دراسة دستورية في مستقبل تنظيم مدة والية رئيس الجمهورية في العراق
ياسر عطيوي عبود الزبيدي

دراست دستىريت يف مستقبل تنظيم مدة واليت
رئيس اجلمهىريت يف العراق
ياسر عطيوي عبود الزبيدي
كلية القانون  /جامعة كربالء
المقدمة:
ال رٌب فً ان موضوع المؤسسات الدستورٌة فً أي دوله من الدول تحتل أهمٌة كبٌرة سواء
كانت تشرٌعٌه او تنفٌذٌة او قضائٌة نظراً للدور الذي تضطلع به هذذ المؤسسذات فذً تسذٌٌر الشذؤون
العامة للدولة ورسم سٌاستها الداخلٌة والخارجٌة.
وهكذذذا نجذذد ان الدسذذاتٌر قذذد أفذذردت لهذذا نصوص ذا ً صذذرٌحة تحذذدد مجمذذل أنشذذطة وصذذيحٌات
واختصاصات ومسؤولٌات هذ المؤسسات وبالخصوص منصب رئٌس الدولة فً األنظمة الجمهورٌة
على عكس االنظمه الملكٌة التً ٌكون فٌها هذا المنصب فً اغلب األحٌان منصبا ً شرفٌا ً أكثر مما هو
منصبا ً فعاالً.
واذا كانت الدراسات القانونٌة والدستورٌة قد أولت اهتماما ً بدراسة هذا المنصب إال ان موضوع
مدة الوالٌة الرئاسٌة لم تنل من الدراسة إال الجزء الٌسٌر ،إذا علمنا أهمٌة هذا الموضوع الحٌذوي فذً
حٌاة الدولة وأجهزتها المختلفة.حٌث تعتبر المدة الرئاسذٌة الحٌذز الزمذانً والمكذانً الذذي ٌمذارس فٌذه
الرئٌس صيحٌاته واختصاصاته بل وحتى مسؤولٌاته خيل تلك المدة.
وفً ضوء ذلذك ٌتركذز بحثنذا فذً موضذوع دراسذة دسذتورٌه فذً مسذتقبل تنظذٌم مذدة والٌذة
رئذذٌس الجمهورٌذذة فذذً العذذرايث حٌذذث سذذنحاول ربذذط هذذذا الموضذذوع بدسذذتور العذذراي الذذدائم المؤجذذل
تشرٌعه مستقبي والتً ستقوم الجمعٌة الوطنٌة المنتخبة بكتابته ومن ثم طرحه علذى الشذعب ليسذتفتاء
فٌه لٌضع الذبيد أمذام أعتذاب مرحلذة جدٌذدة مذن الدٌمقراطٌذة محذاولٌن االسذتفادة مذن تجذارب مختلذ
دساتٌر الدول ذات النظام الجمهوري بغض النظر عن طبٌعة النظام السٌاسً الذي تنتهجه هذذ الذدول
سواء كان نظاما َ رئاسٌا َ ام برلمانٌا َ أم مختلطا ً ََ.
وعلٌه فان دراستنا ستنحصر فً المباحث اآلتٌة -:
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 المبحث االول -:بدء مدة والٌة رئٌس الجمهورٌة.
 المبحث الثاني -:تجدٌد مدة والٌة رئٌس الجمهورٌة.
 المبحث الثالث -:توقٌت مدة والٌة رئٌس الجمهورٌة.
 المبحث الرابع -:انتهاء مدة والٌة رئٌس الجمهورٌة.
المبحث االول /بدء مدة واليت رئيس الجمهىريت
ان تحدٌد والٌة رئٌس الجمهورٌة بمد زمنٌة معٌنة ٌستوجب علٌنا ان نبٌن متى تبذدأ هذذ المذدة إذ
ان من شأن ذلك إقرار وقت مزاولة الذرئٌس لمهماتذه الرئاسذٌة إال ان هذذا األمذر لذٌس متفقذا ً علٌذه فذً
التشرٌعات الدستورٌة بل إنها متباٌنة وٌظهر هذا التباٌن فً أمرٌن رئٌسٌن هما-:
الليهوعا ر يررت ت ر عان االبتأ ر

أوالً -:تشررعات ج لت ررج م ر و ي ر ئ والا ر ع ررا
االستفت و.

ث با ًَ -:تشعات ج لت ج م و ي ئ والا ع ا

أو إع ر ت بتال ر

الليهوعا يت ت عان أ ا ه الايات ال ستوعي.
الليهوعا ر يررت ت ر عان االبتأ ر

أوالً  -:تشررعات ج لت ررج م ر و ي ر ئ والا ر ع ررا

أو إع ر ت بتال ر

االستفت و-:
تتضذذذمن بعذذذض التشذذذرٌعات الدسذذذتورٌة نصوصذذذا َ صذذذرٌحة أقذذذرت بموجبهذذذا مزاولذذذة رئذذذٌس

الجمهورٌة لمهام منصبه من تارٌخ إعين نتٌجذة االنتخذاب او مذن تذارٌخ إعذين نتٌجذة االسذتفتاء فذً
التشرٌعات التً تأخذ باالستفتاء كطرٌقه من طري اختٌار الذرئٌس .ومذن التشذرٌعات التذً جعلذت مذن
إعين نتٌجة االنتخاب نقطه تبتدئ فٌها الوالٌة الرئاسٌة ،الدستور السوري لعام  1950الذي اقر هذذا
الحكذذم

()1

ودسذذتور الذذٌمن الشذذمالً لعذذام 1964

()2

ودسذذتور السذذودان الصذذادر عذذام  1998النافذذذ

()3

وكذذذلك الحذذال بالنسذذبة لدسذذتور الهنذذد لعذذام  )4( 1950ودسذذتور السذذنغال لعذذام  )5(1974بٌنمذذا نجذذد ان
البعض األخر من الدساتٌر جعل سرٌان المدة من تارٌخ إعين نتٌجة االستفتاء مثذل مذا أقذر الدسذتور
المصري النافذ لعام 1971

6ث

.

