون رقيــب، أو حســيب. وعليــه فإننــا شــهدنا خــالل األيــام املاضيــة العديــد مــن املنشــورات والترصحيــات 
- منهــا الصحيحــة ومنهــا املنتقــدة يف مضموهنــا - تتحــدث عــن مضامــن هــذا القانــون واألوامــر الصــادرة 

بمقتضــاه وأحكامهــا، وخاصــة تلــك املتعلقــة منهــا بتقييــد حقــوق األفــراد وحرياهتــم. 

تــدور إشــكالية هــذا البحــث حــول رضورة تبيــان مــدى موافقــة أحــكام قانــون الدفــاع ألحــكام القانــون 
الداخــي والقانــون الــدويل، أو بعبــارة أخــرى، مــدى إمكانيــة خمالفــة أحــكام قانــون الدفــاع واألوامــر التــي 
تصــدر بموجبــه لغــريه مــن الترشيعــات )األعــى، أو األدنــى منــه يف املرتبــة( بالنظــر إىل الطبيعــة اخلاصــة هلــذا 
القانــون االســتثنائي نــادر التطبيــق، وذلــك عــى ضــوء أزمــة "الكورونــا" التــي فتحــت املجــال لتطبيــق هــذا 
القانــون. وعليــه ســتجيب هــذه الدراســة عــن بعــض األســئلة املثــرية للجــدل: فهــل جيــوز ألحــكام قانــون 
الدفــاع، أو أوامــر الدفــاع أن ختالــف الدســتور؟ ومــاذا عــن االتفاقيــات الدوليــة التــي تعــد أعــى منــه مرتبــًة، 

.)COVID-19( املسمى بـ )1  ُننِوه إىل أنه كلا وردت عبارة "كورونا"، أو "الكورونا"، أو "الفريوس" يكون املقصود هبا( وباء فريوس كورونا املستجد
2  قانون الدفاع األردين، رقم 13، لسنة 1992.

3  إعالن العمل بقانون الدفاع األردين، 2020، واملنشور عى الصفحة 1917 من عدد اجلريدة الرسمية، رقم 5626، بتاريخ 2020/3/18.
4  انتهينا من كتابة هذا البحث وتعديله بتاريخ 2020/4/16.
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هــل جيــوز لقانــون الدفــاع وأوامــره خمالفــة أحكامهــا؟ مــن ناحيــة أخــرى يثــور التســاؤل حــول طبيعــة هــذا 
القانــون االســتثنائي، فــا تعريــف قانــون الدفــاع؟ ومــا تلــك الطبيعــة واخلصائــص )اخلاصــة بــه وحــده( التــي 
يمتــاز هبــا عــن غــريه مــن القوانــن العاديــة؟ ومــا آثــاره عــى غــريه مــن الترشيعــات؟ ومــا حــاالت تطبيقــه؟ 
ومــا دور اإلرادة امللكيــة يف تطبيقــه؟ كل هــذه التســاؤالت وغريهــا ســتجيب عنهــا هــذه الدراســة التحليليــة، 

التــي كتبــت بطريقــة سلســة دون إســهاب ليســهل فهمهــا مــن قبــل الباحــث غــري القانــوين قبــل القانــوين.

وأمــا منهجيــة الدراســة فقــد اتبعــت يف هــذا البحــث املنهــج التحليــي النقــدي؛ مــن خــالل حتليــل أحــكام 
قانــون الدفــاع واألوامــر الصــادرة بمقتضــاه؛ للوقــوف عــى مــدى انســجامها مــع املبــادئ القانونيــة العامــة يف 
النظــام القانــوين األردين، باإلضافــة إىل إســقاط كل جزئيــة مــن أجــزاء هــذا البحــث عــى وقائــع أزمــة الكورونا 
كمثــال حــي عــى تطبيــق قانــون الدفــاع. وأخــرًيا جــاءت خطــة هــذا البحــث بشــكل ثنائــي؛ حيــث ينقســم 
موضــوع الدراســة إىل مبحثــن يتفــرع مــن كل منهــا مطلبــان. يتنــاول املبحــث األول: مفهــوم قانــون الدفــاع، 

ويتنــاول املبحــث الثــاين: آثــار قانــون الدفــاع وأوامــر الدفــاع عــى الترشيعــات األخــرى.

المبحث األول: مفهوم قانون الدفاع

قانــون الدفــاع نــادر التطبيــق؛ لــذا ينــدر حتليــل أحكامــه مــن قبــل الفقــه يف مؤلفاهتــم5 خالفــا لغــريه مــن 
ــا كان البــد مــن تســليط الضــوء عــى طبيعــة هــذا القانــون وأهــم اخلصائــص التــي  فــروع القانــون. مــن هن
يتصــف هبــا وحــده، لنخلــص بعدهــا إىل تعريــف واضــح لــه. فالتعريــف واخلصائــص يعتمــدان عــى جوهــر 
ــورة  ــة واخلط ــن األمهي ــدر م ــى ق ــوين ع ــر قان ــد ذات أث ــا قواع ــل منه ــي جتع ــا الت ــة وطبيعته ــدة القانوني القاع
بالنســبة لــكل فــرد مــن أفــراد املجتمــع. لــذا سينقســم هــذا املبحــث إىل مطلبــن: يتنــاول األول نشــأة قانــون 

الدفــاع األردين وتارخيــه، ويتنــاول الثــاين خصائــص هــذا القانــون التــي متيــزه عــن غــريه مــن القوانــن.

المطلب األول: نشأة قانون الدفاع وتاريخه

ــن  ــاع ع ــادي للدف ــون ع ــدار قان ــواز إص ــى ج ــام 1952 ع ــتور األردين لع ــن الدس ــادة )124( م ــص امل تن
اململكــة، حيــث جــاء فيهــا: "إذا حــدث مــا يســتدعي الدفــاع عــن الوطــن يف حالــة وقــوع طــوارئ، فيصــدر 
قانــون باســم قانــون الدفــاع تعطــى بموجبــه الصالحيــة إىل الشــخص الــذي يعينــه القانــون الختــاذ التدابــري 
ــاع عــن الوطــن  ــة لتأمــن الدف ــة العادي ــة وقــف قوانــن الدول ــا يف ذلــك صالحي ــة ب واإلجــراءات الرضوري

5  مالحظــة: كان للدكتــور أمحــد عــودة الغويــري الســبق يف دراســة وحتليــل هــذا القانــون، وذلــك يف بحثــه املنشــور، "إعــالن العمــل بقانــون الدفــاع 
األردين )قانــون الطــوارئ( رقــم 13 لســنة 1992 - دراســة مقارنــة"، جملــة احلقــوق، جامعــة الكويــت، م 24 ع 4، 2000. إال أنــه اقتــرص عــى تنــاول 
أســباب العمــل بقانــون الدفــاع ورشوطــه وصالحيــات اجلهــة املخولــة بتنفيــذه، وأخــرًيا مســألة الرقابــة القضائيــة عــى إجــراءات الطــوارئ. يف حــن 
أن حتليــي يف هــذا البحــث جــاء مغايــًرا يف موضوعاتــه ومكمــاًل ملــا بــدء بــه الدكتــور أمحــد، حيــث يضــع بحثنــا هــذا خصائــص متيــز قانــون الدفــاع 
عــن غــريه مــن الترشيعــات ليصــل بالنهايــة إىل تعريــف واضــح لــه. ومــن جهــة أخــرى، تنــاول بحثنــا هــذا آثــار تطبيــق قانــون الدفــاع عــى غــريه 
مــن الترشيعــات )عــى الدســتور، واالتفاقيــات الدوليــة، والقوانــن األخــرى( وهــو مــا مل يتناولــه الدكتــور أمحــد يف بحثــه املذكــور أعــاله. وأخــرًيا 
فــإن هــذا البحــث قــام بإســقاط كل مســألة مــن مســائله عــى أوامــر الدفــاع التــي صــدرت بصــدد حالــة الطــوارئ هلــذا العــام )حالــة انتشــار وبــاء 

كورونــا( لدراســتها، وحتليــل مــدى توافقهــا مــع املبــادئ العامــة يف النظــام القانــوين األردين.
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ويكــون قانــون الدفــاع نافــذ املفعــول عندمــا يعلــن عــن ذلــك بــإرادة ملكيــة تصــدر بنــاء عــى قــرار مــن جملس 
الــوزراء"6. وعليــه فــإن القانــون - حمــل الدراســة - ُســّمي "قانــون الدفــاع" رقــم 13 لســنة 1992 وصــدر عــن 
الســلطة الترشيعيــة )املتمثلــة بمجلــس األمــة بفرعيــه: جملــس النــواب واألعيــان( ورئيســها جاللــة امللــك، ثــم 

نــرش عــى الصفحــة 586 مــن عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم 3815 بتاريــخ 1992/3/25.

ــا حمــل )قانــون الدفــاع عــن رشق األردن لســنة 1935( فيلغــي  وصــدر هــذا القانــون اجلديــد ليحــل كلًي
هــذا األخــري ومجيــع تعديالتــه وأنظمة الدفاع وأوامــر الدفــاع الصادرة بمقتضــاه7. وينــاط تنفيــذ هــذا 
القانــون بمجلــس الــوزراء املختــص بــإدارة شــؤون الدولــة الداخليــة واخلارجيــة، ســواء يف الظــروف العاديــة، 
أو االســتثنائية، وفقــًا ملــا يعــرف بالواليــة العامــة ملجلــس الــوزراء ســنًدا للــادة )45( مــن الدســتور األردين8.

تعــد أزمــة انتشــار فــريوس الكورونــا الظــرف الطــارئ األول عــى الصعيــد األردين الــذي اســتدعى إنفــاذ 
أحــكام هــذا القانــون، وألول مــرة، منــذ صــدوره عــام 1992. باملقابــل فــإن قوانــن الدفــاع األردنيــة الســابقة 
ــة  ــخ الدول ــة بتاري ــنوات طويل ــرات ولس ــدة م ــا لع ــل هب ــا ُعم ــادرة بموجبه ــاع الص ــر الدف ــة وأوام واألنظم
ــورة"11.  ــات منش ــن معلوم ــر م ــا توف ــب م ــام 101989 "حس ــا ع ــام 91939 وآخره ــا ع ــكان أوهل ــة، ف األردني
ــرأت  ــام 1935"وط ــن رشق األردن لع ــاع ع ــون الدف ــم "قان ــة باس ــاع يف اململك ــون دف ــدر أول قان ــث ص حي
عليــه عــدة تعديــالت عــى ســنوات متعاقبــة. واســتمر العمــل بقانــون عــام 1935 وتعديالتــه حتــى عــام 1992 
ليتوقــف العمــل بــه بعــد صــدور قانــون الدفــاع رقــم 13 لســنة 1992 )موضــوع هــذا البحــث( حيــث حــل 
ــا:  ــاء فيه ــي ج ــه، والت ــادة )13( من ــص امل ــب ن ــا بموج ــاًء كلًي ــاه إلغ ــا، وألغ ــواًل كلًي ــل األول حل ــري حم األخ
"يلغــى قانــون الدفــاع لســنة 1935 ومجيــع أنظمــة الدفــاع وأوامــر الدفــاع الصــادرة بمقتضــاه، وذلــك اعتبــاًرا 

مــن نــرش هــذا القانــون يف اجلريــدة الرســمية".

المطلب الثاني: خصائص قانون الدفاع

ــر فــإن مصطلــح  ــون. وللتوضيــح أكث ــاز هبــا عــن غــريه مــن فــروع القان ــون الدفــاع خصائــص يمت لقان
"الطبيعــة اخلاصــة" الــواردة يف عنــوان هــذا البحــث ال تشــري إىل اعتبــاره فرًعــا مــن فــروع القانــون اخلــاص، بل 
يقصــد هبــا أنــه يمتــاز بخصائــص )خاصــة بــه وحــده( متيــزه عــن غــريه مــن الترشيعــات؛ إذ يمكننــا وصفــه 

6  املادة 124 من الدستور األردين لعام 1952.
7  قانون الدفاع عن رشق األردن، لعام 1935.

ــة  ــة الداخلي ــؤون الدول ــع ش ــؤولية إدارة مجي ــوزراء مس ــس ال ــوىل جمل ــي: "1- يت ــا ي ــى م ــام 1952 ع ــتور األردين لع ــن الدس ــادة )45( م ــص امل 8  تن
واخلارجيــة باســتثناء مــا قــد عهــد، أو يعهــد بــه مــن تلــك الشــؤون بموجــب هــذا الدســتور، أو أي قانــون إىل أي شــخص، أو هيئــة أخــرى. 2- تعــن 

ــات رئيــس الــوزراء والــوزراء وجملــس الــوزراء بأنظمــة يضعهــا جملــس الــوزراء ويصــدق عليهــا امللــك". صالحي
9  نظام الدفاع املتعلق بالصالحية واألصول وتعديالته، األردن، رقم 1، لعام 1939.

10  أمــر صــادر عــن احلاكــم العســكري العــام لســنة 1989 بموجــب: املــادة 9 مــن نظــام رقــم 6 لســنة 1939 )نظــام األمــن االقتصــادي لســنة 1939 
ــم 1، 1989. ــه(، األردن، رق وتعديالت

w11  مالحظة: مل نجد مع
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بأربعــة أوصــاف يمكــن اســتنتاجها مــن طبيعتــه وطبيعــة أحكامــه، فهــو قانــون: عــام، واســتثنائي، وُمعلــق 
النفــاذ، ومــرن يف التطبيــق. وعليــه ســنتناول هــذه اخلصائــص بالتفصيــل.

قانــون الدفــاع قانــون عــام: أي أنــه فــرع مــن فــروع القانــون العــام ال اخلــاص: حيــث إنــه قانــون ينظــم 	 
ــز  ــن مرك ــوى م ــز أق ــع بمرك ــلطان، فتتمت ــيادة وس ــة س ــا صاحب ــراد وبصفته ــة واألف ــن الدول ــة ب العالق
ــا  ــا وإرادهت ــرض قراره ــرب، فتف ــات أك ــة بصالحي ــة متمتع ــون الدول ــث تك ــة. حي ــذه العالق ــرد يف ه الف
باســم الدولــة، وبــا حيقــق املصلحــة العامــة12. فاملراكــز القانونيــة يف املســائل التــي حيكمهــا القانــون العــام 
ال تكــون متســاوية، بــل إن تلــك العالقــات بــن الدولــة واألفــراد عندمــا تكــون صاحبــة ســيادة وســلطان 
ــراف  ــلطان إرادة أط ــا س ــي حيكمه ــة الت ــات اخلاص ــس العالق ــك بعك ــلطة، وذل ــتحكمها إرادة الس س
ــول  ــر التج ــرر حظ ــا تق ــة عندم ــاوية13. فالدول ــة متس ــز قانوني ــراد يف مراك ــون األف ــث يك ــة، حي العالق
بموجــب أحــكام قانــون الدفــاع، فإهنــا ال تطلــب ذلــك مــن الفــرد عــى ســبيل التفــاوض، أو الرجــاء بــل 
عــى ســبيل األمــر واإللــزام، دون أن يكــون للفــرد احلــق بمجادلتهــا والتمســك بحقــه يف التنقــل. وعندمــا 
تقــرر حتديــد أســعار الســلع الرضوريــة، فــال تســاوم التاجــر إن كان راضًيــا هبــذا الســعر أم ال. وعليــه فــإن 
احلكومــة متــارس ســلطة الدولــة وســيادهتا وفًقــا ألحــكام هــذا القانــون بشــكل أوامــر تصدرهــا باالســتناد 
إىل حكــم املــادة 3 فقــرة )ب( وتســمى "أوامــر الدفــاع"14. كــا جتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن فلســفة ســن هــذا 
القانــون تكمــن يف رضورة تزويــد الســلطة التنفيذيــة بمزيــد مــن الصالحيــات لتمكينهــا مــن إدارة الدولــة 
واألفــراد بطريقــة فعالــة يف مواجهــة ظــروف طارئــة، وعليــه كان هــذا القانــون فرًعــا مــن فــروع القانــون 

العــام.

مــن ناحيــة أخــرى، ال ينكــر أن قانــون الدفــاع هــذا قــد نظــم أيًضــا - ولــو بــيء بســيط جــًدا - العالقــات 
اخلاصــة بــن األفــراد مــن خــالل مــادة واحــدة يتيمــة )املــادة 11(15 التــي تبــن حكــم تعــذر تنفيــذ العقــود 
وااللتزامــات بــن األفــراد يف فــرة تطبيــق هــذا القانــون. وبســبب هــذا النــص قــد يعتقــد البعــض أن قانوَن 
الدفــاع قانــوٌن خــاص أو، عــى األقــل، قانــون ذو طبيعــة خمتلطــة )أي عــام وخاص بــذات الوقــت(. ولكننا 
نــرى يف هــذه الدراســة أنــه قانــون عــام عــى ســبيل احلــرص، وذلــك لســببن: أواًل: إن تصنيــف القانــون 
ــون  ــذا القان ــا ه ــي ينظمه ــة الت ــة يف العالق ــول الدول ــر إىل دخ ــط بالنظ ــون فق ــاص ال يك ــام، أو خ إىل ع

12  نعان أمحد اخلطيب، الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، ط 12، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عان، األردن، 2010، ص 387.

13  أمن سالمة العضايلة، الوجيز يف النظم السياسية والقانون الدستوري، ط 1، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عان، األردن، 2020، ص 224.

14  تنــص الفقــرة ب مــن املــادة )3( مــن قانــون الدفــاع األردين رقــم 13 لعــام 1992 عــى مــا يــي: "ب. يــارس رئيــس الــوزراء صالحياتــه بموجــب 

أوامــر خطيــة". وقــد ورد لفــظ )أمــر الدفــاع( رصاحــة يف العديــد مــن املــواد وأوهلــا املــادة )6(، حيــث جــاء فيهــا: "ختتــص حماكــم البدايــة بالنظــر يف 
اجلرائــم التــي ترتكــب خالًفــا ألحــكام هــذا القانــون وأوامــر الدفــاع الصــادرة بمقتضــاه".

