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الملخص:

يف األوضاع الطبيعية جيب أن تتقيد الدولة بتطبيق قوانينها العادية ،غري أن هناك ظروفاً استثنائية قد متر هبا
البالد جتعل من العسري مسايرهتا عرب تطبيق القوانني ذاهتا؛ لذلك تلجأ الدولة يف مثل هذه احلاالت إىل إعالن

حالة الطوارئ وتطبيق قانون خاص هبا .وحالة الطوارئ هي مجلة من التدابري واإلجراءات اليت تتخذها دولة ما
على اراضيها هبدف ضبط األمن واحملافظة على النظام العام ،إثر وقوع أحداث استثنائية هتدد األمن العام
كاحلروب والكوارث .ويتضمن إعالن حالة الطوارئ منح صالحيات استثنائية للسلطات اإلدارية على خالف
املعتاد ،مما قد ميس باحلقوق واحلريات األساسية لألفراد أو اجلماعة؛ ولذلك تلجأ الدول إىل وضع ضوابط قانونية
لتنظيمها.
وبناء على ذلك فإن مشكلة البحث تتمحور حول املرجعية القانونية حلالة الطوارئ واألطر التشريعية اليت
ترسم حدودها وضوابط إعالهنا ،مع الرتكيز على مدى مشروعية حالة الطوارئ اليت أعلنت يف السودان يف
فرباير9102م.
وتتمثل أهداف البحث يف التعرف على ماهية حالة الطوارئ وضوابط إعالهنا ،والكشف عن األطر التشريعية
اليت تربر إعالهنا يف القوانني الداخلية واملواثيق الدولية ،ومعرفة ما إذا كانت حالة الطوارئ اليت أعلنت يف السودان
يف فرباير 9102م وفقاً للدستور والقانون من عدمه .وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي والتحليلي والتارخيي
واملقارن للوصول إىل النتائج.
أهم نتائج البحث متثلت يف :أن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية يتم إعالهنا من قبل رأس السلطة التنفيذية
يف الدولة عند وجود خطر جسيم يهدد أمن البالد ،وحتكمها تشريعات خاصة ،بسبب تعذر إدارهتا اعتماداً على

القوانني العادية .وأن الفقه والقضاء وقواعد القانون الدويل مجيعها تعرتف وتأخذ بنظرية الظروف الطارئة من خالل
ضوابط وشروط مش ّددة ،مع اختصاص القضاء بالرقابة على تطبيقها .ومن النتائج املهمة عدم مشروعية حالة
الطوارئ اليت أعلنها الرئيس السوداين يف  99فرباير 9102م ،لعدم استيفائها كامل الشروط الدستورية.
وأهم ما يوصي هبا الباحثان :ضرورة حتري السلطات اإلدارية الدقة للتأكد من استيفاء شروطها قبل إعالهنا،
مع مراعاة التناسب بني اإلجراءات املتخذة والوضع االستثنائي الدافع لإلعالن ،ومراجعة قانون الطوارئ ومحاية
السالمة العامة السوداين لسنة 0221م وسائر قوانني الطوارئ لتتوافق مع الدستور .إضافة إىل ضرورة تعزيز دور
آليات الرقابة بأنواعها املختلفة عند تنفيذ اجراءات الطوارئ محاية للحقوق األساسية وترسيخاً ملبدأ العدالة.
الكلمات المفتاحية :حالة الطوارئ ،حالة الظروف االستثنائية ،األطر التشريعية .املشروعية.
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Abstract:
In normal circumstances, the state should apply the ordinary legislations,
but it is difficult to abide applying them while the exceptional, that is why states
declares in such circumstances the Status of Emergency to allow applying
special legislations.
Emergency Status is a set of procedures which are applied by the state to
control security and to keep the public order as a consequence of exceptional
events which threat the public security like war and disasters.
Declaring the Emergency Status includes offering exceptional
jurisdictions to the administrative authorities in unusual manner, which may
affect the individual or the common rights and freedoms, so states try to put
legal restrictions for its application.
The research problem is on the legal reference of the Emergency Status
and the legislative frameworks that regulate it and the terms of declaration,
concentrating on the legitimacy of the Emergency Status which declared in
Sudan in February 2019.
The objective of the research is to identify the nature of the Status of
Emergency and the rules of its declaration, and to reveal the legislative
frameworks that justify its declaration in domestic legislations and international
conventions and find out whether the state of emergency declared in Sudan in
February 2019 is in accordance with the constitution and the law. In doing so,
researchers adopted the descriptive, analytical, historical approaches.
The most significant research findings: Emergency Status an exceptional
status declared by the head of the executive authority in case of a sever threat
that threats state's security, governed by special legislation because it cannot be
ruled depending on the normal legislations.
Researchers also found that jurisprudence, judiciary and the international
law all recognize and adopt the theory of Emergency Status through strict
controls and terms with the jurisdiction of the judiciary to monitor their
application.
A significant finding is the illegality of the Emergency State declared by
the Sudanese President on February 22, 2019, for not fulfilling the full
constitutional requirements.
The most important recommendations: Executive authority should be
accurate to ensure that the terms are met before being announced, considering
the proportionality between the actions taken and the exceptional situation
motivating the declaration. Revise the Sudanese Emergency and Public Safety
Law of 1997 and other emergency laws to conform to the Constitution. Also
there is a need to enhance the role of various monitoring mechanisms while
implementation of emergency procedures to protect basic rights, and consolidate
the principle of justice.
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مقدمة:
حالة الطوارئ هي مجلة من التدابري واإلجراءات اليت تتخذها دولة ما على كامل اراضيها ،أو يف جزء معني
من إقليمها ،هبدف ضبط األمن واحملافظة على النظام العام ،إثر وقوع أحداث استثنائية هتدد األمن العام كاحلروب
والكوارث .ومتثل حالة الطوارئ وضعاً استثنائيا ،فال يتم اللجوء إليها إال حينما تتعرض الدولة هلزات عنيفة
ألسباب داخلية أو خارجية قد تؤدي إىل هتديد كياهنا أو تفضي إىل اهنيار كامل القتصادها.

مشكلة البحث:

يتضمن إعالن حالة الطوارئ منح صالحيات استثنائية للسلطات اإلدارية على خالف املعتاد ،مما قد ميس

باحلقوق واحلريات األساسية لألفراد أو اجلماعة ،بل ورمبا تتخذ السلطات التنفيذية ذريعة للتضييق على جهة أو
شخص ما بسبب التوجهات السياسية أو االنتماء االثين أو الديين أو غريها؛ ولذلك فقد وضعت األنظمة أطراً
تشريعياً ترسم حدودها وحتدد شروط إعالهنا .فمشكلة هذا البحث تتمحور حول املرجعية القانونية حلالة الطوارئ
واألطر التشريعية اليت ترسم حدودها وضوابط إعالهنا ،مع الرتكيز على مدى مشروعية حالة الطوارئ اليت أعلنت
يف السودان يف فرباير9102م على ضوء تشريعاهتا؟
ويف سبيل ذلك يسعى البحث لإلجابة على العديد من األسئلة املهمة منها :ما املقصود بإعالن حالة
الطوارئ؟ وما هي األطر والضوابط التشريعية إلعالهنا؟ ومن له الصالحية يف إعالن حالة الطوارئ يف السودان؟
وهل حق اجلهة املختصة بإعالهنا حق مطلق دون شروط قانونية أم مقيد؟ وهل كانت قرارات رئيس اجلمهورية
الصادرة يف فرباير9102م املتعلقة بإعالن حالة الطوارئ وفقاً للدستور والقانون؟.

أهداف البحث :يهدف البحث لتحقيق األهداف التالية:

 -0التعرف على ماهية حالة الطوارئ وضوابط إعالهنا.
 -9الكشف عن األطر التشريعية اليت تربر إعالهنا يف القوانني الداخلية واملواثيق الدولية.
 -3معرفة ما إذا كانت حالة الطوارئ اليت أعلنت يف السودان يف فرباير 9102م وفقاً للدستور والقانون ،مبا
جيعلها مشروعة ،أم أهنا مل تستوف شروطها النظامية.
أهمية الدراسة :تكمن أمهية الدراسة يف أن:

 -0حالة الطوارئ من املوضوعات اليت تنظم بقواعد قانونية استثنائية ،فمن املهم تركيز الدراسات حوهلا ملعرفة
ماهيتها وحدودها وشروط إعالهنا ،حىت ال هتدر حقوق وحريات الناس على حني غفلة منهم.
 -9تباينت آراء املتخصصني واملهتمني بالقانون حول مسألة إعالن حالة الطوارئ يف السودان يف العام 9102م
تبايناً كبريا ،فكان مما يزيد األمر أمهية ضرورة إجراء حبوث علمية إلثراء النقاش اهلادف حوهلا وصوال إىل حقيقة
مشروعيتها من عدمها.
منهجية البحث وهيكله:
استعان الباحثان باملنهج الوصفي والتحليلي لتوصيف النصوص التشريعية السودانية ذات الصلة مث مقاربتها
وحتليلها للوصول إىل نتائج منطقية ،وكذلك مت االستعانة باملنهج التارخيي الستخدامه يف تتبع أوضاع حالة الطوارئ
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يف الدساتري والقوانني السابقة لدستور السودان االنتقايل لسنة 9112م النافذ ،كما مت استخدام املنهج املقارن
أحيانا ملقارنة ضوابط الطوارئ الواردة يف املواثيق الدولية ذات الصلة مع التشريعات السودانية.
وإلجنا ز البحث مت تقسيمه إىل مبحثني ،خصص املبحث األول ملناقشة مفهوم حالة الطوارئ لغة وفقها
وقضاء وذلك يف مطلبني ،وخصص املبحث الثاين ملناقشة املرجعية التشريعية حلالة الطوارئ اليت أعلنت يف السودان
يف فرباير 9102م ومدى مشروعيتها من خالل مطلبني كذلك.
المبحث األول
مفهوم حالة الطوارئ وإطارها التشريعي
نتناول يف هذا املبحث مفهوم حالة الطوارئ لغة وفقها وقضاء وما يرتتب على إعالهنا من آثار قانونية ،وذلك
يف مطلبني على النحو التايل:
المطلب األول  -مفهوم حالة الطوارئ :الطوارئ يف اللغة العربية من طرأ -وطُُروءا ،حدث ،وخرج فجأة ،فهو

طارئ ،واجلمع طُّراءَ ،وطرآء ،الطارئ ،الغريب ،ويف غري العاقل :طوارئ ،الطارئة مؤنث الطارئ(.)1
عرف معظم ال ّكتاب والباحثون
أما تعريف حالة الطوارئ  state of emergencyاصطالحاً ،فقد ّ
بتعريفه يف منظور واقعي وقانوين .وعلى هذا األساس نُفصل التعريف االصطالحي حلالة الطوارئ كاآليت:
أوالً -تعريف حالة الطوارئ يف منظور واقعي :فقد عُرف حالة الطوارئ يف منظورها الواقعي بأهنا :هي احلالة
االستثنائية اليت يتطلب حلها اصدار تشريعات خاصة ويتم من خالهلا منح السلطة التنفيذية صالحيات اضافية
يتعذر حلها وفق القوانني التقليدية السائدة يف البلد(.)2
يتضح من هذا التعريف أ ّن احلالة الطارئة يف إطار اعالن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية ومن قبيل