 - 1المادة (  ) 73الفقرة ( )1من الدستور السوري.
 - 2المادة ()94من دستور اليمن الشمالي لسنة .1964
 - 3المادة ()41من دستور السودان لسنو .1998
 - 4المادة ()56من دستور اليند لسنة .1950
 - 5المادة()30من دستور السنغال لسنة .1974
 - 6المادة (  )77من الدستور المصري لسنة .1971
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ث با ًَ -:تشعات ج لت ج م و ي ئ والا ع ا

الليهوعا يت ت عان أ ا ه الايت ال ستوعا -:

إذا كانت بعض الدساتٌر قذد أقذرت ان تكذون المذدة الرئاسذٌة مبتدئذة مذن تذارٌخ االنتخذاب او
إعذذين نتٌجذذة االسذذتفتاء ،فذذان الذذبعض اآلخذذر جذذاء لٌقذذر صذذراحة بذذدء المذذدة مذذن تذذارٌخ أدائذذه الٌم ذٌن
الدستورٌة أمام الجهة التً حددها الدستور حٌث ٌكون الرئٌس مؤهيً لممارسة اختصاصاته وسذلطاته
متى ما أدى القسم أمام الجهة المختصة ،فمثيً َنجد ان الدستور الصومالً لعام  1960قد اقذر سذرٌان
المدة وقت تأدٌة الرئٌس الٌمٌن الدستورٌة أمام المجلس الوطنً ( )7وكذلك الحال بالنسبة لدستور الٌمن
لسنة  1991الذي جعل بدء المدة مقترنا َ بأداء القسم أمام مجلس النواب 8ث وأٌضا دستور اوغندا لعذام
 1966ودستور ألمانٌا لسنة  1949الذي حدد نفاذ المدة مذن تذارٌخ أداء الٌمذٌن أمذام مجلذس النذواب،
كما ان دستور نٌجٌرٌا لعام  1979لذم ٌجذز لذرئٌس الدولذة مباشذرة اختصاصذاته إال بعذد أدائذه الٌمذٌن
الدستورٌة أمام رئٌس القضاة فً الدولة 9ث .
ومن هنا نستنتج ان الدسذاتٌر تتبذاٌن فٌمذا بٌنهذا فذً تحدٌذد وقذت سذرٌان المذدة الرئاسذٌة وهذذا
ٌتوق

على الفلسفة السٌاسٌة التذً تتبعذه فذً تحدٌذد نظامهذا السٌاسذً ومهمذا ٌكذن  ،فإننذا نقتذر علذى

ً
صراحة وقت بدء المدة من تارٌخ تأدٌة الرئٌس
المشرع العراقً فً الدستور المؤمل وضعه ان ٌحدد
للٌمٌن الدستورٌة لألسباب اآلتٌة-:
 .1تظهذذر أهمٌذذة تحدٌذذد بذذدء المذذدة أنهذذا تقذذرر الوقذذت الذذذي سٌصذذبر فٌذذه الذذرئٌس مذذؤهيً لممارسذذة
صيحٌاته الدستورٌة.
 .2مذذن الممكذذن إثذذارة مسذذؤولٌة الذذرئٌس عذذن األعمذذال التذذً ٌرتكبهذذا مذذن الوقذذت الذذذي مذذارس فٌذذه
صيحٌاته.
 .3ان جعذذل المذذدة سذذارٌة مذذن وقذذت تأدٌذذة الٌمذذٌن الدسذذتورٌة،انها تجعذذل الذذرئٌس أمذذام هللا والشذذعب
وضمٌر بحٌذث ٌكذون لذه دافذع روحذً ودٌنذً للتقٌذد بأحكذام الدسذتور وأحكذام الشذرٌعة االسذيمٌة
وإال تعرض الى تهمة ارتكاب جرٌمة الحنث بالٌمٌن.

(  - )1المادة ( )72الفقرة ( )1من دستور الصومال لسنة .1960
(  - )2المادة ()111من دستور اليمن لسنة .1991
(  - )3المادة ( )129من دستور نيجيريا لسنة 1979
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المبحث الثاني  /تحديد مدة واليت رئيس الجمهىريت
من المسائل الجوهرٌة التً ترتكز علٌها االنظمة الجمهورٌة والممٌزة لها عن االنظمة الملكٌة،
هو تحدٌد والٌة رئٌس الجمهورٌة بمد زمنٌه معٌنه من اجل فرض رقابه شذعبٌه متجذددة علٌذه تسذمر
بعزله عن منصبه واختٌار آخر ٌحل محله ،إذا ما انحر

او حاد عن الطرٌي الذي ٌرتضٌه الشعب.

وعلٌه فقذد عملذت التشذرٌعات علذى تقٌٌذد ممارسذة الذرئٌس لسذلطاته بمذدة معٌنذه ،بٌذد ان هذذ
التشرٌعات لم تلتزم منهاجا َ واحذداَ فذً تحدٌذد المذدة الرئاسذٌة وهذذا بطبٌعذة الحذال ٌتوقذ
النظام السٌاسً لكل دوله من الدول ،فٌظهر هذا االختي

علذى طبٌعذة

وفي ما ٌأتً-:

أوال -:تشرٌعات حددت مدة والٌة رئٌس الجمهورٌة بخمس سنوات.
ثانٌاَ -:تشرٌعات حددت مدة والٌة رئٌس الجمهورٌة بأكثر من خمس سنوات.
أوال -:تشريعات حددت مدة والية رئيس الجمهورية بخمس سنوات -:
اتجهت بعض الدساتٌر الى جعل والٌة رئٌس الجمهورٌة بخمسة أعوام ،مثل الدستور التونسً
لسنة  ، ) 10(1959ودستور الجزائر الصادر عام  ، )11(1996وكذلك الحذال بالنسذبة لدسذتور السذودان
العام 1998

()12

وٌصدي الحال بالنسبة لدستور فرنسا لسنة  1958الذي جعل المذدة الرئاسذٌة خمسذة

أعوام بدالً من سبعة أعوام حٌذث عذدلت الذى هذذا الحذد بموجذب االسذتفتاء الدسذتوري الذذي جذرى فذً
 /24أٌلول 2000/ث (. )13
وبالمقابذذل نجذذد بعذذض الدسذذاتٌر قذذد اقذذرن ان تكذذون الوالٌذذة بأقذذل مذذن خمسذذة أعذذوام فقذذد حذذدد
الدستور السوٌسري المدة بسذنه واحذد فقذط ( ,)14بٌنمذا دسذتور البرازٌذل لسذنة  , 1988قذد حذدد المذدة
بأربعة أعوام

()15

وهو نفس النهج الذي سار علٌه الدستور اإلٌرانً الصادر عام  )16(1979والدستور

األمرٌكً الصادر عام 1787

()17

.