15  املــادة 11 مــن قانــون الدفــاع األردين رقــم 13 لعــام 1992 تنــص عــى: "إذا تعــذر تنفيــذ أي عقــد، أو التــزام بســبب مراعــاة أحــكام هــذا القانــون، 
أو أي أمــر، أو تكليــف، أو تعليــات صــادرة بمقتضــاه، أو بســبب االمتثــال هلــذه األحــكام فــال يعتــرب الشــخص املرتبــط هبــذا العقــد خمالًفــا لرشوطــه 
بــل يعتــرب العقــد موقوًفــا إىل املــدى الــذي يكــون فيــه تنفيــذ العقــد متعــذًرا ويعــد ذلــك دفاًعــا يف أي دعــوى أقيمــت، أو تقــام عــى ذلــك الشــخص، 

أو أي إجــراءات تتخــذ ضــده مــن جــراء عــدم تنفيــذه للعقــد، أو االلتــزام".
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مــن عدمــه، بــل يكــون التصنيــف باالســتناد إىل الغــرض الرئيــي الــذي ســّن القانــون ألجلــه )وهــو يف 
نطــاق قانــون الدفــاع: تنظيــم صالحيــات الدولــة لتمكينهــا مــن مواجهــة حالــة طارئــة واســتثنائية وبالتــايل 
قدرهتــا عــى حتقيــق املصلحــة العامــة(، وحتقيــق املصلحــة العامــة هــي جوهــر القانــون العــام، لــذا قلنــا 
بــأن قانــون الدفــاع هــو قانــون عــام. ثانًيــا: إن تنظيــم قانــون الدفــاع ملســألة تعــذر تنفيــذ االلتزامــات جــاء 
كأمــر ثانــوي، وجــاء لغايــات حتقيــق املصلحــة العامــة ألفــراد املجتمــع يف ظــل هــذه الظــروف وليــس مــن 
أجــل تنظيــم املصلحــة اخلاصــة للمتعاقديــن، أو بعــض األفــراد. وال خــالف عــى أن القانــون العــام هــو 
القانــون الــذي يســتهدف املصلحــة العامــة مبــارشة، بعكــس القانــون اخلــاص الــذي يســتهدف املصالــح 
اخلاصــة حــرًصا. فعــى ســبيل املثــال، ملــا دفعــت احلالــة الطارئــة )انتشــار الفــريوس( احلكومــة إىل اختــاذ 
قــرار بإغــالق املحــالت التجاريــة16 وتعطيــل مصــدر رزق أصحاهبــا، كان مــن الــرضوري النظــر إىل هؤالء 
ــي يدفعوهنــا، وذلــك  ــل األجــور واألقســاط الشــهرية الت التجــار بعــن الرمحــة واختــاذ قــرار آخــر بتأجي
ــا للنزاعــات بــن األفــراد يف وقــت عصيــب وطــارئ ال  حتقيًقــا للمصلحــة العامــة لعمــوم التجــار، وجتنًب
حيتمــل مثــل هــذه النزاعــات. وعليــه نــرى أن تنظيــم قانــون الدفــاع هلــذه اجلزئيــة مــن العالقــات اخلاصــة 
بنــص يتيــم ال يعنــي أنــه قانــون خــاص، أو حتــى خمتلــط بــن العــام واخلــاص، بــل قانــون عــام اســتنادا 
للغايــة مــن هكــذا نــص )حتقيــق املصلحــة العامــة(، ومحايــة املصلحــة العامــة هــو جوهــر القانــون العــام.

نخلــص ممــا ســبق إىل أن قانــون الدفــاع قانــون مســتقل عــن غــريه مــن القوانــن؛ فهــو ليــس جــزًءا مــن 
القانــون الدســتوري ألن أحكامــه جــاءت مكتوبــة بشــكل قانــون عــادي صــادر عــن الســلطة الترشيعيــة 
وبالطريقــة التــي توضــع هبــا القوانــن العاديــة. ومــن ناحيــة أخرى، هــو أقرب مــا يكــون للقانــون اإلداري 
كونــه نظــم صالحيــات رئيــس الــوزراء يف فــرة الطــوارئ وخّوَلــه ســلطة إصــدار قــرارات إداريــة عــى 
شــكل أوامــر دفــاع، ولكــن ال يمكــن القــول بذلــك مطلًقــا، حيــث تنــاول يف جــزء منــه تنظيــم عالقــات 
خاصــة بــن األفــراد أيًضــا، وعليــه نــرى أنــه قانــون مســتقل عــن غــريه مــن فــروع القانــون التــي تنــدرج 
حتــت مظلــة القانــون العــام. هبــذا الصــدد جتــدر اإلشــارة أيًضــا إىل رضورة التفرقــة بــن قانــون الدفــاع 
ــاع  ــر الدف ــا أم ــة، بين ــلطة الترشيعي ــا الس ــة تضعه ــد قانوني ــة قواع ــاع جمموع ــون الدف ــاع: فقان ــر الدف وأم
قــرار إداري تنظيمــي17 يصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة بموجــب الصالحيــات التــي َخّوهلــا إياهــا قانــون 
الدفــاع18، بدليــل أن الطعــن باإلجــراءات التــي تقــوم هبــا الدولــة باالســتناد إىل أوامــر الدفــاع تلــك يكــون 

16  أمر دفاع صادر بمقتىض أحكام قانون الدفاع، األردن، رقم 3، لسنة 2020.

17  القــرار التنظيمــي هــو "القــرار الــذي يتضمــن قاعــدة عامــة جمــردة، وال يتعلــق بشــخص، أو أشــخاص حمدديــن بذواهتــم، أو بــيء، أو حالــة، أو 

ــدد بأوصافهــا ورشوطهــا".  ــن بصفاهتــم، أو بمســائل، أو موضوعــات متجــددة حت ــخاص حمددي ــق بأش ــا يتعل ــد، وإن حــاالت عــى ســبيل التحدي
حممــد عــي اخلاليلــة، القانــون اإلداري	 الكتــاب الثــاين، ط 2، دار الثقافــة للنــرش والتوزيــع، عــان، األردن،2012، ص 225؛ وانظــر ص 185 مــن 

ــة. ــز القــرار اإلداري عــن األعــال الترشيعي ــة متيي ــد حــول أمهي نفــس املرجــع، للمزي
18  حمكمــة التمييــز األردنيــة، حقــوق، 1990، 2005، منشــورات موقــع قســطاس، والــذي جــاء فيــه: "وعــن الســبب الثــاين: والــذي ينعــى فيــه املميــز 

ــوزراء  ــي أعطــت رئيــس ال ــاع رقــم 13 لســنة 1992 الت ــون الدف ــادة 8 /د مــن قان ــز ألحــكام امل عــى حمكمــة االســتئناف خمالفتهــا يف حكمهــا املمي
صالحيــة وضــع اليــد عــى األمــوال املنقولــة وغــري املنقولــة، ومنحــت املتــرضر حــق اللجــوء إىل حمكمــة العــدل العليــا. نجــد أن مــا ورد يف هــذا 
الســبب خيالــف القانــون، ذلــك أن واقعــة هــذه الدعــوى ليســت رضرا حــدث للمدعــن بســبب صــدور قــرار إداري مــس مصلحــة مرشوعــة هلــم  
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أمــام القضــاء اإلداري )إلغــاًء وتعويًضــا(19. حيــث نصــت املــادة )8( مــن قانــون الدفــاع عــى مــا يــي: "أ- 
جيــوز ألي شــخص جــرى توقيفــه، أو القبــض عليــه بموجــب هــذا القانــون، أو أي أمــر دفــاع، أو جــرى 
االســتيالء عــى.. أو... أن يطعــن باألمــر الصــادر بذلــك لــدى حمكمــة العــدل العليــا". حيــث إن حمكمــة 
العــدل العليــا هــي القضــاء اإلداري ســابًقا. فــإن ذلــك يعنــي أن أمــر الدفــاع قــرار إداري وغــري حمصــن 
ترشيعًيــا بــل خاضــع للرقابــة القضائيــة. ومــن هــذا املنطلــق فــإن اعتبــار أمــر الدفــاع الصــادر بموجــب 
قانــون الدفــاع قــراًرا إدارًيــا تنظيمًيــا ســيقودنا إىل نتيجــة حتميــة ودليــل قاطــع يصــب باجتــاه اعتبــار قانــون 

الدفــاع فرًعــا مــن فــروع القانــون العــام.

ــط يف 	  ــه فق ــذ أحكام ــه وتنفي ــن تفعيل ــون يمك ــذا القان ــى أن ه ــتثنائي: أي بمعن ــون اس ــاع قان ــون الدف قان
حــاالت معينــة واســتثنائية نصــت عليهــا املــادة )2/ فقــرة أ( منــه والتــي حتدثــت عــن حــاالت تطبيقــه، 
فقــد جــاء فيهــا: "أ- إذا حــدث مــا يســتدعي الدفــاع عــن الوطــن يف حالــة وقــوع طــوارئ هتــدد األمــن 
الوطنــي، أو الســالمة العامــة يف مجيــع أنحــاء اململكــة، أو يف منطقــة منهــا بســبب وقــوع حــرب، أو قيــام 
ــة مســلحة، أو كــوارث عامــة، أو انتشــار  ــة داخلي ــات، أو فتن ــة هتــدد بوقوعهــا، أو حــدوث اضطراب حال
آفــة، أو وبــاء يعلــن العمــل هبــذا القانــون بــإرادة ملكيــة...". ولكــون عبــارات هــذا النــص قــد جــاءت 
فضفاضــة، فــإن أمــر حرصهــا وبيــان املقصــود منهــا غــري ممكــن، بــل يبقــى أمــر تقديــر حتققهــا مــن عدمــه 
ــة  ــوزراء وجالل ــس ال ــون )جمل ــذا القان ــق ه ــالن تطبي ــة بإع ــة املختص ــة للجه ــلطة التقديري ــا للس خاضًع

امللــك(.

ومــن أمثلــة تلــك احلــاالت الطارئــة مــا يمــر بــه العــامل اليــوم مــن أزمــة انتشــار وبــاء هيــدد وجــود البــرش 
)الكورونــا(، فــإذا أصــاب دولــة مــا أرض باقتصادهــا وبســالمة مواطنيهــا، وقــد يصــل أثــره إىل حــد تدمــري 
دولــة بأكملهــا. مــن هنــا كان مرشوًعــا تفعيــل أحــكام قانــون الدفــاع عــى األرض األردنيــة ملواجهــة هــذا 
الطــارئ اخلطــري، فجــاء يف نــص اإلرادة امللكيــة: "... اهلــدف مــن تفعيــل هــذا القانــون االســتثنائي توفــري 
ــاء  ــالمتهم، واالرتق ــن وس ــة املواطن ــى صح ــاظ ع ــة واحلف ــة العام ــة الصح ــة حلاي ــيلة إضافي أداة ووس

بــاألداء ورفــع مســتوى التنســيق بــن اجلميــع، ملواجهــة هــذا الوبــاء"20.

ومــن أهــم األمــور الواجــب مراعاهتــا عنــد تطبيــق هــذا القانــون )املوصــوف باالســتثنائي( عــدم تطبيقــه 
	 هنــا تقــر حمكمــة التمييــز بــأن القــرار إن صــدر بموجــب قانــون الدفــاع فهــو قــرار إداري، ويفهــم ذلــك بمفهــوم املخالفــة لعبارهتــا 	 وإنــا هــي 
واقعــة ماديــة متثلــت يف وضــع القــوات املســلحة األردنيــة يدهــا عــى قطعــة األرض موضــوع الدعــوى، وبــث األلغــام فيهــا؛ ممــا منــع مالكيهــا مــن 
اســتغالهلا. وعليــه، فــان النــزاع الناشــئ عــن هــذه الواقعــة ال يدخــل ضمــن اختصــاص حمكمــة العــدل العليــا املنصــوص عليــه 	 حــرًصا 	 يف املــادة 

التاســعة مــن قانوهنــا رقــم 12 لســنة 1992، وبــذا يكــون هــذا الســبب غــري وارد عــى القــرار املميــز، ومســتوجب الــرد".
ــن  ــض ع ــن التعوي ــة م ــا األردني ــدل العلي ــة الع ــف حمكم ــدة، "موق ــد اخلوال ــض: مؤي ــألة التعوي ــر يف مس ــابق، ص 229؛ وانظ ــع س ــة، مرج 19  اخلاليل

ــا. ــا بعده ــت، م 21، ع 44، 2015، ص 423، وم ــة آل البي ــات، جامع ــوث والدراس ــارة للبح ــة املن ــة"، جمل ــري املرشوع ــة غ ــرارات اإلداري الق
20  رســالة جاللــة امللــك لرئيــس الــوزراء إلعــالن اإلرادة امللكيــة باملوافقــة عــى قــرار جملــس الــوزراء إعــالن العمــل بقانــون الدفــاع، املوقــع اإللكروين 

الرســمي لرئاســة الــوزراء: www.pm.gov.jo، 2020، الفقــرة الرابعــة، تاريــخ زيــارة املوقــع: 2020/3/28.
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ــه،  ــز التوســع في ــري اجلائ ــدء بتطبيقــه كان مــن غ ــد الب ــدود الظــرف الطــارئ. فعن عــى نحــو يتجــاوز ح
احراًمــا للمبــدأ القانــوين الــذي يقــي أن االســتثناء ال جيــوز التوســع فيــه وال القيــاس عليــه. وانطالًقــا 
مــن هــذا املبــدأ جــاءت اإلرادة امللكيــة بتنفيــذ هــذا القانــون مــع التشــديد عــى احلكومــة بــرضورة تنفيــذه 
يف "أضيــق نطــاق ممكــن" أي بحــدود الغايــة مــن تفعيلــه وهــي: مواجهــة انتشــار وبــاء الكورونــا. فعــى 
ســبيل املثــال: جــاء يف نــص اإلرادة امللكيــة عبــارات حتــدد النطــاق املوضوعــي هلــذا القانــون، حيــث جــاء 
فــاع وفــق اإلرادة امللكيــة مــأذون بــه مــع "ضــان احــرام امللكيــات اخلاصــة"21  فيهــا أنَّ تطبيــق قانــون الدِّ
وســواء أكانــت عقــاًرا أم أمــوااًل منقولــة وغــري منقولــة. فعــى ســبيل املثــال فــإن مصــري مركبــات املخالفن 
لقــرار احلظــر البقــاُء يف احلجــز كعقــاب ملــدة ثالثــن يوًمــا22 وليــس املصــادرة حلســاب خزينــة الدولــة كــا 
أفتــى البعــض. وعــى ذلــك أكــد أمــر الدفــاع الثالــث يف نصوصــه، فأمــر باحلجــز دون أن يتطــرق لدخــول 
هــذه املركبــات كأمــوال يف خزينــة الدولــة. هــذا احلكــم هــو يف احلقيقــة تطبيــق للقيــد املوضوعــي الــذي 
وضعــه امللــك يف إرادتــه امللكيــة بتطبيــق قانــون الدفــاع دون املســاس بامللكيــات اخلاصــة وال بــأي شــكل 

مــن األشــكال، وتطبيــق لفكــرة رضورة عــدم التوســع يف إعــال هــذا القانــون ألنــه اســتثناء.

قانــون الدفــاع قانــون مــرن يف التطبيــق: حيــث إنــه قانــون خيــول الســلطة التنفيذيــة صالحيــة تطبيقــه عــى 	 
نحــو خيالــف املبــادئ العامــة والراســخة يف النظــام القانــوين يف الدولــة. مــن هنــا، كان نطــاق تطبيــق هــذا 
القانــون غــري حمــدد ال بزمــان وال مــكان واضحــن، بــل يتحــدد هــذا النطــاق بحــدود الظــرف الطــارئ 
الــذي اســتدعى تطبيقــه. وعليــه فإنــه قانــون ســيطبق بالطريقــة والكيفيــة والنطــاق الــذي تقــدره الســلطة 
صاحبــة االختصــاص بإنفــاذه )رئيــس الــوزراء وامللــك(. وعليــه فــإن هــذا القانــون قــد خيــرج عــن ذلــك 
ــة وعــى كامــل  ــم الدول ــدأ القانــوين العــام الــذي يقــي أن القانــون يــري كأصــل عــى كامــل إقلي املب
األفــراد املقيمــن فيهــا23. فقانــون الدفــاع مرتبــط يف نفــاذه باحلــدود التــي رســمتها اإلرادة امللكيــة ملواجهــة 
الظــرف الطــارئ الــذي صــدرت ملواجهتــه. وعليــه فــإن هــذه اإلرادة وأوامــر الدفــاع الصــادرة بموجبــه 
ســتحددان - بالتشــارك وبشــكل مــرن وفًقــا ملــا يرونــه مناســًبا - نطــاق تطبيــق قانــون الدفــاع مــن حيــُث 
األشــخاص واملــكان والزمــان. فمــن حيــث املــكان قــد يطبــق هــذا القانــون عــى مدينــة دون أخــرى، أو 
عــى حــي مــن األحيــاء دون غــريه، وقــد يطبــق عــى كامــل أرايض اململكــة أيًضــا حســب مــا يــراه جملــس 
الــوزراء رضورًيــا يف حــدود مواجهــة الظــروف الطارئــة التــي أذن بإنفــاذ القانــون ملواجهتهــا )كــا حصــل 
ــة  ــة إضافي ــراءات احرازي ــرار بفــرض إج ــا قامــت احلكومــة باختــاذ ق ــاع الثالــث عندم ــا ألمــر الدف تباًع
تتمثــل بتشــديد حالــة حظــر التجــول يف مدينــة إربــد دون غريهــا مــن املــدن األردنيــة(24. وأمــا فيــا يتعلــق 

21  املرجع نفسه، الفقرة 3.

22  وفًقا لنص املادة )1/أواًل: الفقرة 3( من أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020.

23  انظر كتاب: غالب عي الدوادي، املدخل إىل علم القانون، ط 4، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عان، األردن، 2016، ص 205، وما بعدها.

24  قرار عزل مدينة إربد عن باقي املحافظات، وتطبيق قرار العزل التام عليها دون غريها، وذلك استثناء من مبدأ رسيان القانون عى كامل إقليم الدولة. 
انظر خطاب وزير الدولة لشؤون اإلعالم املنشور بتاريخ 2020/3/26، منشور عى الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء األردنية عى موقع التواصل 

االجتاعي Facebook، تاريخ زيارة املوقع: 2020/3/28.