التشريعات اخلاصة ( تصدرها السلطة التنفيذية) غري العادية اليت تصدرها السلطة التشريعية ،واحلالة االستثنائية
" هي احلالة اليت حتدث بدولة معينة حيث ختل فيها األمن العامة بسبب وباء أو كارثة أو فنت داخلية أو حرب
أهلية أو غزو خارجي ،وتطبق اخلاصة مبواجهة الظروف االستثنائية واليت تتضمن خروجاً على قواعد املشروعية يف
الظروف العادية(.)3
وميكن أن يكون اعالن حالة الطوارئ كلياً أو جزئياً ،فيكون كلياً إذا كانت االحداث تشمل كامل اقليم
الدولة فيتم تطبيق حالة الطوارئ على كل اقليم الدولة ،أما اذا كانت االحداث تشمل جزءاً أو منطقة معينة من
اقليم الدولة حبيث ال تؤثر على باقي اقليم الدولة تعلن حالة الطوارئ يف ذلك اجلزء أو املنطقة فقط(.)4
وكما عُرف أيضاً بأهنا :حالة ملواجهة نذر خطرية تتهدد معها املصاحل القومية ،وقد تنال من استقرار الدولة أو
تعرض أمنها أو سالمتها للخطر الداهم ،وهذه احلالة ال تالئمها أحياناً االجراءات اليت تنص عليها القوانني
العادية يف األوضاع املعتادة ،ذلك أ ّن طبيعة حالة الطوارئ ومداها تفرض من االجراءات االستثنائية ما يناسبها،
ويعترب الزماً ملواجهة بقائها(.)5
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رغم أن هذا التعريف مل تشر إيل اجلهة اليت هلا صالحية اصدار حالة الطوارئ كما جاء يف التعريف السابق،
ّإال أ ّن كال التعريفني ال ختتلفان يف توضيح املفهوم العام حلالة الطوارئ ،إذ ّبني هذا التعريف أ ّن حالة الطوارئ هي
حالة استثنائية هتدد أمن الدولة وسالمتها ،وتقتضي اعالهنا فرض اجراءات تتعذر وفق القوانني العادية السائدة.
وأيضاً عُرف حالة الطوارئ مبنظورها الواقعي بأهنا :يطلق على الظروف غري العادية أو الطارئة اليت قد متر هبا
دولة معينة ،مما يتطلب – حلفظ النظام العام -تطبيق قواعد استثنائية ختالف القواعد القانونية اليت تطبق يف
الظروف العادية ،وذلك ملواجهة تلك الظرف الطارئة).(6
يرى غالبية الفقهاء أ ّن مصطلح حفظ النظام العام والذي مبقتضاه يتطلب إعالن حالة الطوارئ بتطبيق قواعد
استثنائية ختالف القواعد العادية كما جاء يف التعريف أعاله ،يتكون من ثالثة عناصر وهي :احملافظة على األمن
(.)7

العام ،والصحة العامة والسكينة العامة ،فضالً عن األخالق العامة يف رأي بعض الفقهاء
من خالل التعريفات السابقة نستنتج أ ّن تعريف حالة الطوارئ يف منظورها الواقعي يُبني الشروط واحلالة اليت
تقتضي إعالن الطوارئ من قبل السلطة التنفيذية واختاذ اجراءات وتدابري غري عادية ،وهي الظروف االستثنائية اليت
يهدد أمن وسالمة الدولة سواء كانت حالة حرب داخلية أو خارجية أو كوارث وطنية مبا ال ميكن مواجهة
السلطات املختصة( السلطة التنفيذية) والتصدي هلذه الظرف بتطبيق القوانني العادية.
ثانيا -تعريف حالة الطوارئ في المنظور القانوني :نعين بتعريف حالة الطوارئ يف منظورها القانوين ،يف وجود
قانون طوارئ ملواجهة الظروف غري العادية أثناء سريان حالة الطوارئ ،ومبوجبه ُمينح السلطة التنفيذية سلطات
واختصاصات واسعة حتد من حقوق وحريات املواطنني نتيجة لتطبيق قوانني خاصة لظروف استثنائية خاصة
كاحلروب ،والفيضانات ،والزالزل(.)8
هذا فقد عُرف حالة الطوارئ يف اطار منظورها القانوين بأنّه :القانون الذي يعمل به يف حاالت الفوضى
وعدم االستقرار السياسي من قبيل حاالت التمرد والعصيان املدين والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية .ويرتتب
على سريانه انشاء جرائم تُعرف اصطالحاً باسم جرائم الطواري ،كما يؤدي إيل انشاء أجهزة أو جهات قضائية
للنظر يف تلك اجلرائم اسم حماكم الطوارئ(.)9

يُفهم من التعريف أعاله أ ّن قانون الطوارئ هو جمموعة من القواعد واألحكام تطبق مع إعالن وسريان حالة
الطوارئ عند خمالفة األفراد أحكامه وانتهاك قواعدها( جرائم الطوارئ) ،وترتب ذلك أيضاً يف بعض الدول انشاء
نيابات متخصصة تتوىل اجراءات التحقيق ،فضالً عن انشاء أجهزة قضائية تتوىل الفصل واصدار األحكام وفقاً
لإلجراءات اليت حيددها القانون.
وكما جاء التعريف القانوين حلالة الطوارئ بأهنا :تتمثل يف وجود نظام قانوين ،يشمل على جمموعة من القواعد
القانونية تضعها السلطة التشريعية يف البالد ملواجهة ما قد يطرأ من حوادث ال ميكن مواجهتها وفقاُ لقواعد القانون
املوضوعية ملواجهة احلوادث العادية(.)10
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يتضح من هذا التعريف أ ّن قانون الطوارئ يضعه السلطة التشريعية على أساس أ ّن اصدار التشريعات
والقوانيني العادية هو اختصاص تشريعي أصيل هلا كما يف الفقه الدستوري ،حيث تضع السلطة التشريعية قانون
الطوارئ ملواجهة احلاالت الطارئة اليت تعلنها السلطة التنفيذية.
باستقراء مفهوم حالة الطوارئ يف اطار تعريفها الواقعي والقانوين ،خنلص اآليت:
 -0إ ّن اعالن حالة الطوارئ اجراء استثنائي تستدعي اعالهنا أسباب موضوعية ،وتتعدد ذلك يف التصدي
للظروف الطارئة وغري العادية ودفع اخلطر احلقيقي للبالد.
 -9إن قانون الطوارئ هو قانون دائم شأنه شأن القوانني العادية األخرى من حيث معامله وقواعده ،لكنه ال
يصبح نافذاً إال بإعالن حالة الطوارئ لتطبيقيه على ما يطرأ يف ظل الطوارئ.
 -3يتم فرض واعالن حالة الطوارئ من ق بل السلطة التنفيذية ،بينما يصدر قانون الطوارئ من قبل السلطة
التشريعية.
 -4إن اعالن الطوارئ نظام قانوين ينظمه الدساتري االطار التشريعي له من حيث القيد الزمين وعرضه للربملان
إللغائه أو تعديله.
وجتدر اإلشارة إيل أ ّن التشريعات االستثنائية يف الدول ذات النظام القانوين الالتيين تعرف بقوانني حالة
الطوارئ أو حالة احلصار ، State of siegeبينما تعرف يف الدول ذات النظام القانوين األجنلوساكسوين بقوانني
عرفية  ، Martial lowوكالمها وإن كانا يستهدفان اهلدف ذاته إال أهنما خيتلفان يف عدد من اخلصائص(.)11
فمثالً يف األردن من اختصاصات امللك ذات الصبغة االدارية إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن ووقوع
طوارئ يصدر امللك بواسطة وزارته قانون باسم قانون الدفاع تعطي مبوجبه الصالحية إيل الشخص الذي يعينه
القانون الختاذ التدابري واالجراءات الضرورية مبا يف ذلك صالحية وفق قوانني الدولة العادية لتأمني الدفاع عن
الوطن ،ويكون قانون الدفاع نافذ املفعول عندما يعلن عن ذلك بإدارة ملكية تصدر بناء على قرار من جملس
الوزراء .ويف حالة حدوث طوارئ خطرية يعترب أن التدابري املتخذة وفق أحكام الطوارئ غري كافية ،فللملك بناء
على قرار من جملس الوزراء أن يعلن بإدارة ملكية األحكام العرفية يف مجيع أحناء اململكة أو يف جزء منها .وعند
اعالن األحكام العرفية للملك أن يصدر مبقتضى ارادة ملكية تعليمات قد تقتضي الضرورة هبا ألغراض الدفاع عن
اململكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به(.)12
ومن جانب آخر نالحظ أ ّن بعض الكتّاب تستخدم مصطلح الضرورة والظروف االستثنائية مبفهوم احلاالت
الطارئة يف اطار اخلروج عن قواعد القانون العادي ودرء اخلطر ،إذ أ ّن لوائح الضرورة شأهنا شأن حالة الطوارئ

تصدرها السلطة التنفيذية يف حالة قيام حالة استثنائية تتطلب معاجلتها سرعة يف اختاذ االجراءات واستخدام
وسائل بالفاعلية والكفاءة .وميكن يف ظل هذه الظروف أن ختالف لوائح الضرورة أو تعطل القوانني السارية استناداً
إىل الفقه الفرنسي(.)13
وعلى هذا األساس فإ ّن مرجعية حالة الطوارئ تعرب عن منطق املباشر لنظرية الضرورة من حيث التكييف
القانوين هلا .وكانت أول اعرتاف بتلك النظرية يف العصر احلديث خاصة الفقه الوضعي ،يرجع إىل جملس الدولة
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الفرنسي إزاء التعرض لظروف استثنائية خلفتها احلربني العامليتني( ،)14وفحوى نظرية الظروف االستثنائية اليت أطلق
عليها جملس الدولة وقتها تسمية (سلطات احلرب) أ ّن ظروف احلرب ظروف غري عادية ،وأنه يلزم توسيع سلطات
اإلدارة ،وختفيف تقييده بقيود القوانني العادية ،حىت تتمكن من مواجهة ظروف احلرب وآثارها(.)15
واستناداً ملا سبق يرى الباحثان أ ّن مفهوم مصطلح الظروف االستثنائية والظروف الطارئة يندرج يف املفهوم

العام لنظرية الضرورة واليت عرفتها النظم القانونية وخاصة التشريع االسالمي منذ القدم ،وبالتايل هذه املصطلحات
مرتادفة املعىن ،رغم أ ّن مصطلح حالة الطوارئ مصطلح حديث نسبياً مقارنة بنظرية الضرورة والظروف االستثنائية،
وتتباين النظم القانونية يف استخدام هذه املصطلحات ،حيث جند استخدام مصطلح الضرورة أكثر شيوعاً يف الفقه
االسالمي وقواعد القانون اجلنائي والقانون اخلاص بصفة عامة ،بينما الظروف االستثنائية يف قواعد القانون
االداري ،فضالً أ ّن تأصيل الفقه الدستوري املعاصر مصطلح حالة الطوارئ.