(  - )1الفصل ()39من دستور تونس لسنة . 1959
( - )2المادة ( )74من دستور الجزائر . 1996
( - )3المادة ( )41من دستور السودان لسنة . 1998
( - )4ياسين محمد عبد الكريم الخرساني  ،المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجميورية اليمنية  ،رسالة دكتواره,
كمية القانون –جامعة بغداد  2000,ص. 84
( - )5د.مصطفى أبو زيد فيمي  ,مبادىء االنظمو السياسية , ,ط , , 1منشأة المعارف االسكندرية .
البرزيل لسنة . 1988
(  - )6المادة ( )82من دستور ا
(  - )7المادة( )115من دستور إيران لسنة . 1979

8 - Edwards corwin the president office and powers (1987-1957) history analysis of practice and opinion,ث
 ,بيروث  ,3891,صfourth edition, newyork, 1957,p34. 025
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ثانياً -:تشريعات حددت مدة والية رئيس الجمهورية بأكثر من خمسة أعوام -:
ارتأت بعض التشرٌعات الدستورٌة ,ان تكون والٌة رئٌس الدوله بأكثر من خمسة أعوام .فقذد
اتجه قسم من هذ التشرٌعات الى تحدٌد المدة بستة أعوام ,مثل الدستور اللبنانً لسنة 1926طبقذا َ لمذا
قضت به المادة 49ثمنه

()18

 ,وأٌضا دستور الجمهورٌة العربٌة المتحدة لعام  1964وفي ما نصذت

علٌذذه المذذادة 103ث منذذه ( )19وكذذذلك الحذذال بالنسذذبة للدسذذتور المورٌتذذانً لعذذام  , )20(1991ودسذذتور
البرازٌل لسنة 1967

()21

ودستور األرجنتٌن الصادر عام . 1974

ومن ناحٌة أخرى نجد ان القسم األخر جذاء لٌحذدد الوالٌذة الرئاسذٌة بسذبعة أعذوام مثذل مذا نذص علٌذه
دستور الٌمن لسذنة  1991الذذي رفذع المذدة مذن خمسذة أعذوام إلذى سذبعة بموجذب التعذدٌل الدسذتوري
الوارد على نص المادة 111ث من الدستور الذي أقر فً  /20فبراٌر2001/ث (. )22
كما ان دستور سورٌا لعام  1973قد أقر أٌضا المدة بسبعة أعوام (.)23
أما من التشرٌعات األجنبٌة ,دستور الجمهورٌة الرابعة الفرنسً لسنة  1946الذي نص على
تلك المدة ( )24و دستور اٌطالٌا لعام 1947

()25

 ,والدستور التركً الصادر عام  , )26( 1982وتجدر

االشارة أٌضا ,ان الدساتٌر من ارتأت ان تجعل المدة طوٌلة نسبٌا َ تصل الى ثمانٌة أعوام,مثل ما شمله
دستور لٌبٌرٌا لعام .)27(1971واذا كان المبدأ السائد فً دساتٌر االنظمه الجمهورٌة هذو توقٌذت والٌذة
الرئٌس بمدة زمنٌه معٌنه ,فثمة دساتٌر خرجت استثنا ِء ًََِ على هذا المبدأ لتقرر اإلبقاء علذى شذخص
معٌن ألشغاله منصب الرئاسة لمدى الحٌذاة ,مثذل مذا فعلذه الدسذتور التونسذً لسذنة  1959منذذ تعدٌلذه
عذذام  1975حٌذذث جعذذل الذذرئٌس الحبٌذذب بورقٌبذذةث رئٌس ذا ً لمذذدى الحٌذذاة ,ودسذذتور ٌوغسذذيفٌا لسذذنة
 1974فً تعٌٌن الرئٌس جوزٌ

بروزنٌتوث كرئٌس دائم للبيد.وأٌضا دسذتور بولٌفٌذا لعذام 1826

( -)9د.إبراىيم عبد العزيز شيحا,النظام الدستوري المبناني الدار الجامعية ,بيروت ,1983,ص. 520
( -)10د.محمود حممي دستورنا الجديد ما اقر وما أضاف ,دار الفكر العربي ,القاىرة  ,1973,ص. 188
(  -)11المادة ()26من دستور موريتانيا لسنة . 1967
( -)12المادة ( )75الفقرة ( )3من دستور الب ارزيل لسنة . 1967
( -)13المادة ( )77من دستور األرجنتين لسنة 1974
( -)1ياسر عطيوي عبود الزبيدي  ،اختيار رئيس الجميورية  ،رسالة ماجستير مقدمو الى كمية القانون جامعة بابل  ، 2002 ،ص . 122
( -)2المادة( )85من الدستور السوري لسنة . 1973
(Manrice durerge, institutions politiques et driot constitutionnel paris, 1962 p.495 -)3
( -)4المادة ( )85من دستور ايطاليا لسنة . 1947
( -)5المادة ( )95من دستور تركيا لسنة . 1982
( -)6المادة ( )3الفقرة ( )1من دستور ليبيريا لسنة . 1971
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بالنسبة للرئٌس سذٌمون بولفذارث

()28

وٌصذدي الحذال كذذلك فذً دسذتور جمهورٌذة توٌنذا الصذادر عذام

 1974عندما قضى بان ٌكون الرئٌس فرانسٌسكو ماسٌاس توغٌماث رئٌسا ً لمدى الحٌاة (0 )29
ونحن نذرى ,ان احتذواء الدسذاتٌر علذى نصذوص صذرٌحة تقذر الوالٌذة الرئاسذٌة علذى وجذه
ألتاكٌد ,إنما ٌتعارض وجوهر النظام الجمهوري الذي ٌملً جعذل الوالٌذة محذدد بفتذرة زمنٌذه معٌنذه,
فضيً عن ذلك ٌرى البعض ان مثل هذا االتجا من شأنه ان ٌحول النظام الجمهوري الذى ملكذً غٌذر
وراثً.
ونستنتج من ذلك كله ،ان الدساتٌر قد اختلفت فً تحدٌد المدة الرئاسٌة ,فمنها من ٌجعذل ألمذد
قصٌرة تتراو

5-4ث...ومنها من ٌجعلها طوٌلة نسبٌا ً تتراو مابٌن 8 -6ث أعوام.