 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد  "كوفيد-19"(364

بنطــاق تطبيقــه مــن حيــث الزمــان فقــد يطبــق لفــرة زمنيــة حمــددة بنــص اإلرادة امللكيــة، أو قــد يــرك نافًذا 
ــة  ــة بوقــف تنفيــذه، وهــذا مــا نالحظــه يف رســالة جالل دون حتديــد ألي مــدة، وحتــى إصــدار إرادة ثاني
امللــك لرئيــس الــوزراء إلعــالن اإلرادة امللكيــة، حيــث إهنــا قــد خلــت مــن حتديــد مــدة الســاح بتطبيــق 
قانــون الدفــاع. وعليــه نكــون بحاجــة إلرادة ملكيــة ثانيــة إليقافــه متــى مــا شــاء جملــس الــوزراء وامللــك. 
وأخــرًيا فيــا يتعلــق بنطــاق تطبيقــه مــن حيــث األشــخاص فقــد تطبــق أوامــر الدفــاع الصــادرة بمقتــىض 
قانــون الدفــاع عــى فئــة عمريــة مــن األفــراد دون غريهــم، كــا جــاء بأمــر الدفــاع الثــاين عندمــا قــررت 
احلكومــة حظــر التجــول الــكي عــى مــن تزيــد أعارهــم عــن ســتن ســنة وعــى مــن تقــل أعارهــم عــن 
ســَت عــرشَة ســنة 25. فــكل هــذه املحــددات ســلطٌة تقديريــة للحكومــة ترتبــط باحلالــة الطارئــة والظــروف 
التــي صــدرت اإلرادة امللكيــة بإنفــاذ القانــون وأوامــر الدفــاع ملواجهتهــا. ولعــل ختلــف الدســتور األردين 
ــه  ــاق تطبيق ــد نط ــر حتدي ــرك أم ــه ي ــد ألن ــر منتق ــاع أم ــون الدف ــق قان ــح لتطبي ــاق واض ــد نط ــن حتدي ع
ــة  ــلطة الترشيعي ــن الس ــل م ــيادًيا دون أي تدخ ــم س ــون قراره ــك، فيك ــة املل ــوزراء وجالل ــس ال ــد جمل بي
ــرصي  ــع األردين )كامل ــن الترشي ــة م ــاتري القريب ــات والدس ــأن الترشيع ــًا ب ــر، عل ــذا األم ــة يف ه والقضائي
ــا بفــرض رقابتهــا عــى  والفرنــي( تناولــت هــذا املوضــوع بالتفصيــل وجعلــت للســلطة الترشيعيــة حًق

تطبيــق هــذا القانــون مــن حيــُث املــكان والزمــان26.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن قانــون الدفــاع خيــرج عــن املبــدأ العــام القــايض بــرضورة الفصــل بن الســلطات. 
فهــو قانــون مــرن؛ ألنــه خيــول رئيــس الــوزراء صالحيــة تعطيــل أحــكام القوانــن األخــرى، أو اخلــروج عنهــا، 
وفًقــا ملــا يــراه مناســًبا ودون إعطــاء الســلطة الترشيعيــة أي دور رقــايب يف هــذا األمــر، عــى النحــو الــذي ســنبينه 

الحًقــا عنــد احلديــث عــن أثــر تطبيــق قانــون الدفــاع عــى الترشيعــات األخرى.

عطًفــا عــى مــا ســبق، كان ال بــد مــن التمييــز بــن قانــون الدفــاع االســتثنائي )موضــوع هــذه الدارســة( 
ــه  ــابه وأوج ــه تش ــاك أوج ــتور األردين(27. فهن ــن الدس ــادة 94 م ــه امل ــت علي ــذي نص ــت )ال ــون املؤق والقان
ــأن كال  ــوارئ وب ــة ط ــة حال ــع ملواجه ــا يوض ــاهبان يف أن كليه ــو اآليت: يتش ــى النح ــأيت ع ــا، ت ــالف بينه اخت
منهــا مؤقــت بمــدة زمنيــة حمــددة بحــدود قيــام حالــة الطــوارئ. وخيتلفــان يف أمريــن: 1- يف املصــدر: قانــون 
الدفــاع تصــدره الســلطة الترشيعيــة )جملــس األمــة( يف أوضــاع عاديــة، يف حــن أن القانــون املؤقــت تصــدره 
الســلطة التنفيذيــة )جملــس الــوزراء( بموافقــة امللــك وبحالــة واحــدة عندمــا يكــون جملــس النــواب منحــاًل28 

25  أمر دفاع صادر بمقتىض أحكام قانون الدفاع، األردين، رقم 2، لسنة 2020.

26  للمزيد حول موقف املرشع الفرني واملرصي، انظر: الغويري، مرجع سابق، ص 353، وما بعدها.

27  املــادة 94 مــن الدســتور األردين لعــام 1952 تنــص عــى: "1- عندمــا يكــون جملــس النــواب منحــال حيــق ملجلــس الــوزراء بموافقــة امللــك أن يضــع 

قوانــن مؤقتــة ملواجهــة األمــور االيت بياهنــا: أ- الكــوارث العامــة. ب- حالــة احلــرب والطــوارئ. ج- احلاجــة اىل نفقــات رضوريــة ومســتعجلة ال 
حتتمــل التأجيــل. ويكــون للقوانــن املؤقتــة التــي جيــب أال ختالــف أحــكام الدســتور قــوة القانــون عــى أن تعــرض عــى جملــس األمــة يف أول اجتــاع 
يعقــده، وعــى املجلــس البــت فيهــا خــالل دورتــن عاديتــن متتاليتــن مــن تاريــخ إحالتهــا ولــه أن يقــر هــذه القوانــن، أو يعدهلــا، أو يرفضهــا فــإذا 
رفضهــا، أو انقضــت املــدة املنصــوص عليهــا يف هــذه الفقــرة ومل يبــت هبــا وجــب عــى جملــس الــوزراء بموافقــة امللــك أن يعلــن بطــالن نفاذهــا فــورا، 
ومــن تاريــخ ذلــك اإلعــالن يــزول مــا كان هلــا مــن قــوة القانــون عــى أال يؤثــر ذلــك يف العقــود واحلقــوق املكتســبة. 2- يــري مفعــول القوانــن 

املؤقتــة بالصــورة التــي يــري فيهــا مفعــول القوانــن بمقتــىض حكــم املــادة )93( مــن هــذا الدســتور".
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ــذا  ــدور ه ــد ص ــده بع ــاع يعق ــة يف أول اجت ــس األم ــى جمل ــت ع ــون املؤق ــرض القان ــب ع ــتورًيا: جي 2- دس
القانــون ليعدلــه، أو يلغيــه29، يف حــن أن قانــون الدفــاع يبقــى داخــاًل حيــز النفــاذ وال يشــرط عرضــه عــى 
جملــس األمــة إلقــراره، أو إقــرار اإلذن بالعمــل فيــه بعــد انتهــاء حالــة الطــوارئ، حتــى وإن ُحــّل جملــس األمــة 
يف ظــل تطبيــق قانــون الدفــاع وحــل حملــه جملــس جديــد: أي بعبــارة أخــرى، ليــس ملجلــس األمــة شــأن فيــه 
ــة  ــاء حال ــد انته ــى بع ــًذا حت ــون ناف ــى القان ــل يبق ــوارئ، ب ــة الط ــى حال ــه ع ــة تطبيق ــدى صح ــر م وال بتقدي

الطــوارئ الــذي ُأعِمــل ملواجهتهــا، ودون احلاجــة إىل إعــادة عرضــه عــى جملــس األمــة بعــد انتهائهــا.
وال بــد مــن التمييــز بــن قانــون الدفــاع )موضــوع هــذه الدارســة( وبــن األحــكام العرفيــة )املنصــوص 
ــوة  ــد قس ــراٌء أش ــة إج ــكام العرفي ــالن األح ــث إن إع ــتور األردين(30. حي ــن الدس ــادة 125 م ــا يف امل عليه
وخطــورة مــن إعــالن قانــون الدفــاع املنصــوص عليــه يف املــادة 124، ويفهــم ذلــك مــن عبــارات املــادة 125 
اخلاصــة باألحــكام العرفيــة حيــث جــاء يف مطلعهــا: "1- يف حالــة حــدوث طــوارئ خطــرية يعتــرب معهــا أن 
التدابــري واإلجــراءات بمقتــىض املــادة الســابقة مــن هــذا الدســتور غــري كافيــة للدفــاع عــن اململكــة؛ فللملــك، 
بنــاء عــى قــرار جملــس الــوزراء، أن يعلــن بــإرادة ملكيــة األحــكام العرفيــة يف مجيــع أنحــاء اململكــة، أو يف أي 
جــزء منهــا". يفهــم مــن هــذه الفقــرة أن اللجــوء لألحــكام العرفيــة يكــون يف خطــوة ثانيــة بعــد اللجــوء إىل 
قانــون الدفــاع وبعــد أن يعجــز هــذا األخــري عــن تزويــد الســلطة التنفيذيــة بالصالحيــات الالزمــة للتغلــب عى 
الظــروف الطارئــة التــي ســّوغت اســتخدامه. فعندهــا نكــون أمــام ظــروف عــى درجــة كبــرية مــن اخلطــورة 
لدرجــة أن قانــون الدفــاع مل يمكــن كافًيــا ملواجهتهــا، فنلجــأ عندهــا ملــن كانــت أشــد منــه وأكثــر قــدرًة عــى 
متكــن الســلطة التنفيذيــة مــن التــرصف واإلدارة بحريــة أال وهــي "األحــكام العرفيــة". وعليــه فهنــاك أوجــه 

تشــابه وأوجــه اختــالف بينهــا، عــى النحــو اآليت:

ــا تصــدره الســلطة  ــا عادًي وتنظيــم صالحياهتــا ملواجهــة الظــرف الطــارئ: فــإذا كان قانــون الدفــاع قانوًن
ــن  ــادة 124 م ــب امل ــة )حس ــد احلاج ــه عن ــق أحكام ــاذه وتطبي ــك بإنف ــر املل ــة( ويأم ــس األم ــة )جمل الترشيعي
الدســتور(، فــإن األحــكام العرفيــة ليســت بقانــون؛ بــل جمــرد إعــالن مــن جانــب واحــد )يصــدر مــن امللــك( 
مــن دون إصــدار أي نــص قانــوين مــن قبــل الســلطة الترشيعيــة )حســب املــادة 125 مــن الدســتور(. والنتيجــة 
فــإن قانــون الدفــاع جمموعــة قواعــد قانونيــة تضبــط صالحيــات احلكومــة عنــد إنفــاذه، وتقــرر رقابــة قضائيــة 
عــى هــذا التطبيــق؛ أمــا حالــة إعــالن األحــكام العرفيــة فهــي جمــرد إعــالن ملكــي ال ضابــط لــه، ويبســط يــد 

الســلطة التنفيذيــة للتــرصف دون أي ضابــط، أو قاعــدة قانونيــة، أو نــص، أو قيــد ســوى اإلرادة امللكيــة.

29  هناية الفقرة )1( من املادة )94( من الدستور األردين لعام 1952.

30  املــادة 125 مــن الدســتور األردين لعــام 1952 تنــص عــى: "1- يف حالــة حــدوث طــوارئ خطــرية يعتــرب معهــا أن التدابــري واإلجــراءات بمقتــىض 
املــادة الســابقة مــن هــذا الدســتور غــري كافيــة للدفــاع عــن اململكــة فللملــك بنــاء عــى قــرار جملــس الــوزراء أن يعلــن بــإرادة ملكيــة األحــكام العرفية 
يف مجيــع أنحــاء اململكــة، أو يف أي جــزء منهــا. 2- عنــد إعــالن األحــكام العرفيــة للملــك أن يصــدر بمقتــىض إرادة ملكيــة أيــة تعليــات قــد تقــىض 
ــه ويظــل مجيــع األشــخاص القائمــن بتنفيــذ تلــك  الــرضورة هبــا ألغــراض الدفــاع عــن اململكــة بقطــع النظــر عــن أحــكام أي قانــون معمــول ب
التعليــات عرضــة للمســؤولية القانونيــة التــي ترتــب عــى أعاهلــم إزاء أحــكام القوانــن إىل أن يعفــوا مــن تلــك املســؤولية بقانــون خــاص يوضــع 

هلــذه الغايــة ". مالحظــة: املــادة الســابقة هلــذه املــادة هــي املــادة 124 والتــي تتعلــق بقانــون الدفــاع وبينــت غرضــه وكيفيــة إعالــه.
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قانــون الدفــاع قانــون ُمعلــق اإلنفــاذ: أي أن إنفــاذ )أو املبــارشة بتطبيــق( هــذا القانــون أمــر معلــق عــى 	 
ــتور األردين  ــن الدس ــادة )124( م ــم امل ــتنادا حلك ــه، اس ــاذ أحكام ــارشة بإنف ــة باملب ــدور إرادة ملكي ص
الســالف ذكرهــا، واســتنادا حلكــم "الفقــرة ب" مــن املــادة الثانيــة مــن قانــون الدفــاع والتــي جــاء فيهــا: 
"تتضمــن اإلرادة امللكيــة بيــان احلالــة التــي تقــرر بســببها إعــالن العمــل هبــذا القانــون واملنطقــة التــي يطبق 
فيهــا وتاريــخ العمــل بــه". ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن إيقــاف إنفــاذه مرهــون بــإرادة ملكيــة ثانيــة تصــدر 
اســتنادا حلكــم الفقــرة )ج( مــن املــادة نفســها التــي جــاء فيهــا: "يعلــن عــن وقــف العمــل هبــذا القانــون 
بــإرادة ملكيــة تصــدر بنــاء عــى قــرار مــن جملــس الــوزراء". وعليــه فإنــه يشــرط إلنفــاذه ولوقــف إنفــاذه 
ــوزراء بــرضورة إنفــاذ  ــرار عــن جملــس ال ــا ويف احلالتــن: 1- صــدور ق ــد مــن توافرمهــا مًع رشطــان الب
ــإن  ــه ف ــوزراء. وعلي ــس ال ــرار جمل ــى ق ــة ع ــة باملوافق ــدور إرادة ملكي ــاذه 2- ص ــاء إنف ــون، أو إهن القان
إصــدار القــرار واإلرادة امللكيــة بالبــدء بإنفــاذ أحــكام هــذا القانــون هــو بحــد ذاتــه ســلطة تقديريــة يتمتــع 
هبــا عــى ســبيل احلــرص كل مــن جملــس الــوزراء وجاللــة امللــك عــى حــد ســواء، ويكــون ذلــك التقديــر 

بالنظــر إىل مــدى خطــورة الظــرف الطــارئ املطلــوب مواجهتــه.

وهنــا جتــدر اإلشــارة إىل أن تعليــق نفــاذ القانــون ووقــف نفــاذه بــإرادة ملكيــة أمــر اســتثنائي، وخــروج 
عــى األصــل العــام يف القانــون، الــذي يقــي أن أي قانــون يــري تلقائًيــا بعــد مــي ثالثــن يوًمــا عــى 
نــرشه يف اجلريــدة الرســمية31، ويوقــف العمــل بــأي قانــون عــادي بصــدور قانــون جديــد مثلــه، أو أعــى 
ــذا  ــوع ه ــاع )موض ــون الدف ــا قان ــاذه32. أم ــل نف ــه، أو يعط ــة فيلغي ــلطة الترشيعي ــن الس ــة ع ــه يف املرتب من
ــخ 1992/3/25  ــون عــادي اســتوىف رشوط صــدوره ونفــاذه الدســتورية: فنــرش بتاري البحــث( فهــو قان
ــارشة  ــاذه )أي املب ــن إنف ــن ال يمك ــاذ، ولك ــز النف ــاًل يف حي ــون داخ ــخ 1992/4/24 ويك ــري بتاري لي

ــه. ــة املوقفــة ل ــاإلرادة امللكي ــه إال ب ــة، وال يمكــن وقــف العمــل ب ــإرادة ملكي بتطبيقــه( إال ب

ــة، ويف  ــن العادي ــن القوان ــريه م ــن غ ــاع ع ــون الدف ــز قان ــي متي ــص الت ــذه اخلصائ ــوء ه ــى ض ــرًيا، ع أخ
ــاع  ــون الدف ــف قان ــا إىل تعري ــا خلصن ــوين األردين، فإنن ــه القان ــات الفق ــي يف مؤلف ــف فقه ــاب تعري ــل غي ظ
بأنــه جمموعــة القواعــد القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة الترشيعيــة لتنظــم الواليــة العامــة ملجلــس الــوزراء يف 
ــد  ــة طــوارئ دون تقي ــي يف حال ــة واألمــن الوطن ــي تســتدعي تأمــن الســالمة العام ــتثنائية الت الظــروف االس
تــام بأحــكام الترشيعــات املعمــول هبــا وقــت إنفــاذه. وملــا كان التعريــف مصطلحــا يشــري إىل وصــف الــيء 
بعبــارات جامعــة مانعــة، بحيــث تكــون دالــة عــى مجيــع مفــردات الــيء املوصــوف، ومانعــة للنقــد لقصــور 
يف عباراتــه، أو لزيــادة فيهــا بحيــث يدخــل فيــه مــا ليــس منــه مــن صفــات، فإننــا نــرى بــأن هــذا التعريــف 
ــذا  ــق ه ــى تطبي ــة ع ــار املرتب ــري إىل اآلث ــا، ويش ــابق بياهن ــاع الس ــون الدف ــص قان ــه كل خصائ ــع يف عبارات جيم

31  اســتنادا حلكــم الفقــرة )2( مــن املــادة )93( مــن الدســتور األردين لعــام 1952، والتــي جــاء فيهــا: "يــري مفعــول القانــون بإصــداره مــن جانــب 

ــا عــى نــرشه يف اجلريــدة الرســمية إال إذا ورد نــص خــاص يف القانــون عــى أن يــري مفعولــه مــن تاريــخ آخــر". امللــك ومــرور ثالثــن يوًم
32  الدوادي، مرجع سابق، ص 246.
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ــاين مــن هــذه الدراســة. ــي ســنتناوهلا يف املبحــث الث ــون يف مواجهــة غــريه مــن الترشيعــات الت القان

المبحث الثاني: أثر تطبيق قانون الدفاع على غيره من التشريعات

تكمــن خطــورة قانــون الدفــاع وأمهيتــه يف اآلثــار املرتبــة عــى إعــالن العمــل بــه. وهــذه اخلطــورة تنبــع 
مــن أحكامــه التــي رشعــت بطريقــة تعكــس طابعــه االســتثنائي، وتســاعد عــى حتقيــق الغــرض الــذي وجــد 
مــن أجلــه. مــن هــذا املنطلــق كانــت آثــاره التــي يرتبهــا عــى درجــة مــن األمهيــة واخلطــورة، وممــا يســتدعي 
بياهنــا يف هــذه البحــث. آثــار هــذا القانــون ســتنعكس بشــكل رئيــي عــى العالقــات القانونيــة فيــا بــن الدولة 
واألفــراد )أي عالقــات القانــون العــام الداخــي كتنظيــم احلقــوق واحلريــات(، أو العالقــات فيــا بــن الدولــة 
وغريهــا مــن الــدول )عالقــات القانــون العــام اخلارجــي املتمثلــة يف التزامــات الدولــة عــى الصعيــد الــدويل(. 
وعليــه، ســنتناول تلــك اآلثــار يف مطلبــن: األول يتنــاول أثــره عــى الترشيعــات املســاوية، أو األدنــى منــه يف 

املرتبــة، والثــاين يتنــاول أثــره عــى الترشيعــات األعــى منــه يف املرتبــة.