المطلب الثاني :إعالن حالة الطوارئ فقها وقضاء واآلثار المترتبة على إعالنها.

وكما أسلفنا ،تلجأ السلطة التنفيذية (اإلدارية) إىل إعالن حالة الطوارئ يف حالة حدوث ظروف استثنائية

جتعل السلطات اإلدارية يف الدولة عاجزة عن مواجهتا بالقواعد القانونية اليت تسري يف األحوال العادية .وخيتلف
اإلطار القانوين حلالة الطوارئ من دولة ألخرى ،كما ختتلف أساليب تطبيقها ،لكنها تتفق مجيعاً يف الغاية اليت
تُفرض من أجلها حالة الطوارئ ،وهي مواجهة الظروف االستثنائية اليت هتدد الدولة وكياهنا الدستوري وشعبها.
وقد اهتم هبا الفقهاء واألجهزة القضائية يف العديد من الدول ،وبذلت جمهودات مقدرة من أجل بلورة النظرية
ووضع ضوابط تطبيقها خلطورهتا على حريات االفراد .كما أن لتطبيق هذه النظرية أثار قانونية ،سواء طبقت
بطريقة نظامية أم اسيئت استخدامها .لذا نتناول هذا املطلب من خالل فرعني على النحو التايل:

الفرع األول :حالة الطوارئ في المنظور الفقهي والقضائي والقانون الدولي.
من اجل احملافظة على مفهوم الدولية القانونية اليت تسودها املشروعية ،بذل الفقه القانوين جهوداً كبرية لتشييد
نظرية عامة حتتوي على فكرة املشروعية الطارئة أو ما يطلق عليها مشروعية األزمات لكي يكون أساساً قانونياً
لكل خروج عن احلدود اليت تضعها القوانني الوضعية القائمة( .)16فكانت هذه النظرية اليت مسيت بنظرية الظروف
االستثنائية أو حالة الضرورة أو إعالن حالة الطوارئ ،وفق ضوابط وشروط حمددة.
وإذا كانت املشروعية ما هي إال سيادة حكم القانون ،مبعىن أن تكون تصرفات اإلدارة يف حدود القانون مع
مراعاة التدرج يف قوهتا؛ فإن نظرية الظروف الطارئة تُقيِّد هذا املبدأ وحتوله إىل مشروعية استثنائية ،تتسع فيها مبدأ
املشروعية بصورة مرنة ُمت ِّكن اإلدارة من التعامل مع الظروف الطارئة( .)17ويف رأي البعض متثل نظرية الظروف
الطارئة أحد استثناءات مبدأ املشروعية ،اليت تطبقها الدول يف ظروف استثنائية كظروف احلرب ،أو اضطرابات
داخلية أو كوارث طبيعية وما شاهبها من ظروف طارئة غري اعتيادية يتحتم مواجهتها ومعاجلتها بقرارات تتخذها
اإلدارة وال ختضع لرقابة القضاء ،إال من باب التأكد على توفر العناصر املؤدية إىل ذلك(.)18

وعلى الصعيد القضائي فقد اعتنق القضاء اإلداري املقارن نظرية الظروف الطارئة أو االستثنائية بشروطها اليت
حددها الفقه – ال سيما القضا ء اإلداري الفرنسي الذي كان له الدور البارز يف بناء هذه النظرية يف نطاق القانون
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العام ،وذلك بوضع الضوابط الدقيقة اليت تنظم وحتدد شروطها مبا يوائم بني محاية حريات األفراد وبني مقتضيات

احملافظة على سالمة الدولة ومحاية النظام العام( ،)19وكذلك فعل القضاء املصري( )20واألردين والسوداين .فقد
حددت هذه األجهزة القضائية وغريها جمموعة من القيود والضوابط اليت ميكن من خالهلا أن تفرض رقابتها على
سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية واليت تتفق مع ما اشرتطها الفقه القانوين واليت تتمثل يف اآليت(:)21
- 0قيام ظروف طارئة أو استثنائية جسيمة وآنية هتدد كيان الدولة تدعو للتدخل باإلجراء الضبطي اإلداري.
- 9استحالة مواجهة هذه الظروف االستثنائية بالطرق القانونية العادية ،فإذا وجدت وسيلة أخرى دستورية أو
قانونية ملواجهة الظروف اليت هتدد سالمة الدولة فيجب اللجوء إليها.
- 3أن يكون اهلدف من النظام القانوين االستثنائي حتقيق املصلحة العامة( .)22أو احملافظة على سالمة الوطن
ومحاية النظام العام.
- 4أن يكون عمل اإلدارة أو تصرفها االستثنائي الزماً ملواجهة هذه احلالة ،وبوصفه الوسيلة الوحيدة واملالئمة
ملواجهة الظرف االستثنائي الطارئ .فال يزيد على ما تقضي به الضرورة ،إذ الضرورة تقدر بقدرها(.)23
أي أن اإلجراء االستثنائي جيب أال يتجاوز القدر الضروري للتغلب على هذا الظرف.
- 2أن تناط سلطة إصدار اإلجراءات االستثنائية للضبط اإلداري بقمة السلطة التنفيذية للدولة وحده دون
غريه من أعضاء السلطة التنفيذية(.)24
- 6اخضاع اإلجراءات الضبطية االستثنائية اليت تتخذها سلطات الضبط اإلداري لرقابة القضاء اإلداري
للتأكد من مالئمتها وليس مشروعيتها(.)25
 -1ال بد من إهناء العمل بنظرية الظروف الطارئة مبجرد زوال هذه الظروف اليت دعت إىل تطبيقها(.)26
وقد أضافت بعض أجهزة القضاء اإلداري شرطا يتعلق بعدم التضحية مبصلحة األفراد يف سبيل املصلحة

العامة إال مبقدار ما تقتضي به الضرورة(.)27
وعلى صعيد القانون الدويل فقد اهتمت املواثيق احلقوقية الدولية حبالة الطوارئ ،إذ تناوهلا العهد الدويل
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف0266/09/06م ،فقد أجاز
العهد للدول األطراف فيه اللجوء إلعالن حالة الطوارئ واختاذ ما يلزم جملاهبة اخلطر املاحق الذي يهدد حياة األمة
وذلك يف أضيق نطاق دون توسع ،مع مراعاة التناسب بني األحداث املوضوعية القائمة اليت تستوجب إعالن
حالة الطوارئ وبني التدابري املتخذة ملعاجلتها .ومع ذلك ال يتم اللجوء إليها إال إذا وجد خطر عام استثنائي يهدد
حياة األمة ،مع ضرورة إعالهنا بشكل رمسي.
كما نص العهد على أال تتعارض التدابري املتخذة مع التزامات الدولة مبوجب القانون الدويل ،وحذر من أن
تأخذ إجراءات الطوارئ نزعة متييزية قائمة على العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو األصل االجتماعي(.)28
ويشدد العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أنه جيب أال تكون حالة الطوارئ ذريعة حلرمان األفراد
من حقوقهم االساسية كاحلق يف احلياة واحلق يف التفكري واالعتقاد ،كما جيب اال تكون ذريعة الستحالل
املمارسات غري اإلنسانية أو احلاطة بالكرامة اإلنسانية أو التعذيب أو العبودية واالضطهاد(.)29
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للباحثني أن الفقه والقضاء وقواعد القانون الدويل العام مجيعاً تعرتف وتأخذ بنظرية الظروف
مما سبق يتضح
ن

الطارئة من خالل ضوابط وشروط مشددة متنع اساءة استخدامها وعدم توسعها من قبل اجلهات اإلدارية
املختصة ،فالضرورات تقدر بقدرها دون توسع ألهنا استثناء من أصل ،ويقوم القضاء مبراقبة هذه الضوابط .ويرتتب
على عدم مراعاة الشروط والضوابط املقررة حلالة الظروف الطارئة بطالن التصرف اإلداري املتعلق هبذه احلالة.
الفرع الثاني :صور تطبيق نظرية الظروف االستثنائية واآلثار المترتبة على تطبيقها:

تأخذ التشريعات اإلدارية املقارنة أسلوبني لتنظيم الصالحيات اليت تناط بسلطات الضبط اإلداري يف حاالت
الظروف االستثنائية (أو الضرورة) ،فاألسلوب األول وهو األسلوب اإلجنليزي يقوم على جلوء السلطة التنفيذية

للربملان كلما حدثت ظروف طارئة تطلب منه منحها سلطات استثنائية لتنظيم الضبط اإلداري ،ويصدر بشأهنا ما
اصطلح على تسميته" بقانون الظروف" يف كل حالة على حده(.)30
أما األسلوب الثاين وهو االسلوب الفرنسي وأخذت به العديد من الدول العربية ،يقوم على وضع قانون
خاص مسبقا ملواجهة الظروف االستثنائية حال حدوثها يف املستقبل ،يتضمن بيان السلطات االستثنائية اليت ميكن
منحها لسلطات الضبط اإلداري لتمكينها من مواجهة الظروف االستثنائية فور حدوثها عن طريق فرض األحكام
العرفية أو إعالن حالة الطوارئ ،دون الرجوع إىل الربملان الستصدار تشريع بذلك(.)31
وكان السودان ضمن هذه الدول اليت انتهجت املنهج الفرنسي يف هذا الشأن ،إذ يرتكز إعالن حالة الطوارئ
يف السودان على قواعد تشريعية (دستورية وعادية) سابقة إلعالهنا ،فقد نص على ذلك العديد من الدساتري
السودانية( ،)32وصدر بشأنه قانون القضاء اإلداري لسنة 9112م والذي أسبغ فيه املشرع السوداين محاية إضافية
حلالة الطوارئ عندما عدها ضمن اعمال السيادة واليت ال جيوز الطعن فيها أمام القضاء(.)33
ويرتب إعالن حالة الطواري آثارا قانونية عديدة منها:
- 0اتساع اختصاص السلطات التنفيذية ذات الطابع البوليسي.
- 9تزويد اإلدارة باختصاصات جديدة ،وهكذا فإن ظروف الطوارئ تربر منح اختصاصات جديدة دومنا
أساس قانوين مشروع ،كما قد تسمح ظروف الطوارئ لإلدارة بأن توقف العمل بالقانون النافذ.
- 3حترر السلطات من قواعد الشكل ،فالظروف الطارئة قد تكون مربراً لتحرر اإلدارة من قواعد الشكل.
- 4حترر السلطة التنفيذية من بعض قواعد املوضوع ،فحالة الطوارئ يسمح للمسؤول اإلداري املختص
اعتقال األشخاص اخلطرين من أجل محاية األمن والدفاع عن الوطن(.)34
وتأسيساً على ما سبق يتضح للباحثني أن على جهة اإلدارة صاحبة االختصاص يف إعالن حالة الطواري