المبحث الثالث
تجديد مدة واليت رئيس الجمهىريت
إذا تم الحدٌث عن االتجاهات الدستورٌة فً بٌان مدة والٌة رئٌس الجمهورٌة وكٌفٌة سرٌانها,
فان ذلك ٌقودنا للحدٌث عن تجدٌد هذ المدة ,فهل ٌجوز للرئٌس ان ٌجدد والٌتذه الرئاسذٌة أم ال ؟ واذا
كذذان بامكانذذه التجدٌذذد فكذذم مذذر ٌسذذتطٌع اسذذتعمال هذذذا الحذذي ؟....وهذذل ان الدسذذاتٌر متفقذذه علذذى فكذذرة
التجدٌد ...أم إنها منعت ذلك صراحة أو أغفلت النص علٌه ؟.
ليجابة على هذ التساؤالت ,فان األمر ٌدعونا ان نقسم هذا المبحث وفي ما ٌلً-:
 أوال -:تشرٌعات تجٌز التجدٌد بصور مطلقه.
 ثانٌاًًَ  -:تشرٌعات تجٌز التجدٌد بصور مقٌد

أوال -:تشريعات تجيز التجديد بصوره مطلقه-:
تبٌر قسم من الدسذاتٌر لذرئٌس الجمهورٌذة ان ٌجذدد والٌتذه الرئاسذٌة لعذدد مذن المذرات دون
تحدٌد ,فإذا ما نال الرئٌس رضا الشعب واحترامه ,فانه الشك سٌجدد انتخابذه طالمذا ان إرادة الشذعب
تبتغً ذلك ,فمذن الدسذاتٌر العربٌذة التذً أقذرت هذذا الحكذم ,الدسذتور المصذري لسذنة  1971بموجذب
المادة 77ث منه وذلذك منذذ التعذدٌل الدسذتوري لسذنة 1980

()30

ودسذتور جمهورٌذة العذراي الملغذى

( -)9ياسر عطوي عبود الزبيدي  ,مصدر سابق  ,ص. 124
( -) 10المادة ()49من دستور جميورية جوينيا لسنة . 1974
( -)1د  .عبد الغني بسيوني  ,االنظمو السياسية والقانون الدستوري ,منشأة المعارف االسكندريو , 997 ,ص. 682
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لعام 1970

()31

 ,اما من الدسذاتٌر األجنبٌذة التذً أقذرت ذلذك  ,دسذتور الهنذد لسذنة  1950ودسذتور

جمهورٌذة الغذذابون الصذادر عذذام 1961

()32

ً
ذراحة لذذرئٌس
 ,حٌذث ان هذذذ الدسذاتٌر قذذد أجذازت صذ

الجمهورٌة ان ٌجدد والٌته لعدد من المرات دون تحدٌد .
ومن ناحٌة أخرى نجد ان بعض الدساتٌر سكتت عذن تنظذٌم حذي التجدٌذد ...فهذل ٌفسذر هذذا
السكوت على انه جواز للتجدٌد او انه رفض له ؟ نعتقد ان السكوت هنا اباحة للتجدٌد لسببٌن هما -:
 .1ان األصل فً األشٌاء االباحه ما لم ٌرد ما ٌفٌد عكس ذلك ,فلو أراد المشرع ان ٌمنع التجدٌد
ً
صراحة الن هذا األمر ٌتمٌز بالخطورة والحساسٌة.
لكان قد نص على هذا المنع
 .2ان هناك بعض الدساتٌر قد سكتت عن بٌذان هذذا األمذر ..ومذع ذلذك اسذتطاع بعذض الرؤسذاء
التجدٌد ..ومثال على ذلك ,ان الدستور الفرنسً لسذنة  ,1958لذم ٌذنص علذى حالذة التجدٌذد,
حٌذذث فسذذر ذلذذك علذى انذذه أباحذذه لتجدٌذذد الوالٌذذة بحٌذذث اسذذتطاع الذذرئٌس دٌغذذولث والذذرئٌس
فرانسوا مٌتٌرانث ومن بعدهم جاك شٌراكث ان ٌجددوا انتخذابهم لوالٌذة أخذرى طالمذا إنهذم
ٌتمتعون بقدر من االحترام لدى الشعب.

ثانياً -:تشريعات تجيز التجديد بصوره مقيده-:
هنا تجٌز الدساتٌر لرئٌس الدولذة ان ٌجذدد والٌتذه إال إنهذا تضذع عذدد مذن القٌذود علذى ذلذك,
وهذ القٌود اختلفذت فٌهذا تلذك التشذرٌعات فبعضذها ال تجٌذز التجدٌذد إال بعذد انقضذاء مذد معٌنذه علذى
والٌته الرئاسٌة ألمقضٌه بحٌث ٌنتخب الشعب شذخص آخذر لٌذتمكن مذن المفاضذلة بذٌن هذذا الشذخص
والشخص الذي انتهت والٌته فإذا كان له رصٌد مذن االحتذرام و الثقذة فذان البذاب سذٌكون مفتوحذا ً لذه
النتخابذذه لوالٌذذة أخذذرى ,فقذذد نذذص الدسذذتور اللبنذذانً لسذذنة  1926فذذً المذذادة 49ث منذذه بعذذدم جذذواز
التجدٌد إال بعد مضً مد تعادل المدة الرئاسٌة ألمقضذٌه وهذً سذتة أعذوام وهوى نفذس الحكذم الذذي اقذر
دستور األرجنتٌن لعام . )33( 1974
اما دستور كوسترٌكا لعام  ,1949فقد اشترط مضً ألربعة أعوام على المدة الرئاسٌة

()34

فً حٌن قضى كل من دستور فنزوٌي لعذام  ,1972ودسذتور سذورٌنام لسذنة  1975انقضذاء عشذرة

( -)2المادة ( )57مكررة الفقرة (ز) من دستور جميورية العراق لعام . 1970
( -)3المادة ( )57من دستور اليند لسنة  ، 1950و المادة (  )7من دستور الغابون لسنة . 1961
( -)2المادة ( )77من دستور األرجنتين لسنة . 1974
( -)3احمد عطية اهلل  ,القاموس السياسي  ,ط ,3دار النيضة العربية  ,القاىرة  , 1968ص . 1001المادة ( )185من دستور فنزويال
لسنة .1975
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أعوام على المدة الرئاسٌة السابقة ( . )35ومن جهة أخرى ال تجٌز بعض الدسذاتٌر التجدٌذد إال لمذدة أو
مدد محدودة ,مثل مذا نذص علٌذه دسذتور ألمانٌذا لعذام  ,1949الذذي ال ٌجٌذز التجدٌذد إال لمذرة واحذد
فقذذط

()36

وكذذذلك دسذذتور السذذودان لعذذام 1998

()37

 ,كمذذا ان الدسذذتور التونسذذً لسذذنة ٌ 1959حذذرم

التجدٌد ألكثر من مرتٌن متتالٌتٌن.