المطلب األول: أثره على التشريعات المساوية، أو األدنى منه في المرتبة

كــا بينــا يف املطلــب الثــاين مــن املبحــث األول، فــإن مــن خصائــص قانــون الدفــاع أنــه اســتثنائي. ويرتــب 
ــر  ــر أث ــل أخط ــث. ولع ــذا البح ــا يف ه ــا جتاوزه ــار ال يمكنن ــه آث ــه وألحكام ــتثنائية ل ــة االس ــوت صف ــى ثب ع
يرتــب عــى تطبيــق هــذا القانــون هــو األثــر الــذي ينعكــس عــى غــريه مــن الترشيعــات، حيــث إن لقانــون 
الدفــاع قــوة متكنــه مــن تعطيــل غــريه مــن القوانــن العاديــة املتعارضــة معــه ســواء كانــت ســابقة أم الحقــة 
لصــدوره. فقــد جــاء بنــص املــادة )3/أ( منــه بــأن: "ينــاط تطبيــق هــذا القانــون برئيــس الــوزراء الختــاذ التدابري 
واإلجــراءات الرضوريــة لتأمــن الســالمة العامــة والدفــاع عــن اململكــة دون التقيــد بأحــكام القوانــن العاديــة 
املعمــول هبــا". وعليــه فــإن أي قانــون عــادي، أو نــص يف قانــون عــادي يتعــارض مــع أحــكام قانــون الدفــاع، 
ــا معطــاًل وال يؤخــذ بــه يف حــرضة قانــون  أو أحــكام األوامــر التــي تصــدر بموجبــه ســيكون نًصــا، أو قانوًن
الدفــاع، أو أوامــره. فعــى ســبيل املثــال: ســيعطل "مؤقًتــا" نــص القانــون املــدين الــذي يقــي بــأن ملالــك اليء 
حريــة التــرصف يف ملكــه، وذلــك ألن قانــون الدفــاع قــرر بــأن لرئيــس الــوزراء إصــدار أمــر دفــاع باالســتيالء 
ــوي االســتيالء عــى أي أمــوال، أو  ــه ين ــوزراء أن ــه "إذا أعلــن رئيــس ال عــى ملــك أحدهــم، حيــث جــاء في
ــع تلــك األمــوال، أو ينقلهــا، أو خيفيهــا، أو يتــرصف هبــا  ــد عليهــا فــال جيــوز ألي شــخص أن يبي وضــع الي
ــا" نــص قانــون أصــول املحاكــات اجلزائيــة  دون موافقــة رئيــس الــوزراء"33، ويف مثــال آخــر ســيعطل "مؤقًت
الــذي يقــي أن التفتيــش مــرشوط بــإذن املدعــي العــام، وذلــك ألن قانــون الدفــاع قــرر بــأن لرئيــس الــوزراء 
صالحيــات األمــر "بتفتيــش األشــخاص واألماكــن واملركبــات دون التقيــد بأحــكام أي قانــون آخــر، واألمــر 
باســتعال القــوة املناســبة يف حالــة املانعــة"34. وغريهــا الكثــري مــن األمثلــة التــي ال حــرص هلــا. هبــذا الصــدد 

33  نص املادة )5( من قانون الدفاع، رقم 13، لعام 1992.

34  نص املادة )4( من قانون الدفاع، رقم 13، لعام 1992.
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جتــدر اإلشــارة إىل أن تفعيــل العمــل بقانــون الدفــاع ال يعنــي الوقــف، أو التعطيــل املبــارش والتلقائــي لغــريه 
ــكل  ــل بش ــرر التعطي ــاع يق ــر دف ــدور أم ــن ص ــد م ــل الب ــات، ب ــة والتعلي ــة، أو األنظم ــن العادي ــن القوان م
رصيــح. أي أنــه، وبعبــارة أخــرى، ســتبقى الترشيعــات الوطنيــة األخــرى ســارية املفعــول وواجبــة التطبيــق، 

طاملــا مل يصــدر عــن رئيــس الــوزراء أمــر دفــاع يقــي بتعطيلهــا رصاحــًة.
قــد يــدور يف ذهــن البعــض أن خمالفة القانــون العــادي لغريه مــن القوانــن العاديــة، أو لألنظمــة والتعليات 
األدنــى منــه يف املرتبــة أمــر جائــز ويتفــق مــع املبــادئ العامــة يف القانــون )كمبــدأ التــدرج الترشيعــي(، ولكــن 
اخلطــورة يف ظــل قانــون الدفــاع تظهــر مــن متكــن قــرار إداري )يســمى بأمــر الدفــاع( مــن خمالفــة، أو تعطيــل 
الترشيعــات. حيــث إن قانــون الدفــاع ذهــب أبعــد ممــا ســبق بيانــه أعــاله عندمــا أقــر بــأن أوامــر الدفــاع التــي 
يصدرهــا رئيــس الــوزراء باالســتناد إىل قانــون الدفــاع تتمتــع بقــوة قانــون الدفــاع نفســها، بالرغــم مــن أهنــا 
ــة وال  ــرد األنظم ــن وال جم ــام - ال القوان ــل ع ــد - كأص ــف، أو تقي ــا أن ختال ــس هل ــة ولي ــرارات إداري ــرد ق جم
ــون قــوة متكنهــا مــن أن ختالــف، أو تعطــل  ــاع( يعطيهــا القان التعليــات. تلــك القــرارات املســاة )أوامــر دف
ــا  ــا، أو تعليــات(، أي بمعنــى أنن ــا، أو نظاًم ــا عادًي بشــكل كي، أو جزئــي أي ترشيــع آخــر )ســواء أكان قانوًن
ــل  ــة تعطي ــل إمكاني ــر، ب ــادي آخ ــون ع ــاع لقان ــون الدف ــل قان ــرص بتعطي ــع، وال ننح ــاق أوس ــا يف نط أصبحن
ــى، أو  ــع األدن ــواع الترشي ــف أن ــل ملختل ــة ب ــن العادي ــط للقوان ــس فق ــة( لي ــرارات إداري ــاع )ق ــر الدف أوام

املســاوية ملرتبــة قانــون الدفــاع يف هــرم التــدرج الترشيعــي.
يســتمد ذلــك احلكــم اخلطــري )بجــواز خمالفــة، أو تعطيــل أي ترشيــع( مــن نــص املــادة )10( مــن قانــون 
الدفــاع التــي جــاء فيهــا: "يوقــف العمــل بــأي نــص، أو ترشيــع خيالــف أي حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون 
واألوامــر الصــادرة بمقتضــاه". وعليــه يكــون لرئيــس الــوزراء ليــس فقــط أن يمتنــع عــن تطبيــق أي قانــون 
عــادي خيالــف يف أحكامــه أحــكام قانــون الدفــاع، بــل أبعــد مــن ذلــك، لــه أن يصــدر أوامــر تعطــل أي ترشيــع 
مهــا كان نوعــه: ســواء أكان قانوًنــا عادًيــا، أو نظاًمــا، أو تعليــات. وكل منــا يعلــم أن مصطلــح ترشيــع يشــري 
إىل "كل نــص قانــوين مكتــوب"35 فهــو مصطلــح مطلــق، واملطلــق جيــري عــى إطالقــه. وهبــذا يكــون قانــون 
الدفــاع قــد وضــع بيــد الســلطة التنفيذيــة صالحيــات جتعــل منهــا "كاملــرشع املؤقــت" فيحــل حمــل الســلطة 
الترشيعيــة ويعطــل مــا أصدرتــه هــذه األخــرية مــن ترشيعــات وقواعــد قانونيــة نافــذة، لتضــع قواعــد قانونيــة 
ــلطة  ــن الس ــادرة ع ــرى ص ــات أخ ــا ترشيع ــبق وأن نظمته ــوًرا س ــم أم ــاع( تنظ ــر دف ــكل أوام ــدة )بش جدي
الترشيعيــة وداخلــة حيــز النفــاذ. وعليــه فــإن قانــون الدفــاع خــرج عــن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات. فعــى 
ســبيل املثــال نــدرج هنــا مــا جــاء يف أمــر الدفــاع األول مــن عبــارات رصحيــة تفيــد بــأن رئيــس الــوزراء قــرر 
بــأن يعطــل العمــل ببعــض أحــكام قانــون الضــان االجتاعــي ثــم وضــع تنظيــًا جديــًدا للبنــود التــي عطلهــا 

منــه36.

35  الدوادي، مرجع سابق، ص 117؛ ويف الفقه الفرني أيًضا يكون ملصطلح الترشيع )بلغتهم Législation( ذات املعنى: انظر:
Muriel Parquet, Introduction général au droit, Cinquième Edition, Bréal, Rosny-sous-Bois-France, 2009, p. 40.

36  جــاء يف املــادة )1( مــن أمــر دفــاع صــادر بمقتــىض أحــكام قانــون الدفــاع، األردن، رقــم 1، لســنة 2020، مــا يــي: "اســتنادا ألحــكام املادتــن )3( 
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وبالرجــوع إىل نــص املــادة )4( مــن قانــون الدفــاع فإننــا نجــد هــذا النــص يذكــر لنــا صالحيــات رئيــس 
ــة لــه بموجــب هــذا القانــون، وعددهــا ثــالث عــرشة صالحيــة. ولكــن مــن اخلطــأ بمــكان  الــوزراء املخّول
االعتقــاد أن تعــداد هــذه الصالحيــات قــد جــاء عــى ســبيل احلــرص، بــل جــاءت عــى ســبيل الّذكــر؛ بدليــل 
ــا أن نصــوص املــواد )3/أ - 10( عــادت  أهنــا جــاءت أوالً بعبــارات فضفاضــة واســعة ال حتــرص شــيئًا، وثانًي
ــه  ــد ذات ــذا بح ــات، وه ــن ترشيع ــاء م ــا تش ــق م ــن وتعلي ــة القوان ــا بمخالف ــة حقه ــلطة التنفيذي ــرت للس وأق
ــى أن  ــل ع ــات، وكدلي ــالق الصالحي ــى إط ــًا ع ــر وضوح ــر أكث ــي آخ ــال واقع ــات. وكمث ــالق للصالحي إط
صالحيــات رئيــس الــوزراء غــري مقتــرصة عــى مــا ورد يف نــص املــادة )3/أ(، مــا جــاء يف نــص أمــر الدفــاع 
اخلامــس عندمــا قــرر رئيــس الــوزراء بموجبــه وقــف رسيــان مجيــع املــدد القانونيــة واملواعيــد املنصــوص عليها 
يف الترشيعــات النافــذة )ســواء أكانــت مــدد تقــادم أم ســقوطا أم عــدم ســاع دعــوى، وغريهــا(37. حيــث إن 
ــات  ــداد صالحي ــت بتع ــي قام ــادة )3/أ( الت ــري واردة يف امل ــرار - غ ــذا الق ــل ه ــاذ مث ــة - باخت ــذه الصالحي ه

رئيــس الــوزراء.
ولعــل تلــك الصالحيــات الواســعة كانــت مســوغة بــرضورة متكــن الســلطة التنفيذيــة مــن وســيلة قانونيــة 
متكنهــا مــن التعامــل مــع املســتجدات اليوميــة يف ظــل الظــرف الطــارئ دون إلزامهــا بالعــودة يف كل مــرة إىل 
الســلطة الترشيعيــة لوضــع نــص قانــوين. فاحلاجــة إىل مواجهــة املســتجدات الطارئــة برعــة وكفــاءة عاليــة أمر 
ال يتناســب مــع اإلجــراءات التقليديــة البريوقراطيــة املتبعــة تقليدًيــا لوضــع نــص قانــوين جديــد، أو تعديلــه، 
أو إلغائــه مــن قبــل الســلطة الترشيعيــة، مــن هنــا، مكنــا الســلطة التنفيذيــة مــن صالحيــة تعطيــل قانــون وســن 
قواعــد جديــدة مــن تلقــاء نفســها ليتــم ذلــك خــالل ســاعات، أو حتــى دقائــق. وبالرغــم مــن تســليمنا بــأن 
ملجلــس الــوزراء صالحيــات مطلقــة بموجــب هــذا القانــون إال أننــا نؤكــد عــى أن هــذه الصالحيــات - وإن 
كانــت واســعة جــًدا  -  إال أهنــا تبقــى مؤقتــة بالظــرف االســتثنائي الــذي ُأذن باســتخدامها ألجلــه، وأهنــا، مــن 
ناحيــة أخــرى، قابلــة للتحديــد، أو التقييــد بنــص اإلرادة امللكيــة، كــا وضحنــا ســابًقا بصــدد احلديــث عــن 
نــص اإلرادة الــذي جــاء فيــه قيــد يتمثــل بــرضورة عــدم املســاس بامللكيــات اخلاصــة لألفــراد بالرغــم مــن أن 

قانــون الدفــاع ســمح ملجلــس الــوزراء املســاس هبــا كــا بينــا أعــاله.

ــة  ــة والفرعي ــن العادي ــوى القوان ــه أق ــاع أن ــون الدف ــف قان ــا وص ــبق، يمكنن ــا س ــى م ــاًء ع ــرًيا، وبن أخ
ــه مــن وضــع أي قانــون عــادي، أو نظــام، أو تعليــات  ــع بقــوة متكن ــه يتمت )األنظمــة والتعليــات( ذلــك ألن
جانًبــا فيعطلهــا. ولكــن قــد يكــون األمــر أكثــر تعقيــًدا عنــد احلديــث عــن مــدى قوتــه أمــام الترشيعــات التــي 
تعلــوه يف املرتبــة )أي الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة(، فهــي جــزء مــن الترشيعــات، وحضــور مصطلــح "أي 
ــدى  ــول م ــاؤل ح ــاب للتس ــح الب ــا، فت ــابق ذكره ــاع الس ــون الدف ــادة )10( مــن قان ــن امل ــر" يف مت ــع آخ ترشي

و )10( مــن قانــون الدفــاع رقــم )13( لســنة 1992 أقــرر إصــدار أمــر الدفــاع التــايل: أوال: يوقــف العمــل بأحــكام قانــون الضــان االجتاعــي رقــم 
)1( لســنة 2014 وتعديالتــه واألنظمــة والتعليــات التــي تطبقهــا املؤسســة العامــة للضــان االجتاعــي فيــا يتعلــق بــا يــي: ... ويعمــل بأمــر الدفــاع 

التــايل بديــال عنهــا:...".
37  أمر دفاع صادر بمقتىض أحكام قانون الدفاع، األردين، رقم 5، لسنة 2020.
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إمكانيــة تعطيــل قانــون الدفــاع هلــذا النــوع مــن الترشيعــات.

المطلب الثاني: أثره على التشريعات األعلى منه في المرتبة

ــون  ــكام قان ــل ألح ــاؤل اآليت: ه ــرح التس ــر، نط ــع آخ ــل أي ترشي ــة تعطي ــن إمكاني ــث ع ــا للحدي تباًع
الدفــاع، أو أوامــر الدفــاع أن تقيــد، أو تعطــل نًصــا دســتورًيا، أو اتفاقيــة دوليــة؟! يــأيت هــذا التســاؤل املنطقــي 

مــن منطلــق مبــدأ التــدرج الترشيعــي الــذي يقــي بــأن الترشيــع األدنــى ال خيالــف الترشيــع األعــى38.

أواًل: حكم تعطيل قانون الدفاع، أو أوامره لنص دستوري

ــة،  ــة الدســتورية عــى غريهــا مــن القواعــد القانوني ال خــالف بــن الفقهــاء عــى ســمو القواعــد القانوني
ــم  ــة احلك ــت طائل ــتور، حت ــكام الدس ــه أح ــف يف أحكام ــون أن خيال ــح ألي قان ــل ال يص ــث األص ــن حي فم
بعــدم دســتورية هــذا القانــون واإلجــراءات والقــرارات التــي صــدرت بمقتضــاه 39. وأقصــد بكلمــة قانــون، 
ــا  ــكلها، أو مصدره ــا كان ش ــة مه ــدة قانوني ــع، أي كل قاع ــام والواس ــه الع ــون بمفهوم ــح القان ــا، مصطل هن
)ســواء نصــوص اتفاقيــة دوليــة أم نصــوص قانــون عــادي أم أنظمــة، أو تعليــات، أو حتــى قــرارات إداريــة 
تنظيميــة(. باملقابــل هنــاك خــالف فيــا بــن الفقهــاء حــول مــدى جــواز خمالفــة بعــض أحــكام الدســتور، أو 
تقييــد تطبيقهــا40، خاصــة يف ظــل حضــور نــص املــادة )10( مــن قانــون الدفــاع التــي اســتخدمت مصطلــح 
الترشيــع عنــد احلديــث عــن جــواز خمالفــة أي أمــر دفــاع لغــريه مــن الترشيعــات. يف احلقيقــة نــرى أن اســتخدام 
ــون  ــن قان ــل إىل متك ــرشع ال يمي ــإذا كان امل ــق، ف ــري موف ــد وغ ــتخدام منتق ــو اس ــر" ه ــع آخ ــح "ترشي مصطل
الدفــاع مــن تعطيــل، أو تقييــد نصــوص الدســتور، كان حرّيــا بــه أن يعــدل هــذا النــص ويبتعــد عــن اســتخدام 

مصطلــح "ترشيــع" عندمــا قــال إن لقانــون الدفــاع وأوامــره أن ختالــف أي ترشيــع.

ولإلجابــة عــن الســؤال، نرجــع لنصــوص الدســتور، فنجــد النــص الدســتوري نفســه أحياًنــا قــد يكــون 
جامــًدا وحازًمــا فــال يــدع جمــاال لتدخــل القانــون يف املســألة التــي نظمهــا، وبالنتيجــة ال يــدع جمــااًل للخــروج 
ــا41 يتيــح رصاحــة  ــد. وقــد يكــون النــص الدســتوري يف أحايــن أخــرى مرًن عــى حكمــه مــن خــالل التقيي
ــه يف ظــروف وأحــوال  ــة ختالــف حكمــه )اســتثناًء( فتوقــف العمــل ب ــون العــادي وضــع قواعــد قانوني للقان
يعينهــا القانــون )أي تقيــده لفــرة مــن الزمــن(، لــذا نــرى بــأن النصــوص الدســتورية تــأيت يف عــدة أشــكال، 

وخيتلــف مــدى جــواز تقييــد قانــون وأوامــره هلــا بحســب شــكلها، عــى النحــو اآليت:

38  حمكمة التمييز األردنية، حقوق، 7067، 2018، منشورات موقع قسطاس.

39  اخلطيب، مرجع سابق، ص 522. 