وهو(رأس الدولة) مراعاة القيود املفروضة عليها قبل إعالهنا ،إذ جيب عليها التأكد من وجود خطر جسيم يهدد
النظام العام ،مع تعذر دفعه بالطرق القانونية العادية ،على أن تكون غايته يف ذلك حتقيق املصلحة العامة وحدها،
وإال أصبح قراره باطالً غري منتج آلثاره القانونية.
وإذا ما مت إعالن حالة الطواري وفقاً لشروطها فإن القرار اإلداري القاضي بإعالهنا يكون صحيحا ناجتاً آلثاره
القانونية ،ويرتتب على ذلك عدة نتائج كذلك مثل اتساع اختصاص السلطات التنفيذية ذات الطابع البوليسي،
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وحترر السلطة التنفيذية من بعض القيود الشكلية واملوضوعية اليت يضعها املشرع لسلطات الضبط اإلداري يف
األوضاع الطبيعية ،وذلك لتسهيل تطبيقه يف سبيل جتاوز احلالة الطارئة.
المبحث الثاني
إعالن حالة الطوارئ في السودان لسنة 9102م ومرجعيتها
نستعرض يف هذا املبحث حالة الطوارئ يف التشريعات السودانية ،مث نبحث عن مدى مشروعية حالة
الطوارئ اليت أعلنت يف السودان يف فرباير 9102م يف مطلبني ،وذلك على النحو التايل:
المطلب األول
حالة الطوارئ في التشريعات السودانية

إذا كانت طبيعة أحكام الطوارئ يقتضي اجراءات استثنائية تتعذر تطبيقها يف ظل التشريعات العادية ،فال
ميكن احلديث عن االطار التشريعي واحلدود املوضوعية والزمانية ملرجعية حالة الطوارئ إال يف ظل التشريعات

األساسية ( الدساتري) أو يف قانون مستقل يُعرف بقانون الطوارئ ،وهو قانون معلق وال يصبح نافذاً ّإال بإعالن
حالة الطوارئ .وعليه نتتبع يف هذا املطلب الدساتري السودانية املختلفة ما إذا كانت هذه الدساتري نص على
اعالن حالة الطوارئ وأحكامه أم ال ،والبحث كذلك أيضاً يف التشريعات السودانية العادية ذات الصلة بقانون
الطوارئ.
ويعد دستور السوداين املؤقت لسنة  0226م أول دستور يعمل به بعد استقالل السودان باعتباره دولة كاملة
السيادةّ ،إال أ ّن نصوصه استقيت من قانون احلكم الذايت لسنة 0223م ،وبل( هو صورة حرفية تقريباً من قانون
احلكم الذايت فيما عدا املواد اخلاصة بانتقال السيادة سواء كانت سلطة دستورية عليا أو تشريعية أو سلطة قضائية

أو سلطة تنفيذية حيث أن األخرية كان يعينها احلاكم بناءً على قرار الربملان بينما يف الدستور املؤقت يقوم بتعينها
جملس السيادة)(.)35
ويف اطار البحث عن أحكام حالة الطوارئ يف نصوص هذا الدستور جند أنّه مل ينص على اعالن حالة
الطوارئ بصورة صرحيةّ ،إال أ ّن املادة ( – )030تفسري -يف سياق تفسري معاين العبارات والكلمات الواردة يف
فسر معىن كلمة ( القانون) بأ ّهنا أي قانون أو قرار أو أمر مؤقت يصدره الربملان أو تصدره سلطة
هذا الدستورّ ،
أخرى خمتصة ،وتشمل أي أمر أو تشريع فرعي ،أو أية قاعدة أو الئحة أو إعالن مما يكون له قوة القانون يف
السودان أو يف جزء من أجزائه(.)36
نالحظ من النص أعاله ،كأّمنا مفهوم األمر أو اإلعالن الذي يصدره سلطة خمتصة أخرى غري السلطة
التشريعية يف السودان أو جزء من أجزائه تشري إيل اختصاص السلطة التنفيذية يف إعالن حالة الطوارئ ،غري أ ّن
دستور السودان املؤقت لعام 0226م مل ينص على ذلك ومل يّبني أحكام إعالن حالة الطوارئ.
وعلى هنج الدستور السابق املؤقت لسنة 0226م مل ينص دستور مجهورية السودان املؤقت لسنة 0264م

أيضاً على إعالن حالة الطوارئ وأحكامه واكتفى بذات التفسري ملعىن كلمة القانون(.)37
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أما الدستور الدائم جلمهورية السودان الدميقراطية لسنة 0213م فقد نص بصورة صرحية سلطة رئيس

اجلمهورية – والذي هو رأس الدولة ويتوىل السلطة التنفيذية ويشارك يف السلطة التشريعية( -)38يف إعالن حالة
الطوارئ إذا حدث خطر داهم يهدد استقالل الوطن أو وحدة سالمة أراضيه أو كيانه االقتصادي أو أنظمة
اجلمهورية ومؤسساهتا الدستورية أو تنفيذ التزاماته الدولية أو مكاسب الشعب ،ويتخذ أي إجراء يراه مناسباً لدرء

اخلطر مبا يف ذلك تعليق كل أو بعض احلريات واحلقوق اليت كفلها هذا الدستور ،على أنّه ال جيوز املساس حبق
اللجوء إىل القضاء وتكون هلذه االجراءات قوة القانون حىت يف املسائل اليت يشرتط هذا الدستور أن تصدر بقانون
جييزه جملس الشعب ويصدر رئيس اجلمهورية بياناً للشعب(.)39
واشرتط هذا الدستور أن يعرض رئيس اجلمهورية اإلعالن اخلاص حبالة الطوارئ واألوامر االستثنائية الصادرة
مبوجبه على جملس الشعب خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها ليقرر ما يراه بشأهنا .وإذا مل يكن اجمللس
منعقداً يدعو رئيس اجلمهورية اجمللس للنظر فيها أو اختاذ قرار بشأهنا يف مدة ال تتجاوز ثالثني يوماً(.)40
وإذا كان اجمللس منحالً يعرض األمر على اجمللس اجلديد يف أول جلسة له ويكون نفاذ إعالن حالة الطوارئ
ملدة حمدودة ال تتجاوز ثالثني يوماً وخبالف األحوال اليت يكون فيها جملس الشعب منحال ال جيوز لرئيس
اجلمهورية جتديدها أو زيادهتا ّإال مبوافقة جملس الشعب(.)41
نالحظ مما سبق أ ّن الدستور الدائم جلمهورية السودان الدميقراطية لسنة 0213م نص بصورة مفصلة أحكام
حالة الطوارئ ،ومنح لرئيس اجلمهورية سلطات واسعة يف ظل الطوارئ بتعليق كل أو بعض احلريات واحلقوق اليت

كفلها الدستور باستثناء حق اللجوء إيل القضاء.
ويرى الباحثان أن استثناء حق اللجوء إيل القضاء دون غريه من احلريات واحلقوق من املساس به استثناء غري
مربر ،إذ أ ّن بعض احلريات واحلقوق املنصوص عليها يف هذا الدستور أو غري املنصوص عليها ال بد من صيانتها
ومحايتها من االنتهاكات دون التذرع حبالة الطوارئ ،حيث نصت التشريعات الدولية املنظمة للحقوق واحلريات
على ضرورة التزام الدول حىت يف ظل حالة الطوارئ واالجراءات االستثنائية حبماية وعدم انتهاك حق احلياة واحلد
من التعذيب واالسرتقاق ،واإلدانة بأية جرمية بسبب فعل أو أمر أو امتناع مل يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية
مبقتضى القانون الوطين أو الدول وحرية الفكر والوجدان والدين(.)42

أما عن اعالن حالة الطوارئ يف دستور السودان االنتقايل لسنة 0292م فقد أشار هذا الدستور يف
املادة( )010إىل أنّه إذا قرر جملس الوزراء يف أي وقت ال تكون فيه اجلمعية التأسيسية منعقدة أ ّن ضرورة
االستمرار يف تصريف شئون احلكم أو معاجلة أي موقف طارئ أو عاجل يقتضي إصدار تشريع بصفة مستعجلة،
جيوز له أن يسن ذلك التشريع بأمر مؤقت وتقدميه لرأس الدولة إلصداره ،ويكون له قوة القانون الذي جتيزه
اجلمعية التأسيسية ويصدره رأس الدولة وفقاً ألحكام هذا الدستور( .)43وجيب أن يعرض أي أمر مؤقت يصدر
مبوجب أحكام البند( )0على اجلمعية التأسيسية يف أول انعقاد هلا بعد إصداره وذلك لتأييده أو رفضه(.)44
اشرتط نص املادة أعاله بأ ّن سن التشريع املستعجل بأمر مؤقت يف حالة املوقف الطارئ أو العاجل من قبل

رأس الدولة ال يصدر ّإال يف الوقت الذي ال تكون اجلمعية التأسيسية منعقدة ،وهذا خالف ما جاء يف الدستور
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السابق ( لسنة 0213م) والذي مل يشرتط ذلك ،بل جيوز لرئيس اجلمهورية أن يصدر مىت ما اقتنع حدوث خطر
داهم يف البالد إعالن الطوارئ إذا كان اجمللس منعقداً أو غري منعقد ويعرض عليه خالل مخسة عشر يوماً من
تاريخ إصداره ليقرر ما يراه بشأنه (.)45
وعندما ألغي دستور السودان االنتقايل لسنة 0292م بعد انقالب االنقاذ يف يونيو 0292م ،فقد أصدر
جملسه يف فرتات خمتلفة عدداً من املراسيم الدستورية بلغت أربعة عشر مرسوماً ،مثلت البناء الدستوري الذي
تشكلت عليه الدولة( ،)46حىت أجاز اجمللس الوطين قانون الطوارئ ومحاية السالمة العامة لسنة 0221م(قانون
رقم0لسنة 0229م) ،وهذا القانون هو تشريع وقانون عادي ّبني يف ثالث فصول وامانية مواد السلطة املختصة يف
إعالن الطوارئ(رئيس اجلمهورية) ومربرات إعالنه وسلطاته واجراءات الطوارئ واحملاكمة والعقوبات( .)47وقد نص
هذا القانون على أنّه يلغى قانون الدفاع عن السودان لسنة 0232م ،ويبدو أن قانون الدفاع كانت مرجعية إعالن
حالة ا لطوارئ واللوائح واألوامر واالجراءات ذات الصلة هبا يف ظل الدساتري اليت مل تنص بصورة صرحية حالة
الطوارئ وكذلك املراسيم الدستورية عند الغاء الدساتري وإعالن حالة الطوارئ ،وخاصة يف فرتة احلكم العسكري
من 0229م – 0264م ،وانقالب يونيو 0292م.
واجلدير ذكره أ ّن قانون القضاء االداري لعام 9112م السوداين النافذ نص على أ ّن إعالن حالة الطواري
وتعيني شاغلي املناصب الدستورية والوالئية ،إعالن احلرب ،متثيل الدولة يف عالقتها اخلارجية بالدول واملنظمات،
تعيني السفراء واعتماد السفراء املبعوثني إليها وتعيني شاغلي الوظائف القيادية يف اخلدمة املدنية ،من أعمال
السيادة وال جيوز الطعن فيه( .)48إذن نص هذا القانون على أنّه ال جيوز الطعن بعدم مشروعية إعالن حالة
الطوارئ ،ولكنه جيوز الطعن يف االجراءات اليت اختذت مبوجب حالة الطوارئ.
وفيما يتعلق عن حالة الطوارئ يف ظل دستور مجهورية السودان لسنة 0229م فقد تناول هذا الدستور