()38

أما الدستور األمرٌكً لعام  1787فانه كان ٌجٌز التجدٌد لعدد من المرات دون تحدٌد ,ولكن
منذ ان رفض الرئٌس جورج واشنطنث ترشٌر نفسه لوالٌة ثالثه ,نشأ عر

دسذتوري ٌقضذً بعذدم

جواز التجدٌد ألكثر من مرتٌن ولم ٌخرج من ذلك إال الرئٌس روزفلتث الذي تولى منصب الرئاسة
ألربع مرات متتالٌة ,إلى ان جاء التعدٌل الثانً والعشرون من الدستور الذي اقر عام  1951لٌحذرم
انتخاب إي شخص أكثر من مرتٌن اثنتٌن.
وإذا كانت الدساتٌر قد تباٌنت بشأن موضوع إعادة االنتخاب ,فان ألفقهه الدستوري قد اختل
هو األخر بٌن مذا هذو مؤٌذد لفكذرة التجدٌذد وبذٌن مذا هذو معذارض لذه ,فاالتجذا المؤٌذد لفكذرة التجدٌذد
ٌنطلذذي مذذن مبذذدأ ان التجدٌذذد أفضذذل مذذن إطالذذة المذذدة الرئاسذذٌة الذذذي ٌتعذذارض مذذع جذذوهر النظذذام
الجمهوري الذي ٌمٌل الى عدم اإلطالة فً المدة ,كما ان إعادة االنتخاب أمذر ٌعذود للشذعب فذإذا وجذد
هذا األخٌر قدر من الكفاءة السٌاسٌة و اإلدارٌة لدى الرئٌس فانه حتمذا ً سذٌجدد انتخابذه لوالٌذة أخذرى
خصوصذا ً إذا جذذرى االنتخذذاب بحٌذادة ونزاهذة ,فالتقٌٌذد أذن ٌتعذذارض مذذع إرادة الشذذعب فٌمذذا لذذو أراد
إعادة انتخاب نفس الرئٌس لوالٌة أخرى

()39

 ،بٌنما ٌرى االتجا المعارض لفكرة التجدٌد  ,ان إعادة

االنتخاب ٌعنً إطالة المدة الرئاسٌة وهذا بحد ذاته ال ٌتيءم وطبٌعة النظام الجمهذوري الذذي ٌتقذاطع
مع االطالة  ,كما ان الرئٌس سو

ٌستغل نفوذ السٌاسً للتأثٌر على جهات مختلفة مذن اجذل إعذادة

انتخابذه وهذذذا ٌعنذً خروجذذه عذذن قواعذد العذذدل والحٌذاد  ,وألجذذل تفذذادي ذلذك البذذد مذن اسذذتبعاد فكذذرة
التجدٌد من النصوص الدستورٌة (. )40

( -)4المادة( )28الفقرة ( )2من دستور سورينام لسنة . 1975
( -)5المادة ( )54الفقرة ( )2من دستور ألمانيا لسنة .1949
( -) 6المادة ( )41من دستور السودان لسنة .1998
( -)7الفصل ( )39من دستور تونس لسنة .1959
( -)2من مؤيدي ىذا االتجاه د .عبد اهلل إبراىيم ناصيف ,مدى توازن السمطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة  ,دار النيضة العربية
القاىرة , 1981ص ,412وكذلك د.عمرو فؤاد احمد بركات  ,المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في االنظمو الدستورية المقارنة ,القاىرة ,
ص. 155
( -) 3د .عثمان خميل  ,القانون الدستوري  ,مطبعة األىالي  ,بغداد ( , )1940-1939ص. 473
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ومهمذذا اختلفذذت التش ذرٌعات واالتجاهذذات الفقهٌذذة ,فإننذذا وبصذذدد دسذذتور دائذذم ٌنتظذذر الشذذعب
العراقً ,نرى ان على مشرعنا الدستوري ان ٌجعل التجدٌذد مقٌذداً ال مطلقذاً ,بحٌذث ال ٌسذمر لذرئٌس
الدولة ان ٌحدد انتخابه إال لمرة واحد فقذط بعذدها ال ٌجذوز لذه ترشذٌر نفسذه بذأي شذكل مذن اإلشذكال
على غرار ما اخذ به الدستور اإلٌرانً لعام  1979والدستور األمرٌكذً لسذنة  .1787وهنذا نقتذر
ان ٌتضمن الدستور العراقً الدائم نصا ً مفاد

مدة الرئاسة أربعة أعوام قابله للتجديد مرة واحدهث.

المبحث الرابع
انتهاء مدة واليت رئيس الجمهىريت
لما كانت مدة والٌة رئٌس الجمهورٌة تنعقد لمدة محدد  ,فان هذ المدة من دون شك ال بذد ان
تنتهً لٌتسنى للشعب انتخاب خلفا ً له ومن هنا فان الدساتٌر قد اهتمت بشكل كبٌر فذً تبنذً نصذوص
صرٌحة عالجت بموجبها أحكام انقضاء المدة الرئاسٌة ,على ان هذا االنقضذاء امذا ان ٌكذون بصذور
طبٌعٌة أو بصور استثنائٌة.....وهذا ما سنوضحه فً االتجاهٌن اآلتٌٌن-:
أوال -:انتهاء المدة الرئاسٌة بصور طبٌعٌة.
ثانٌاً -:انتهاء المدة الرئاسٌة بصور استثنائٌة.

أوال -:انتهاء المدة الرئاسية بصوره طبيعي-:
ٌعذذد انقضذذاء المذذدة الرئاسذذٌة المقذذررة فذذً الدسذذتور األسذذلوب الطبٌعذذً النتهذذاء والٌذذة رئذذٌس
الجمهورٌة ,فبمجرد أكمال المدة الدستورٌة ,فذان الذرئٌس سذٌك