ــتوري  ــص الدس ــق الن ــف تطبي ــل ووق ــري إىل تعطي ــد يش ــول واح ــا ذات مدل ــص"، كله ــد الن ــص" - "تقيي ــى الن ــروج ع ــص"- "اخل ــة الن 40  "خمالف
ــن. ــن الزم ــدة م ــة مل ــاره القانوني ــف آث ــايل وق وبالت

41  مالحظــة هامــة: نحــن ال نســتخدم يف هــذا البحــث مصطلــح )جامــد ومــرن( للحديــث عــن أنــواع الدســاتري مــن حيــث طريقــة تعديلهــا. فالفقــه 
الدســتوري درج عــى تصنيــف الدســتور إىل )دســتور جامــد ودســتور مــرن( بالنظــر إىل طــرق تعديلــه. بــل إن هــذه الدراســة تســتخدم املصطلحــن 

للداللــة عــى مــدى تســاهل النــص الدســتوري ومــدى ســاحه - مــن خــالل عباراتــه وألفاظــه - لغــريه مــن الترشيعــات بمخالفــة حكمــه.
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ــرف 	  ــأي ظ ــا وال ب ــى حكمه ــروج ع ــل، أو خ ــمح بتعطي ــا وال تس ــدة يف عباراهت ــتورية جام ــوص دس نص
مــن الظــروف: فعــى ســبيل املثــال، لــو اطلعنــا عــى نــص املــادة )1/9( مــن الدســتور األردين ســنجدها 
جازمــة حازمــة وجامــدة بحيــث ال تــدع ألي قانــون آخــر جمــاال للتدخــل، أو تنظيــم حــق األردين بالبقــاء 
داخــل األردن، حيــث جــاء فيهــا: "ال جيــوز إبعــاد أردين مــن ديــار اململكــة". مــن هنــا مل تتخــذ احلكومــة 
األردنيــة يف ظــل أزمــة الكورونــا أي قــرار، أو أمــر دفــاع بطــرد أردين مــن األردن وإن تبــن بأنــه حامــل 
ــاع، أو  ــون الدف ــمح لقان ــتور مل يس ــك أن الدس ــوين لذل ــل القان ــا. والتعلي ــه إليه ــد وصول ــريوس عن للف
ــتثنائيا،  ــاع اس ــون الدف ــألة، وإن كان قان ــذه املس ــه يف ه ــى حكم ــروج ع ــاه باخل ــادرة بمقتض ــر الص األوام
أيًضــا، وإن كان مــن مصلحــة الدولــة منــع ذلــك املواطــن املصــاب بالفــريوس مــن الدخــول إىل األردن، 
ألن دخولــه يعنــي زيــادة خطــورة حالــة الطــوارئ التــي اســتدعت تفعيــل قانــون الدفــاع. وكذلــك األمــر 
ــي  ــايس إلزام ــم األس ــه: "التعلي ــاء في ــذي ج ــم وال ــة التعلي ــق بمجاني ــادة )20( املتعل ــص امل ــبة لن بالنس
لألردنيــن وهــو جمــاين يف مــدارس احلكومــة"، فــال يمكــن إصــدار أمــر دفــاع يلــزم أوليــاء األمــور بتحمــل 
نفقــات التعلــم عــن بعــد والــذي بــدأت بــه احلكومــة بالتزامــن مــع تعليــق حضــور الطلبــة للمــدارس، 
ــظ أن  ــتثناء. ومــن املالح ــاال لالس ــم ومل يــرك جم ــا بمجانيــة التعلي ــاء حازًم ــتوري ج ــص الدس فالن
النصــوص اجلامــدة يف الدســتور تكثــر يف أغلــب فصــول الدســتور )غــري الفصــل الثــاين املتعلــق بحقــوق 
األردنيــن وواجباهتــم(. فتبقــى الغالــب األعــم، وخاصــة يف تلــك الفصــول التــي تنظــم شــكل الدولــة 
ونظــام احلكــم فيهــا وحقــوق امللــك والســلطات الثــالث يف الدولــة واختصاصاهتــا. فعــى ســبيل املثــال، 
ــه، وال  نجــد نــص املــادة )34/3( املتعلــق بحقــوق امللــك جامــًدا ال يقبــل التأويــل بجــواز اخلــروج علي
بــأي شــكل مــن األشــكال، حتــى يف الظــروف االســتثنائية، حيــث جــاء فيهــا: "للملــك أن حيــل جملــس 
ــمح  ــد ال يس ــتور جام ــص الدس ــس ألن الن ــل املجل ــاع بح ــر دف ــدر أم ــور إًذا أن يص ــال يتص ــواب"، ف الن

ــى يف الظــروف االســتثنائية. ــده وال حت بتقيي

مــن ناحيــة أخــرى، قــد حييــل النــص الدســتوري يف عباراتــه للقانــون مــن أجــل تكملــة تنظيــم املســألة 
التــي تناوهلــا النــص الدســتوري. مثــل هــذا النــوع مــن النصــوص قــد يوحــي يف عباراتــه بجــواز خمالفــة حكــم 
الدســتور، ولكنــه، يف احلقيقــة، ليــس كذلــك. بــل هــو نــص حييــل للقانــون مهمــة تنظيــم، أو إكــال تنظيــم 
مــا جــاء يف الدســتور. ولكــن هــذا التنظيــم ال يعنــي، بــأي حــال مــن األحــوال، جــواز اخلــروج عــى حكــم 
ــو  ــى نح ــم ع ــأيت التنظي ــي أن ي ــألة ال يعن ــم املس ــون تنظي ــن القان ــتور م ــب الدس ــتوري. أن يطل ــص الدس الن
هيــدر، أو خيالــف مــا جــاء يف النــص الدســتوري، بــل جيــب أن يكــون التنظيــم دون غلــو ومتســًقا مــع جوهــر 
املســألة التــي نــص عليهــا الدســتور. فعــى ســبيل املثــال لــو تناولنــا املــادة )1/16( مــن الدســتور: "لألردنيــن 
حــق االجتــاع ضمــن حــدود القانــون"، وكذلــك املــادة )3/16( "ينظــم القانــون طريقــة تأليــف اجلمعيــات 
ــة  ــق يف خماطب ــن احل ــادة )1/17( "لألردني ــا امل ــا"، وأيًض ــة موارده ــية ومراقب ــزاب السياس ــات واألح والنقاب
الســلطات العامــة... بالكيفيــة والــرشوط التــي عينهــا القانــون"، ســنجدها مجيعهــا تكلــف القانــون صالحيــة 
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تنظيــم مــا جــاء فيهــا، ويقصــد بالتنظيــم هنــا: أن يضــع القانــون الكيفيــة والوســائل الالزمــة والطــرق األنســب 
ــد النــص الدســتوري. وممــا يــدل  ــا بشــكل يعطــل، أو يقي لتنفيــذ هــذا النــص الدســتوري، ال أن يضــع تنظي
عــى ذلــك مــا جــاء يف نــص املــادة )128/أ( مــن الدســتور األردين بــأن تنظيــم املســائل التــي أحاهلــا الدســتور 
إىل القوانــن مقيــد ومــرشوط بعــدم املســاس بجوهرهــا الــذي ورد يف الدســتور: أي ال جيــوز هدرهــا وإلغاؤهــا 
ــون للمســألة بشــكل يعطــل النــص الدســتوري كان هــذا  ــم القان ــإن جــاء تنظي ــه، ف بحجــة التنظيــم42. وعلي
التنظيــم باطــاًل ويوصــف بأنــه "غــري دســتوري"، كــا يف املثــال اآليت: لــو أن قانوًنــا عادًيــا وضــع رشًطــا عــى 
ممارســة األفــراد حلقهــم بالتجمــع الســلمي بــأن يقومــوا بإبــالغ املحافــظ، هنــا نكــون أمــام تنظيــم مقبــول؛ ألنه 
ال جيــرد الفــرد مــن حقــه بحريــة التجمــع التــي كفلهــا النــص الدســتور املذكــور أعــاله. أمــا لــو وضــع رشطــا 
بــرضورة احلصــول عــى إذن مــن املحافــظ، فإننــا نكــون أمــام تقييــد للنــص الدســتوري، ألن األفــراد مل يعــد 
هلــم احلريــة بمارســة حقهــم بالتجمــع الــذي كفلــه الدســتور، بــل ســتكون حريتهــم تلــك بيــد املحافــظ وقراره 
ــب  ــا، وج ــن هن ــتور(. م ــا للدس ــع خالًف ــق التجم ــم ح ــون هل ــق مل يك ــك، وإن مل يواف ــم ذل ــق كان هل )إن واف
التفرقــة بــن التنظيــم والتقييــد. فالتنظيــم جائــز وال يعــد خمالفــة للنــص الدســتوري إذا مل هيــدر جوهــره، أمــا 

التقييــد ففيــه خمالفــة للنــص الدســتوري، وإن كان مؤقًتــا وبرخصــة مــن الدســتور نفســه.

نصــوص دســتورية مرنــة يف عباراهتــا ســمحت بتعطيــل حكمهــا مؤقًتــا )أي ســمحت رصاحــة بتقييدهــا(. 	 
يف احلقيقــة قــد نجــد يف الدســتور نصوًصــا مرنــة تتنــازل وتســمح للقانــون أن خيالــف حكمهــا، أو بعبــارة 
أخــرى تقييــد حكمهــا، ولــو أننــا نــرى أن اللفظــان يقــودان إىل نتيجــة واحــدة وهــي عــدم تطبيــق النــص 
ــة يف  ــنجدها مرن ــادة )9( س ــن امل ــة م ــرة الثاني ــال، الفق ــا، كمث ــو تناولن ــن. فل ــن الزم ــرة م ــتوري لف الدس
عباراهتــا، حيــث جــاء فيهــا "ال جيــوز أن حيظــر عــى أردين اإلقامــة يف جهــة مــا، أو يمنــع مــن التنقــل... 
ــاح  ــا، وأت ــتوري مرًن ــرشع الدس ــد امل ــادة نج ــذه امل ــل ه ــي ذي ــون". فف ــة يف القان ــوال املبين إال يف األح
للقانــون التدخــل وتقريــر اســتثناءات عــى محايــة هــذا احلــق بالتنقــل، أو بعبــارة أخــرى، أتــاح للقانــون 
ــارات  ــم الســابق ذكرهــا، حيــث إن عب ــة التنظي ــة خمتلفــة عــن حال ــد حكمــه. وهــي يف احلقيقــة حال تقيي
ــم  ــل. يفه ــى األص ــروج ع ــتثناء خ ــتثناءات، واالس ــر اس ــون بتقري ــق القان ــة بح ــاءت واضح ــص ج الن
هــذا احلكــم بجــواز التقييــد باالســتثناء مــن خــالل املفهــوم املخالــف للنــص الدســتوري. فعندمــا قــال 
النــص: "ال جيــوز حظــر الســفر إال يف احلــاالت املبينــة يف القانــون"، وكأنــه يقــول "جيــوز حظــر الســفر يف 
احلــاالت املبينــة يف القانــون". مــن هــذا املنطلــق مل تــردد احلكومــة األردنيــة يف اختــاذ قــرارات بمنــع ســفر 
األردنيــن وخروجهــم مــن البــالد يف ظــل حالــة الطــوارئ )كورونــا( 43 فهــي تعــي أن النــص الدســتوري 
أجــاز للقانــون الــذي تســتند إليــه يف ترصفاهتــا وهــو )قانــون الدفــاع( اخلــروج عــى األصــل الــذي جــاء 

42  جــاء يف املــادة )128/أ( مــن الدســتور األردين لعــام 1952 مــا يــي: "ال جيــوز أن تؤثــر القوانــن التــي تصــدر بموجــب هــذا الدســتور لتنظيــم احلقــوق 
واحلريــات عــى جوهــر هــذه احلقــوق، أو متــس أساســياهتا".

http:// :43  انظر فحوى القرار احلكومي واملنشور عى صفحة جريدة الرأي، "األردن يوقف السفر من وإىل عدة دول بسبب كورونا"، متاح عى الرابط
alrai.com/article10527380، تاريخ الزيارة: 2020/3/10.
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يف الدســتور بكفالــة حريــة التنقــل. وكان هــذا الســاح بــإرادة الدســتور، أي أنــه تطبيــق للدســتور الــذي 
ســمح بــأن يتــم تقييــده. وهنــا البــد مــن التذكــري بــأن تقييــد مثــل هــذا النــص الدســتوري بموجــب قانون 
الدفــاع ال يكــون إال مؤقًتــا وبقــدر الظــرف الــذي أبــاح تعطيلــه، وذلــك ألن اخلــروج عــى حكم الدســتور 

وتقييــده هنــا هــو أمــر اســتثنائي و"االســتثناء ال جيــوز التوســع فيــه".

وللتوضيــح أكثــر، فــإن النــص املــرن أجــاز يف عباراتــه للقانــون أن يبــن حــاالت اســتثنائية جتــرد الفــرد من 
حقــه بالتنقــل. أي أنــه أجــاز للقانــون خمالفــة أصــل حكــم الدســتور بضــان حــق الفــرد بالتنقــل مــن خــالل 
تقريــر اســتثناءات عــى هــذا األصــل يف قانــون عــادي لتجــرد الفــرد مــن ممارســة حقــه بالتنقــل. بينــا يف احلالــة 
األوىل املتعلقــة بتنظيــم حــق الفــرد بالتجمــع، مل يــأِت النــص الدســتوري بعبــارة تفيــد إمكانيــة وضــع حــاالت 
ــع  ــرد بالتجم ــق الف ــم ح ــون تنظي ــن القان ــب م ــتوري يطل ــص الدس ــد الن ــس، نج ــى العك ــل، ع ــتثنائية، ب اس
عــن طريــق وضــع اآلليــة املناســبة التــي تكفــل تنفيــذ النــص الدســتوري، لتمكــن الفــرد مــن ممارســة حقــه 

بالتجمــع.
ــاء  ــا وإلغ ــه هنائًي ــدم تطبيق ــى )ع ــتوري بمعن ــص الدس ــى الن ــروج ع ــم اخل ــص حك ــا تلخي ــه يمكنن وعلي
ــتوري.  ــص الدس ــاء الن ــو إلغ ــل ه ــود بالتعطي ــا أن املقص ــذا إن اعتربن ــا: ه ــور قانوًن ــري متص ــه غ ــوده( بأن وج
بــل يمكننــا القــول هنــا: بجــواز، أو إمكانيــة تقييــد قانــون الدفــاع، أو أوامــره لنــص دســتوري، وذلــك عــى 
النحــو اآليت: إذا كان النــص الدســتوري املنــوي تقييــده نًصــا جامــًدا ال يتيــح يف عباراتــه للقانــون التدخــل يف 
املســألة التــي نظمهــا، أو يتيــح للقانــون التنظيــم فقــط، فإننــا نكــون أمــام نــص دســتوري صاحــب ســمو وال 
ــا وال تقييــده، وعليــه ســتكون أوامــر الدفــاع الصــادرة عــى نحــو يمــس بذلــك النــص  جيــوز خمالفتــه إطالًق
الدســتوري معرضــة للبطــالن. أي ليــس هلــا أثــر عــى مثــل هــذا النــوع مــن النصــوص الدســتورية. أمــا إذا 
كان النــص الدســتوري مرًنــا يتيــح للقانــون التدخــل وتقييــده، فــإن أمــر الدفــاع ســيكون لــه أثــر عــى النــص 
ــكام  ــا وأح ــا ومتفًق ــد صحيًح ــذا التقيي ــون ه ــده"( ويك ــف "يقي ــارة ألط ــا )أو بعب ــه مؤقًت ــتوري فيعطل الدس
الدســتور ونكــرر بأننــا ال نــرى فرًقــا كبــًرا بينهــا كمصطلحــن )التعطيــل والتقييــد( مــن حيــث النتيجــة، حيث 
إن كليهــا يقــود إىل نتيجــة واحــدة وهــي عــدم تنفيــذ النــص الدســتوري44.وهبذا الصــدد البــد مــن التذكــري 
بــأن هــذا "التعطيــل، أو التقييــد" ســيبقى أمــًرا اســتثنائًيا وحمــدوًدا بقــدر حالــة الطــوارئ التــي ُأذن باســتخدام 
قانــون الدفــاع ملواجهتهــا، حيــث ينتهــي هــذا التعطيــل املؤقــت للنــص الدســتوري بانتهــاء حالــة الطــوارئ 
ــوع مــن  ــاع. ولعــل الدســتور قــد جــاء هبــذا الن ــون الدف ــق أحــكام قان ــة بوقــف تطبي وصــدور اإلرادة امللكي
النصــوص املرنــة - فقبــل بنفســه أن يتــم تقييــده، ورصح للقانــون العــادي بحقــه ببيــان حــاالت مقيــدة لــه- 

44  تعريــف ومعنــى "تقييــد" يف قامــوس اللغــة العربيــة املعــارصة: َقْيــد: إْجــراء َيْفِرُضــه القانــون: قيــود االنتخــاب - موقــوف - قيَّــد العقــَد بــرشوط: 
ــة متنــع تــداول، أو نقــاش موضــوع معــّن.  ــدة: )القانــون( قاعــدة هليئــة ترشيعّي حــّدده هبــا - قاعــدة مقيِّ

وأما يف معنى "تعطيل" يف قاموس اللغة العربية املعارصة: عطَّل القوانَن: أي أوقف تطبيقها.
َفْت - ُعطَِّلِت احْلُُدوُد َوالثُُّغوُر: ُتِرَكْت باَِل َحاِمَيٍة  اَعُة: َتَوقَّ ُفُه -َتَعطََّل َعِن الَعَمِل: َتَوقََّف -َتَعطََّلِت السَّ ويف معجم الغني: َتَعطُُّل الَعَمِل: ََوقُّ

ِعيَُّة: ُتِرَكْت باَِل َحاِكٍم هَيَْتمُّ بَِأْمِرَها - َعطََّل األَِجرَي: َتَرَكُه باَِل َعَمٍل. -ُعطَِّلِت الرَّ
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إدراًكا منــه بــرضورة متكــن الســلطة التنفيذيــة مــن التــرصف بحريــة أكــرب ملواجهــة حــاالت طارئــة واســتثنائية 
تســتدعي املرونــة.