مربرات إعالن حالة الطوارئ والشروط املوضوعية واالجرائية هلا بصورة موسعة مقارنة بني الدساتري السابقة ،حيث
نصت املادة( )030لرئيس اجلمهورية عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البالد أو أي جزء منها .حرباً
كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة أو أوبئة ،أو يهدد سالمتها واقتصادها ،أن يعلن حالة الطوارئ يف البالد أو جزء
منها وفق الدستور والقانون .ويعرض إعالن حالة الطوارئ على اجمللس الوطين خالل مخسة عشر يوماً من صدوره،
وإذا مل يكن اجمللس منعقدا يدعى الجتماع طاريء .إذا وافق اجمللس على إعالم حالة الطوارئ يستمر نفاذ أي
قانون يكون احتياطا حلالة الطوارئ أو أي أمر استثنائي(.)49
وكما فصل هذا الدستور سلطات رئيس اجلمهورية أثناء حالة الطوارئ مبوجب قانون أو أمر استثنائي أياً من

التدابري اآلتية:
(أ) أن يعلق بعضاً أو كال من األحكام املنصوص عليها يف فصل احلريات واحلرمات واحلقوق الدستورية ،وال جيوز
يف ذلك املساس باحلرية من االسرتقاق أو التعذيب ،أو احلق يف عدم التمييز فقط بسبب العنصر أو اجلنس أو امللة
الدينية ،أو حبرية العقيدة ،أو باحلق يف التقاضي أو حرمة الرباءة وحق الدفاع.
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(ب) أن حيل أو يعلق أيا من األجهزة الوالئية ،أو يعلق السلطات املمنوحة للواليات مبوجب الدستور ويتوىل
بنفسه أعباء تلك األجهزة وممارسة السلطات ،أو يقرر الكيفية اليت تدار هبا شئون الوالية املعنية.
(ج) أن يصدر أي تدابري يراها ضرورية ملواجهة حالة الطوارئ وتكون لتلك التدابري قوة القانون(.)50
هذا ،فقد نص دستور السودان لسنة 0229م سلطات اجمللس الوطين( التشريعي) بأن يوافق على مد حالة
الطوارئ ،وعلى رئيس اجلمهورية أن يعرض أي تدابري استثنائية يتخذها حلالة الطوارئ على اجمللس الوطين
وللمجلس أن جييز أي أمر استثنائي أو يعدله أو يلغيه(.)51
أيضاً فقد تناول هذا الدستور نفاذ حالة الطوارئ ،حيث نص على أنه :ينتهي نفاذ تدابري حالة الطوارئ يف
حالة انقضاء ثالثني يوماً من صدور اإلعالن إذا مل وافق اجمللس الوطين بقرار على مد أجله ،وبانقضاء األجل
الذي قرر اجمللس ،وكذلك بصدور إعالن من رئيس اجلمهورية برفع حالة الطوارئ(.)52
ومن الناحية العملية وتأسيساً ملا جاء يف دستور السودان لسنة 0229م ،أعلن رئيس اجلمهورية حالة
الطوارئ يف العام 0222م وحل مبوجبها اجمللس الوطين .ومبا أ ّن احملكمة الدستورية قد شطب الطعن الذي تقدم

به البعض( ،)53مستنداً إيل حالة الضرورة املنصوص عليها يف هذا الدستور ،واليت تعطي لرئيس اجلمهورية حق
إعالن حالة الطوارئ وأن يصدر أي من تدابري يراها ضرورية ملواجهة حالة الطوارئ وتكون لتلك التدابري قوة
القانون(ّ ،)54إال أ ّن البعض يرى بأن هاتني املادتني ال خيوالن رئيس اجلمهورية حق حل اجمللس ،ولعل احملكمة مل
جتد ما يؤيدها يف مؤلفات فقهاء القانون الدستوري(.)55
ومن أهم إعالنات حالة الطوارئ أيضاً يف ظل هذا الدستور ،إعالن حالة الطوارئ يف واليات دارفور بعد
اندالع احلرب بني حركات دارفور وحكومة اخلرطوم السابقة يف العام 9113م.
()56
أما دستور مجهورية السودان االنتقايل لسنة 9112م فقد نظم أحكام حال الطواريء واجراءات إعالهنا
وفقاً ملا جاء يف دستور مجهورية السودان لسنة 0229م ،باستثناء تقييد الدستور االنتقايل إعالن رئيس اجلمهورية
حلالة الطوارئ وممارسة سلطاته أثناء حالة الطوارئ مبوافقة النائب األول.
واستناداً ملا نص عليه دستور االنتقايل لسنة 9112م وقانون الطوارئ ومحاية السالمة العامة لسنة 0221م
أصدر رئيس اجلمهورية السابق جمموعة من أوامر الطوارئ يف البالد ،ومنها اعالنات حالة الطوارئ يف العام
 9109م يف والية كسال ومشال كردفان جلمع السالح من أيدي املدنيني ومكافحة التهريب وجتارة السالح حسب
ما أعلنه احلكومة آنذاك ،وكما أعلن رئيس اجلمهورية السابق أيضاً يف هذا العام جمموعة من األوامر وهي موضوع
دراستنا يف املطلب الثاين.
نستنتج من خالل دراستنا حلالة الطوارئ يف التشريعات السودانية أ ّن الدساتري الرئاسية يف ظل األنظمة
العسكرية نص بصورة مقننة حالة الطوارئ كما احلال يف القوانني املنظمة هلا ،مقارنة بالدساتري الربملانية يف عهود
الدميقراطيات الثالثة.
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المطلب الثاني :مدى مشروعية حالة الطوارئ التي أعلنت في السودان عام 9102م.
بعد انفصال جنوب السودان يف 2يوليو9100م وفقدان السودان ملعظم صادراته النفطية بدأت األوضاع
االقتصادية يف السودان تتدهور بشكل سريع حىت بلغت ذروهتا يف أواخر العام 9109م ،حينها هب الشعب
منتفضة على سلطة اإلنقاذ احلاكمة منذ ثالثني عاماً يف مواكب احتجاجية بدأت يف 02ديسمرب 9109م،
واستمرت يف التصاعد يوماً بعد يوم ،مما حدا بالرئيس عمر حسن أمحد البشري إلعالن حالة الطوارئ ملدة عام يف
كافة واليات السودان مبوجب املرسوم الدستوري رقم ( )6لسنة 9102م الصادر يف  99فرباير9102م( .)57ومت
عرض املرسوم إىل اهليئة التشريعية القومية ،واليت اجازته يف جلستها بتاريخ 00مارس 9102م ،لكنها قلصت