عذن ممارسذة أعمالذه وسذلطاته لٌذتم

انتخذذاب شذذخص آخذذر ٌخلفذذه لرئاسذذة الدولذذة وبذذنفس اإلجذذراءات التذذً ٌذذنص علٌذذه الدسذذتور ,حٌذذث ان
التشذذرٌعات اهتمذذت بهذذذا األمذذر إذ تبنذذت المسذذائل التذذً ٌجذذب التقٌٌ ذد بهذذا عنذذد انتهذذاء المذذدة ,فمذذثيً ان
الدستور اللبنانً لسذنة  1926قضذى فذً المذادة 73ث قٌذام مجلذس النذواب قبذل انتهذاء المذدة المحذددة
لوالٌة رئٌس الجمهورٌة بشهر على األقل أو بشهرٌن على األكثر ,للبدء بانتخاب الرئٌس الجدٌد بنا ًء
على دعوة من رئٌس المجلس ,وإذا لم ٌُدع األخٌر خيل تلك المدة فانه ٌجتمع حكما ً فً الٌوم العاشذر
الذي ٌسبي اجل انتهاء المدة.
كما ان الدستور المصري لعام  1971قد أكد فذً مادتذه 87ث ,ان قبذل انتهذاء المذدة بسذتٌن
ٌوما ً تبدأ إجراءات الرئٌس الخل  ,على ان ٌتم اختٌار قبل انتهاء المدة بأسبوع على األقل .بٌنما نجد
دستور فرنسا لسنة  ,1958قد أوجب فً حالة االنتهاء المباشرة بانتخاب الرئٌس الجدٌد خيل مد ال
تقل عن عشرٌن ٌوما ً وال تزٌد عن خمسٌن ٌوما ً قبل انتهاء الوالٌة (. )41
( -)3المادة ( )7لدستور فرنسا لسنة . 1958
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وفٌما ٌخص الدستور األمرٌكً لسنة  1787فانه طبقا ً للتعدٌل الثالث والعشرٌن من ٌناٌر

فقد

أصدر الكونغرس تشرٌعا ً قضى فٌه قٌام الناخ بٌن الرئاسٌٌن بانتخذاب الذرئٌس ونائبذه فذً ٌذوم االثنذٌن
االول الثذذذانً لٌذذذوم األربعذذذاء الثذذذانً مذذذن شذذذهر كذذذانون االول ( ، )42و األكثذذذر مذذذن ذلذذذك ان بعذذذض
التشرٌعات قد تنبأت لحالة حدوث ظرو

استثنائٌة تحٌل معها انتخاب رئٌس جدٌد عقب انتهاء والٌة

الرئٌس القائم  ,إذ أقرت بتمدٌد والٌتذه لحذٌن انتخذاب خلفذا ً جدٌذداً  ,إال ان هذذا األمذر تحٌطذه بعذض
األحكام  ,فمثي ان الدستور الٌمنً لعام  ,1991قد اقر استمرار الرئٌس بمنصبه عندما تنتهً والٌته
من الشهر الذي تنتهً فٌه مدة مجلذس النذواب ولحذٌن تشذكٌل المجلذس الجدٌذد وهذذا االسذتمرار ٌكذون
لمذذدة 90ث ٌومذا ً ال ٌجذذوز زٌادتهذذا إال فذذً حالذذة الحذذرب او حذذدوث كارثذذة أو أٌذ ِة حالذذة ٌتعذذذر معهذذا
انتخاب رئٌس جدٌد للدولة

()43

.

كما ان الدستور التونسً لعام  ,1959قد علي االسذتمرار علذى حالذة حذدوث حذرب أو خطذر
داهم ال ٌمكن معه إجذراء انتخابذات جدٌذدة ( . )44وأٌضذا دسذتور الجزائذر لسذنة  ,1996قذد جعذل مذن
حدوث الحرب فقط المسوغ الوحٌد الستمرار الرئٌس فً منصبه رغم انقضاء اجل والٌتذه ( . )45فذً
حٌن حصر الدستور الفرنسً لسنة  1946مبدأ االستمرار فً حالة عدم انعقاد الجمعٌة الوطنٌذة ألي
سبب كان والتً تتولى انتخاب الرئٌس ,شرط ان ٌتم اختٌار الرئٌس الجدٌد فذً غضذون عشذرة أٌذام
من تارٌخ انعقاد الجمعٌة الجدٌدة 46ث.
ونستنتج من ذلك ,ان اغلب الدساتٌر تعالج مسألة النهاٌة الطبٌعٌة للمدة ,معالجه خاصة ودقٌقه
بحٌث ال تفسر المجال ألي ثغر قد تؤدي إلى حدوث خلو فً منصذب الرئاسذة ,ومذا ٌذؤدي ذلذك إلذى
حالة عدم االستقرار السٌاسً فً البيد.

ثانياً -:انتهاء المدة الرئاسية بصوره استثنائية-:
فً هذ الحالة تنتهً والٌة رئٌس الجمهورٌة بصورة مباشر  ,إي قبل انقضاء األجذل المقذرر
لوالٌته فً الدستور ،والشك ان هذا النوع من االنتهذاء ٌحمذل فذً طٌاتذه مخذاطر عدٌذدة ،فهذً تذؤدي
الى حدوث خلو مفاجًء فً منصب الرئاسة وما ٌقود ذلك الى خلي إرباك فً المؤسسات العامذة فذً
الدولة.

( -) 2د .نزيو رعد  ,القانون الدستوري والنظم السياسية  ,المؤسسة الحديثة لمكتاب  ,بيروت  , 1995 ,ص . 265
( -)3المادة ( )112والماده ( )113من دستور اليمن لسنة .1991
( -)4الفصل ( )39من الدستور التونسي لسنة . 1959
( -)5المادة ( )96من دستور الجزائر لسنة . 1996
( -)6المادة ( )40من دستور فرنسا لسنة . 1946
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ومن هنا أدرك مشذرعو اغلذب الدسذاتٌر هذذ النتذائج السذٌئة التذً تذتمخض عذن حذدوث هذذا
ً
صراحة تحدٌد الحاالت التً تؤدي الى النهاٌة غٌر الطبٌعٌة للوالٌة
الفراغ فً سدة الرئاسة ,إذ اقروا
الرئاسٌة بحٌث أحاطوا كل حاله من هذ الحاالت بأحكام ٌجب مراعاتها عند حدوث مثل هذذا الفذراغ
ومن هذ الحاالت هً حالة الوفذاة واالسذتقالة والعجذز الذدائم ...فضذي عذن العذزل مذن المنصذب عنذد
ً
صراحة
ارتكاب فعل ٌوجب العزل ,فعلى سبٌل المثال نجد ان الدستور اللبنانً لسنة  ,1926قد نص
على األسباب التً تؤدي إلى خلو فً منصب الرئاسة والتً حددها بالوفذاة واالسذتقالة والعجذز الذدائم
عن العمل طبقا ً لما قضت به المذادة 74ث منذه ( ,)47بذل وأقذر عذزل الذرئٌس عنذدما ٌذتم إدانتذه بخذري
الدسذذتور او بالخٌانذذة العظمذذى أو ارتكذذاب جذذرائم عادٌذذه وفذذي اتهذذام ٌصذذدر مذذن ثلثذذً أعضذذاء مجلذذس
النواب على األقل لٌحاكم أمام المجلس األعلى 48ث .
أما الدستور التونسً لسنة  ,1959فانه حدد األسباب بالوفاة واالستقالة والعجز الدائم 49ث ,فً
حذٌن اسذتثنى المشذرع التونسذً الذرئٌس مذن أي ميحقذذه قضذائٌة عذن إي فعذل ٌنسذب إلٌذه وان عذذدت
خٌانة عظمى