ــتثناء  ــتور )كاس ــاع( للدس ــون الدف ــادي )كقان ــون الع ــد القان ــواز تقيي ــة بج ــن نتيج ــه م ــا إلي ــا توصلن م
وعندمــا يســمح النــص الدســتوري بــه( هــو يف احلقيقــة أمــر قــد خيالــف رأي بعــض رشاح القانــون الدســتوري 
ــق" ألي  ــواز املطل ــدم اجل ــوا بـــ "ع ــة قال ــن: -1 فئ ــتوري األردين إىل فئت ــه الدس ــم الفق ــث انقس األردين. حي
قانــون كان أن خيالــف أي قاعــدٍة، أو نــٍص دســتورٍي. فقــد أعطــوا يف مؤلفاهتــم حكــا "بعــدم اجلــواز" مطلًقــا، 
فينــادون بســمو النــص الدســتوري مــن دون احلديــث عــن الظــروف االســتثنائية، أو النصــوص الدســتورية 
املرنــة التــي جتيــز تقييدهــا اســتثناًء45. 2- فئــة أخــرى تتحــدث عــن إمكانيــة التقييــد ولكــن تركتــه مطلًقــا أيًضــا 
ــمو  ــرى أن س ــة ن ــذه الدراس ــا يف ه ــه، فإنن ــه46. وعلي ــه وضوابط ــد وأسس ــة التقيي ــؤرشات إمكاني ــان م دون بي
ــه  ــؤذن ب ــل ي ــا، ب ــس مطلًق ــه لي ــز ولكن ــتوري جائ ــص الدس ــد الن ــا، وأن تقيي ــس مطلًق ــتوري لي ــص الدس الن
ــد النــص الدســتوري ال  ــي. فتقيي ــارات النــص الدســتوري املعن ــا وحيظــر أحايــن أخــرى، بحســب عب أحياًن

يكــون إال بإرادتــه هــو.

وللمفارقــة فــإن أحــد األمــراء األردنيــن ومفكــري العــامل العــريب "األمــري احلســن بــن طــالل")ويل العهــد 
الســابق(، اجتــه يف إحــدى مقاالتــه الصــادرة يف ظــل أزمــة "الكورونــا" إىل القــول بجــواز اخلــروج عــى بعــض 
ــه  ــا للفق ــي( وخالًف ــه الفرن ــرار الفق ــى غ ــالل تقييدها)ع ــن خ ــتثنائية م ــروف االس ــتور يف الظ ــكام الدس أح
ــروف  ــال: "الظ ــد ق ــا، فق ــتوري مطلًق ــص الدس ــة الن ــواز خمالف ــدم ج ــرى ع ــذي ي ــتوري األردين ال الدس
ــدأ  ــات الدســتورية بالقــدر الــكايف للتعاطــي معــه، فمب االســتثنائية تــربر التضييــق يف حــدود احلقــوق واحلري
ــات  ــرض مكون ــد تع ــه عن ــة، إال أن ــروف العادي ــح يف الظ ــة وإن كان يصل ــة القانوني ــون والدول ــيادة القان س
ــأ  ــود لنتفي ــث نع ــة، بحي ــة عام ــراد مصلح ــوق األف ــى حق ــام ع ــح الع ــم الصال ــون تقدي ــر يك ــة للخط الدول

ــتثنائية"47. ــام االس ــذه األي ــن ه ــاء م ــد االنته ــة بع ــالل املرشوعي بظ

بخــالف الفقــه األردين املتشــدد لفكــرة ســمو الدســتور، نجــد أن فقــه القانــون الدســتوري العــريب وكذلك 
الفرنــي48 يــرى أن بعــض نصوص الدســتور يمكــن اخلــروج عليها وخمالفتهــا بترشيعــات أخرى تقيدهــا، وهو 

45  انظــر رأي كل مــن: اخلطيــب، مرجــع ســابق، ص 475؛ وانظــر أيًضــا: عــوض الليمــون، الوجيــز يف النظــم السياســية ومبــادئ القانــون الدســتوري، 
ــان  ــوق اإلنس ــد، حق ــو زي ــان أب ــي علي ــاس وع ــد الدب ــي حمم ــا: ع ــر أيًض ــان، األردن، 2016، ص 316؛ وانظ ــع، ع ــرش والتوزي ــل للن ط 2، دار وائ
وحرياتــه ودور رشعيــة اإلجــراءات الرشطيــة يف تعزيزهــا، ط 4، دار الثقافــة للنــرش والتوزيــع، عــان، األردن، 2017، ص 87. إذ نجــد بأهنــم مجيًعــا 
يف هــذه املؤلفــات ال يتحدثــون عــن إمكانيــة خمالفــة القانــون للدســتور إذا ســمح الدســتور بذلــك وال يف الظــروف االســتثنائية، بــل أعطــوا حكــًا 
مطلًقــا بعــدم اجلــواز؛ وانظــر أيًضــا بــذات املعنــى: رأي نوفــان العجارمــة وكامــل الســعيد، "هــل يتيــح قانــون الدفــاع لرئيــس الــوزراء حــل جملــس 
 ،https://www.ammonnews.net/article/525779 :ــة عــان نيــوز، متــاح عــى الرابــط النــواب؟"، ترصيــح صحفــي، الصحيفــة اإللكروني

تاريخ الزيارة: 2020/4/6.
46  ليث نرصاوين، "قراءة يف تفعيل قانون الدفاع"، صحيفة الرأي، متاح عى الرابط: http://alrai.com، تاريخ الزيارة: 2020/3/22.

http://aaunews. :47  حســن بــن طــالل، "التضامــن ويقظــة الضمــري اإلنســاين"، الصحيفــة اإللكرتونيــة جلامعــة عــان العربيــة، متــاح عــى الرابــط
ــارة: 2020/3/20. ــخ الزي ــات، تاري ــذة وطني net، ناف

ــة يف  ــات العام ــوق واحلري ــى احلق ــا ع ــتثنائية وأثره ــروف االس ــو درايب، الظ ــك أب ــد املال ــد عب ــر: أمح ــاه؛ انظ ــذات االجت ــطيني ب ــه الفلس ــب الفق 48  ذه
ــطن، 2017. ــزة، فلس ــالمية، غ ــة اإلس ــتري، اجلامع ــالة ماجس ــة، رس ــة مقارن ــة حتليلي ــطن	 دراس فلس
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مــا تؤيــده هــذه الدراســة. فهــم يتناولــون هــذا املوضــع يف معــرض احلديــث عــن احلقــوق واحلريــات املكفولــة 
يف الدســتور. حيــث يــرون أن بعــض تلــك احلقــوق واحلريــات ال يمكــن املســاس هبــا أبــًدا، وبعضهــا اآلخــر 
ســيكون مــن الــرضوري إتاحــة النــص الدســتوري جمــاال للمســاس هبــا بتقييدهــا. فكــا قــال الباحــث القانــوين 
العراقــي "إن نظريــة الظــروف الطارئــة تعــد اســتثناًء، أو قيــًدا يــرد عــى مبــدأ ســمو الدســتور والنتائــج املرتبــة 
عليــه وتســتمد هــذه النظريــة مدلوهلــا مــن القاعــدة الرومانيــة القديمــة التــي تقــول بــأن ســالمة الشــعب فــوق 
 Mathieu( وزميلــه )Ardant Philippe( القانــون"49. مــن جهــة أخــرى يتجــه الفقيــه الدســتوري الفرنــي
ــة  ــة املطلق ــاء الصف ــرضورة انتف ــي بال ــية يعن ــوق األساس ــة احلق ــا: "هيكل ــه، بقوهل ــاه نفس Bertrand( االجت

عنهــا. حيــث إن طبيعــة احلقــوق واحلريــات تقــي بــرضورة التوفيــق بينهــا. أمــا النظــام القانــوين الــذي يضــع 
مبــادئ غــري قابلــة الســتثناءات فســيكون عرضــة للدخــول يف رصاع بــن تلــك احلقــوق واحلريــات، ممــا يقودنــا 
إىل طريــق مســدود". إذن، فهــم يــرون بــرضورة أن تكــون هنــاك نصــوص دســتورية تســمح باخلــروج عليهــا 
عــى نحــو اســتثنائي لضــان التوفيــق والتــوازن بــن احلقــوق واحلريــات املضمونــة بالدســتور50؛ فعــى ســبيل 
املثــال: ســيكون حــق املواطــن )أ( باحليــاة وجتنيبــه اإلصابــة بالفــريوس حفاًظــا عــى حياتــه وحيــاة عائلتــه أوىل 
باحلايــة مــن حــق )س( و)ص( و )ج( بالتنقــل. مــن هنــا ســيكون جائــًزا تقييــد حــق حريــة التنقــل، وإن كانــت 
مكفولــة بالدســتور. والتقييــد، يف احلقيقــة، تعطيــل هلــذا النــص الدســتوري؛ بحيــث ال يعــد احلــق الــذي حيميــه 
ــذا  ــة ه ــن ممارس ــم م ــة بتمكينه ــراد باملطالب ــق األف ــقط ح ــداًء، فيس ــتوري ابت ــرشع الدس ــا أراد امل ــوال ك مكف
احلــق بالتنقــل اســتنادا إىل الدســتور. وتأكيــًدا عــى ذلــك نجــد الفقــه الفرنــي يقــر أيًضــا بـــأن "تقييــد احلقــوق 
واحلريــات األساســية ســيكون جائــًزا؛ إمــا للتوفيــق فيــا بينهــا؛ وإمــا مــن أجــل املصلحــة العامــة"51، ونجــد 

القــول نفســه يف الكثــري مــن املؤلفــات األوروبيــة يف القانــون الدســتوري52.

ثانًيا: حكم تعطيل قانون الدفاع، أو أوامره لالتفاقيات الدولية

أقــر القضــاء األردين أن االتفاقيــات الدوليــة تســمو عــى القوانــن العاديــة53 وعّدهــا يف مرتبــة أعــى مــن 

ــة والسياســية،  ــة القانــون للعلــوم القانوني ــة"، جملــة كلي ــة مقارن ــة احرامــه: دراســة حتليلي ــار، "مبــدأ ســمو الدســتور وكفال ــد اجلب 49  أمحــد ســنبل عب
جامعــة كركــوك، العــراق، م 6، ع 21، 2017، ص 308-307.

50  عــى حممــد أمــن، ســنان عــار، "مــدى مرشوعيــة ســلطة اإلدارة يف تقييــد احلريــات العامــة"، جملــة جامعــة البعــث للعلــوم اإلنســانية، م 40، ع 41، 
2018، ص 82؛ انظــر كذلــك بالنســبة للفقــه اجلزائــري: حممــد بــودة، "جدليــة العالقــة بــن الســلطات الدســتورية يف محايــة احلقــوق واحلريــات"، 

جملــة القانــون واملجتمــع، خمــرب القانــون واملجتمــع بجامعــة أمحــد درايــة أدرار، اجلزائــر، ع 7، 2016.
51 Philippe Ardant et Bertrand Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, Lextenso édition, Paris-France, 

2013, p.128.

52 Louis Favore, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Otto Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni et Jean-Louis Mestre, Droit 
constitutionnel, Dalloz, Paris-France, 2017, p. 915. 

53  حمكمــة التمييــز األردنيــة، حقــوق، 1404، 2003 والــذي جــاء فيــه: مــا يــي: "...فقــد اســتقر اجتهــاد حمكمــه التمييــز عــى أن املعاهــدات واالتفاقيات 
ــة وأوىل بالتطبيــق عنــد تعارضهــا معهــا...". وانظــر أيًضــا: حمكمــة التمييــز األردنيــة، حقــوق، 3986،  ــة تســمو مرتبــة عــى القوانــن املحلي الدولي
2003 والــذي جــاء فيــه: "فــإن اململكــة األردنيــة اهلاشــمية واجلمهوريــة الســودانية عضــوان عامــالن يف اتفاقيــة تنميــة وتيســري التبــادل التجــاري 
بــن الــدول العربيــة لســنة 1981 وبالتــايل فــإن أحكامهــا تغــدو واجبــة التطبيــق عــى الســلع والبضائــع املشــمولة هبــا وال يغــري مــن هــذه احلقيقــة أي 
توجــه خيالــف أحكامهــا طاملــا وأن الدولتــن ال تــزاالن عضويــن فيهــا ذلــك أن أحــكام االتفاقيــات الدوليــة تســمو عــى أحــكام القوانــن الوضعيــة 

املنظمــة ملوضــوع واحــد دفًعــا ملــا اســتقر عليــه الفقــه القانــوين الــدويل واجتهــاد هــذه املحكمــة".
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القانــون العــادي )كقانــون الدفــاع( وأدنــى مــن الدســتور. وعليــه، ال جيوز-كأصــل عــام- لقانــون عــادي أن 
خيالــف أحــكام االتفاقيــة الدوليــة. يف الواقــع العمــي نجــد أن قانــون الدفــاع يمــس بالتزامــات الدولــة الثابتــة 
بموجــب اتفاقيــات دوليــة. وحيــث إن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ســتكون يف خــط املواجهــة األمامــي أمــام 
قــوة قانــون الدفــاع الــذي بــدوره سيســتهدفها مبــارشة، فقــد رأينــا أن نتنــاول أثــر قانــون الدفــاع عــى هــذا 
النــوع مــن االتفاقيــات الدوليــة يف البدايــة )االتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان(. ولكــن هــذا ال يعنــي بأنــه 
مــن غــري املتصــور مســاس قانــون الدفــاع التفاقيــات دوليــة ختتــص يف جمــال آخــر غــري حقــوق اإلنســان، كــا 

ســنتناول يف نقطــة ثانيــة.

ــد 	  ــح مــن املســتقر عــى الصعي ــا ســابًقا فقــد أصب ــة حلقــوق اإلنســان: كــا بين ــات الدولي ــل االتفاقي تعطي
األردين أن االتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا حســب األصــول الدســتورية جــزء مــن الترشيــع الداخي، 
وتكــون بمرتبــة أدنــى مــن الدســتور وأعــى مــن القوانــن العاديــة، أو بعبــارة أخــرى، تســمو عــى القانــون 
العــادي ومــا دانــاه مــن ترشيعــات. موقــف النظــام القانــوين األردين هــذا، وضــع الدولــة األردنيــة ضمــن 
فئــة األنظمــة القانونيــة التــي تأخــذ بوحــدة النظــام القانــوين )الــدويل والداخــي( باعتبارمهــا وحــدة واحدة 
)Le monisme( 54. مــن هنــا كان البــد مــن حتليــل مــدى جــواز خمالفــة أحــكام قانــون الدفــاع وأوامــره 

لالتفاقيــات الدوليــة النافــذة عــى اختــالف أنواعهــا وموضوعاهتــا.

عطًفــا عــى مــا بينــاه يف الفقــرات الســابقة حــول مبــدأ التــدرج الترشيعــي فــإن إعطــاء احلكــم يف مســألة 
مــدى جــواز خــروج قانــون الدفــاع عــى قواعــد االتفاقيــات الدوليــة أمــر أكثــر ســهولة؛ فــإذا كان الدســتور 
أســمى القواعــد القانونيــة وأعالهــا قــد أجــاز لقانــون عــادي )كقانــون الدفــاع( اخلــروج عــى بعــض أحكامــه 
ــة  ــك. فاالتفاقي ــه ذل ــة ل ــة الدولي ــز االتفاقي ــاب أوىل، أن جتي ــن ب ــه، وم ــتثنائي، فإن ــو اس ــى نح ــا ع وتعطيله
ــروج  ــز اخل ــة، فتجي ــر مرون ــتكون أكث ــل س ــه، ب ــه وحزم ــون بصالبت ــن تك ــتور، ول ــن الدس ــى م ــة أدن الدولي
عــى أحكامهــا. ولكــن، يف مجيــع األحــوال، البــد مــن التذكــري بــأن املســألة تبقــى مرهونــة بمرونــة نصــوص 
ــازت  ــات: 1- إذا أج ــالث فرضي ــا بث ــى أحكامه ــروج ع ــواز اخل ــم بج ــص احلك ــة، ويتلخ ــة الدولي االتفاقي
االتفاقيــة رصاحــًة لغريهــا مــن الترشيعــات اخلــروج عــى أحكامهــا، كان ذلــك إيذاًنــا منهــا بجــوازِه 2- وإذا 
منعتــُه رصاحــًة، كان ذلــك اخلــروج حمظــوًرا 3- وإذا وضعــت لــه رشوًطــا، كان هــذا اجلــواز مســموًحا ضمــن 
ضوابطهــا ورشوطهــا، وذلــك عــى النحــو الــذي ســنبينه بالتفصيــل يف هــذه اجلزئيــة مــن املطلــب. ولصعوبــة 
حتليــل مجيــع االتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا الدولــة األردنيــة، فإننــا ســنقترص يف هــذا البحــث عــى إلقــاء 

نظــرة عــى أهــم االتفاقيــات يف جمــال حقــوق اإلنســان املصــادق عليهــا مــن قبــل األردن.

ــاق العــريب حلقــوق اإلنســان لســنة 2004،  ــة، ومنهــا: "امليث ــات الدولي وبالرجــوع إىل أهــم تلــك االتفاقي
العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية، والعهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة 

54  David Ruzie, Droit international public, (Dalloz, Paris, 2004), p. 10.
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ــة  ــا- نظري ــن كل منه ــة م ــادة الرابع ــذ - يف امل ــا تأخ ــا مجيًع ــنة 1966"55 نجده ــة لس ــة والثقافي واالجتاعي
الظــروف الطارئــة. مل تضــع االتفاقيــات الدوليــة تعريًفــا واضًحــا هلــذه النظريــة، ولكــن فقهــاء القانــون الــدويل 
- ومــن أمههــم الفقهــاء الفرنســيون - حللوهــا عــى ضــوء أحــكام املحاكــم الدوليــة. تقــي تلــك النظريــة أن 
يف حــاالت الطــوارئ االســتثنائية التــي تعــرض األمــة للخطــر، جــاز للدولــة الطــرف اختــاذ تدابــري تنتقــص، 
أو تعطــل مــن االلتزامــات التــي تعهــدت هبــا بموجــب االتفاقيــة. فــإذا كانــت الدولــة قــد تعهــدت بضــان 
ــم يف  ــدويل، وال تفصله ــزام ال ــذا االلت ــقط ه ــا أن تس ــن، كان هل ــن املدان ــم ع ــن بفصله ــراد املتهم ــق األف ح
ظــل الظــروف االســتثنائية التــي متــر هبــا الدولــة. بعبــارة أخــرى، هلــا تقييــد تلــك احلقــوق واحلريــات مؤقًتــا 
بقــدر الظــرف االســتثنائي56. فعــى ســبيل املثــال، إذا كانــت الدولــة قــد تعهــدت بضــان حــق الفــرد باحلريــة 
ــزام الــدويل، وتطلــع  ــه، أو مراســالته كان هلــا أن تســقط هــذا االلت الشــخصية وعــدم التدخــل يف خصوصيات
ــلمي،  ــع الس ــة التجم ــبة حلري ــر بالنس ــك األم ــتثنائية، وكذل ــروف االس ــل الظ ــراد يف ظ ــالت األف ــى مراس ع
ــون  ــا يك ــا. وهن ــة بضاهن ــزام الدول ــق الت ــا، وتعلي ــروج عليه ــة للخ ــات القابل ــوق واحلري ــن احلق ــا م وغريه
لقانــون الدفــاع أثــر يف مواجهــة هــذا النــوع مــن االلتزامــات الدوليــة، فيصــح ألوامــر الدفــاع أن تــأيت بشــكل 

خمالــف ومقيــد لنصــوص االتفاقيــة التــي تكفــل هــذه الفئــة مــن احلقــوق.