مدهتا إىل ستة أشهر( .)58وذلك استنادا إىل املادتني ( )0( 29ز) و 901من دستور مجهورية السودان االنتقايل
لسنة 9112م وإىل املادة( )4من قانون الطوارئ ومحاية السالمة العامة لسنة 0221م .فهل من اختصاص رئيس
اجلمهورية دستوراً وقانوناً أن يعلن حالة الطوارئ؟ وإذا كان خمتصاً بإعالهنا فهل حقه يف ذلك حق مطلق دون
شروط قانونية أم مقيد؟ وهل كانت قرارات رئيس اجلمهورية الصادرة يف فرباير9102م املتعلقة بإعالن حالة
الطوارئ وفقاً للدستور والقانون مستوفية لشروطها الشكلية واملوضوعية املطلوبة نظاما؟
على الصعيد الدستوري ،فقد نص دستور السودان االنتقايل لسنة 9112م النافذ من بني اختصاصات
أخرى على اختصاص رئيس اجلمهورية بإعالن وإهناء حالة الطوارئ وفقاً ألحكام الدستور والقانون( .)59كما منح
الدستور ذاته احلق لرئيس اجلمهورية عند حدوث أي خطر طارئ يهدد البالد أو جزء منها ،حربا كان أو غزواً أو
حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة ،يهدد سالمتها أو اقتصادها ،أن يعلن حالة الطوارئ يف البالد ،أو يف أي جزء
منها ،وفقاً للدستور أو القانون ،لكنها اشرتطت موافقة النائب األول للرئيس(.)60
وعلى صعيد القوانني العادية فقد نص قانون الطوارئ ومحاية السالمة العامة لسنة 0221م على حق رئيس
اجلمهورية يف إعالن حالة الطوارئ يف مجيع احناء السودان ،أو يف أي جزء منها إذا تعرضت ألي من املخاطر
اآلتية :الغزو األجنيب أو احلصار ،اخلطر احلال أو اجلسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سالمة الوطن أو أي جزء
منه ،األزمة اليت هتدد اقتصاد البالد ،احلرب أو التمرد أو القتال غري املشروع ،اإلجرام أو العصيان أو الشغب
املنتشر ،تعطل العمل أو املرافق العامة ،الكوارث الطبيعية أو اجملاعة أو األوبئة ،وأي حالة أخرى تشكل يف نظر
رئيس اجلمهورية هتديداً وشيك الوقوع على السودان أو السالمة العامة ،أو حياة اجملتمع أو جزء عام منه(.)61
من خالل النصوص الدستورية والقانوني ة السابق ذكرها يتضح أن لرئيس اجلمهورية احلق من حيث املبدأ يف
إعالن حالة الطوارئ يف كافة أرجاء السودان ،أو يف جزء منها مىت ما توفرت مسوغاهتا .لكن هل كانت تلك
األحداث اليت جرت بني عامي 9102 ،9109م من اخلطورة بالقدر اليت هتدد سالمة الدولة أو اقتصادها حبيث
تربر إعالن حالة الطوارئ؟
الواقع أن االحتجاجات اليت اندلعت يف السودان يف ديسمرب 9109م من مجوع املواطنني كانت احتجاجات
سلمية خالية من أي عنف ،حركتهم تردي األوضاع االقتصادية اليت تسببت احلكومة نفسها فيها ،بسياساهتا غري
الرشيدة يف إدارة الشأن االقتصادي بالبالد ،وبالتايل فإن هذه االحتجاجات مل تشكل خطراً على البالد ومل تكن
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السبب يف التدهور االقتصادي ،مما ينتفى معها حق رئيس اجلمهورية يف إعالن حالة الطوارئ على النحو الذي
قصده املشرع الدستوري يف املادة ( )0/901من الدستور ،ال سيما أن ما قامت به هؤالء احملتجون مكفول هلم
مبوجب وثيقة احلقوق املضمنة يف الباب الثاين من الدستور .وعلى الصعيد املقارن فهذه االحتجاجات ال ختتلف
عن مظاهرات أخرى شهدها العامل يف الوقت ذاته ،مثل حركة السرتات الصفراء يف فرنسا ،ومثل االحتجاجات
اجلزائرية ضد ترشيح الرئيس بوتفليقة لوالية رئاسية جديدة ورموز حكمه ،ومل تلجأ الدولتان إىل إعالن حالة
الطوارئ؛ النتفاء ما يربر إعالهنا رغم املسلك اخلشن لثوار السرتات الصفراء.
إن النتيجة اليت توصلت إليها الباحثان يف هذا الشأن أن حالة الطوارئ اليت أعلنها رئيس اجلمهورية يف
السودان يف  99فربار 9102م مل تستوف كامل الشروط الدستورية ،النتفاء األسباب اجلدية اليت تربرها.
فاالحتجاجات السلمية ال تربر إعالن حالة الطوارئ وإال لفرغتها من معناها وحمتواها وغرضها.
ومن ناحية أخرى جند أن املادة( )901من الدستور اشرتطت موافقة النائب األول لرئيس اجلمهورية حىت
يتسىن لألخري إ عالن حالة الطوارئ ،وبالتايل فإن حق الرئيس يف إعالن حالة الطوارئ مل يكن حقا مطلقا ،بل
مقيدا مبوافقة نائبه األول بنص الدستور .فهل شاور الرئيس عمر البشري نائبه األول عندما أعلن حالة الطوارئ يف
فرباير9102م؟
الذي يبدو للباحثني أن ذلك مل حيدث ،بدليل أن النائب األول لرئيس اجلمهورية نفسه قد مت إقالته من
منصبه باملرسوم اجلمهوري التايل ملرسوم إعالن الطوارئ والذي محل رقم ( )1لسنة 9102م والذي صدر يف اليوم
ذاته الذي أعلن فيه الطوارئ وهو9102/9/99م دون أن يعوض مبنصب حكومي آخر ،األمر الذي يفسر بُعد
النائب األول عن قرار الرئيس املتعلق بالطوارئ .ومن هذه الناحية فإن اإلعالن مل يكن دستورياً كذلك لعدم
استيفائه كافة الشروط الشكلية اليت يتطلبها الدستور ،إذ أغفل اإلعالن موافقة النائب األول للرئيس على ذلك
اإلجراء ،وموافقته إجراء جوهري ال يستقيم األمر بدونه بنص الدستور.
وبا النتقال إىل السؤال التايل وهو ما إذا كانت أوامر الطوارئ اليت صدرت من رئيس اجلمهورية يف
فصلت مقتضيات حالة الطوارئ اليت أعلنها الرئيس باملرسوم اجلمهوري رقم ( )6لسنة
92فرباير9102م واليت ّ
9102م وفقاً للدستور والقانون؟ وهل حمتوى هذه األوامر يف النطاق الدستوري والقانوين فقط؟ أم أن هناك
جتاوزات للحدود املرسومة يف التشريعات املختصة؟
لإلجابة على هذا السؤال نشري إىل أن الرئيس عمر حسن أمحد البشري أصدر يوم 9102/9/92م أوامر
طوارئ باألرقام  2/4/3/9/0لسنة 9102م وذلك تفصيالً ملقتضيات إعالن حالة الطوارئ اليت أعلنها باملرسوم
اجلمهوري رقم ( )6وبتاريخ  9102/9/99م منح مبوجبها صالحيات للقوات النظامية وحظر بعض السلوك اليت
يراها الرئيس أهنا ضرورية للسيطرة على الوضع املتأزم يف البالد.
فقد قضى أمر الطوارئ رقم ( )0بتفويض القوات النظامية صالحيات دخول أي مبىن أو تفتيشها أو تفتيش
األشخاص ،وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت ،واحلجز على األموال واحملال والسلع واألشياء اليت يشتبه
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بأهنا تشكل خمالفة للقانون .إضافة إىل تقييد حركة األشخاص أو نشاطهم أو حركة األشياء أو وسائل النقل
واالتصال يف أي منطقة أو زمان.
كما منح األمر النائب العام صالحية إنشاء نيابات الطوارئ وإصدار القواعد اليت تنظم إجراءات التحري
والتحقيق واالستئناف ،وباملقابل منح أمر الطوارئ رقم ( )0رئيس القضاء سلطة إنشاء حماكم الطوارئ وإصدار
القواعد اليت تنظم احملاكمة واالستئناف(.)62
وحظر أمر الطوارئ رقم ( )9لسنة9102م التجمهر والتجمع واملواكب غري املرخصة هبا .كما حظر
االضرابات العامة والتوقف عن العمل أو اخلدمة أو تعطيل املرافق العامة ،وكذلك منع التعدي على املمتلكات
العامة واخلاصة والتخريب واإلخالل باألمن ،وحظر إقامة الندوات والفعاليات املختلفة إال بإذن من السلطة

املختصة .كما حظر إعداد أو نشر أو تداول األخبار اليت تضر بالدولة أو املواطنني وتدعو إىل تقويض النظام
الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر.
كما منع األمر كذلك نشر املعلومات أو صور أو وثائق أو مستندات شخصية خاصة بأي شخص يشغل
وظيفة عامة أو أسرته .كما ال جيوز مقاومة السلطات املختصة أو رفض االنصياع ملا تصدره من أوامر أو
توجيهات ،وكذلك حظر التجوال يف املواعيد اليت حتدده السلطات املختصة(.)63
أما أمر الطوارئ رقم( )3لسنة 9102م فيتعلق بتنظيم التعامل بالنقد األجنيب وحتدد ضوابط خلروج النقد
والذهب عرب املوانئ واملعابر السودانية .وحتقيقاً لذلك الغرض حظر األمر التعامل بالنقد األجنيب بيعاً أو شراء

خارج القنوات الرمسية ،وحظر محل أكثر من( )3111دوالر أو ما يعادهلا من العمالت األجنبية األخرى ألي
شخص مسافر عرب أي ميناء جوي أو حبري أ و ومعرب بري ،كما حيظر محل وحيازة ما يزيد عن  021جرام ذهب
مشغول ألي مسافر خارج السودان(.)64
أما أمر الطوارئ رقم ( )4فقد حظر توزيع وختزين وبيع ونقل احملروقات والسلع املدعومة خارج القنوات
الرمسية ،إال مبوجب تصديق من السلطات املختصة ،كما حظر األمر نقل احملروقات خارج حدود السودان.
ونص األمر على حظر التعامل يف الدقيق املدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو احليازة
أو االستخدام يف غري الغرض املخصص له باملخالفة للضوابط احملددة من السلطة املختصة .كما حظر األمر نقل

سلع أو بضائع إىل خارج حدود السودان إال مبوجب تصديق من السلطات املختصة(.)65
ومبوجب أمر الطوارئ رقم ( )2مت حظر املمارسات الفاسدة ،واليت تتمثل يف منع املوظف العام من استغالل
سلطاته العامة أو نفوذه لتحقيق مصاحل شخصية غري مشروعة.
كما أوج ب األمر على األشخاص تبليغ نيابة الطوارئ مبا لديه من معلومات ذات صلة بالفساد ،وحيظر نشر
أو تداول أي معلومات بأفعال الفساد بأي وسيلة من الوسائل .ومنح األمر نيابة الطوارئ يف مرحلة التحري
والتحقيق سلطة إغالق أي وسيلة من وسائل النشر ختالف أحكام قانون الطوارئ ومحاية السالمة العامة لسنة
0221م أو اللوائح أو األوامر الصادرة مبوجبه .كما منح ذات السلطات للمحكمة يف مرحلة احملاكمة(.)66
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من خالل هذا السرد لفحوى أوامر الطوارئ الحظ الباحثان منح صالحيات مطلقة للقوات النظامية بدخول
احملال والتفتيش دون أي ضابط ،يف الوقت الذي قام املشرع الدستوري بتحصني بعض احلقوق األساسية واملهمة
لإلنسان ،كاحلق يف احلياة وحرمة االسرتقاق وحرمة التعذيب أو احلق يف احملاكمة العادلة ،إذ قضى الدستور بعدم
جواز انتقاصها( .)67وقد شرحت املادة ( )34من الدستور ضوابط احملاكمة العادلة ،واليت من بينها أن يكون ألي
شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية ،احلق يف مساع عادل وعلين أمام حمكمة عادية خمتصة وفقاً
لإلجراءات اليت حيددها القانون( .)68كما أنه ال جيوز توجيه االهتام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن
فعل ما مل يشكل ذلك الفعل أو االمتناع جرمية عند وقوعه(.)69
ويرى الباحثان أن هذه الصالحيات املطلقة املمنوحة للقوات النظامية بدخول احملال وتفتيشها دون أي ضابط
يقوض احلقوق األساسية اليت كفلها الدستور ،ال سيما تلك احلقوق االساسية واملهمة اليت حصنها الدستور،
ِّ
واحلال كذلك فإن النتيجة توصل الباحثني إىل إقرار عدم دستورية هذه الصالحيات املطلقة.
وعلى الرغم من أن قانون الطوارئ ومحاية السالمة العامة لعام 0221مينح احلق لرئيس اجلمهورية أو من

يفوضه صالحية إنشاء حماكم طوارئ خاصة حملاكمة أي متهم حتت طائلة القانون نفسه()70؛ إال أن ذلك احلق –
يف رأي الباحثني -هو اآلخر يصادم ما هو مقرر دستوراً ،يف أن حياكم الشخص أمام حمكمة عادية خمتصة ال
تتصف باخلصوصية .وقد نص املشرع الدستوري يف صلب الدستور عدم جواز انتقاص احلق يف احملاكمة العادلة،
ومن أهم مقتضياهتا -كما سبق -حماكمة الشخص أمام حمكمة عادية.
الخاتمة

توصل الباحثان من خالل هذا البحث إىل العديد من النتائج والتوصيات على التفصيل التايل:

أوال -النتائج :متثلت أهم النتائج يف التايل:
-0إن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية حتكمها تشريعات خاصة ،تصدرها السلطة التشريعية بغرض تطبيقها
حال حدوث أوضاع استثنائية غري طبيعية ،ويتم إعالهنا من قبل رأس السلطة التنفيذية يف الدولة عند وجود خطر
جسيم يهدد أمن البالد ،وجيب أن تكون الغاية منها رعاية املصلحة العامة.
 -9وإن الظروف االستثنائية اليت يتم مبوجبها اعالن حالة الطوارئ هي أوضاع غري عادية ال ميكن مواجهتها
والتصدي هلا بتطبيق القوانني العادية؛ لذلك يتم فيها تطبيق إجراءات وتدابري غري اعتيادية.
 -3تبني من خالل البحث أ ّن مفهوم الظروف االستثنائية والظروف الطارئة يندرج يف املفهوم العام لنظرية الضرورة
واليت عرفتها النظم القانونية وخاصة التشريع االسالمي منذ القدم.
 -4الفقه والقضاء وقواعد القانون الدويل العام مجيعاً تعرتف وتأخذ بنظرية الظروف الطارئة من خالل ضوابط
وشروط مش ّددة ،وختتص القضاء بالفصل يف اقرار أو بطالن التصرف االداري املتعلق هبذه احلالة.
 -2اهتمت التشريعات الدولية بصفة خاصة باحلقوق واحلريات األساسية والضرورية لإلنسان ،إذ نصت على
وجوب محايتها وصيانتها ضد االنتهاكات اليت قد حتدث هلا حيت يف ظل حالة الطوارئ املعلنة.
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 -6ثبت أن الدساتري السودانية الرئاسية يف ظل األنظمة العسكرية نصت بصورة مقننة اعالن حالة الطوارئ كما
احلال يف القوانني املنظمة هلا ،مقارنة بالدساتري الربملانية يف عهود الدميقراطيات الثالثة.
 -1إن حالة الطوارئ اليت اعلنها رئيس اجلمهورية يف السودان يف  99فرباير9102م مل تستوف كامل شروطها
الدستورية وبالتايل فهذا اإلعالن غري دستوري لآليت:
أ -ارتكز إعالن حالة الطوارئ على االحتجاجات السليمة اليت قامت هبا املواطنني ضد تردي األوضاع
االقتصادية ،وهي ال تشكل أسبابا جدية تربر إعالن حالة الطوارئ وإال فرغتها من معناها وحمتواها وغرضها.
ب -مل يتم أخذ موافقته النائب األول لرئيس اجلمهورية ،حيث تزامن اإلعالن مع اقالة رئيس اجلمهورية لنائبه
األول ،وموافقة النائب األول إلعالن حالة الطوارئ إجراء جوهري وفقا للدستور النافذ ،ال ينتج اإلعالن أثره
القانوين بدوهنا.
ج -اتضح أ ّن الصالحيات املطلقة املمنوحة للقوات النظامية بدخول احملال وتفتيشها دون ضابط مبوجب قانون
قوض احلقوق األساسية اليت حصنها الدستور.
الطوارئ يُ ّ

د -تبني أ ّن انشاء حماكم طوارئ يف ظل قانون الطوارئ انتقاص للحق يف احملاكمة العادلة ،ويصادم ما هو مقرر
دستورياً يف أن حياكم الشخص أمام حمكمة عادية خمتصة ال تتصف باخلصوصية.
ثانيا :التوصيات :يوصي الباحثان باآليت:

أ -جيب على السلطات اإلدارية عند إعالهنا حالة الطوارئ أن تتحري الدقة وتتأكد من استيفائها لشروطها
املوضوعية والشكلية اليت يتطلبها التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية.
ب -جيب مراعاة التناسب بني االجراءات والتدابري غري العادية املتخذة ملواجهة اخلطر ،وبني الظروف االستثنائية
اليت تربر إعالن حالة الطوارئ دون التوسع أو املبالغة يف تقديرها مبا يفضي إىل تطبيق ضوابط مش ّددة ال مربر هلا.
ج -مراجعة السلطة املختصة قانون الطوارئ ومحاية السالمة العامة السوداين لسنة 0221م فيما يتعلق مبنح
الصالحيات املطلقة لبعض اجلهات دفعاً لتقويض احلقوق األساسية اليت كفلها الدستور.
د -جيب تعديل قوانني الطوارئ كلها مبا يفضي إىل عدم جواز إنشاء حماكم خاصة بالطوارئ أثناء سرياهنا ،بل
جيب حماكمة الشخص املتهم مبخالفات الطوارئ أمام حمكمة عادية خمتصة ال تتصف باخلصوصية تأصيال ملبدأ
احملاكمة العادلة.
هـ -ضرورة قيام السلطة التشريعية باختصاصها الدستوري يف مناقشة حالة الطوارئ عند إعالهنا واختاذ ما تراها
حياهلا مع حتديد أقرب أجل النقضائها وفقا ملعطيات الواقع ،وذلك منعا لتعسف السلطة اإلدارية الذي قد يؤدي
إىل مصادرة بعض احلقوق واحلريات األساسية لألفراد واجلماعات.
و -ضرورة تفعيل وتعزيز دور آليات الرقابة بأنواعها املختلفة (القضائية ،التشريعية ،اإلدارية والرأي العام) عند تنفيذ
اجراءات الطوارئ محاية للحقوق األساسية وترسيخاً ملبدأ العدالة ،مع التأكيد على أمهية اختصاص القضاء يف
النظر يف دستورية اعالن حالة الطوارئ من عدمه ،ال سيما يف حالة تعسف اإلدارة يف استخدام سلطتها عند
االعالن ،دون حتصني ذلك مببدأ أعمال السيادة.
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المراجع والمصادر:
أوال :المراجع:

 -0إبراهيم عبد العزيز شيحا ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،تاريخ الطبعة دون ،منشأة املعارف،
اإلسكندرية.
 -9ابراهيم مدكور ،القاموس احمليط ،الطبعة الرابعة ،مكتبة الشروق الدولية جممع اللغة العربية -مصر9114،م.
 -3د .أمحد عزالدين عبداهلل وآخرون ،معجم القانون ،اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية ،جممع اللغة العربية،
القاهرة0222 ،م.
 -4أمحد فتحي سرور ،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات ،الطبعة الثانية ،دار الشروق القاهرة9111 ،م.
 -2عامر حممد عبدالرحيم باسان ،رئاسة اجلمهورية – الرؤية واالجناز ( -الطبعة األوىل ،املركز القومي لإلنتاج
اإلعالمي ،اخلرطوم9116،م.
 -6عباس عبد األمري ابراهيم العامري ،اعالن حالة الطوارئ وآثاره على حقوق االنسان ،منشورات احلليب
احلقوقية ،بريوت ،لبنان9106 ،م.
 -1د .علي خطار شطناوي ،الوجيز يف القانون الطوارئ ،الطبعة األوىل ،دار وائل ،عمان -األردن9113 ،م.
 -9د .عيد مسعود اجلهين ،القضاء اإلداري وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية0414 ،هـ0294/م.
 -2صقر اجليايل وآخرون ،قاموس املصطلحات املدنية والسياسية ،الطبعة األوىل ،مركز إعالم حقوق اإلنسان
والدميقراطية ،فلسطني ،رام اهلل9104 ،م.
 -01حممد الشافعي أبو رأس ،القانون االداري ،جامعة بنها ،بدون عدد وتاريخ الطبعة.
 -00د .حممد العاجب امساعيل الصايف ،القانون اإلداري السوداين :الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة (دراسة
مقارنة) ،شركة مطابع السودان للعملة احملدودة ،اخلرطوم9102 ،م.
 -09حممود مصطفى املكي ،القانون اإلداري ،الطبعة األوىل ،جامعة السودان املفتوحة ،اخلرطوم9111،م.
 -03مريغين النصري ،مبادئ القانون الدستوري والتجربة الدميقراطية يف السودان ،الطبعة األوىل ،اخلرطوم ،الدار
السودانية للكتب0229 ،م.
 -04أ .د /نواف كنعان ،القانون اإلداري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان ،األردن9119 ،م.
 -02د .يس عمر يوسف ،القضاء الدستوري – دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،مصر9112 ،م.
ثانيا :الرسائل الجامعية والمجالت العلمية المحكمة.
 -0أمري حسن جاسم" ،نظرية الظروف االستثنائية وبعض تطبيقاهتا املعاصرة" ،جملة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ،اجمللد ( ،)04العدد ( ،)9أيلول 9111م ،ص .944-943
 -9علي هادي محيدي الشكراوي ،إمساعيل صعصاع غيدان البديري ،التنظيم القانوين ألنظمة االستثناء (دراسة
مقارنة) ،جملة احملقق احللى للعلوم القانونية والسياسية ،السنة السادسة ،العدد الثالث.
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 -3عفاف بن عمارة ،رسالة ماجستري غري منشور بعنوان :حالة الطوارئ بني أحكام الدستور ورقابة القضاء يف
التشريع اجلزائري ،جامعة حممد خضري بسكرة ،اجلزائر9104،م9102-م.
ثالثا :الوثائق القانونية:

 دستور السودان املؤقت لسنة 0226م امللغي. دستور مجهورية السودان املؤقت لسنة0264م امللغي. الدستور الدائم جلمهورية السودان الدميقراطية لسنة  0213امللغي. دستور السودان االنتقايل لسنة 0292م امللغي. دستور مجهورية السودان لسنة 0229م امللغى. دستور مجهورية السودان االنتقايل لسنة 9112م. قانون القضاء اإلداري السوداين لسنة 9112م قانون الطوارئ ومحاية السالمة العامة لسنة 0221م -العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لسنة 0266م.