50ث

وفٌما ٌتعلي بالدستور المصري لسنة  1971فانه حدد األسباب العامذة أٌضذا واتذً

تتمثذذذل بالوفذذذاة والعجذذذز الذذذدائم واالسذذذتقالة شذذذرط تقذذذدٌم االسذذذتقالة إلذذذى رئذذذٌس مجلذذذس الشذذذعب 51ث،
كذلك ٌُعزل من المنصب فً حالة ارتكابذه جرٌمذة الخٌانذة العظمذى بنذاء علذى اتهذام مقتذر مذن ثلذث
أعضاء مجلس الشعب وبموافقة ثلثً األعضاء حٌث ٌصدر قرار االدانة من قبل محكمة خاصة وفذي
إجراءات نص علٌها قانون محاكمة رئٌس الجمهورٌة رقم 247ث لسنة .)52(1956
أما الدستور الٌمنً لسنة  ,1991فانه قذد نذص فقذط علذى حالذة العجذز الذدائم التذً تذؤدي الذى
انقضاء الوالٌة الرئاسٌة ,أما من حٌث المسؤولٌة الجنائٌة ,فان المشذرع الٌمنذً قذد أقذر صذراحة هذذ
المسؤولٌة عن إي فعل ٌعد خٌانة عظمى أو خري للدستور او مساس بسٌادة البيد واستقيلها ,إال انه
اغفل حالة العذزل عنذد ارتكذاب تلذك األفعذال ثذم صذدر القذانون رقذم 6ث لسذنة  1995لٌوجذب توقٌذع
عقوبة تتفي وأحكام الشرٌعة االسيمٌة إذ ٌجوز عزله من المنصب إذا ارتكب األفعذال أعذي وكانذت
ً
منافٌة للشرٌعة االسيمٌة

()53

كما ان المشرع الجزائذري فذً دسذتور  1996حذددت الحذاالت العامذة

( -)1د  .إبراىيم عبد العزيز شيحا  ,النظام الدستوري المبناني مصدر سابق  ,ص. 523
( -)2د .إبراىيم عبد العزيز شيحا  ,النظام الدستوري المبناني مصدر سابق  ,ص. 741
( - )3الفصل ( )57من دستور تونس لسنة . 1959
( - )4الفصل ( )68من دستور تونس لسنة .1959
( -)5د .عبد الغني بسيوني  ,االنظمو السياسية والقانون الدستوري  ,مصدر سابق  ,ص.626
( -)6د .ماجد راغب الحمو  ,النظم السياسية والقانون الدستوري  ,مصدر سابق  ,ص. 652
( -)7ياسين محمد عبد الكريم الخرساني  ,المركز الدستوري  ,مصدر سابق ,ص , 207ص. 208
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لينتهاء فضي عن إقرار العزل من المنصب إذا ارتكب الخٌانة العظمى بقذرار ٌصذدر مذن المحكمذة
العلٌا (. )54
أمذا الدسذذتور األمرٌكذً فذذان المشذرع قذذد أسذهب فذذً بٌذان حذذاالت االنتهذاء االسذذتثنائٌة وتشذذمل
الوفاة والعجذز الذدائم واالسذتقالة مذع انذه لذم ٌبذٌن الجهذة التذً تقذدم إلٌهذا االسذتقالة ,بٌذد ان الكذونغرس
أصدر فً ٌ /25ونٌو1948/ث قانونا ً نص فٌه على انه فً حالة رفض الرئٌس ونائبذه تذولً احذدهم
هذٌن المنصبٌن او فً حالة استقالة اٌهمذا فانذه ٌقذدم كتابذا ً ٌسذلم فذً مكتذب وزٌذر الخارجٌذة( ,)55ومذن
ً
صذراحة وهذو فذً حالذة
حٌث العزل بسبب االدانة الجنائٌة ,فان المادة 2ث من الدستور قد بٌنت ذلك
االدانة بعدم الوالء للدولذة أو الخٌانذة أو الرشذوة أو سذواهما معذا ً مذن الجناٌذات الخطٌذرة حٌذث ٌمتلذك
مجلس النواب سلطة االتهام بنا ًء على طلب اللجنة القضائٌة لٌتم محاكمته إمام مجلس الشٌوخ(. )56
وفٌما ٌخص دستور روسٌا االتحادٌة لسنة  ,1993فإننا نجد انه قد نص على أسباب االنتهذاء
والتذذً حذذددها باالسذذتقالة أو بتذذردي حالتذذه الصذذحٌة ,او العذذزل مذذن المنصذذب بقذذرار ٌصذذدر المجلذذس
االتحادي بأغلبٌة ثلثً أعضاء بنا على اتهام صادر بأغلبٌة ثلثً أعضذاء مجلذس الذدوم بسذبب خٌانذة
الوطن أو ارتكذاب إي جرٌمذة خطٌذرة ,هذذا وٌجذب ان ٌكذون القذرار الصذادر مذن المجلذس االتحذادي
بالعزل ,متخذاً خيل فترة ال تقل عن ثيثة اشهر من تقدٌم مجلس الدوما للتهم المذكورة وإال تعد هذ
التهم مرفوضة (. )57
واذا كانذت هنذذاك دسذذاتٌر قذد بٌنذذت تفصذذٌيً حذاالت انتهذذاء الوالٌذذة بصذور اسذذتثنائٌة فثمذذة
دسذاتٌر أخذرى لذم تذنص علٌهذذا تفصذٌي وإنمذا عالجذت ذلذك تحذذت عبذارة الخلذو ألي سذبب كذذان ث أو
عبارة الشعور النهائًث على اعتبار ان هاتٌن العبارتٌن واسعتٌن تشمل إي سبب ٌذؤدي الذى حذدوث
خلو استثنائً فً منصب الرئاسذة كالوفذاة واالسذتقالة والعجذز الذدائم والعذزل مذن المنصذب ,فمذثيً ان
دستور العراي 1970عالج حاالت االنتهاء فً الفقرة جث من المادة  /57مكرر ث باسذتخدام عبذارة
الخلو ألي سبب كان بموجب التعدٌل 24ث لسنة  , )58( 1995فٌما نجد دستور السودان لسنة 1998
قذذد اسذذتعمل عبذذارة الشذذعور النهذذائً ث فقذذط عذذالج حالذذة االسذذتقالة التذذً أوجذذب ان توجذذه الذذى رئذذٌس