جتــدر اإلشــارة أيًضــا إىل أن فئــة ثانيــة مــن احلقــوق واحلريــات التــي حتميهــا االتفاقيــات الدوليــة تكــون 
ــأي  ــة وال ب ــن للدول ــى ال يمك ــاله؛ أي بمعن ــورة أع ــة األوىل املذك ــالف الفئ ــا بخ ــاس هب ــن املس ــة م حمصن
ــذه  ــتثنائية(. فه ــروف االس ــة وال الظ ــروف العادي ــا )ال يف الظ ــا، أو تقييده ــاس هب ــكال املس ــن األش ــكل م ش
الفئــة مــن احلقــوق واحلريــات ختــرج عــن نطــاق جــواز تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة، فــال حيــق للدولــة 
تعليــق التزامهــا باحــرام وضــان تلــك احلقــوق واحلريات57.أمــا عــن قائمــة احلقــوق واحلريــات غــري القابلــة 
للمســاس هبــا فإهنــا ختتلــف مــن اتفاقيــة إىل أخــرى، فلــو تناولنــا عــى ســبيل املثــال، نصــوص امليثــاق العــريب 
ــه، وحيــدد تلــك القائمــة مــن  ــة يف املــادة )4(58 من ــة الظــروف الطارئ حلقــوق اإلنســان، ســنجده يأخــذ بنظري

55  امليثــاق العــريب حلقــوق اإلنســان لســنة 2004، واملنشــور عــى الصفحــة 4478 مــن عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم 4675 بتاريــخ 16/9/2004، 

ــام 1966،  ــية لع ــة والسياس ــوق املدني ــاص باحلق ــدويل اخل ــد ال ــخ 15/3/2008. العه ــذ بتاري ــخ 23/5/2004، ناف ــه األردن بتاري ــادق علي ص
ســاري بتاريــخ 23/3/1976، واملنشــور عــى الصفحــة 2227 مــن عــدد اجلريــدة الرســمية رقــم 4764 بتاريــخ 15/6/2006. العهــد الــّدويل 
ــدد  ــن ع ــة 2239 م ــى الصفح ــور ع ــخ 30/5/2006، واملنش ــاري بتاري ــام 1966، س ــة لع ــة والثقافي ــة واالجتاعي ــوق االقتصادي ــاّص باحلق اخل

ــخ 15/6/2006. ــم 4764 بتاري ــمية رق ــدة الرس اجلري
56  وردة درارجــة، "الســلطة التقديريــة للدولــة يف إعــال احلقــوق املحميــة بــن اإلطــالق والتقييــد"، جملــة جيــل حقــوق اإلنســان، مركــز جيــل البحــث 

العلمــي، ع 12، 2016، ص 106-107.
57 Frédéric Sudre, Laure Milano, Hélène Surrel, Droit européen et international des droits de l’homme, (PUF, Paris, 2019), 

p. 234.
ــاة  ــدد حي ــي هت ــتثنائية الت ــوارئ االس ــاالت الط ــي: "1- يف ح ــا ي ــى م ــت ع ــنة 2004، نص ــان لس ــوق اإلنس ــريب حلق ــاق الع ــن امليث ــادة )4( م 58  امل

األمــة، واملعلــن قيامهــا رســميا، جيــوز للــدول األطــراف يف هــذا امليثــاق أن تتخــذ، يف أضيــق احلــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابــري ال تتقيــد فيهــا 
ــون  ــىض القان ــا بمقت ــة عليه ــرى املرتب ــات األخ ــع االلتزام ــري م ــذه التداب ــاىف ه ــرشط أال تتن ــاق، ب ــذا امليث ــىض ه ــا بمقت ــة عليه ــات املرتب بااللتزام

ــي. ــل االجتاع ــن، أو األص ــة، أو الدي ــس، أو اللغ ــون، أو اجلن ــرق، أو الل ــو الع ــد ه ــببه الوحي ــون س ــز يك ــى متيي ــوي ع ــدويل، وأال تنط ال
2 - ال جيــوز يف حــاالت الطــوارئ االســتثنائية خمالفــة أحــكام املــواد التاليــة: املــادة اخلامســة، املــادة الثامنــة، املــادة التاســعة، املــادة العــارشة، املــادة 
الثالثــة عــرشة، املــادة الرابعــة عــرشة فقــرة )6(، املــادة اخلامســة عــرشة، املــادة الثامنــة عــرشة، املــادة التاســعة عــرشة، املــادة العــرشون، املــادة الثانيــة 
ــات  ــق الضان ــوز تعلي ــا ال جي ــون. ك ــادة الثالث ــرشون، امل ــعة والع ــادة التاس ــرشون، امل ــة والع ــادة الثامن ــرشون، امل ــابعة والع ــادة الس ــرشون، امل والع
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احلقــوق غــري القابلــة للمســاس هبــا، حتــى يف ظــل الظــرف الطــارئ يف الفقــرة الثانيــة منهــا، بــا يــي: احلــق 
ــار  ــرق واالجت ــر ال ــاء، حظ ــتغالل األعض ــة واس ــة اجلربي ــارب الطبي ــر التج ــب، حظ ــر التعذي ــاة، حظ باحلي
بالبــرش، احلــق باملحاكمــة العادلــة، تفعيــل مبــدأ )ال جريمــة وال عقوبــة إال بنــص(، عــدم جــواز حبــس املديــن، 
حظــر حماكمــة الشــخص عــن نفــس اجلــرم مرتــن، احلــق بالتعويــض عــن األرضار ملــن حكــم برباءتــه، حفــظ 
ــق يف  ــية، احل ــق باجلنس ــيايس، احل ــوء الس ــب اللج ــق طل ــة، ح ــخصية القانوني ــق بالش ــانية، احل ــة اإلنس الكرام
حريــة الفكــر والعقيــدة والديــن، حظــر نفــي املواطــن، حــق الفــرد بالعــودة للبلــد األصــي. وعليــه فــإن قانــون 
الدفــاع ال يكــون لــه أي أثــر يف مواجهــة هــذه احلقــوق املكفولــة يف امليثــاق، وال جيــوز ألوامــر الدفــاع خمالفــة 

نصــوص امليثــاق التــي حتميهــا.
مــن جانــب آخــر، فيــا يتعلــق بــرشوط اســتفادة الدولــة مــن نظريــة الظــروف الطارئــة، فإهنــا ختتلــف مــن 
اتفاقيــة إىل أخــرى، ولكــن، باملجمــل، يمكــن القــول إن هــذه الــرشوط وجــدت هبــدف جتنــب خطــر تعســف 
ــه،  ــون59. وعلي ــيادة القان ــدأ س ــى مب ــاظ ع ــدف احلف ــة، وهب ــا للنظري ــد وفًق ــا بالتقيي ــتخدام حقه ــة باس الدول
ســنأخذ عــى ســبيل املثــال، مــا جــاء يف امليثــاق العــريب حلقــوق اإلنســان: حيــث تشــرط املــادة )4( الــرشوط 

اآلتيــة:
ــة الطــوارئ رســمًيا. حيــث إن رئيــس الــوزراء األردين قــد أعلــن رســمًيا صــدور أ-  ــام حال إعــالن قي

اإلرادة امللكيــة بــاإلذن بتطبيــق قانــون الدفــاع ملواجهــة خطــر انتشــار وبــاء الكورونــا كــا بينــا ســابًقا، 
فــإن هــذا الــرشط يكــون متحقًقــا.

اختــاذ تدابــري ملواجهــة الظــرف الطــارئ يف أضيــق احلــدود التــي يتطلبهــا الوضــع. ويف احلقيقــة، نجــد ب- 
أن هــذا الــرشط متحقــق مــن خــالل الرجــوع ملــا جــاء يف نــص اإلرادة امللكيــة التــي ســمحت لرئيــس 

الــوزراء بتطبيــق قانــون الدفــاع "يف أضيــق احلــدود" كــا بينــا ســابًقا.
ــز عــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو اجلنــس، أو اللغــة، أو الديــن، ج-  أن تضمــن التدابــري عــدم التميي

ــة  ــة األردني ــع أرايض اململك ــال مجي ــد ط ــاع ق ــون الدف ــق قان ــث إن تطبي ــي. حي ــل االجتاع أو األص
ــة دون غريهــا. ــز يف تطبيقــه ضــد مجاعــة معين ــن، فــال جمــال للقــول بوجــود متيي ــع األردني اهلاشــمية ومجي

عــدم املســاس باحلقــوق واحلريــات غــري القابلــة للمســاس هبــا واملذكــورة أعــاله. وهــذا الــرشط أيًضا د- 
متحقــق يف احلالــة األردنيــة، حيــث إن احلــق الوحيــد الــذي تــم املســاس بــه بموجــب أوامــر الدفــاع 
حتــى تاريــخ كتابــة هــذا البحــث هــو احلــق بالتنقــل، الــذي يعــد مــن احلقــوق اجلائــز املســاس هبــا؛ 

ألنــه ال يدخــل يف قائمــة احلقــوق املحظــور املســاس هبــا كــا ذكرنــا قبــل قليــل.
إعــالم الــدول األطــراف األخــرى عــن طريــق األمــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة بأحــكام امليثــاق ه- 

التــي قيدهتــا الدولــة باالســتناد إىل حقهــا بالتقييــد الــوارد يف املــادة )4(، وأســبابه. وإعالمهــا بوقــف 

ــراف  ــدول األطــ ــم ال ــد أن تعل ــدم التقي ــق ع ــتخدمت ح ــاق اس ــذا امليث ــرف يف ه ــة ط ــة دول ــى أي ــوق. 3 - ع ــك احلق ــة تل ــة حلاي ــة الالزم القضائي
األخــرى فــوًرا عــن طريــق األمــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة باألحــكام التــي مل تتقيــد هبــا وباألســباب التــي دفعتهــا إىل ذلــك. وعليهــا فـــي 

التاريــخ الــذي ُتنهــي فيــه عــدم التقيــد، أن تعلمهــا بذلــك مـــرة أخـــرى وبالطريقــة ذاهتــا«. 
59  Jean-François Renucci, Droit européen des droits de l’homme, (LGDJ-Lextenso éditions, Paris,2015), p. 34.
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إعــال هــذا النــص االســتثنائي عنــد انتهــاء الظــرف الطــارئ. وهــو رشط إجرائــي داخــي بــن الــدول 
مل يتســنَّ لنــا التحقــق منــه.

وعليــه يمكننــا تلخيــص حكــم تعطيــل أحــكام قانــون الدفــاع، أو أوامــره وخمالفتهــا لنصــوص االتفاقيــات 
الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان أنــه أمــر جائــز تطبيًقــا لنظريــة الظــروف الطارئــة، بــرشط أن تأخــذ االتفاقية 
بتلــك النظريــة، وأن يكــون ذلــك التعطيــل، أو املخالفــة ضمــن نطــاق الظــرف الطــارئ وال يتجــاوزه وبــا ال 

يمــس بمجموعــة احلقــوق وااللتزامــات غــري القابلــة للتقييــد.

تعطيــل باقــي أنــواع االتفاقيــات الدوليــة: إن اهلــدف األســايس مــن أي معاهــدة دوليــة تطبيــق أحكامهــا 	 
عــى أرض الواقــع. لــذا فقــد أخــذ القانــون الــدويل العــام بمبــدأ الصفــة اإللزاميــة للمعاهــدات الدوليــة 
يف املــادة )26( مــن اتفاقيــة فينــا لقانــون املعاهــدات لعــام 1969 60. وعليــه يكــون ألي معاهــدة دوليــة بعــد 
ــا  نفاذهــا قــوة القانــون بــن أطرافهــا. فهــي تلــزم الــدول التــي صادقــت عليهــا، أو انضمــت إليهــا وفًق
ــد  ــو "العق ــون، أال وه ــروع القان ــن ف ــرع م ــام يف أي ف ــدأ ع ــدات، ومب ــون املعاه ــية يف قان ــدة أساس لقاع
رشيعــة املتعاقديــن". فيكــون عــى الــدول األطــراف يف املعاهــدة أن يتخــذوا اإلجــراءات الكفيلــة بتنفيذها، 
وإن قــرصت الدولــة الطــرف يف التنفيــذ قامــت عليهــا مســؤوليتها الدوليــة61. وقــد جــاء نــص املــادة )27( 
مــن االتفاقيــة نفســها واضًحــا بإقــرار أصــٍل عــام يقــي بعــدم جــواز تــذرع الدولــة بقوانينهــا الداخليــة 
كمســوغ لعــدم تنفيــذ املعاهــدة، حيــث جــاء فيهــا: "ال جيــوز لطــرف يف معاهــدة أن حيتــج بنصــوص قانونــه 
الداخــي كمســوغ إلخفاقــه يف تنفيــذ املعاهــدة، ال ختــل هــذه القاعــدة باملــادة )46("62. مــن ناحيــة أخــرى، 
ــواد )61/أ - 62(63  ــوص امل ــر إىل نص ــرضوري النظ ــن ال ــدة، كان م ــدة واح ــرأ وح ــوص تق وألن النص
مــن ذات االتفاقيــة - والتــي هــي بأصلهــا عــرف دويل64 -  فنجدهــا قــد جــاءت لتنظــم نظريــة الظــروف 

60  تنــص املــادة )26( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون املعاهــدات لســنة 1969، املنشــورة عــى موقــع األمــم املتحــدة، سلســلة املعاهــدات، م 1155، صــدرت 

بتاريــخ 23/5/1969، دخلــت حيــز النفــاذ بتاريــخ 27/1/1980، عــى مــا يــي: "العقــد رشيعــة املتعاقديــن: كل معاهــدة نافــذة ملزمــة ألطرافهــا 
وعليهــم تنفيذهــا بحســن نيــة".

61  Jean-Claude Zarka, Droit international public, (ellipses, Paris, 2015), p. 97.

62  نص املادة )46( ال يعنينا يف هذا الصدد حيث إنه نص يتعلق باالحتجاج بالقانون الداخي ضد صحة إجراءات عملية إبرام املعاهدة وليس تنفيذها.

االحتجــاج  املعاهــدة  يف  للطــرف  "-1جيــوز   :1969 لســنة  املعاهــدات  لقانــون  فينــا  اتفاقيــة  مــن  )61/أ(  املــادة  تنــص    63

ال  أمــر  هــالك  أو  زوال،  عــن  االســتحالة  نجمــت  إذا  منهــا  االنســحاب  أو  النقضائـــها،  كســبب  تنفيذهــا  باســتحالة 
 يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت االستحالة مؤقتة فيجوز االحتجاج هبا كأساس إليقاف العمل باملعاهدة فقط ". 

وتنــص املــادة )62( عــى: "-1 ال جيــوز االحتجــاج بالتغيــري اجلوهــري غــري املتوقــع يف الظــروف التــي كانــت ســائدة عنــد عقــد املعاهــدة كأســاس 
ــزام  ــراف االلت ــا األط ــًيا لرض ــبًبا رئيس ــذه الظروف مثل س ــود ه ــون وج ــن: )أ( أن يك ــن اآلتي ــق الرشط ــا إال بتحق ــحاب منه ــا، أو االنس النقضائه
ــب  ــا بموج ــام هب ــب القي ــن الواج ــا زال م ــي م ــات الت ــدى االلتزام ــة يف م ــورة جذري ــدل بص ــري أن يب ــأن التغي ــن ش ــون م ــدة؛ و )ب( أن يك باملعاه
املعاهــدة. -2 ال جيــوز االحتجــاج بالتغيــري اجلوهــري يف الظــروف كأســاس النقضــاء املعاهــدة، أو االنســحاب منهــا يف إحــدى احلالتــن اآلتيتــن: )أ( 
إذا كانــت املعاهــدة تنشــئ حــدوًدا، أو )ب( إذا كان التغيــري اجلوهــري يف الظــروف نـــاجًتا عــن إخــالل الطــرف الــذي يتمســك به إمــا بالتــزام يقــع 
ــا للفقـــرات الســابقة، أن يتمســك  عليــه يف ظــل املعاهــدة، أو بــأي التــزام دويل آخــر مســتحق لطــرف آخــر يف املعاهــدة. -3 إذا كان للطــرف، طبًق
بالتغيــري اجلوهــري يف الظــروف كأســاس النقضــاء املعاهــدة، أو االنسحـــاب منهــا فيجــوز لــه أيًضــا التمســك بالتغيــري كأســاس إليقــاف العمــل 

باملعاهــدة".
64 Pierre-Marie Dupuy et Kerbrat Yann, Droit international public, (Dalloz, Paris, 2016), p. 346; Serge Sur et Jean Comba-

cau, Droit international public, (Montchrestien, Paris, 2004), p. 145.
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ــري  ــألة التغ ــذ ومس ــتحالة التنفي ــألة اس ــت مس ــث نظم ــام. حي ــكل ع ــة بش ــات الدولي ــة يف االتفاقي الطارئ
ــابق  ــام الس ــل الع ــى األص ــتثناء ع ــة كاس ــات التعاقدي ــذ االلتزام ــى تنفي ــره ع ــروف وأث ــري يف الظ اجلوه
الذكــر، الــذي قــىض بإلزاميــة االتفاقيــة الدوليــة ووجــوب تنفيذهــا. فتناولــت هــذه املــواد حــاالت جــواز 
االحتجــاج بالتغيــري اجلوهــري غــري املتوقــع يف الظــروف التــي كانــت ســائدة عنــد عقــد املعاهــدة كأســاس 
ــد مــن  النقضائهــا، أو االنســحاب منهــا، أو إليقــاف العمــل هبــا مــع إخضــاع هــذا األمــر لرشطــن الب

توافرمهــا مًعــا:
أن يكون وجود هذه الظروف قد مثل سبًبا رئيسًيا لرضا األطراف بااللتزام باملعاهدةأ- 
ــا زال مــن ب-  ــي م ــة يف مــدى االلتزامــات الت ــدل بصــورة جذري ــري أن يب يكــون مــن شــأن التغي

ــدة. ــب املعاه ــا بموج ــام هب ــب القي الواج
ويف ظــل قيــام حالــة طــوارئ يف اململكــة األردنيــة اهلاشــمية والعــامل أمجــع، كان مــن املــرشوع للدولــة تعليــق 
تنفيــذ التزاماهتــا الدوليــة وبحســب احلالــة: إمــا باالســتناد إىل نــص املــادة )61( عــى أســاس اســتحالة التنفيــذ 
ــو  ــال، ل ــبيل املث ــى س ــروف. فع ــري يف الظ ــري اجلوه ــاس التغ ــى أس ــادة )62( ع ــص امل ــتناد إىل ن ــا باالس وإم
كان األردن ملتزًمــا بتزويــد جارتــه مــرص بنــوع معــن مــن املنتجــات، وكان هــذا التنفيــذ غــري ممكــن يف ظــل 
ــد الداخــي لنقــص لدهيــا،  ــع عــى الصعي ــا، وظــروف انتشــاره واحلاجــة املاســة لتلــك البضائ أزمــة الكورون
أو أن البضاعــة قــد هلكــت فاســتحال تصديرهــا، عندهــا كان مــن املــرشوع هلــا أن توقــف التزامهــا االتفاقــي 
الــدويل حلــن انقضــاء الظــرف الطــارئ دون أن يرتــب عليهــا أي مســؤولية دوليــة. وهنــا جتــدر اإلشــارة إىل 
أنــه يشــرط لتطبيــق نظريــة التغــري اجلوهــري يف الظــروف، واســتحالة التنفيــذ للظــروف الطارئــة، أاّل يكــون 
للدولــة يــد يف وقــوع ذلــك التغــري )املــادة )62( فقــرة 2/ب(. ومــن ناحيــة أخــرى جتــدر اإلشــارة أيًضــا إىل أن 
الفقــرة الثالثــة مــن نفــس املــادة قــد اســتثنت مــن جــواز تعليــق االلتزامــات مجيــع االتفاقيــات الدوليــة "املنشــئة 
للحــدود". أي بمعنــى أن حتقــق الظــرف الطــارئ، أو التغيــري اجلوهــري يف الظــروف ال يعطــي للدولــة إمكانيــة 
ــتطيع  ــال، ال تس ــبيل املث ــى س ــرة 2/أ(65. فع ــادة )62( فق ــدود )امل ــم احل ــة برس ــا الدولي ــن التزاماهت ــل م التحل
احلكومــة األردنيــة التحلــل مــن اتفاقيــة ترســيم احلــدود املربمــة مــع الســعودية، متذرعــًة بتطبيــق قانــون الدفاع 
الــذي جييــز هلــا تعليــق أي ترشيــع آخــر بــا يف ذلــك االتفاقيــات الدوليــة، وال بحجــة تطبيقــه نظــًرا لوجــود 

حالــة طــوارئ متكنهــا مــن تعليــق التزامهــا الــدويل.