رابعا :المراسيم الدستورية وأوامر الطوارئ:

 -0مرسوم مجهوري رقم ( )6لسنة9102م ،تشريع رقم ( )9لسنة 9102م ،منشور يف اجلريدة الرمسية جلمهورية
السودان ،العدد  ،0999بتاريخ 9102/9/99م.
 -9أمر طوارئ رقم ( )0لسنة 9102م بتاريخ 9102/9/92م ،تشريع رقم( )03لسنة 9102م ،اجلريدة
الرمسية جلمهورية السودان ،العدد  0999بتاريخ 9102/9/99م.
 -3أمر طوارئ رقم ( )9لسنة 9102م بتاريخ 9102/9/92م ،تشريع رقم( )04لسنة 9102م ،اجلريدة
الرمسية جلمهورية السودان ،العدد  0999بتاريخ 9102/9/99م.
 -4أمر طوارئ رقم ( )3لسنة 9102م بتاريخ 9102/9/92م ،تشريع رقم( )02لسنة 9102م ،اجلريدة
الرمسية جلمهورية السودان ،العدد  0999بتاريخ 9102/9/99م.
 -2أمر طوارئ رقم ( )4لسنة 9102م بتاريخ 9102/9/92م ،تشريع رقم( )06لسنة 9102م ،اجلريدة
الرمسية جلمهورية السودان ،العدد  0999بتاريخ 9102/9/99م.
 -6أمر طوارئ رقم ( )2لسنة 9102م بتاريخ 9102/9/92م ،تشريع رقم( )01لسنة 9102م ،اجلريدة
الرمسية جلمهورية السودان ،العدد  0999بتاريخ 9102/9/99م.
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الهوامش:
 - 1ابراهيم مدكور ،القاموس احمليط ،الطبعة الرابعة ،مكتبة الشروق الدولية جممع اللغة العربية -مصر9114،م ،ص .229
 - 2عباس عبد األمري ابراهيم العامري ،اعالن حالة الطوارئ وآثاره على حقوق االنسان ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان9106 ،م ،ص .90
 - 3د .أمحد عزالدين عبداهلل وآخرون ،معجم القانون ،اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية ،جممع اللغة العربية ،القاهرة0222 ،م،ص .90
 - 4علي هادي محيدي الشكراوي ،إمساعيل صعصاع غيدان البديري ،التنظيم القانوين ألنظمة االستثناء (دراسة مقارنة) ،جملة احملقق احللى للعلوم القانونية
والسياسية ،السنة السادسة ،العدد الثالث ،ص .99
 - 5أمحد فتحي سرور ،احلماية الدستورية للحقوق واحلريات ،الطبعة الثانية ،دار الشروق القاهرة9111 ،م ،ص .431
 - 6د .أمحد عزالدين عبداهلل وآخرون ،مرجع سابق ،ص .03
 - 7د .علي خطار شطناوي ،الوجيز يف القانون الطوارئ ،الطبعة األوىل ،دار وائل ،عمان -األردن9113 ،م ،ص .963-369
 - 8إبراهيم عبد العزيز شيحا ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،تاريخ الطبعة دون ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية  ،ص . 111
 - 9صقر اجليايل وآخرون ،قاموس املصطلحات املدنية والسياسية ،الطبعة األوىل ،مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية ،فلسطني -رام اهلل9104 ،-م ،ص
.019
 -10رسالة ماجستري غري منشور بعنوان :حالة الطوارئ بني أحكام الدستور ورقابة القضاء يف التشريع اجلزائري ،عفاف بن عمارة ،جامعة حممد خضري بسكرة،
اجلزائر9104،م9102-م ،ص .01
 - 11صقر اجليايل وآخرون ،مرجع سابق ،ص .019
 - 12د .علي خطار شطناوي ،مرجع سابق.009 .
 - 13حممود مصطفى املكي ،القانون اإلداري ،الطبعة األوىل ،جامعة السودان املفتوحة ،اخلرطوم9111،م ،ص(.)024
 - 14رسالة الدكتوراه :بعنوان نظرية الضرورة يف الشريعة االسالمية والقانون الدستوري(دراسة مقارنة) ،باسم أمحد حممد ،اجلامعة والتاريخ دون ،ص(.)40
 - 15حممد الشافعي أبو رأس ،القانون االداري ،جامعة بنها ،عدد وتاريخ الطبعة دون ،ص(.)912
 16د .عباس عبد األمري إبراهيم العامري ،إعالن حالة الطوارئ وآثاره على حقوق اإلنسان ،منشورات احلليب احلقوقية9106 ،م ،بريوت ،لبنان ،ص .39
 17د .حممد العاجب امساعيل الصايف ،القانون اإلداري السوداين :الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة (دراسة مقارنة) ،شركة مطابع السودان للعملة احملدودة ،اخلرطوم،
9102م ،ص.61
 18د .عيد مسعود اجلهين ،القضاء اإلداري وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية0414 ،هـ0294/م ،ص .33
 19د .عباس عبد األمري إبراهيم العامري ،مرجع سابق ،ص .32
 20د .عباس عبد األمري  ،املرجع نفسه ،ص .23
 21أ.د /نواف كنعان ،القانون اإلداري9119 ،م ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان ،األردن ،ص.302 – 304
 22أمري حسن جاسم" ،نظرية الظروف االستثنائية وبعض تطبيقاهتا املعاصرة" ،جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)04العدد ( ،)9أيلول 9111م ،ص
.944-943
 23د .حممد العاجب امساعيل الصايف ،مرجع سابق ،ص.22
 24أ.د /نواف كنعان ،مرجع سابق ،ص302
 25أ.د /نواف كنعان ،مرجع سابق ،ص.302
 26د .عباس عبد األمري إبراهيم العامري ،مرجع سابق ،ص .49
 27حمكمة العدل العليا يف األردن يف احد أحكامها الصادر يف 0293/0/9م ،أ.د /علي خطار شطناوي ،الوجيز يف القانون اإلداري ،دار وائل للنشر والتوزيع،
9113م ،عمان ،األردن ،ص.411
 28املادة ( 4الفقرة األوىل) ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 0266م.
 29املادة ( 4الفقرة الثانية) ،املرجع نفسه.
 30أ.د /نواف كنعان ،مرجع سابق ،ص.311
 31أ.د /نواف كنعان ،املرجع نفسه ،ص.319
 32منها الدساتري السودانية اليت صدرت يف االعوام ( .)9112/0229/0292/0213وسوف يأيت التفصيل الحقاً.
 33املادة ( -9/9ج) ،قانون القضاء اإلداري السوداين لسنة 9112م.
 34د .عباس عبد األمري إبراهيم العامري ،مرجع سابق ،ص.20

اجمللد الرابع ــ العدد الرابـع ــ السنة ديسمرب  9102ــــــــــــــــ الرقم التسلسلي 06

444

جملة العلوم القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشور باجللفة ـ اجلزائر

Issn:2507-7333/ Eissn: 2676-1742

 - 35مريغين النصري ،مبادئ القانون الدستوري والتجربة الدميقراطية يف السودان ،الطبعة األوىل ،اخلرطوم ،الدار السودانية للكتب0229 ،م ،ص .311 ،362
 - 36املادة(  ،)030دستور السودان املؤقت لسنة 0226م امللغي.
 - 37املادة( ،)002دستور مجهورية السودان املؤقت لسنة0264م امللغي.
 -38املادة( ،)91الدستور الدائم جلمهورية السودان الدميقراطية لسنة 0213م امللغي.
 - 39املادة( ،)000املرجع السابق.
 - 40املادة( ،)000املرجع السابق.
 - 41املادة( ،)000املرجع السابق.
 - 42املادة(  6و ما بعدها) ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لسنة 0266م.
 - 43املادة(  ،010الفقرة  ،)0،9دستور السودان االنتقايل لسنة 0292م امللغي.
 - 44املادة(  ،010الفقرة  )3املرجع السابق.
 - 45املادة( ،)000الدستور الدائم جلمهورية السودان الدميقراطية لسنة 0213م امللغي ،مرجع سابق.
 - 46عامر حممد عبدالرحيم باسان ،رئاسة اجلمهورية – الرؤية واالجناز ( -الطبعة األوىل ،املركز القومي لإلنتاج اإلعالمي ،اخلرطوم9116،م ،ص(.)12
 - 47املواد(  9إىل  ،)9قانون الطواريء ومحاية السالمة العامة لسنة 0221م السوداين.
 - 48املادة ( 9الفقرة  ،)0قانون القضاء االداري السوداين النافذ لسنة 9112م.
 - 49املادة ( ،030الفقرات ،)0،9،3 ،دستور مجهورية السودان لسنة 0229م امللغى.
 - 50املادة( ،039الفقرات ،أ ،ب ،ج) ،املرجع السابق.
 - 51املادة( ،033الفقرتان ،)9 ،0املرجع السابق.
 - 52املادة( ،034الفقرات ،أ ،ب ،ج) ،املرجع السابق.
 - 53سابقة إبراهيم يوسف هباين وآخروين ،جملة احملكمة الدستورية ،يف الفرتة من 0222م إيل 9113م ،ص .012
 - 54املادتان (  ،)039 ،030دستور السودان لسنة 0229م امللغى ،مرجع سابق.
 - 55يس عمر يوسف ،القضاء الدستوري – دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،مصر9112 ،م ،ص .446
 -56املواد ( ،)909 ،900 ،901دستور مجهورية السودان االنتقايل لسنة 9112م.
 57مرسوم مجهوري رقم ( )6لسنة 9102م ،تشريع رقم ( )9لسنة 9102م ،منشور يف اجلريدة الرمسية جلمهورية السودان ،العدد  ،0999بتاريخ 9102/9/99م.
 58املادة ( 901الفقرتان  ،)9،3دستور مجهورية السودان االنتقايل لسنة 9112م /واملادة ( )9/4قانون الطوارئ ومحاية السالمة العامة لسنة 0221م.
 59املادة ( 29الفقرة األوىل (ز)) ،دستور مجهورية السودان االنتقايل لسنة 9112م.
 60املادة ( 901الفقرة األوىل) ،دستور مجهورية السودان االنتقايل لسنة 9112م.
 61املادة ( 4الفقرة األوىل) ،قانون الطوارئ ومحاية السالمة العامة لسنة 0221م.
 62أمر طوارئ رقم ( )0لسنة 9102م بتاريخ 9102/9/92م  ،تشريع رقم( )03لسنة 9102م ،اجلريدة الرمسية جلمهورية السودان ،العدد  0999بتاريخ
9102/9/99م.
 63أمر طوارئ رقم ( )9لسنة 9102م بتاريخ 9102/9/92م  ،تشريع رقم( )04لسنة 9102م ،اجلريدة الرمسية جلمهورية السودان ،العدد  0999بتاريخ
9102/9/99م.
 64أمر طوارئ رقم ( )3لسنة 9102م بتاريخ 9102/9/92م  ،تشريع رقم( )02لسنة 9102م ،اجلريدة الرمسية جلمهورية السودان ،العدد  0999بتاريخ
9102/9/99م.
 65أمر طوارئ رقم ( )4لسنة 9102م بتاريخ 9102/9/92م  ،تشريع رقم( )06لسنة 9102م ،اجلريدة الرمسية جلمهورية السودان ،العدد  0999بتاريخ
9102/9/99م.
 66أمر طوارئ رقم ( )2لسنة 9102م بتاريخ 9102/9/92م  ،تشريع رقم( )01لسنة 9102م ،اجلريدة الرمسية جلمهورية السودان ،العدد  0999بتاريخ
9102/9/99م.
 67املادة ( 900الفقرة أ) ،دستور مجهورية السودان االنتقايل لسنة 9112م.
 68املادة ( 34الفقرة  ،)3املرجع نفسه.
 69املادة ( 34الفقرة  ،)4املرجع نفسه.
 70املادة ( 6الفقرة  ،)9قانون الطوارئ ومحاية السالمة العامة لسنة 0221م.
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