( -)8الماده ( )88من الدستور الجزائري لسنة 1996
( -)1د .يحيى السيد الصباحي  ,مصدر سابق  ,ص. 126
(Edwards . Corwin .op. cit. p67. -)2
( -)3الماده ( )93الفقره ( )3,2,1من دستور روسيو االتحاديو لعام . 1993
( -)4د .رافع خضر صالح  ,اختيار رئيس الجميورية العراقية وفق دستور العراق لعام  1970بحث منشور في مجمة جامعة بابل  ,المجمد 4
 ,العدد  1999 ,6ص. 1359
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المجلس الوطنً 59ث  ،وكذلك نص علذى حالذة العذزل مذن المنصذب إذا تذم إدانتذه الذرئٌس جنائٌذا ً عذن
أعمال تعد خٌانة أو ماسه بالشر

أو الكرامة 60ث .

وبعد استعراض االتجاهات الدسذتورٌة التذً أقذرت صذراحة حذاالت انتهذاء والٌذة رئذٌس
الجمهورٌة بصفه استثنائٌة ,فإننا نتمنى على مشروعنا الدستوري فً الدستور الدائم المقبذل ان ٌحذذو
حذذو الدسذذاتٌر التذً اتبعذذت التفصذٌل فذذً بٌذان حذذاالت االنتهذاء ال ان ٌسذذتخدم عبذارة شذذامله كمذا فعذذل
دستور  1970وغٌر من الدساتٌر حتى نبتعد عن التأوٌيت التً ال مسوغ لها والتً ٌمكن تذي فٌهذا
بالنص الصرٌر على حاالت االنتهاء االستثنائٌة.

ألخاتمه
من خيل بحثنا لموضوع مستقبل تنظٌم مدة والٌة رئٌس الجمهورٌة فذً العذراي مذن الوجهذة
الدستورٌة باالستناد إلى بعذض الدسذاتٌر العالمٌذة التذً عالجذت هذذا األمذر ,فإننذا توصذلنا إلذى النتذائج
والمقترحات االتٌة-:
 .1ان الدساتٌر قد تباٌنت من حٌث تحدٌد النقطة التً تبدأ فٌها والٌة رئٌس الجمهورٌة فمنها من جعل
بدئها وقت االنتخاب ,وآخر جعلها وقت إعين نتٌجة االستفتاء ,فً حٌن اسذتقر األمذر فذً دسذاتٌر
أخرى ان ٌكون بدء المدة من وقت أداء رئٌس الجمهورٌذة للٌمذٌن الدسذتورٌة ،وعلٌذه نقتذر علذى
مشروعنا فً الدستور الذدائم ان نجعذل بذدء المذدة مذن وقذت تأدٌذة الٌمذٌن الدسذتورٌة نظذراً ألهمٌذة
القسذذم الدسذذتوري مذذن الناحٌذذة ألدٌنٌذذه علذذى الذذرئٌس بحٌذذث تجعلذذه إمذذام هللا وإمذذام ضذذمٌر ليلتذذزام
ٌحسن إدارة دفة الحكم.
 .2كما ان الدساتٌر قد اختلفت فً تحدٌذد المذدة الرئاسذٌة سذواء جعلهذا طوٌلذة نسذبٌا ً تصذل الذى ثمانٌذة
أعوام ،ومنها من حددها بأربعة أعوام إي قصٌرة نوعا ً مذا ...ونحذن اذ نقتذر علذى مشذروعنا ان
ٌحدد لمد الرئاسٌة بأربعة أعوام فهً مد مناسبة وكافٌه ٌستطٌع معها الذرئٌس مذن تنفٌذذ برامجذه
التً وعد بها الشعب بتنفٌذها او البرامج التً ٌرٌد تحقٌقها ...كمذا ان جعذل المذدة الرئاسذٌة طوٌلذة
إي أكثر من أربعة أعوام كأن تصل الذى سذتة وسذبعة أو ثمانٌذة أعذوام ,إنمذا ٌتعذارض مذع جذوهر
النظام الجمهوري الذي ٌملً عدم اإلطالة فً المدة الرئاسٌة.
 .3امذذا فٌمذذا ٌخذذص تجدٌذذد المذذدة الرئاسذذٌة فمذذع اخذذتي

الدسذذاتٌر فذذً هذذذا الموضذذوع فإننذذا نمٌذذل إلذى

الدساتٌر التً تجعل باب التجدٌد مقٌداً إي ان للرئٌس حي تجدٌد والٌته الرئاسٌة لمذرة واحذد فقذط

( -)5المادة ( )42الفقرة ( )1من دستور السودان لسنة . 1998
( -)6المادة ( )45الفقرة (د) من دستور السودان لسنة . 1998
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في ٌجوز له بعد ذلك ان ٌُرشر مستقبيً ,ذلك الن التجدٌد المطلي ٌعنً جعل مذدة الرئاسذة طوٌلذة
وهذا ٌتنافى مع األنظمة الجمهورٌة التً تقضً بتقصٌر المدة.
 .4ان الدساتٌر قد ا هتمت بشكل كبٌر فذً تحدٌذد حذاالت انتهذاء والٌذة رئذٌس الجمهورٌذة ..خصوصذا ً
تحدٌد حاالت االنتهاء االستثنائٌة كوفاة رئٌس الجمهورٌة أو استقالته أو عجز الدائم عن العمل أو
عزلذه مذن المنصذب بسذبب ارتكابذذه فعذل ٌوجذب العذزل ...وعلٌذه فإننذذا نقتذر علذى مشذروعنا فذذً
الدستور الدائم ان ٌحدد حاالت االنتهاء سالفة الذذكر دون ان ٌضذع نصذا ً عامذا ً كعبذارة الخلذو ألي
سذذبب كذذانث ذلذذك ان كذذل حالذذه مذذن حذذاالت االنتهذذاء لهذذا إحكامهذذا الخاصذذة ومذذن ثذذم ان إفذذراد نذذص
دستوري لكل حالة هو االتجا االمثل.
 .5وأخٌرا ولٌس أخرا ان المقترحات التً أشرنا إلٌها أنفا تسري على نائب رئٌس الجمهورٌذة بحٌذث
ان كل نص ٌسري على نائب رئٌس الجمهورٌة كما ٌسري علذى الذرئٌس ألجذل معالجذة أٌذة حالذة
سلبٌة تخص منصبهما بشكل موحد.
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