نخلــص، أخــرًيا، إىل أن تطبيــق قانــون الدفــاع يعطــي رئيــس الــوزراء صالحيــة إصــدار أمــر دفــاع يقــي 
بتعطيــل الترشيعــات الداخليــة، وكذلــك االتفاقيــات الدوليــة، وإن كانــت أعــى مــن قانــون الدفــاع يف املرتبــة. 
ــوع  ــون بوق ــة مره ــات دولي ــن اتفاقي ــم ع ــدويل الناج ــزام ال ــذ االلت ــل تنفي ــارة إىل أن تعطي ــدر اإلش ــا جت وهن

ويف هذا املعنى انظر أيًضا حكم حمكمة العدل الدولية يف القضية التالية:
E v van Bogaert [1966] Le sens de la clause Rebus sic stantibus dans le droit des gens actuel, RGDIP (70) 1966 (54-74).

65  Jean-Claude Zarka, Droit international public, (ellipses, Paris, 2015), p. 24.



381  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(

ــا  ــده كافًي ــون وح ــذا القان ــق ه ــون تطبي ــال يك ــاع. ف ــون الدف ــق قان ــد أدى إىل تطبي ــي ق ــارئ حقيق ــرف ط ظ
ــف  ــة ومل يوق ــك احلال ــت تل ــة، أو إذا انقض ــوارئ فعلي ــة ط ــاك حال ــن هن ــات إذا مل تك ــن االلتزام ــل م للتحل
تطبيــق قانــون الدفــاع معهــا. فانقضــاء الظــرف الطــارئ واســتمرار العمــل بقانــون الدفــاع مــن أجــل تعطيــل 
االلتزامــات الدوليــة ســيقلب تعطيــل االتفاقيــة وااللتزامــات مــن فعــل مــرشوع ال يقيــم املســؤولية الدوليــة 
إىل فعــل غــري مــرشوع يقيــم املســؤولية الدوليــة66. مــن ناحيــة أخــرى فــإن تطبيــق قانــون الدفــاع دون وجــود 
حالــة طــوارئ حقيقيــة هــو تغــري ومهــي يف الظــروف ال يــربر للدولــة تعطيــل التزاماهتــا، بــل يعتــرب كإخــالل 
جوهــري مــن الدولــة التــي تتمســك هبــا )املــادة )62( فقــرة 2/ب(67 ممــا يقيــم املســؤولية الدوليــة عليهــا. ويف 
مجيــع األحــوال، بالنســبة جلميــع أنــواع االتفاقيــات الدوليــة فــإن أمــر التحقــق مــن حالــة الطــوارئ ومــدى 
جديتهــا ومــدى مســامهة الدولــة املعلقــة اللتزامهــا يف وقــوع ذلــك التغــري اجلوهــري مســألة خاضعــة للســلطة 
ــذ  ــراف بتنفي ــدول األط ــزام ال ــدى الت ــة م ــة بمراقب ــة املختص ــة الرقابي ــوع، أو للجه ــايض املوض ــة لق التقديري

أحــكام االتفاقيــة68.

وأخــرًيا، ويف هنايــة هــذا املبحــث نذكــر بأثــر وقــف تنفيــذ قانــون الدفــاع، أو إلغائــه، ونحــن هنــا نتكلــم 
ــر  ــك األث ــة. ذل ــى يف املرتب ــه أم أدن ــى من ــت أع ــواء أكان ــات س ــواع الترشيع ــع أن ــبة جلمي ــام، بالنس ــكل ع بش
كــا بينــاه يف املبحــث الثــاين ســيتوقف مــع توقــف إنفــاذ قانــون الدفــاع وأوامــره بــإرادة ملكيــة تصــدر عنــد 
ــة قــد قــررت حظــر التجــول فــإن هــذا احلظــر ينتهــي  ــة الطــوارئ. فــإذا كانــت الســلطة التنفيذي انتهــاء حال
ــف  ــاع بوق ــر دف ــدار أم ــة إىل إص ــاع، ودون احلاج ــون الدف ــق قان ــف تطبي ــة بوق ــدور اإلرادة امللكي ــا بص تلقائًي
ــد  ــة ق ــلطة التنفيذي ــت الس ــابقه. وإذا كان ــي س ــد يلغ ــاع جدي ــون دف ــة إىل قان ــًة ودون احلاج ــر رصاح احلظ
اســتولت بموجــب قــرار دفــاع عــى منــزل، أو أرض أحدهــم لغايــات إقامــة مشــفى طــارئ يســتقبل املصابــن 
بالفــريوس، فــإن هــذا االســتيالء ينتهــي بانتهــاء حالــة الطــوارئ، ووقــف تطبيــق قانــون الدفــاع بــإرادة ملكية، 
ــة  ــز يف قضي ــة التميي ــاد حمكم ــتقر اجته ــذا اس ــى ه ــة، وع ــلطة الترشيعي ــل الس ــن قب ــا م ــه هنائًي ــال إلغائ أو بح
مماثلــة عندمــا قــررت بــأن يــد الدولــة كانــت مرشوعــة يف ظــل تطبيــق أحــكام قانــون الدفــاع لعــام 1939عــى 
قطعــة أرض اســتولت عليهــا بموجــب هــذا القانــون ثــم أصبحــت يــدا غاصبــة عــى القطعــة ألهنــا مل تردهــا 
لصاحبهــا بعــد إلغــاء هــذا القانــون وانتهــاء العمــل بــه69، وكذلــك، إذا مــا قــررت الســلطة التنفيذيــة وقــف 

66  ibid, p. 97.

ــا لقانــون املعاهــدات لســنة  ــة فين 67  لالطــالع عــى اإلجــراءات الشــكلية إلعــالن تعليــق، أو تعطيــل العمــل باملعاهــدة انظــر املــادة )65( مــن اتفاقي

.1969
68  Michel DEYRA, Droit international public, (Gualino éditeur, Paris, 2007), p. 220-221.

69  حمكمــة التمييــز األردنيــة، حقــوق،2018/8447، الــذي جــاء فيــه: "ويف ذلــك نجــد أن مــن الثابــت بــأن اجلهــة املدعــى عليهــا اســتولت عــى قطعــة 

األرض موضــوع الدعــوى وذلــك لغايــات إقامــة خميــم كبــري لالجئــن عليهــا اســتناًدا للقــرار الصــادر عــن فخامــة رئيــس الــوزراء بموجــب املــادة 
الثانيــة مــن نظــام الدفــاع رقــم 2 لســنة 1939... وحيــث إن نظــام الدفــاع رقــم 2 لســنة 1939 والــذي بموجبــه وضعــت اجلهــة املدعــى عليهــا يدهــا 
عــى قطعــة األرض قــد ألغــي ممــا يرتــب عــى ذلــك أن يــد املدعــى عليهــا احلكومــة عــى تلــك القطعــة أصبحــت يــدا غــري مرشوعــة وغاصبــة هلــا 
منــذ تاريــخ 1992/3/25 خالًفــا ألحــكام املــادة )279( مــن القانــون املــدين". يفهــم مــن هــذا احلكــم وجــوب انتهــاء آثــار أوامــر الدفــاع بانتهــاء 

العمــل بقانــون الدفــاع.
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تنفيــذ أحــكام اتفاقيــة دوليــة يف فــرة احلالــة الطارئــة ســينتهي هــذا الوقــف وتعــود الدولــة لتنفيــذ التزاماهتــا 
الدوليــة بمجــرد وقــف تطبيــق قانــون الدفــاع وذلــك النقضــاء الظــرف الطــارئ الــذي خوهلــا تعليــق تلــك 
ــه بموجــب  ــم تعطيل ــع قــد ت ــوال بالنســبة لــكل ترشي االلتزامــات واخلــروج عــى أحكامهــا، وعــى هــذا املن

ــاع االســتثنائي واملؤقــت، أو أوامــره. ــون الدف أحــكام قان

الخاتمة

ــدار  ــة بإص ــة خمتص ــلطة الترشيعي ــى أن الس ــه، ع ــادة )124( من ــام 1952، يف امل ــتور األردين لع ــص الدس ن
قانــون عــادي يســمى بـ)قانــون الدفــاع(؛ لكــي يطبــق يف حــاالت الطــوارئ. أصــدر املــرشع ذلــك القانــون 
عــام 1992 ليدخــل حيــز النفــاذ يف ذلــك العــام. قانــون الدفــاع هــذا مل يطبــق أبــًدا عــى الصعيــد األردين منــذ 
صــدوره إال مــرة واحــد يتيمــة، عندمــا ظهــر ذلــك الوبــاء املســمى بـ"فــريوس كورونــا"، حيــث تــم تطبيــق 
ــة،  ــاد الدول ــدد اقتص ــتثنائية هت ــة اس ــا وحال ــا طارًئ ــاره ظرًف ــى اعتب ــاء ع ــذا الوب ــة ه ــاع ملواجه ــون الدف قان
ــون  ــه قان ــون بأن ــذا القان ــف ه ــة إىل وص ــذه الدراس ــا يف ه ــد خلصن ــي. وق ــه الصح ــعب، وأمن ــالمة الش وس
عــام، واســتثنائي، وُمعلــق النفــاذ، ومــرن يف التطبيــق؛ نظــًرا ملــا جــاء فيــه مــن أحــكام متكــن الســلطة التنفيذيــة 
)ممثلــة برئيــس الــوزراء، وبنــاًء عــى إرادة ملكيــة( مــن التمتــع بصالحيــات اســتثنائية، ومطلقــة. ونظــًرا لعــدم 
تطــرق الفقــه لتعريــف قانــون الدفــاع، فقــد حاولــت يف هــذه الدراســة وضــع تعريــف واضــح جامــع مانــع 
ــن  ــادرة ع ــة الص ــد القانوني ــة القواع ــه: جمموع ــص بأن ــه، لنخل ــه وأحكام ــر إىل خصائص ــون، بالنظ ــذا القان هل
الســلطة الترشيعيــة، لتنظيــم الواليــة العامــة ملجلــس الــوزراء يف الظــروف االســتثنائية، التــي تســتدعي تأمــن 
الســالمة العامــة واألمــن الوطنــي، يف أيــة حالــة طــوارئ، دون تقيــد تــام بأحــكام الترشيعــات املعمــول هبــا 

وقــت تطبيقــه.

وبالنظــر إىل خصائــص وأحــكام هــذا القانــون فقــد تبــن أن لتطبيقــه آثــاًرا عــدة، متــس باملراكــز القانونيــة 
ــة املطبقــة. حيــث ســلطت هــذه الدراســة الضــوء  الراســخة يف املجتمــع، وبجميــع أشــكال القواعــد القانوني
ــة تصــدر لتضــع قواعــد  ــة لرئيــس الــوزراء، يف أن يتخــذ مــا يشــاء مــن قــرارات إداري عــى ثبــوت الصالحي
ــاع، وتســمى "أوامــر الدفــاع". ولكــن تبــن، بالرغــم مــن إطــالق الصالحيــات بإصــدار  ــة االتب عامــة واجب

ــة. ــة القضائي تلــك القــرارات، أن هــذه الصالحيــات ســتبقى خاضعــة للرقاب

ــذه  ــت ه ــث تعمق ــات؛ حي ــن الترشيع ــريه م ــى غ ــره ع ــون أث ــذا القان ــورة هل ــر خط ــر األكث ــل األث ولع
ــع  ــوزراء بإصــدار أوامــر ختالــف، أو تعطــل أي ترشي ــة لرئيــس ال ــوت الصالحي ــل مســألة ثب الدراســة بتحلي
آخــر. وخلصنــا إىل أن أوامــر الدفــاع قــد تــأيت بشــكل خيالــف، أو يعطــل الترشيعــات التــي تســاوي، أو تدنــو 
مــن قانــون الدفــاع يف املرتبــة )أي القوانــن العاديــة، أو األنظمــة، أو التعليــات(، كلهــا، أو بجــزء منهــا. وقــد 
تــأيت أيًضــا بشــكل يقيــد عــى نحــو مــرشوع بعــض - وليــس كل - أحــكام الترشيعــات التــي تعلــوه يف املرتبــة 
ــق  ــه يف أضي ــموح ب ــد مس ــك التقيي ــليم أن ذل ــع التس ــة، م ــرشوط معين ــة( ب ــات الدولي ــتور، واالتفاقي )الدس
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احلــدود )أي بالقــدر الــالزم ملواجهــة حالــة الطــوارئ التــي أذن بتطبيــق قانــون الدفــاع ملواجهتهــا(، فيصبــح 
ــة الطــوارئ، أو إذا جتــاوز الغــرض  ــا، بمجــرد انتهــاء، أو زوال حال التعطيــل، أو التعليــق غــري مــرشوع قانوًن

مــن تطبيــق قانــون الدفــاع.

التوصيات واملقرتحات:

حبــذا لــو أن املــرشع األردين قــد أقــر بــدور رقــايب للســلطة الترشيعيــة عــى أعــال الســلطة التنفيذيــة 	 
ــح يف  ــادة رصي ــص م ــة ن ــالل إضاف ــن خ ــك م ــه، وذل ــرة تطبيق ــاء ف ــاع وأثن ــون الدف ــتندة إىل قان املس

ــايب. ــدور الرق ــذا ال ــة هب ــلطة الترشيعي ــرف للس ــتور يع الدس
كان مــن األفضــل لــو أن املــرشع الدســتوري قــد حــرص صالحيــة اختــاذ قــرارات بتعطيــل الترشيعــات 	 

ــة  ــق املرون ــرى، ولتحقي ــة أخ ــن ناحي ــوزراء. م ــس ال ــد رئي ــن ي ــلبها م ــة، وس ــلطة الترشيعي ــد الس بي
ــأن  والرعــة الالزمــان الختــاذ قــرارات مســتعجلة ملواجهــة الظــرف الطــارئ، نقــرح عــى املــرشع ب
يســتحدث حكــًا - يف الدســتور - يلــزم الســلطة الترشيعيــة بالــرد خــالل 24 ســاعة فقــط عــى طلــب 
ــلطات،  ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــيحفظ مب ــذا س ــم كه ــا. حك ــع م ــل ترشي ــوزراء لتعطي ــس ال ــه رئي يقدم

ــة. ــلطة التنفيذي ــذي للس ــل التنفي ــرشع، والعم ــي للم ــل الترشيع ــرك العم ــث ي بحي
ــة 	  ــواز خمالف ــدم ج ــا بع ــًا رصحًي ــاع األردين حك ــون الدف ــن قان ــد ضمَّ ــرشع األردين ق ــو أن امل ــذا ل حب

ــاع يف  ــون الدف ــو قان ــة تعل ــدة قانوني ــص، أو قاع ــذة ألي ن ــة املتخ ــراءات احلكوم ــاع وإج ــر الدف أوام
املرتبــة )االتفاقيــات الدوليــة والدســتور( إال يف احلــدود املســموح هبــا، ويف ذلــك تكريــس ملفهــوم مبــدأ 

ــي. ــدرج الترشيع الت
ــاة 	  ــرضورة مراع ــي ب ــا يق ــاع نصًّ ــون الدف ــن قان ــد ضمَّ ــرشع األردين ق ــو أن امل ــل ل ــن األفض كان م

ــة التــي سيســمح بتطبيــق قانــون الدفــاع  مبــدأ التناســب: أي تناســب القــرارات مــع الظــروف الطارئ
ملواجهتهــا؛ ألن إقــرار مثــل هــذا املبــدأ بنــص رصيــح ســيقود إىل حتديــد نطــاق تطبيــق القانــون )مــن 
حيــث الزمــان واملــكان واألشــخاص( بحــدود نطــاق الظــرف الطــارئ، ويمنــع جتاوزهــا حتــت طائلــة 

ــة. البطــالن وعــدم املرشوعي
كان مــن األفضــل لــو أن املــادة )3( مــن قانــون الدفــاع قــد حــددت صالحيــات رئيــس الــوزراء، عــى 	 

ســبيل احلــرص، ال ســبيل املثــال واإلطــالق.
ــا؛ 	  ــا يف مناهجه ــاًقا خاصًّ ــت مس ــد أدرج ــكرية ق ــات العس ــات والكلي ــو أن اجلامع ــذا ل ــرًيا، حب أخ

لتدريــس أحــكام قانــون الدفــاع، أو عــى األقــل، أدرجــت لــه فصــاًل ضمــن مســاق مــا. فهــو قانــون 
ــاص. ــكل خ ــراد بش ــات األف ــوق وحري ــى حق ــون، وع ــة يف القان ــادئ العام ــى املب ــري ع ــتثنائي وخط اس
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